Pozvánka

Evropské hodnoty ve filmu (II)
V akademickém roce 2013/2014 filmový seminář nese tradiční název EVROPSKÉ
HODNOTY VE FILMU. Téma filmového semináře letního semestru se věnuje
vztahům. Téma vztahů vybraných, víceméně komorních, filmů se odvíjí na pozadí
vztahů mezi blízkými lidmi. Příběhy ovlivňují mezní životní situace, náboženství a zvyklosti
i historická doba... Tak jako v životě, jsme-li na tyto situace „připraveni“, zvládneme je, a
to ku prospěchu nás samých i našeho okolí.
Na téma vztahů a soužití generací navazují i další akce školy realizované pod hlavičkou
mezigeneračního projektu "Věk je jen číslo v naší hlavě".
Garantem a lektorem semináře je filmová producentka a režisérka MgA. Jana Tomsová
Filmový seminář se koná v budově vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17,
Praha 1, v místnosti č. 205, 3. NP, vždy o středách od 18.30 hodin.

26. února 2014, středa od 18.30 hod.
O rodičích a dětech
Poetický/Komedie/Drama
Česko, 2007, 107 min.
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: David Novotný, Josef Somr, Luboš Kostelný, Zuzana Stivínová ml., Lenka
Vlasáková, Jiří Lábus a další
Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát.
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně
projít Prahou. V brilantně vedeném dialogu se odhalují ta nejhlubší místa lidských vztahů.
A některé chyby se opakují znovu a znovu.

Ocenění: Český lev

12. března 2014, středa od 18.30 hod.
Rozchod Nadera a Simin
Drama
Irán, 2012, 120 min
Režie: Asqhar Farhardi
Strhující manželské drama ze současného Iránu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské
osudy a rodinné vztahy ovlivněny společenskými předsudky a přísným právním
systémem.

Ocenění: Oscar – cizojazyčný film, Zlatý medvěd Berlin, Cena Bafta a dalších 22
mezinárodních ocenění

26. března, středa od 18.30 hod.
Láska
Drama/Romantický
Francie/Německo/Rakousko 2012, 125 min
Režie: Michael Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Dinara Drukarova…
Není to romantický film, ale film o skutečné lásce…
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Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se
prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je náhle vystaveno
těžké zkoušce. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu.

Ocenění: Zlatá palma v Cannes 2012, Oscar za cizojazyčný film, Zlaty Globus a další

9. dubna 2014, středa od 18.30 hod.
Jako nikdy
Drama/Psychologický
Česko, 2013, 89 minut
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Němec, Luboš Veselý,
Marek Taclík…
Pro tento komorní film jsou klíčové 3 postavy. Vedle hlavního hrdiny, malíře, který umírá,
jsou tu dvě ženy: Karla, asi 35 leta žena, malířka, bohémka a žena ostrého slova a
Jaruna, 55 letá vdaná žena, zdravotní sestra, která byla kdysi milenkou malíře…

Ocenění: cena Trilobit, Cena kritiky, 12 nominací na cenu Česky lev

23. dubna 2014, středa od 18.30 hod.
Babettina hostina
Drama/Romantický/Hudební
Dánsko, 1987, 102 min
Režie: Gabriel Axel
Hrají: Stéphane Audran, Birgitte Federspiel, Bodil Kjer, Jarl Kulle, Bibi Andersson, Ghita
Nørby
V 19. století v Dánsku se dvě postarší dcery protestantského pastora z odlehlé vesnice
vzdaly svého života ve prospěch otce a jeho farnosti. Nějakou dobu po smrti otce se
sestry rozhodnou uspořádat hostinu pro celou vesnici na oslavu stého výročí jeho
narození a Babette, jejich hospodyně, francouzská uprchlice, je prosí, aby ji mohla
přichystat.

Ocenění: Oscar (cizojazyčný film), BAFTA, Zlate globy, cena v Cannes

7. května 2014, středa od 18.30 hod
Nikdy v Africe
Drama/Životopisný
Německo, 2001, 141 min
Režie: Caroline Link
Hraji: Juliane Köhler, Regine Zimmermann, Merab Ninidze, Lea Kurka, Herbert
Knaup, Marian Lösch…
Židovská rodina Redlichových emigruje v roce 1938 do Keni. Jette si jen těžko zvyká na
nový život na osamělé farmě, malá Regina se do Afriky zamiluje. Manželství rodičů však
dostává stále větší trhliny a konec války je staví do absurdní situace…

Ocenění: Oscar (za cizojazyčný film), ceny na MFF v Karlových Varech, nominace Zlatý
globus
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