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FILMOVÝ KLUB
METRO 70
13–29/7/2020
Filmový klub už dávno není jen příslovečný „klub náročného diváka“,
ale místo, kde si přijdou na své všichni skuteční milovníci ﬁlmu – cineﬁlové.
Klubová kartička vám otevře dveře ke kinematograﬁckému ráji, ačkoli
k návštěvě klubových projekcí není nezbytně nutná. Jenom ve ﬁlmovém
klubu uvidíte ty nejlepší ﬁlmy z evropských i světových festivalů,
vítěze diváckých i jiných cen, nezávislé ﬁlmy, krutě aktuální dokumenty,
ale i kultovní tituly, žánrovky, půlnoční běsy a archivní retro poklady.
Ve ﬁlmovém klubu nebudete pouhými pasivními konzumenty masové
zábavy, ale dostanete až pod nos odborný úvod k ﬁlmu, dozvíte se něco
o kontextu vzniku a osobnosti režiséra, zkrátka dostanete argumentační
munici, až se budete s přáteli přít, proč ﬁlm byl nebo nebyl skvělý.
Snažíme se zvát hosty z řad ﬁlmařů a jiných relevantních odborníků,
aby měla diskuse řádnou šťávu.
Kino METRO 70 provozuje ﬁlmový klub pod hlavičkou Asociace českých ﬁlmových klubů
(AČFK). Roční členství v klubu stojí 60 Kč; členové mají nárok na slevu 20 Kč na každé
představení ﬁlmového klubu pořádané kinem, dále mohou uplatnit slevy na akce pořádané
AČFK (např. Letní ﬁlmová škola) a se slevou pořídí také publikace a DVD vydávané Asociací.

www.metro70.cz

DOKUD SE TANČÍ
/AND THEN WE DANCED/

PONDĚLÍ 13/7 • 20:00
Levan Akin • 2019 • Švédsko/Gruzie • romantické drama • 113 min.
Od útlého věku je Merab součástí národního souboru, který se věnuje
tradičnímu tanci. Vedoucí choreograf je k tanečníkům nesmlouvavý –
v gruzínském tanci neexistuje žádná sexualita, pouze vyjadřuje duši národa.
A ten stojí na pravoslaví, tradičních genderových rolích a rodinných
hodnotách. Nejen striktní pravidla tance, ale i rigidně smýšlející společnost tak
ovlivňují život tvrdě trénujícího mladíka, jehož snem je vystupovat v zahraničí.
Když se ale na tréninku objeví Irakli, Marebův svět se otřese v základech. Stojí
před novým rivalem a zároveň je konfrontován s omamující přitažlivostí k
jinému muži. V senzuální romanci, která tepe v rytmu úderné hudby, zachycuje
Levan Akin touhu být volný i rozpor, který vůči svým kořenům můžeme
pociťovat. Upřímné, emocionálně obnažené drama získalo cenu za nejlepší
ﬁlm na MFF v Oděse či cenu za nejlepší režii na MFF v Sarajevu.

CHRISTO: CHŮZE PO VODĚ
/CHRISTO - WALKING ON WATER/

STŘEDA 15/7 • 20:00
Andrej Paounov • 2018 • Itálie • dokument • 105 min.
Jedinečný, zcela otevřený pohled do tvůrčí dílny muže, jehož neotřelé
konceptuální instalace měnily tvář ikonických míst po celém světě. Christo je
legendou konceptuálního umění, muž, pro kterého není žádný nápad
nerealizovatelný a žádné dimenze příliš megalomanské. Slavné světové
monumenty zabalil a umožnil nám spatřit je v úplně jiném kontextu. Všechny
tyto instalace realizoval s Jean-Claude, svou uměleckou partnerkou
a manželkou. Její smrt v roce 2009 byla pro Christa natolik bolestnou událostí,
že přerušil svou uměleckou činnost. Nákladný projekt Plovoucí mola byl v roce
2016 náročným návratem zpět. Dokument Andreje Paounova je pohledem za
kulisy legendy jménem Christo, biograﬁckým portrétem i zábavnou poklonou
muži, jehož umanutost nerespektuje jakékoli hranice.

