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     Program:                                                                                

ZÁŘÍ 2017 
 

Premiéra 

5. září  v 17 a ve 20 h 

DRUHÁ  STRANA  NADĚJE 
Finsko, 2017   

Režie: Aki Kaurismäki 
98 min.    

Vyvrcholením Finského léta s Akim Kaurismäkim, 
které jsme v úplnosti uvedli v červnu, je premiéra 
filmařova nejnovějšího snímku, oceněného na 
letošním Berlinale Stříbrným medvědem za nejlepší 
režii. Jak uvádí distributor: „Jeho zatím poslední 
film Druhá straně naděje se usadil jako král na trůn vytvořený z jeho předchozích děl.“ U chladných finských břehů přistává ná-
kladní loď s (doslova) černým pasažérem, syrským uprchlíkem Khaledem (Sherwan Haji). Evropy už dosáhl, azylové řízení s 
nejistým výsledkem jej sice ještě čeká, ale je připraven i na život na dlažbě helsinských ulic. Ve stejný čas na jiném místě za-
smušilý Wikström (Sakari Kuosmanen) ze dne na den sekne s byznysem podomního prodejce košil, nasazuje kamennou tvář a 
s celoživotními úsporami vyráží do kasina. Rozmnoží je, aby si mohl otevřít vysněnou restauraci? V průsečíku dvou nesou-rodých 
osudů naleznou fanoušci svérázného finského režiséra typické znaky jeho tvorby (lakonický humor, subtilně vypointované gagy, 
unikátní výtvarné řešení scény a zejména svět, v němž situace mívají nečekaná vyústění a řídí se prazvláštními zákonitost-mi. 
Melancholická i optimistická zpráva o síle solidarity. Hrají Kati Outinenová, Ville Virtanen, Tommi Korpela, Simon Al-Bazoon... 
 

Mimořádně 

12. září  v 17 h 

PHILL  SPECTOR  

(Mezinárodní festival Divadlo 

Plzeň) 
USA, 2013 

režie:  David Mamet   
88 min.    

Fascinující oslava herectví titulních před-
stavitelů Al Pacina (1940) a Helen Mirrenové 
(1945) v autorské režii Davida Mameta, 
uváděné k jeho 70. narozeninám (30.11.). 
David Mamet do svých her a scénářů zpočátku 
vkládal vzpomínky na nelehké dětství. Studoval 

na Neighborhood Playhouse School of Theater v New Yorku, později na této škole přednášel, stejně jako na Yale Drama School 
nebo na Atlantic Theatre Company, jejíž je zakládajícím členem. Ačkoliv je na filmovém poli známý jako režisér a filmový scé-
nárista, mnohem větší proslulost získal jako vynikající dramatik. Renomé si vydobyl triem svým off-broadwayských dramat The 
Duck Variations, Sexual Perversity in Chicago a American Buffalo, za něž byl oceněn v roce 1976. Tato temná dramata často 
vykreslují neutěšenou situaci druhořadých ztroskotanců. Je mj. nositelem Pulitzerovy ceny (1984), byl uveden do Americké 
divadelní síně slávy (2002) a byl jmenován Velkým mistrem amerického divadla (2010). Jeho hry se hrají i na předních českých 
scénách. Uváděný film vychází ze skutečné události. Hudební producent Phil Spector se zapsal do dějin rockové hudby nejen 
spoluprací s Beatles. V roce 2003 byl obviněn z vraždy mladé herečky a mezi jeho obhájce patřila i L. K. Badenová… 
 



Mimořádně 

12. září  ve 20 h 

ČERVENÁ 

(Mezinárodní festival Divadlo Plzeň)  
ČR, 2017 

režie:  Olga Sommerová   
80 min.    

