
 
 

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:                                                                                

KVĚTEN 2017 

 

Premiéra 

2. května  v 17 a ve 20 h  

NEZNÁMÁ  DÍVKA 
Belgie, 2016 

Režie: Jean-Pierre Dardenne,  

              Luc Dardenne  
113 min.    

Autorská režisérská dvojice bratrů 
Dardennových, rodáků z partnerského belgic-
kého Liège, již pravidelně každé tři roky přináší 
nové celovečerní filmy, za které získává přes-
tižní filmová ocenění. Počínaje snímkem 
Rosetta (1999, MFF v Cannes - Zlatá palma a 
Cena za nejlepší ženský herecký výkon) a za-
tím nekonče dramatem Dva dny, jedna noc 
(2014, MFF v Cannes - Zvláštní cena ekume-
nické poroty) získávají všechny jejich filmy jednu z hlavních cen na nejprestižnějším světovém festivalu. Jenny (Adèle Haenel) je 
lékařkou, která provozuje malou praxi po svém starém a nemocném mentorovi. Ambiciózní mladá žena se chystá na velký 
kariérní skok – přestup na významnou kliniku a prestižní oddělení. Když se jednoho dne večer rozezní v její ordinaci zvonek, 
Jenny nereaguje. Je po ordinačních hodinách a má dost práce s nejistým Julienem (Olivier Bonnaud), který u ní vykonává praxi. 
Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná… 
 

Premiéra 

9. května  v 17 a ve 20 h 

PERSONAL SHOPPER 
Francie/Německo, 2016 

režie:  Olivier Assayas  
105 min.    

Nejnovější snímek oceňovaného francouzského 
režiséra (Demonlover, Život je peklo, Sils Maria) si 
odnesl Cenu za režii z loňského MFF v Cannes. 
Jeho základní charakteristika je jednoduchá: „Mladá 
Američanka Maureen (Kristen Stewartová) se živí 
jako osobní nákupčí oblečení pro obletovanou me-
diální celebritu. Svůj volný čas tráví v podivném 
opuštěném domě. Je Maureen opravdu schopná 

komunikovat s dušemi zemřelých?“ Jeden z prvních diváků upřesňuje: „Film plynule přechází mezi žánry a vyloženě ho zařadit do 
nějaké škatulky nelze, a to je nejspíš jeho hlavní devízou. Je něčím mezi krimi thrillerem, duchařským příběhem, erotickým 
thrillerem a navíc ještě rodinným dramatem o hledání odpovědí týkajících se … Stewart se stává královnou indie scény…Assayas 
výborně pracuje s napětím a vystavěl děj filmu kolem zvláštní postavy. Skličující a velmi dobře zrežírovaný film…“ 
 
 
 
 

 



V RÁMCI FESTIVALU MEDITERRÁNEA - Ve spolupráci s CSKV. 
 

16. května v 17 a  ve 20 h  

NEVYSLOVITELNÝ 
Mimořádné uvedení za účasti autora. 
Kamera, střih, režie:  Zdeněk Novotný – Bričkovský (mj. nositel Zlatého ledňáčka za nejlepší český dokument na Finále 2005 - 
Legenda o ptačím vejci) 

Mír poustevníka (ČR, 2000, 20 min.) Dokumentární příběh malíře Igora Ležněva žijícího v samotě Ščepichino v centrální Rusi: 
„Jmenuje se Igor, Rus, syn vojenského lékaře a učitelky. Kdysi talentovaný malíř, pak úspěšný podnikatel, posléze ministrant i asketický 
mnich. Dnes samotář, poustevník... a můj přítel. Pokusil jsem se natočit příběh... o nevyzpytatelném osudu, o zvláštní, hledající životní 
pouti k sobě sama, z chaosu k Tichu...“ 

Nevyslovitelný (ČR, 2016, 61 min.) Dokumentární film o hudbě jako duchovní cestě. Hudba je jedním z klíčů k otevření duchovní 
cesty člověka. Její tok zjemňuje, procitlivuje a pročišťuje lidskou duši. Duše je pak místem setkání s Bohem. Igor Angelov (hlavní 
postava filmu) touto cestou jde a učí jít. Film nahlíží do neviditelného, co se odehrálo během intenzivní cesty pěveckého sboru po Špa-
nělsku, vypovídá o věcech podstatných, nevyslovitelných…  
 

23. května v 17 a  ve 20 h  

DIEGO  FANDOS  A JEHO FILMY 
Mimořádné uvedení za účasti autora. 
Režie:  Diego Fandos  

Aurora (Španělsko, 2017, 11 min.), hrají: John Malafronte, Maelika Hani Eberhard. 
Kosmos (Cosmos, Španělsko, 2007, 99 min.), hrají: Ramón Barea, Kryštof Hádek. 
Diego Fandos San Vicente (Pamplona, 1971) o sobě mj. píše: „K psaní jsem přičichl ve škole… (Na univerzitě) nám jednoho dne dal 
profesor za úkol vymyslet námět na celovečerní film. Napsal jsem romanci o lásce mezi mužem ze současnosti a Římankou z časů 
císaře Tiberia. Profesor mi řekl, že to je nesmysl. O 12 let později jsem viděl v televizi film s úplně stejnou zápletkou. Po  dokončení 
univerzity jsem se mohl pro psaní přetrhnout. To, že jsem zůstal nezaměstnaný, mi i pomáhalo: měl jsem spoustu času, špatné pocity a 
svůj první počítač… Poslal jsem nějaké povídky do literárních soutěží a na přelomu tisíciletí vyhrál i různé ceny. Dostal jsem se do světa 
filmu. Natočil jsem několik krátkých filmů a můj první (a zatím jediný) celovečerní film měl premiéru na MFF v San Sebastianu. Červený 
koberec. Potlesk i vypískání. Život je sen a sny, to jsou film. Přišel jsem do Prahy.“ Příběh uneseného podnikatele je záminkou k 
dramatu o rukojmím a kosmonautovi. Hlavními tématy jsou samota, láska, porozumění a potřeba mít někoho vedle sebe. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Premiéra 

30. května v 17 a  ve 20 h  

KLIENT  
Írán, 2016  

režie:  Asghar Farhadi  
125 min.    

V březnu 2012 uvedl FK íránský film Rozchod 
Nadera a Simin, strhující manželské drama ze 
současného Iránu, ukazující, jak fatálně mohou být 
lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny 
společenskými předsudky a přísným právním 
systémem. Jednoznačný vítěz Berlinale 2011 (první 
film, který získal současně 3 ceny - Zlatého medvěda 
za nejlepší film a dva Stříbrné medvědy pro obě 
herecké dvojice, Ekumenickou cenu poroty a Cenu 
deníku Berliner Morgenpost) tehdy získal další ocenění (44 cen a 18 nominací), včetně Zlatého glóbu za nejlepší zahraniční film a 
dvou oscarových nominací. Byl uveden v 16 zemích světa a ve Francii a Německu ho vidělo přes 1.5 miliónu diváků. Nyní 
přichází režisérův další film, oceněný Oscarem za Nejlepší zahraniční film a na MFF v Cannes Cenami pro nejlepšího herce 
(Shahab Hosseini) a Nejlepší scénář (Asghar Farhadi). Je charakterizován jako „provokující, napínavý a prozíravý naturalistický 
snímek, který mistrně nahlíží do rozbouřených srdcí a duší hlavních postav.“ Mladý pár donucený přestěhovat se z hroutícího se 
domu do nového bytu netuší, že jeho předchozí obyvatelkou byla žena nevalné pověsti… 
 
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/

