PROGRAM:
říjen 2018 – Odnikud | Německo/Francie 2017/drama/krimi/106 min., režie: Fatih Akim, hrají: Diane Krugerová
a Denis Moschitto. Příběh ženy, která nemůže žít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě.
listopad 2018 – The Florida Project | USA 2017/sociální drama/111 min., režie: Sean Baker, hrají: Bria Vinaite
a Willem Dafoe. Okouzlující šestiletá Moonee a její malí přátelé si naplno užívají léta na Floridě. Radost ze svobody,
potulování a studených kopečků zmrzliny se mísí s neutěšenou sociální situací rodin, ze kterých pocházejí.
prosinec 2018 – Obchod na korze | Československo 1965/válečné drama/128 min., režie: Ján Kadár a Elmar
Klos, hrají: Ida Kamińska a Jozef Króner. Film o o svědomí, zbabělosti a tragických důsledcích mravních kompromisů. Oscar za cizojazyčný film.
leden 2019 – Tři billboardy kousek za Ebbingem | USA/Velká Británie 2017/kriminální drama /115 min.,
režie: Martin McDonagh, hrají: Frances McDormandová, Sam Rockwell a Woody Harrelson. Mildred Haynesové
zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. Film stojící
na inteligentním scénáři a famózních hereckých výkonech, oceněných Oscary.
únor 2019 – Zkouška dospělosti | Rumunsko/Francie 2016/drama/128 min., režie: Cristian Mungiu, hraje:
Adrian Titieni. Dobrá pověst lékaře se začne hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost
zaplete do řetězce služeb a protislužeb, a ztratí tak tvář i před svou vlastní rodinou. Další snímek proslulé
rumunské nové vlny.
březen 2019 – S láskou Vincent | Velká Británie/Polsko 2017/animovaný/životopisný/94 min., režie: Dorota
Kobiela a Hugh Welchman. Životní příběh Vincenta van Gogha byl natočen zcela originální kombinací hraného
filmu a animace slavných malířových olejomaleb a je odvyprávěn prostřednictvím vzpomínek lidí z jeho blízkosti.
duben 2019 – Nemilovaní | Rusko/Francie 2017/rodinné drama/127 min., režie: Andrej Zvjagincev, hrají:
Marjana Spivakova a Alexej Rozin. Pátrání nejen po ztraceném synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního
chladu v bezcitném prostředí současného ruského velkoměsta.
květen 2019 – Western | Německo/Bulharsko 2017/drama/119 min., režie: Valeska Grisebachová, hraje: Meinhard
Neumann. Snímek se odehrává na bulharsko-řeckém pomezí v komunitě německých stavebních dělníků. Jejich
neschopnost komunikovat se starousedlíky vede postupně ke konfliktu, jenž se zdá být na první pohled nevyhnutelný.
červen 2019 – Dokud nás svatba nerozdělí | Francie 2017/komedie/115 min., režie: Olivier Nakache a Eric
Toledano, hrají: Jean-Pierre Bacri a Suzanne Clémentová. Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu
na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih.

MOTTO: Pokud považuješ současné snímky v kinech za nudné, dětinské a film především za umění a ne jen za zábavu, pokud sneseš i jiné filmy než americké, erotické, přihlouplé komedie, fantasy a sci-fi, horory a thrillery, pokud
dokážeš obětovat trochu svého pohodlí a zvednout se od netu, notebooku, facebooku, televize a DVD a zajít jednou
za měsíc do kina, tak jsi náš člověk a věnuj pozornost dalším řádkům
Jiří Švéda, autor a organizátor cyklu
Vážení mladí (i starší a pokročilí) přátelé, připravili jsme pro Vás FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne devět
snímků evropské i světové kinematografie. Bližší informace naleznete na dalších stránkách tohoto programu.
Informace pro abonenty: Filmový cyklus nejen pro středoškoláky proběhne opět v osvědčeném kině Lucerna.
Kino Lucerna najdete na Minské 19, Brno-Žabovřesky (spojení tramvaj č. 3 a 11 nebo trolejbusy 134 a 136).
Cyklus se zde uskuteční ve třech představeních, takže si můžete vybrat, který den se vám hodí více. Rozhodnout se
musíte mezi úterým, středou a čtvrtkem. Všechna představení vašeho cyklu v kině Lucerna (celkem 9 filmů od října
2018 do června 2019) se pak konají ve stanovené dny, které máte výrazně vyznačeny na vaší průkazce. Začátky
představení v kině Lucerna jsou vždy v 18 hodin. Legitimace cyklu stojí 495 Kč. Permanentky jsou k dispozici od září
2018 na vybraných brněnských gymnáziích a středních školách a od května 2018 v pokladně kina Lucerna. Změna
programu (a možná i termínů – kino má jít do menší rekonstrukce, jejíž termín stále ještě nevíme) je samozřejmě
(tak jako vždy) vyhrazena! 
kino Lucerna a agentura Art Brno
kino Lucerna: Minská 19, 616 00 Brno, tel. 549 247 070 (17.30–20.30 hod.),
hrací dny útery-čtvrtek od 10/2018 do 6/2019, mail: aldair@volny.cz, www.kinolucerna.info

www.brno.cz

www.kinolucerna.info
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

út-čt 2. 10. – 4. 10. 2018 v 18 hod.

Odnikud (Aus dem Nichts)
Německo/Francie 2017/drama/krimi/německá verze/české titulky/106 min.
Scénář a režie: Fatih Akim. Kamera: Rainer Klausmann. Hudba: Josh Homme.
Hrají: Diane Krugerová (Katja) a Denis Moschitto
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku v turecké čtvrti Hamburku přichází o syna
a manžela. Rodina a přátelé se jí sice snaží být v těžkých chvílích oporou, ale hledání strůjců nesmyslného útoku
znemožňuje Katje truchlit; stále dokola se otevírají její rány, stále přicházejí pochyby. Právník a rodinný přítel
ji provází celým soudním procesem s mladou dvojicí. Když proces skončí osvobozením páru pro nedostatek
důkazů, Katja zjišťuje, že nemůže pokračovat, dokud neučiní
spravedlnosti zadost. V hlavní roli thrilleru Fatiha
Akina o pomstě a spravedlnosti exceluje
původem německá, ale dnes především hollywoodská hvězda
Diane Krugerová.

út-čt 6. 11. – 8. 11. 2018 v 18 hod.

The Florida Project (The Florida Project)
USA 2017/sociální drama/anglická verze/české titulky/111 min.
Scénář a režie: Sean Baker. Kamera: Alexis Zabé. Hrají: Bria Vinaite (matka Moonee),
Brooklynn Prince (dcera Moonee, 6 let), Willem Dafoe (správce Bobby) a Valeria Cotto
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee
a její malí přátelé, kteří si naplno užívají léta, bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a nespočtu kopečků
zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých vůbec šanci ohrozit. Co na tom, že její 22-tiletá máma každý týden divoce
shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce motelu Bobbyho (skvělý W. Dafoe!)? Pro děti je
důležitější a přirozenější seznámit se s novou sousedkou či naplánovat dalších pár průšvihů a lotrovin. Pod jejich neutuchajícím přívalem se rozpouštějí i temné stránky života ustaraných dospělých. Režisér Sean Baker přichází s neobyčejně
silným snímkem, který se stal miláčkem kritiků i diváků hned od svého uvedení na festivalu v Cannes.

út-čt 4. 12. – 6. 12. 2018 v 18 hod.

Obchod na korze (The Shop on Main Street)
Československo 1965/válečné drama/slovensko-německá verze/128 min.
Ocenění: Oscar za cizojazyčný film za rok 1965
Předloha: Ladislav Grosman (kniha). Režie: Ján Kadár a Elmar Klos. Kamera: Vladimír Novotný. Hudba:
Zdeněk Liška. Hrají: Ida Kamińska (Rozálie Lautmannová), Jozef Króner (Tono Brtko), František Zvarík
a Hana Slivková
V roce 1942 přijímá fašistická vláda Slovenského štátu, spojence Německa ve válce, protižidovské, tzv. norimberské
zákony. Zabavené židovské podniky v rámci procesu označeného jako „arizace“ předává do rukou prověřených slovenských občanů. Truhlář Tono Brtko, poctivý a slušný člověk, pod nátlakem chamtivé manželky a vysoce postaveného
švagra, neochotně přijme arizační dekret na malý galanterní krámek stařičké a chudé židovské vdovy, paní Rozálie
Lautmannové. Polohluchá paní nechápe, co se v zemi děje, a považuje Brtka za svého nového obchodního příručího.
Doma a na veřejnosti ovšem Brtko předstírá, že pilně „arizuje“. Tono je vbrzku zasažen dobrotivostí a bezbranností
staré paní a nedokáže ji dát najevo, že má ve skutečnosti zcela jiný
úkol. Nadejde však den, kdy všichni Židé z městečka obdrží
předvolání do transportu a Tono musí přiznat barvu...
V polovině 60. let šlo o průlomový film hned
v několika ohledech – uvedl jak téma krutého
pronásledování židů za nacismu, tak poprvé
poukázal na aktivní účast Slovenského
štátu na holocaustu, a navíc znamenal
překonání éry schematicky pojatých
válečných fresek z 50. let. Namísto
jejich dutého patosu nabídl hluboké
soucítění s téměř bezmocnou
osobou a zejména osudový příběh
obyčejného člověka, v němž se
sváří dobrota srdce se strachem
a touhou přijít k majetku. Film,
oceněný Oscarem, se tak posunul
směrem k eticky závažné a nadčasové výpovědi se silným mravním
poselstvím.

út-čt 8. 1. – 10. 1. 2019 v 18 hod.

Tři billboardy kousek za Ebbingem (Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri)
USA/Velká Británie 2017/kriminální drama/anglická verze/české titulky/115 min.
Ocenění: Oscar za herecké výkony pro Fr. Mc Dormandovou (hl. role) a S. Rockwella (vedl. role)
Scénář a režie: Martin McDonagh. Kamera: Ben Davis. Hudba: Carter Burwell. Hrají: Frances McDormandová (Mildred Haynesová), Sam Rockwell (rasistický policista) a Woody Harrelson (šéf místní policie)
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat.
U vjezdu do města nechá vylepit na tři zchátralé billboardy tři velmi kontroverzní vzkazy, adresované šéfovi městské
policie. Tímto nezvyklým činem začíná mezi Mildred a zástupci zákona bitva. Když se do věci vloží ještě další místní
policista, nevyzrálý maminčin mazánek s chorobnou zálibou v násilí, souboj mezi místním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou a hlavně rozzuřenou bojovnicí za pravdu a spravedlnost se rozjede na nejvyšší obrátky. Boj probíhá
v atmosféře ospalého amerického maloměsta, zalidněného barvitými postavičkami jako jsou rasistický policajt, přátelský trpaslík či vychytrarý
reklamní agent… Film jednoznačně stojí na inteligentním
scénáři a famózních hereckých výkonech, oceněných zcela
po právu Oscary. Ač se věnuje závažným tématům
jako je žal, hněv, pomsta a násilí, je zároveň
i výjimečně vtipný, především díky tvrdohlavosti hlavní hrdinky a její schopnosti ponížit
ostatní svým extrémně prořízlým jazykem.

út-čt 5. 2. – 7. 2. 2019 v 18 hod.

Zkouška dospělosti (Bacalaureat)
Rumunsko/Francie 2016/drama/rumunská verze/české titulky/128 min.
Scénář a režie: Cristian Mungiu. Kamera: Tudor Vladimir Panduru. Hrají: Adrian Titieni (Dr. Romeo
Aldea), Maria-Victoria Dragus (jeho dcera Eliza), Lia Bugnar a Malina Manovici
Romeo Aldea, vážený lékař žijící s rodinou v provinčním městě rumunské Transylvánie, dělá vše pro to, aby jeho
nadaná dcera odjela studovat do Anglie. Už chybí jen málo: Eliza musí ještě složit „zkoušku dospělosti“ (maturitu).
Vše se zkomplikuje, když ji cestou do školy kdosi náhodně přepadne. Ačkoliv se jí nestane nic vážného, její otec
ve strachu, že by nemusela u maturity uspět, začne jednat. Zapomíná ale, že tak porušuje zásady, jež své dceři vždy
tak důsledně vštěpoval. Tvůrce nezajímají okolnosti přepadení ani osoba agresora, hlavní postavou snímku je lékař,
neváhající dopouštět se kompromisů, jež předtím odsuzoval, protože nesnese
pomyšlení, že by dcera neměla šanci na lepší život, než má on sám.
Jeho pocit vlastní životní prohry, kterou by měl kompenzovat právě dceřin úspěch, je snad i pocitem vyvěrajícím
ze složité (a částečně až bezvýchodné) situace
dnešního Rumunska.

út-čt 5. 3. – 7. 3. 2019 v 18 hod.

S láskou Vincent
(Loving Vincent/Twój Vincent)
Velká Británie/Polsko 2017/animovaný/životopisný/anglická verze/české titulky/94 min.
Scénář a režie: Dorota Kobiela a Hugh Welchman. Kamera: Tristan Oliver. Hudba: Clint Mansell. Hrají:
Saoirse Ronan, Aidan Turner a Helen McCrory
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může
komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji
řečeno přes 60 000 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle takřka stovky původních Goghových děl. Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. Scénář vznikl na základě osmi set Goghových dopisů,
adresovaných především jeho bratrovi Theovi. Příběh
vrcholí v červenci 1890, kdy se Gogh, léčící se
z deprese, postřelí do hrudníku a o dva dny
později, ve svých 37 letech, na následky
tohoto zranění umírá. Okolnosti
jeho smrti však nebyly nikdy
zcela objasněny…

út-čt 2. 4. – 4. 4. 2019 v 18 hod.

Nemilovaní (Něljubov/Neláska)
Rusko/Francie 2017/rodinné drama/ruská verze/české titulky/127 min.
Scénář a režie: Andrej Zvjagincev. Kamera: Michail Kričman. Hudba: Eugenie a Saša Galperinovi. Hrají:
Marjana Spivakova (Žeňa), Alexej Rozin (Boris), Matvej Novikov a Vladimir Vdovičenkov
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu, jinak si oba zařídili
nový život po svém. Žeňa si našla staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn
Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal jejich vlastní vztahové a citové selhání. Neprojevují
mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani schopni. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty
dožene oba rodiče k pátrání nejen po synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního chladu… Další nekompromisní
pohled na deprivované současné Rusko, tenktokráte pro změnu to až namyšleně velkoměstské, od jednoho z nejlepších
současných ruských režisérů Andreje Zvjaginceva (viděli jsme od něj již snímek Leviathan).

út-čt 14. 5. – 16. 5. 2019 v 18 hod.

Western (Western)
Německo/Bulharsko 2017/drama/německo-bulharská verze/české titulky/119 min.
Ocenění: nejlepší film roku 2017 dle ankety filmových publicistů dvojměsíčníku Cinepur
Scénář a režie: Valeska Grisebachová. Kamera: Bernhard Keller. Hrají: Meinhard Neumann (Meinhard), Reinhardt Wetrek a Waldemar Zang
Film je pozoruhodnou variací současného westernu s klasickými vizuálními motivy žánru (dlouhé, pomalé záběry
širých horizontů divoké přírody), se standardní osou příběhu a typickými westernovými postavami (tajemný cizinec
přicházející do neznámého prostředí). Meinhard je samotářský dělník, který život pozoruje s nečitelným úsměvem
zpovzdálí. Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy velký problém přijmout práci v zapadlém koutě Bulharska, kde
má německá parta v těžkých podmínkách vybudovat vodní elektrárnu. Odlehlá divočina, jazyková bariéra a cizinci,
kteří o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vyprávět o sobě jiný příběh než je skutečnost a vystupovat jako
hrdina a ochránce slabých. V Bohem zapomenutém místě, v zemi nikoho, kdesi
blízko bulharsko-řecké hranice, kde si lidé lépe rozumějí beze
slov, pocítí naléhavou touhu konečně někam patřit.
I za cenu toho, že si znepřátelí krajany, kteří
na domorodce hledí svrchu a nijak se nenamáhají s nimi udržovat dobré vztahy.
Navíc i mezi Němci vznikají spory,
jež se vyostří, když se dva z nich
ucházejí o přízeň stejné ženy.
Konflikt se zdá nevyhnutelný,
dle zákonů žánru, k němuž
odkazuje název snímku,
mířící nepochybně
i na geograficko-politické
schizma a problémy
současné Evropy.

út-čt 4. 6. – 6. 6. 2019 v 18 hod.

Dokud nás svatba nerozdělí ( Le Sens de
la fête/Význam slavnosti)
Francie 2017/komedie/francouzská verze/české titulky/115 min.
Scénář a režie: Olivier Nakache a Eric Toledano. Kamera: David Chizallet. Hrají: Jean-Pierre Bacri,
Suzanne Clémentová a Gilles Lellouche
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to
říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho.
Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát opravdu hodně. Zvlášť
když šéf agentury zaměstnává dost neschopného příbuzného či
vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební
pohoštění. Navíc najde záskok za kapelu, pro který
je „decentní zábava“ neznámým pojmem,
a ženichovo půlnoční překvapení
definitivně změní celou svatbu v jednu
bláznivou grotesku. Svižná komedie
od režisérů legendárního filmu
Nedotknutelní (2011) potěší
srdce každého alespoň trochu
škodolibého diváka.
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