
           

12/ Prezident Blaník
(CZ, 2017, komedie, režie: Marek Najbrt, hrají: Marek 
Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková, Jakub 
Železný, Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček, Tomáš Klus)
Hlavní hrdina fi lmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou 
kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium 
do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny 
a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však 
nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi ne-
podařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo 
vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachrá-
nit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp.

12/ Nit z přízraků

(USA, 2017, drama, režie: Paul Thomas Anderson, hrají: 
Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Richard Graham, 
Vicky Krieps, Camilla Rutherford)
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje 
v dramatu Nit z přízraků podivínského módního návr-
háře, kterému do života vstoupila láska a málem ho 
zničila. