
 

 

Projekce každé úterý v 17 a v 19.30 hodin v Měšťanské 

besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň 

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

_____________________________________________________________________________                                                                   

   

     Program:                                                                            

LISTOPAD 2018 
 

6. listopadu  v 17 h 

BEZE  STOP 
USA, 2018   

Režie: Debra Granik  
119 min.    

Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Port-
landu. Dobrovolná izolace od tzv. normální společnosti jim 
umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených 
prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět dává 
vědět a konfrontace je nevyhnutelná. 

 

6. listopadu  v 19.30 h 

PRVNÍ  ČLOVĚK 
USA, 2018   

Režie: Damien Chazelle   
141 min.    

Příběh Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal 
pracovat jako pilot pro NASA a kdy se musel vyrovnat 
s osobní tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou 
nemoc. Pro práci, která představovala permanentní koke-
tování se smrtí si těžko mohli v NASA vybrat vhodnějšího 
aspiranta. Armstrong není vesmírný kovboj, který by riziko 
podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na dru-
hou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde o život. 
Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, 
kdy se ve zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem, klid, 
když odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve 
chvíli, kdy dělá onen historický první krok. Protiváhou tomu-
to klidu je pak absolutní neklid jeho ženy (Claire Foy) a její 
vnitřní drama, s jakou prožívá jeho každý úspěch, a mož-
nost, že se už nikdy nevrátí.

 

 

 

13. listopadu  v 17 h 

ZLODĚJI 
Japonsko, 2018   

Režie: Hirokazu Kore´eda  
121 min.    

Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením v obchodech. Do řemesla zasvěcuje i svého syna. Oba žijí v provizorním 
domě na periferii a s dalšími členy domácnosti tvoří rodinu, na které je podivné mnohem více než jen způsob obživy. Do rutiny 
krádeží zasáhne holčička, která si osaměle hraje v mrazu na balkoně. Osamu se rozhodne, že vzít si dítě, které rodiče zaned-
bávají, není zločin. Jeho čin vede k odhalení tajemství uvnitř rodiny zlodějů a zpochybnění toho, co vlastně pod pojmem rodina 
rozumíme. Hirokazu Kore´eda se znovu táže, jak rodiče ovlivňují své děti, a s neobyčejnou elegancí vykresluje mozaiku často 
problematických charakterů, které pojí nevšední a neotřelá forma přátelství a sounáležitosti. Jeho film je citlivým, vrstevnatým  
a rafinovaným dramatem o bezpodmínečné lásce a důstojnosti chudých. V čase rozpadu mezilidských i rodinných vazeb s humo-
rem a citem pro detail zachycuje nepravděpodobný ostrůvek lidství na okraji městské džungle. 
 

13. listopadu  v 19.30 h 

NA CHESILSKÉ  PLÁŽI 
Velká Británie, 2017   

Režie: Dominic Cooke 
110 min.   

Bolestná romance o nenaplněné lásce je adaptací stejnojmenné knihy 
britského spisovatele Iana McEwana (Pokání), který je také autorem 
scénáře. Film se Saoirse Ronanovou (Lady Bird, Pokání) a Emily 
Watsonovou (Prolomit vlny) v hlavních rolích. Příběh se odehrává 
v Anglii roku 1962, těsně před vypuknutím sexuální revoluce. Hlavní 
hrdiny poprvé potkáváme během jejich svatebního dne, ve staromód-
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ním hotýlku blízko Chesilské pláže. S ubíhajícím časem, který dvojici přibližuje jejich prvnímu manželskému sexu, se však 
stupňuje napětí, které vyvrcholí hádkou a zásadním rozhovorem, po kterém už nic nebude jako dřív.  
 

20. listopadu  v 17 h 

DÍVKA    

Belgie, 2018   

Režie: Lukas Dhont  
105 min.    

