
 
 

Projekce každé úterý v 17 a ve 20 hodin v Měšťanské besedě, 
Kopeckého sady 13, Plzeň 

Najdete nás i na www.fkplzen.cz a na . 

______________________________________________________________________________                                                                   

     

     Program:                                                                                

ŘÍJEN 2017 
 

Mimořádně 

3. října  v 17 a ve 20 h 

O  TĚLE  A  DUŠI (prolog 

festivalu Be2Can)  
Maďarsko, 2017  

Režie: Ildikó Enyedi 
116 min.    

Nositel hlavní ceny Zlatého medvěda z le-
tošního Berlinale. Z mezinárodně 
oceňované tvorby jedné z nejoriginál-

nějších maďarských režisérek a scenáristek Ildikó Enyedi (1955) uvedl náš FK většinu její tvorby: Mé 20. století (1989 - 
Zlatá kamera za nejlepší debut v Cannes), Čarostřelec (1994 – Benátky) a Šimon mág (1999 – Locarno). Její novinka, 
kterou se vrátila po dlouhých osmnácti letech na mezinárodní scénu, neobvyklá jateční romance, je nekonvenční love story 
dvou odlišně zmrzačených lidí: stárnoucího finančního ředitele jatek (Morcsányi Géza) a mladé uzavřené kvalitářky masa 
(Alexandra Borbély). Oba hrdinové, postupně ohromováni zjištěním, že sdílejí totožné sny, se je následně pokoušejí 
společně naplnit. Lehce excentrická, taktilní i odtažitá romance s prvky všednodenního dramatu a černé komedie sugestivně 
tematizuje dualitu bdělosti a snění, zvířeckosti a humanity, duše a těla. Chladné pozorovatelství a neobvyklou emocionalitu 
obratně kloubící snímek těží z výrazného vizuálního pojetí: z precizních geometrických kompozic, neokázalého prolnutí 
lyričnosti a brutality, symbolického využití barev i soustředěné práce s herci. Syrový i poetický film o nalézání lidského pouta 
na těch nejméně pravděpodobných místech hovoří mezi řádky a pomocí snových metafor o mnohých současných 
společenských traumatech. 
 

Premiéra 

10. října  v 17 a ve 20 h 

Wind River 
USA/Velká Británie, 2017 

režie:  Taylor Sheridan   
107 min.    

Absolutní vrchol letošního karlovarského festivalu, 
kde získal navzdory uvedení až v jeho závěru 
Diváckou cenu, když předtím obdržel Cenu za 
nejlepší režii v sekci Un Certain Regard na 
letošním MFF v Cannes. Herec a scénárista 
(thrillery Sicario: Nájemný vrah režiséra Denise 
Villeneuvea a Za každou cenu režiséra Davida 
Mackenzieho měly premiéru na MFF v Cannes) 
Taylor Sheridan jím debutoval jako režisér. Stopař Cory Lambert (Jeremy Renner, osobně přítomný na karlovarském festivalu, 
kde obdržel Cenu jeho prezidenta) objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování 
se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen), která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z 
Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně 
se snaží přijít na kloub záhadné smrti... Využívání westernových archetypů, posunující drama lidí ukotvených v konkrétní sociální 
realitě k nadčasovému podobenství o lovcích a predátorech a střetu dvou upadajících kultur, doprovází hudba Warrena Ellise, 
který společně s Nickem Cavem zanechává i ve filmové muzice nezaměnitelnou a nezapomenutelnou stopu. 
 

 

 

 

 

 

 



Mimořádně (Týden hispánské kultury) 

17. října  v 17 h           PSÍ  MASO  
Chile/Francie/Německo, 2012 

režie:  Fernando Guzzoni;  81 min.    
 

