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Koudelka fotografuje svatou zemi
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Gilad Baram, CZ / D 2015, anglicky, hebrejsky, arabsky / české titulky, 72 min

„Když spatřím nějaké místo a pochopím, že tam na mě čeká snímek, vrátím se tam tolikrát, než ho dostanu,“
říká světoznámý český fotograf Josef Koudelka. Tichý a soustředěný portrét umělce, který proslul záběry
z invaze vojsk Varšavské smlouvy v Praze v roce 1968, natočil jeho asistent, mladý izraelský fotograf
Gilad Baram.

Úkryt v ZOO

Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů,
jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady.
Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných
lidských životů. Úkryt v zoo, drama podle skutečné události s Jessicou Chastain (držitelka Zlatého glóbu)
v hlavní roli, se z velké části natáčel v České republice. I proto v něm diváci objeví řadu známých tváří
a budou mít pocit, že se varšavské zoo nápadně podobá Průmyslovému paláci v Praze Holešovicích.

Julius Ševčík, CZ / SK 2017, česky a slovensky, 106 min
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The Zookeeper‘s Wife, Niki Caro, USA 2017, anglicky/české titulky, 127 min
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Projekce v 10.00 a 13.00

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního
umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl
na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je
dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný
osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby
těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou
tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa.

Moonlight

Barry Jenkins, USA 2016, anglicky / české titulky, 110 min

Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami.
Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho
vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální
identity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého
člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy.
Nekonvenční způsob vyprávění, vynalézavá vizuální složka i mimořádné herecké výkony vynesly snímku
Zlatý glóbus za nejlepší film.
Pokladna je otevřena vždy půl hodiny před projekcí.
Vstupenky možno rezervovat na telefonu: 608 330 088 (každý všední den od 10.00 do 17.00),
nebo na stránkách www.biocentral.cz
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