Dokumentární portrét české herečky a světoznámé operní pěvkyně, 
mezzosopranistky Soni Červené, uváděný k jejím 92. narozeninám 
(9.9.). Narodila se v rodině zakladatele slavného prvorepublikového 
kabaretu Červená sedma, právníka Jiřího Červeného. S divadlem 
začínala po válce u Voskovce a Wericha, ale záhy zběhla k opeře a 
vážné hudbě. Té se pak věnovala celou profesionální dráhu, během níž zažila úspěch ve východním Berlíně, emigraci na Západ a ho-
stování na velkých operních jevištích celého světa. Po desítkách let v emigraci se vrátila zpět a dodnes aktivně vystupuje. V roce 2004 
obdržela cenu Thálie jako zvláštní cenu kolegia. Festival Divadlo uvedl operu - proces Zítra se bude... (Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila), 
napsanou jí tzv. „na tělo“, která měla premiéru v divadle Kolowrat (2008) a stala se jednou z nejúspěšnějších inscenací roku nejen u 
diváků, ale i kritiky. Uváděný dokument naší přední filmařky je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život byly ovlivněny 
velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na jevištích  pěti 
kontinentů. Film není pouhým chronologickým popisem událostí z jejího života, ale v pozadí sledujeme i zlomové dějinné události… 
 

Mimořádně 

19. září  v 17 a ve 20 h 

SOUKROMÁ  VICHŘICE 

(Mnohofestival Vladimír Páral) 
ČR, 1967 

režie:  Hynek Bočan   
96 min.    
O filmová zpracování literárního díla jubilujícího Vladimíra Párala 
(10.8.1932) se pokoušela řada tvůrců v různých obdobích (bráno 
chronologicky): Soukromá vichřice (Hynek Bočan, 1967), Radost až do 
rána (Antonín Kachlík, 1978), Mladý muž a bílá velryba (Jaromil Jireš, 
1978), Katapult (Jaromil Jireš, 1983), Muka obraznosti (Vladimír Drha, 
1989), Playgirls (Vít Olmer, 1995), Playgirls II (Vít Olmer, 1995) a 

Milenci a vrazi (Viktor Polesný, 2004). Přesto na jejich špičce stojí právě adaptace první. Život zaměstnanců ústecké chemičky se odvíjí 
v zaběhnutých stereotypech. Áda Vinš (Josef Somr) dostává po desetiletém manželství od své Joži (Míla Myslíková) každou neděli kuře 
a každou sobotu sex. Neděli doplní kanasta s manželi Nejtrovými (Eva Geislerová, Josef Chvalina). Ádův podřízený, třicetiletý  provozář 
Standa (Pavel Landovský), dře denně po práci na přestavbě domku. Každou sobotu se na svobodárně pomiluje se svojí Bohunkou (Da-
niela Kolářová) a v neděli je na stavbě. Mění se jen roční období. Jednu jarní sobotu je ale všechno jinak… 
 

Premiéra 

26. září  v 17 a ve 20 h 

POSLEDNÍ  RODINA  
Polsko, 2016 

režie:  Jan P. Matuszynski   
124 min.    

Po filmu Slepá (předloni) a Realita (loni) jde o třetí 
snímek, který do české distribuce vybrala stovka 
účastníků Projektu Scope100. Ti ze sedmi před-
vybraných současných evropských filmů, vybrali 
právě tento režijní debut Jana P. Matuszyńského. V polských kinech snímek vidělo již přes 500 000 diváků a odnesl si čtyři Orly, ceny 
Polské filmové akademie (ocenění „objev roku“ pro režiséra a trofeje za nejlepší scénář a he-recké výkony představitelů hlavních rolí 
Aleksandry Konieczné a Andrzeje Seweryna, který byl za ztvárnění titulní role oceněn i na MFF v Locarnu. Jím představovaný malíř 
Zdzisław Beksiński tráví své dny mezi čtyřmi zdmi varšavského bytu, obklopen pouze svou rodinou. Navzdory socialistické šedi okolního 
prostředí je jeho vnitřní svět plný surreálných vizí, barev, vášně a perverzních fantazií. V roce 1977 se život rodiny točí kolem syna, 
neurotického Tomasze (Dawid Ogrodnik), který se právě odstěhoval do protějšího domu. Neustálý boj s vnitřními démony mu znemož-
ňuje normálně žít, noří se však do světa hudby a filmů a navzdory svému handicapu se stává průkopníkem západní popkultury  
v Polsku. Strhující filmová kronika je natočena podle neuvěřitelného skutečného příběhu.                                          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/

