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ZEMĚ NOMÁDŮ

ZPĚT DO KINA!

NEBE

PERSKÉ LEKCE

USA-D 2020, Chloé Zhao, anglicky / české titulky, 108 min

ČR 2020, Tomáš Etzler, česky, 71 min

Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem posta-

Nebe je celovečerní dokumentární snímek noviná-

RUS, NĚM, BĚL 2020, VVadim Perelman, originální znění
/ české titulky, 127 min
Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatní-

vy ovdovělé šedesátnice Fern (opět úchvatná Fran-

ře Tomáše Etzlera. Každodenní syrová realita, kte-

mi židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Ně-

ces McDormand), nalézající životní sílu v cestování

rou Tomáš v Číně sedm let na vlastní kůži zažíval,

mecku. Jen o vlásek unikne popravě, protože pří-

napříč Amerikou ve svém příbytku, bílé dodávce,

ve filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který ob-

sahá dozorcům, že není Žid, ale Peršan. Tato lež ho

a kolem četných setkání s podobně naladěnými novo-

jevil v malé vesnici na severovýchodě Číny.

dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život
a na smrt: učit perštinu velitele tábora Kocha, kte-

dobými „kočovníky“. Přívětivý film s nesmírnou duší.

rý sní o tom, že si po válce otevře restauraci v Íránu. Koch je den za dnem nedůvěřivější a Gillovi je
jasné, že své tajemství už dlouho neudrží…
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JEŠTĚ MÁME ČAS

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA

PRVNÍ KRÁVA

USA 2020, Viggo Mortensen, anglicky / české titulky, 112 min

SWE 2020, Nathan Grossman, anglicky / české titulky, 98 min

USA 2019, Kelly Reichardt, anglicky / české titulky, 121 min

Viggo Mortensen v hlavní roli svého režijního debutu inspirovaného vlastníam dětstvím
a dospíváním. Liberální John žije ve slunné
Kalifornii obklopen milující rodinou, daleko od
provinčních hodnot tvrdého a homofobního
otce. Ve chvíli, kdy se u otce projeví příznaky
stařecké demence, cítí John povinnost překonat křivdy minulosti a postarat se o něho.
Upřímné drama o odpuštění, zodpovědnosti
a křehkosti rodinných vztahů.

Cassie (Carey Mulligan) byla nadějná mladá

Během putování s lovci kožešin se samotářský
kuchař Cookie spřátelí s podnikavým Číňanem
Kingem-Lu. Společně rozjedou úspěšný byznys
s koblížky. Důležitou ingredienci ovšem musí
krást. Tajně za tmy chodí dojit první a jedinou
krávu v širokém okolí. Nezávislá filmařka Kelly Reichardt ve svém křehkém antiwesternu
o mužském přátelství vykresluje autentický
portrét drsného života na počátku devatenáctého století na americkém severozápadě.

změnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá: je děsivě chytrá, provokativně
mazaná, a navíc po nocích žije tajným druhým
životem. A nečekané setkání Cassii nabídne
šanci napravit křivdy minulosti.
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ANNY

PŘÍPITEK

ČR 2020, Helena Třeštíková, česky, 67 min

FR 2020, Laurent Tirard, francouzsky / české titulky, 87 min

NOVÁ ŠICHTA
ČR 2020, Jindřich Andrš, česky, 91 min

Časosběrný dokument H. Třeštíkové sleduje příběh stárnoucí prostitutky Anny od konce 90. let v kulisách nočních pražských ulic
a veřejných záchodků až po nedávnou současnost. Přestože Anny žije na společenském
dně, sama nikdy neztrácí lidskou důstojnost,
humor nebo víru ve štěstí. Film Anny zachycuje 16 let životního příběhu svérázné ženy, která
vždycky vidí raději nebe nežli dno.

Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy

25 let strávil Tomáš jako horník na Ostravsku. Trh
práce se ale prudce mění a doly zavírají. Tomáš
si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů
rozhodne pro rekvalifikaci v oboru, který má k jeho
původní profesi na hony daleko. Hodlá vyměnit
šachtu za digitální prostor a stát se programátorem. Intimní a zároveň lehce humorný časosběrný
portrét režiséra Jindřicha Andrše sleduje komorní, ale epickou odyseu obyčejného člověka. Svým
nevtíravým humanismem evokuje díla klasiků
britského sociálního realismu, její řízný ostravský
akcent si však s ničím nespletete.

konverzacích a sestřin snoubenec je jako vždy
přechytralý. Adrienova expřítelkyně navíc neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá zpátky, se
zmenšuje. Horší už to snad ani být nemůže… Pak
ale přijde poslední rána. Budoucí švagr Adriena
požádá, aby pronesl přípitek na svatbě. Adrien
nesnáší svatby. A mluvení na veřejnosti. A svého
budoucího švagra. Ale říci „ne“ nedokáže.

ÚTERÝ V 10:00 HODIN
PÁTEK VE 14:00 HODIN
Cena vstupenek při zakoupení
na pokladně je 70 Kč.
Při nákupu online na našem

WWW.BIOCENTRAL.CZ

Senioři České republiky, z.s.,
Městská organizace Hradec Králové
Před každou projekcí promítáme
krátký film ze života seniorů.
Od září 2019 kancelář funguje
na adrese Mánesova 780.
Více na www.mosdhk.webnode.cz
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historky se opakují, matka se vyžívá v nudných

Začátky promítání:

webu je 60 Kč.
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žena… dokud se vše ze záhadného důvodu ne-

WWW.BIOCENTRAL.CZ

První kráva