Snímek oceněný na MFF San Sebastián Cenou pro nejlepšího 
nového režiséra. Příběh filmu Psí maso je metaforou o osudu 
člověka, který byl v minulosti (zde konkrétně během chilské 
diktatury) zatažen do struktur, kde se podílel na represích. Vý-
razem „carne de perro“ (psí maso) byli označování členové elit-
ního komanda chilské pravice, které podporoval diktátorský re-
žim a někteří z nich se stali minstry, poslanci, senátory nebo 
vlivnými podnikateli. Hlavním tématem filmu je zprostředkování 
pocitu člověka (Alejandro Goic), jenž konal zlo, ale neviděl v 
tom nic špatného, protože takovéto jednání společnost vní-
mala jako běžné. Zde debutující režisér Fernando Guzzoni, je-
hož další film Jesús (2016) byl uveden v Hlavní soutěži MFF 
San Sebastián), patří do generace stojící mimo tuto dobu, což 
ho nakonec vedlo k tomu, aby diktaturu zprostředkoval bez ná-
vratů do minulosti, bez konkretizace událostí a více se ponořil 
do psychiky člověka podléhajícího tlaku událostí. 
 

 

 

Mimořádně (Týden hispánské kultury) 

17. října  ve 20 h           KLUB  
Chile, 2015;  režie:  Pablo Larraín;  98 min.    
 

Snímek oceněný Zlatým medvědem za nejlepší film na Ber-
linale 2015, jako Nejlepší latinsko-americký film v San Seba-
stiánu a nominovaný na Zlatý glóbus. Asi málokdo by ve sku-
pině, kterou tvoří žena a různě staří muži a která vášnivě dis-
kutuje o svém psím miláčkovi, jehož cvičí pro psí dostihy, roz-
poznal duchovní a jeptišku, žijící ve společném domě na od-
lehlém chilském pobřeží. Hladce plynoucí rutinu, prokládanou 
modlením a občasnou snahou odpykat si pár svých hříchů, té-
měř surově naruší nový host. Krátce nato se na prahu domu 
objeví muž, jenž stále více křičí a obviňuje nově příchozího 
kněze z hříchů a nepřístojností. Zdánlivě drobná událost od-
startuje sled situací, které nevratně změní osudy nedobrovol-
ných obyvatel podivného domu. Přední latinskoamerický reži-
sér Pablo Larraín (jeho mezinárodně uznávané snímky Post 
Mortem, No, Jackie a Neruda známe i z našich kin) s nadhle-
dem nahlíží pod pokličku nejen katolické církve, ale dotýká se 
mravního svědomí každého z nás. S pochopením, ale také ne-
kompromisností a bez přetvářky sleduje lidské slabosti svých 
hrdinů a nutí diváka k zamyšlení nad způsobem jeho života. 

Mimořádně (Týden hispánské kultury) 

24. října  v 17 h       GLORIA 
Chile/Španělsko, 2013;  režie:  Sebastián Lelio   
111 min.    
Snímek dekorovaný na MFF San Sebastián 2012 Cenou pro 
nejlepší připravovaný projekt a zařazený do Hlavní soutěže 
Berlinale 2013, kde představitelka hlavní role obdržela Stří-
brného medvěda za nejlepší ženský herecký výkon. Gloria 
(Paulina García) je 58letá rozvedená žena, která nehodlá 
rezignovat na život. U nás neznámý, ale mezinárodně uzná-
vaný Sebastián Lelio s obrovskou lidskostí, humorem a pocho-
pením sleduje zápas člověka o naplněný život a ukazuje, že 
touha po lásce a uznání je přítomna v každém věku. „Soutěžní 
snímek chilského režiséra se neočekávaně stal prozatímním 
miláčkem filmových kritiků. Úspěch filmu o rozvedené osma-
padesátileté Glorii, která na tanečních večírcích pro seniory po-
kukuje po nápadnících a snaží se zůstat v kontaktu se svými 
dospělými dětmi, je vysvětlitelný i tím, že zaplňuje určitou té-
matickou mezeru. Výrazné snímky (pr)o starší generaci doteď 
zastupovaly buď komerčně úspěšné kýče, případně trhlé „ro-
dinné“ komedie, v nichž roztomilé babičky neumí ovládat mo-
bily nebo akademicky chladná, nesmlouvavá dramata. Gloria v 
tomto dosti vyhroceném spektru míří do málo obsazeného 
středu a vyhýbá se přitom podbízivé líbivosti…“ (Ondřej Pavlík 
z Berlinale). 
 

