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:

ZÁŘÍ 2019
3. září v 17 a 19.30 h
BRANKÁŘ /premiéra/
SRN/VB, 2018
Režie: Marcus H. Rosenmüller
120 min
Dramatický životní příběh legendárního
fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu.
Film o muži, který miloval fotbal, Anglii
a ženu svého života Margaret, a díky
svým výjimečným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským národním hrdinou.

10. září v 17 a 19.30 h
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ /premiéra/
SRN/VB/Španělsko, 2017
Režie a scénář: Isabel Coixet
113 min
Film oslavující lásku ke knihám se odehrává v 50. letech
20. století v ospalém anglickém městečku, kde se ovdovělá Florence Greenová rozhodne otevřít knihkupectví
s progresivní moderní literaturou. Tiché Hardborough,
nedotčené sociální či sexuální revolucí probíhající
ve vzdálených velkoměstech ale není na provokativní díla
připraveno. Když Florence začne propagovat knihy, jako
je Nabokovova Lolita nebo Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita, probudí v místních maloměšťácích dlouho potlačované emoce a rozhněvá manipulativní,
žárlivou a pomstychtivou doyenku místní společnosti Violet Gamartovou, jež se rozhodne její plány
překazit… Postavu Violet ztvárnila Patricia Clarkson, která na letošním festivalu v Karlových Varech
převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

17. září MIMOŘÁDNĚ v 19 h
NABARVENÉ PTÁČE /premiéra/
Česko/Slovensko/Ukrajina, 2019
Režie: Václav Marhoul
169 min

Ve snaze uchránit svého synka před masovým vyhlazováním Židů posílají ho rodiče k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Ta však nečekaně umírá. Chlapec je nucen vydat se na cestu a protlou-

kat se úplně sám divokým a nepřátelským
světem, v němž platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Jeho strastiplné putování zaznamenává magická kamera
Vladimíra Smutného. Fascinující, hvězdně
obsazený a dlouho očekávaný film (adaptace slavného autobiografického románu
Jerzyho Kosińského z r. 1965) představí
sám režisér Václav Marhoul, který v té
chvíli už bude mít za sebou křest ohněm
– účast v hlavní soutěži 76. ročníku MFF
v Benátkách.

24. září v 17 h
JULIUSZ /Festival polských filmů Wisła/
Polsko, 2018
Režie: Aleksander Pietrzak
97 min

Celovečerní debut mladého režiséra líčí peripetie mladého učitele výtvarné výchovy, jehož hlavním
životním problémem je starost o otce – malíře, který i přes zdravotní problémy žije velmi divokým
životem. Další dějovou linku odlehčeného komediálního filmu tvoří milostný vztah hlavního hrdiny
Juliusze se sympatickou, byť trochu lehkomyslnou veterinářkou.

24. září v 19.30 h
ÚTĚK /Festival polských
filmů Wisła/
Polsko/Česko/Švédsko, 2018
Režie: Agnieszka Smoczyńska
103 min

Alicja si nepamatuje vlastní minulost, ale dokázala si vybudovat nový život s novou identitou. Když ji její původní rodina
najde, svůj starý život zpátky
nechce až do té doby, než se jí
začnou vynořovat střípky vzpomínek. Postupně její nová a původní identita splynou do jedné a na povrch se tak dostává znepokojivé zjištění o ní samotné. Film
Útěk byl nominován ve čtyřech kategoriích Polských filmových cen 2019 a představitelka hlavní postavy Gabriela Muskała získala cenu jako Objev roku.
_________________________________________________________________________________

!!! PŘIPRAVUJEME na 1. října 2019 v 17 a 19.30 h premiéru uměleckého dokumentu
o slavném plzeňském rodákovi JIŘI SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT včetně
besedy s režisérkou Olgou Sommerovou
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To je
Jiří Suchý, o jehož životní cestě − mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová. Dokument získal na
letošním MFF v Karlových Varech Cenu diváků jako nejlepší film.
Informace o projekcích rovněž

MF Dnes – příloha Plzeňský kraj /každé pondělí/,
Kultura – příloha Týdeník Plzeňsko v Plzeňském deníku /každou poslední středu v měsíci/,
na www.plzenskavstupenka.cz a na www.mestanskabeseda.cz.

