pozvánka

Vysoká škola CEVRO Institut a Nadace Konrada Adenauera si Vás dovolují pozvat na

VI. ročník tradičního filmového semináře – letní semestr 2011/2012

Evropské hodnoty ve filmu
Mladí čeští režiséři vidí a reflektuji společnost ve své době
Odborný garant a vyučující: MgA. Jana Tomsová, filmová producentka a režisérka

Vždy ve středu od 18:30 hodin v místnosti č. 205 (2. patro)
Filmy jsou vybrány tak, aby reprezentovaly názory filmových tvůrců na společnost v jejich
současnosti, a to v období posledních 50 let. Každé desetiletí charakterizuje jeden
snímek. Filmy byly vyrobeny v různých podmínkách – od státního monopolu až po volný
trh. Na seminářích budou vždy přítomni přední tvůrci jednotlivých filmů.
15. února 2012

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Drama / Česko / 2011, 106 min
Režie: Robert Sedláček (natočil jako 38letý)
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Simona
Babčáková…
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Bývalý učitel dějepisu, který
dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let
spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život
ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů týkající se
celého vedení banky. ......... útěk před spravedlností i pod povrch vztahů v rodině.....
29. února 2012

ZOUFALCI
Komedie, drama / Česko / 2009, 102 min
Režie: Jitka Rudolfová (natočila jako 27letá)
Hrají: Simona Babčáková, Jakub Žáček, Zuzana Onufráková, a další
Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické komedii o
šestici bilancujících třicátnících. Kdysi spolu studovali a postupně se všichni přestěhovali z
Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém rodném městě je jim jedno
jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli.
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14. března 2012

ENE BENE
Komedie / Česko / 1999 / 104 min
Režie: Alice Nellis (natočila jako 28letá)
Hrají: Iva Janžurová, Leoš Suchařípa, Theodora Remundová, Eva Holubová, Vladimír
Javorský…
Volební místnost, kde po dva víkendové dny zasedá znuděná volební komise, slouží jako
základna lidských charakterů, jejich tužeb a ztracených lásek…
28. března 2012

ČAS SLUHŮ
Drama / Československo / 1989 / 111 min.
Režie: Irena Pavlásková (natočila jako 29letá)
Hrají: Ivana Chýlková, Karel Roden, Jitka Asterová, Miroslav Etzler, Rva Holubová, Vilma
Cibulková…
Celovečerní debut režisérky Pavláskové vypráví o zamindrákované vysokoškolačce, která
se vstupem do života mění ve všehoschopnou osobu, jež jde za svým jakýmkoli
způsobem. Své nejlepší kamarádce převezme partnera, s kterým pak manipuluje…

11. dubna 2012

ODDECHOVÝ ČAS
Psychologické drama / Československo / 1977 / 86 min.
režie: Jiří Svoboda (natočil jako 32letý)
hrají: Radoslav Brzobohatý, Nina Divíšková, Jana Gýrová, Petr Svojtka, Lubomír
Kostelka…
Drama muže, pro kterého se práce stala jediným smyslem života. Jeho chladný a
neosobní způsob jednání vzbuzuje nesouhlas spolupracovníků i členů rodiny a vede
k odcizení. Nakonec si sám uvědomí potřebu „oddechového času“, aby se mohl zamyslet
nad vlastním životem...
25. dubna 2012

HOŘÍ, MÁ PANENKO
Komedie / Československo/Itálie / 1967 / 71 min.
režie: Miloš Forman (natočil jako 35letý)
Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladislav Adam, Vratislav Čermák, František Debelka,
Olga Blechová-Matušková…
Modelový průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle zvýrazňujícím
hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí... Film byl mj.
nominován na Oscara v kategorii cizojazyčným filmů.

CEVROINSTITUT
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel.: +420 221 506 700 / fax: +420 221 506 709
email: info@vsci.cz / www.cevroinstitut.cz