MALÝ JOE

JEDNEJ SPRÁVNĚ

/LITTLE JOE/

/DO THE RIGHT THING/

PONDĚLÍ 20/7 • 20:00

PONDĚLÍ 27/7 • 20:00

Jessica Hausner • 2019 • Velká Británie • sci-ﬁ • 105 min.

Spike Lee • 1989 • USA • dramedie • 120 min.

Alice je svobodná matka a také vědkyně, oddaná své práci vedoucí oddělení v
korporaci zabývající se vývojem nových rostlinných druhů. Právě se jí podařilo
vyvinout zvláštní karmínovou rostlinku, která je pozoruhodná nejen svou
krásou, ale i terapeutickou hodnotou: pokud je udržována při ideální teplotě,
řádně zalévána a hezky se na ni mluví, přináší svému majiteli pocit štěstí. Alice
poruší ﬁremní nařízení a přinese jednu rostlinku domů jako dárek pro svého
malého syna Joea. Společně rostlinu pojmenují Malý Joe, ale s tím, jak rostlina
roste, začne Alice pojímat podezření, že nové stvoření nemusí být tak
neškodné, jak se původně zdálo...

Brooklyn, New York, jeden z nejteplejších dnů v roce. Ital Sal provozuje svou
pizzerii, kde má na zdi fotky bílých celebrit, přestože většinu jeho klientely
tvoří Afroameričané. V horkém dni se pomalu roztáčí drama, jehož kořeny leží
hluboko v mentalitě americké společnosti, a přes veškerou snahu je katastrofa
neodvratitelná… Mistrovské dílo režiséra Spikea Lee nabité politikou
i emocemi je milníkem v dějinách americké kinematograﬁe a třicet let od
svého uvedení se nyní stává ještě relevantnějším než kdy dříve.

BLACK POWER
SRDCOVÁ KRÁLOVNA

/THE BLACK POWER MIXTAPE 1967-1975/

/DRONNINGEN/

STŘEDA 29/7 • 20:00

STŘEDA 22/7 • 20:00

Göran Olsson • 2011 • Švédsko/USA • dokument • 100 min.

May el-Toukhy • 2019 • Švédsko • drama • 127 min

Pozoruhodný, nečekaný a nadmíru impresionistický obraz palčivého období
v americké historii. 60. – 70. léta znamenala pro řadu obyvatel Ameriky
revoluci. Černošská komunita se razantně přihlásila o svá práva. Nejednalo se
jen o rasový aspekt, ale zejména o nespravedlivě nastavený ekonomický
a politický systém. Hnutí Black Power začalo zakládat politické a kulturní
instituce, aby podpořilo společné zájmy černochů a vyzdvihlo tak své
hodnoty. V té době se švédští novináři rozhodli natočit o tomto hnutí
dokument. Ze své vnější nezaujaté perspektivy pořídili fascinující nahrávky
významných aktivistů své doby: Stokely Carmichael, Bobby Seale, Huey P.
Newton, Angela Davis, Eldridge Cleaver ad., stejně jako samotné aktivity
skupiny Black Panther.

Úspěšná právnička Anna žije v krásném moderním domě se dvěma dcerami a
manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova
problematického náctiletého syna z předchozího vztahu, s nímž Anna naváže
intimní pouto. Co se zdálo být pouhým ﬂirtem, se rychle promění ve
znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s ničivými důsledky… Dánský
ﬁlm Srdcová královna je druhým snímkem režisérky May el-Toukhy a jedním
z nejúspěšnějších dánských ﬁlmů roku. Na festivalu v Sundance 2019 získal
hlavní cenu diváků a byl nominován na cenu poroty. Diváckou cenu získal také
na domácím festivalu v Göteborgu 2019 a je dánským vyslancem na cenu
Americké ﬁlmové akademie.