Premiéra (Sedm dní francouzských filmů) 

24. října  ve 20 h   DVOJITÝ  MILENEC 
Francie/Belgie, 2015;  režie:  François Ozon 
107 min.    
Snímek zařazený do Hlavní soutěže MFF v Cannes. Chloé 
(Marine Vacth), mladá křehká žena se sklony k depresím, 
začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do 
svého psychologa Paula (Jérémie Renier). Poté, co se milenci 
sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že v Paulově minulosti něco 
nehraje, až objeví existenci jeho jednovaječného dvojčete. 
Proč Paul přede všemi skrývá, že má bratra? Jaké dávné ta-
jemství je spojuje a rozděluje? A jde skutečně o dvojče, nebo 
jen o promyšlenou lež, kterou se Paul snaží zakrýt druhý život 
svého temnějšího já? Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny 
zkušeného francouzského režiséra Françoise Ozona (z jeho 19 
filmů bych připomněl Pod pískem, 8 žen, Bazén, Angel, Ricky 
či Jen 17) je promyšlenou filmařskou poctou legendárním 
snímkům jako Rosemary má děťátko, Příliš dokonalá podoba 
nebo Základní instinkt. Ozon ho natočil podle románu Joyce 
Carol Oatesové napsaného pod pseudonymem Rosamond 
Smith: „Vypráví příběh mnohem realističtěji, zatímco já jsem se 
spíše zaměřil na jeho psychologický aspekt, zasadil jsem ho do 
Francie a na závěr přidal medicínské odhalení. Film přitom 
zůstal věrný oblíbeným tématům této americké autorky: neu-
rózám, sexu a temným stránkám rozdvojené osobnosti.“ 
 

 

Premiéra 

31. října  v 17 a ve 20 h 

BLADE  RUNNER 2049- USA/Kanada/Velká 

Británie, 2017; režie:  Denis Villeneuve   
Filmový návrat k legendárnímu kultovnímu filmu Blade Runner 
(1982) Ridleyho Scotta volně vycházejícího z knihy Philipa K. 
Dicka Sní androidi o elektrických ovečkách? Třicet let po udá-
lostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník 
losangeleské policie dlouho ukryté tajemství, které je natolik 
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské 
společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi 
Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi los-
angeleské policie, který je už 30 let nezvěstný. Režie se podle  

 
povídky scénáristy původního snímku Hamptona Fanchera ujal 
uznávaný kanadský režisér Denis Villeneuve, z jehož tvorby 
známe i u nás uvedené snímky Zmizení (2013), Sicario: Ná-
jemný vrah (2015) a naposledy ve FK promítaný Příchozí 
(2016), neobvyklé sci-fi s Amy Adams, Jeremy Rennerem a 
Forestem Whitakerem o přistání tajemných vesmírných lodí, 
kdy má elitní tým v čele s odbornicí na lingvistiku zjistit, jaké 
mají mimozemšťané úmysly. Hlavního představitele tentokrát 
vytváří Ryan Gosling, nezapomenutelný aktér snímků Drive, Za 
borovicovým hájem, Jen Bůh odpouští či La La Land. 
 

Autor textů: J. Kastner    
Informace o projekcích rovněž v MF Dnes – příloha Plzeňský kraj 
/každé pondělí/, v Plzeňském kulturním přehledu - Plzeňský deník 
/každé poslední pondělí v měsíci/, na www.plzenskavstupenka.cz a 
na www.mestanskabeseda.cz.                                           
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