
 
 

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:                                                                                

ČERVEN 2017 

 

Mimořádně 

6. června  v 17 h  

EDERLY 
Polsko, 2016  

Režie: Piotr Dumala 
90 min.    

Komedie, která pobavila Woodyho Allena, 
oceněná na Festivalu polských filmů Gdyně 
Złotym pazurem, za nejlepší film v sekci „Jiný 
pohled“. Druhý hraný film (po debutu Les) 
jednoho z nejosobitějších polských animátorů 
(Černá Karkulka, Něžná, Franz Kafka, Zločin a 
trest) osciluje mezi komedií, absurdním 
dramatem a kriminálkou a zaujme i černobílou kamerou Adama Sikory. Hrdina zvláštního příběhu Slow (Mariusz Bonaszew-
ski) přijíždí do městečka Ederly, kde se zastavil čas, a žije se tam na pomezí reality a snu (atmosféra jako z Ionescova 
absurdního dramatu či kafkovské povídky). S místním farářem má být domluven na opravě oltáře, chlapec, kterého po pří-
jezdu potká, mu však vyhýbavě odmítá popsat cestu na faru a jako místo, kde může přenocovat, mu ukáže nejbližší rodinný 
dům. V něm přebývá staromódní rodina, jejíž otec… a navíc dva divní policisté vedou podivné vyšetřování…  
 

 Mimořádně 

6. června ve 20 h 

DANCER 
Velká Británie/USA/Rusko/Ukrajina, 2016 

režie:  Steven Cantor   
85 min.    

Příběh geniálního tanečníka, rebela a zranitelného 
člověka. „James Dean baletu“ Sergej Polunin se 
dostal na špičku světové baletní scény, aby z ní v 21 
letech na pokraji sebezničení odešel. Filmový portrét 
bez příkras zachycuje cestu původem ukrajinského 
tanečního genia na baletní výsluní. Díky obrovskému 
talentu, vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny, která 
podřídila jeho kariéře vše, se v 19 letech stal historicky 
nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. 
Součástí jeho každodenního života se staly strhující 
výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý dril 

ventilovaný excesy na divokých večírcích. Pod sílící osobní krizí slibně rozjetou dráhu v Londýně opustil a po krátkém 
angažmá v Rusku plánoval z taneční scény zmizet úplně. Jeho život změnilo setkání s americkým fotografem a režisérem 
Davidem LaChapellem, se kterým natočili taneční klip ke skladbě Take Me To Church. Video zhlédlo 17 milionů lidí a přes 
noc vrátilo Polunina do povědomí jako hvězdu globálního formátu. 



FINSKÉ  LÉTO  S AKIM  KAURISMÄKIM 
 

Legendární režisér Aki Kaurismäki letos přivezl na Berlinale nový film Druhá 
strana naděje, který připravujeme na září. Sklidil nadšené kritiky, vyprázdnil 
několik lahví vína a vyrazil zpět do Finska se Stříbrným medvědem za nejlepší 
režii v tašce. Průřezová kolekce jeho šesti (u nás vesměs neuvedených) klasic-
kých filmů nám přináší režisérův svérázný vizuální styl a hrdiny, kteří mívají prázd-
né kapsy, ale zpravidla také veliká srdce. Mimořádná příležitost připomenout si na 
velkém plátně svérázný styl autora, pověstného výrazným smyslem pro humor, 
lakonickými dialogy a osamělými hrdiny zahalenými do oblaků cigaretového dýmu. 
 

 

 

13. června v 17 h  

STÍNY  V RÁJI (1986, 76 min.) 
Poprvé je na scénu přiveden autorův typický ústřední milostný pár, který představují Matti Pellonpää a Kati Outinenová, 
režisérem nejčastěji obsazovaní herci. Nikander pracuje v Helsinkách jako popelář. Bydlí v nepříliš zachovalém bytě a jezdí 
ve starším autě. O moc víc o něm nevíme. Upoutá snad jen jeho netečnost, z níž ho částečně vyvede seznámení s 
prodavačkou, životem notně otřískanou ženou, umějící najít východisko z každé situace. 

13. června ve 20 h  

ZLOČIN  A  TREST (1983, 91 min.) 
Kaurismäkiho první celovečerní hraný film se volně drží Dostojevského stejnojmenné literární předlohy, přičemž děj filmu je 
přenesen do současných Helsinek. Řezník Antti Rahikainen (Markku Toikka) spáchá na první pohled nepochopitelnou 
vraždu, jejímž svědkem je Aino Seppo (románová Soňa - Eeva Laakso).  Ano, i zde je zrada, láska, pravda, humor i smutek 
a v neposlední řadě také jeden nezbytný zločin a stejně tak nezbytný trest. 

20. června v 17 h  

LENINGRADŠTÍ  KOVBOJOVÉ  DOBÝVAJÍ  AMERIKU (Finsko/Švédsko, 1989, 78 min.) 
Leningradští kovbojové („nejhorší rock'n'rollová kapela na světě“, jejíž koncert s Alexandrovci na hlavním helsinském 
náměstí Total balalajka show pro 70 tisíc diváků znamenal definitivní konec studené války) produkují hudbu na dalekých a 
širých sibiřských pláních. Manažera kapely (Matti Pellonpää) trápí, že za ni nikdo neplatí. Což ho dovede k přesunu do USA, 
na takřka posvátná místa, kde se doslova utvářely dějiny moderní hudby. 

20. června ve 20 h  

SMLOUVA  S  VRAHEM (Finsko/Velká Británie/Německo/Švédsko/Francie, 1990, 79 min.) 
Pracovník londýnských vodáren (Jean-Pierre Léaud) dostane po patnácti letech oddaných služeb v kafkovsky pochmurných 
kancelářích královských vodáren kvůli privatizaci hodinovou výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si 
najme zabijáka, aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Jenže to ještě nepropadl kouzlu „modrých očí“ prodavačky 
růží (Margi Clarkeová). Ale co profesionální vrah (Kenneth Colley)? 

27. června v 17 h  

DĚVČE  ZE  SIRKÁRNY (Finsko/Švédsko, 1990, 68 min.) 
Kaurismäkiho v 80. letech při diskusi o nedostatku dobrých námětů napadla obyčejná sirka: Kde se vyrábějí sirky? - Nejspíš 
v nějaké továrně. - A kdo je tam vyrábí? - Snad nějaké děvče. - A kam jde děvče po práci? - Možná domů. - Co na něj doma 
čeká? - Možná úchylný otec. Rozvinutím tohoto elementárního dějového řetězce (s Kati Outinenovou) vzniká na konci 
drama téměř antických rozměrů. První replika zazní až po 9 minutách: „Jedno malé pivo.“ 
 

27. června ve 20 h  

BOHÉMSKÝ  ŽIVOT  (Francie/Německo/Švédsko/Finsko, 1992, 100 min.) 
Román Ze života pařížské bohémy spisovatele Henriho Murgera či Pucciniho opera Bohéma převedeny do novodobé Pa-
říže. Spisovatele Marcela (André Wilms), albánského emigranta Rodolfa (Matti Pellonpää), který se zabývá malováním, a 
hudebního skladatele Schaunarda (Kari Väänänen) spojuje pouto přátelství a věrnost múzám. Potloukají se po levných 
pařížských bytech, občas mají nouzi, někdy blahobyt, jindy se těší přízni hezkých dívek…                          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/
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