Šestnáctiletá Lara žije pouze s otcem a malým bratrem. Snu stát se špičkovou baletkou je ochotná obětovat vše. Kromě náročného stu-
dia se Lara pokouší vyhrát ještě jeden obtížný boj – již od dětství ví, že se narodila do špatného těla. Přestože od rané puberty prochází 
hormonální terapií, na operativní (a z jejího pohledu definitivní) změnu pohlaví není její tělo, vytížené vrcholovým sportem, ještě připra-
vené. Přes všechnu oporu okolí je Lara každý den bez nároku na odpočinek konfrontována sama se sebou, se svým tělem, se svými 
strachy i nadějemi. 
 

20. listopadu  v 19.30 h 

Oni a Silvio 
Itálie/Francie, 2018   

Režie: Paolo Sorrentino   
150 min.    

Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Neomezená moc?  
A je možné toho všeho dosáhnout a cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěš-
nější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) se 
vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. 
Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo tentokrát v hlavní roli ztvárňuje Silvia 
Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skandalistu, mediálního mag-

náta a dlouholetého předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky, které 
svět zná pod označením „bunga bunga“. Film dává nahlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední postavy a nabízí pohled na mrazi-
vé a mnohdy groteskní situace, ať už se týkají podplácení soudců, nákupu nejlepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. 
Zabývá se také tím, jací lidé Berlusconiho a jemu podobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus moci, založený na absolutní 
ztrátě hodnot, ponižování, egoismu a prospěchářství. 
 

27. listopadu  v 17 h 

VRATISLAV EFFENBERGER   ANEB  LOV  NA  ČERNÉHO  ŽRALOKA + CEVA 
ČR, 2018   

Režie: David Jařab  
85 + 9 min.    

Dokumentární film s hranými prvky věnoval režisér a scenárista David Jařab jedné z nejvýznamnějších postav českého surrealismu 
Vratislavu Effenbergerovi. Jeho tvorba odráží svébytný přístup k realitě totalitního Československa, ale i nesmlouvavé postoje k celé 
euro-atlantické civilizaci. Po odchodu Toyen a Jindřicha Heislera do exilu a především po smrti nejvýznamnější osobnosti první fáze 
surrealismu Karla Teigeho, stává se vůdčí osobou, organizátorem, ale i reformátorem surrealistického hnutí u nás. Zároveň tuto sféru 
přesahuje svými postoji, které ho v sedmdesátých letech postaví po bok signatářů Charty 77. S hlavním proudem českého disentu však 
nesplynul, k jeho představitelům přistupoval vždy velice diferencovaně. Třicet let od jeho smrti dovoluje podívat se na jeho tvorbu i osob-
ní život s odstupem a dává i šanci je vzhledem k novým kontextům docenit.  
Film je doplněn předfilmem, krátkým animovaným filmem CEVA rumunského režiséra a výtvarníka Paula Muresana, který v něm vypráví 
příběh odehrávající se v Očistci. 
 

27. listopadu  v 19.30 h 

SOUMRAK  
Maďarsko/Francie, 2018   

Režie: László Nemes  
144 min.    

Režijní debut Saulův syn maďarského režiséra Lászlo Nemese byl 
absolutní senzací: snímek, který získal mj. Velkou cenu poroty  
v Cannes i Oscara za nejlepší cizojazyčný film, se stal nejchmurněj-
ším a nejtvrdším obrazem Šoa v dějinách kinematografie. Nemesův 
snímek vyjadřoval naléhavou potřebu mladší filmařské generace vyhranit se proti vyprázdněnému melodramatickému zobrazování holo-
caustu a najít pro toto téma dynamický a objevný filmový jazyk, který by více zohledňoval perspektivu i traumata přímých pamětníků.  
Po tomto triumfu přichází někdejší asistent žijícího klasika Bély Tarra s novinkou, která se odehrává v jeho rodné Budapešti na počátku 
20. století. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního města poté, co strávila dospívání v sirotčinci, a 
je náhle konfrontována s vlastní minulostí a temným tajemstvím obestírajícím její rodinu.
 

 
 
 

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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