
 

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  . 
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                                     LEDEN 2017 

    Program:                                                                                 

Premiéra 
7. února  v 17 h 
NORMÁLNÍ AUTISTISKÝ FILM 
ČR, 2016 
režie:  Miroslav Janek  
90 min.    
Přední český dokumentarista s unikátním autorským 
viděním (Občan Havel, Nespatřené) nás v nejnovějším 
dokumentu (Divácká cena na Karlovarském festivalu a 
nominace na Nejlepší dokument jak u Cen české 
filmové kritiky, tak u Českého lva) vyzývá, abychom 
fenomén autismu přestali vnímat jako lékařskou 
diagnózu a pokusili se mu porozumět jako 

fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení. Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila 
nelichotivou nálepkou „autista“: Upřímný, přemýšlivý Lukáš má osobitý smysl pro humor, miluje film a píše scénáře. Klavírní virtuos 
Denis dokáže zahrát náročné skladby vážné hudby, je nesmírně inteligentní a sečtělý. Malého prince zbožňuje natolik, že se k němu 
neustále vrací. Majda ráda rapuje, a jelikož se ničeho neostýchá, okolní svět v textech obnažuje s odzbrojující přesností. Marjamka 
dokáže vyprávět dlouhé příběhy v angličtině a její neúnavný bráška Ahmed je zase neobyčejně přátelský. 

Premiéra 
7. února  ve 20 h  
HITCHCOCK/TRUFFAUT 
USA/ Francie, 2015  
režie:  Kent Jones  
80 min.    
V roce 1962 strávil francouzský 
filmový kritik a přední tvůrce 
Francouzské nové vlny Francois 
Truffaut týden v Hol lywoodu 
přípravou knihy rozhovorů s mistrem 
napětí Alfredem Hitchcockem. 
Vznikla kniha, která se navždy 
zapsala do dějin kinematografie, 
stejně tak jako tito dva výjimeční 
rež iséř i . Hitchcock s vtipem, 
nadhledem a osobitým stylem udělil 
Truffautov i , a le h lavně jeho 
čtenářům, filmovou lekci, ve které odhalil nejen mnohé svoje triky a tajemství, ale hlavně přiblížil, co to znamená být režisérem a co je to 
vlastně film. Režisér, dokumentarista a filmový kritik Kent Jones přibližuje divákům jak vlastní rozhovory, které se zachovaly v podobě 
audionahrávek a fotografií, tak i v ukázkách dílo Alfreda Hitchcocka (Psycho, Vertigo, Ptáci a další). Nechává promlouvat i současné 
světové režiséry (Martin Scorsese, David Fincher nebo Paul Schrader), aby skrze jejich osobní zkušenosti ukázal, proč jsou 
Hitchcockovy filmy i jeho legendární rozhovor stále aktuální a inspirativní. 



Premiéra 
14. února  v 17 h a ve 20 h 
JÁ, DANIELL BLAKE 
Velká Británie/Francie, 2016 
Režie: Ken Loach 
100 min.    
I nejnovější dílo britského klasika znovu s různou mírou morálního 
patosu a humoru ukazuje boj za sociální spravedlnost skrze 
individuální lidský osud. Loach zaznamenal mezinárodní úspěch hned 
se debutem Kes (1969) a většina z padesátky jeho filmů získala 
ocenění na těch nejprestižnějších světových festivalech (celkem 93 
ocenění a dalších 68 nominací). Sociálně apelativní a v současnosti 
až nepříjemně aktuální snímek vypráví příběh padesátníka Daniela 

Blakea z Newcastlu (Dave Johns), který se poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky. 
Zatímco se snaží prokousat absurdními byrokratickými procesy, potkává svobodnou matku Katie (Hayley Squires) a její dvě děti. Oba se 
každý po svém snaží vypořádat s příkořími systému a přitom neztratit zbytky důstojnosti. Oceněno Zlatou palmou a Cenou ekumenické 
poroty na MFF v Cannes a Diváckými cenami na festivalech v San Sebastiánu, Stockholmu a Vancouveru. 

Předpremiéra 
21. února v 17 h a ve 20 h  
MOONLIGHT 
USA, 2016 
Režie: Barry Jenkins 
111 min.    
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do 
drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron (Ashton 
Sanders) bojuje o své místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje 
právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i 
touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a 
sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až 
po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské 
životy. Nekonvenční způsob vyprávění, vynalézavá vizuální složka i mimořádné herecké výkony vynesly snímku Zlatý glóbus za nejlepší 
film v kategorii Drama. Současně je nositelem 152 mezinárodních ocenění a 219 dalších nominací (včetně osmi Oscarových). Bytostně 
bolestné, zručně natočené drama. „Téma sice (úspěšně) žene pod gilotinu většinu společenských, rasových a bůhvíjakých témat, na 
působivosti to však snímku rozhodně neubírá.“ 

Premiéra 
28. února  v 17 h a ve 20 h 
ZDALEKA  
Venezuela/Mexiko 2015 
Režie: Lorenzo Vigas Castes 
90 min.    
Důsledně distancovaný záznam vztahu dvou odlišných 
mužů zaujal svou málomluvností a obrazovou silou porotu 
festivalu v Benátkách, která film poctila nejvyšší cenou 
Zlatým lvem. Zavedený padesátník Armando (Alfredo 
Castro) si na ulici vyhlédne Eldera (Luis Silva), 
problémového mladíka, který se obtížně protlouká na okraji 

společnosti. Co začne jako pouliční prostituce, se záhy změní v málomluvný a nevyrovnaný vztah, v němž se oba aktéři snaží překonat 
prvotní distanci a jizvy z vlastní minulosti. Režisér filmu, venezuelský rodák Lorenzo Vigas Castes vystudoval film na New York 
University. Během studií natočil několik experimentálních filmů, po návratu do Venezuely režíroval dokumenty a reklamy. V roce 2003 
natočil v Mexiku krátký film Sloni nezapomínají, který produkoval Guillermo Arriaga. Tento dlouholetý spolupracovník legendárního 
Alejandra Gonzáleze Iñárritua (podíl na scénářích Amorres Peros, 21 gramů a Babel) se scenáristicky podílel i na Vigasově debutu. 

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  
� na www.mestanskabeseda.cz

http://www.plzenskavstupenka.cz
http://www.plzenskavstupenka.cz

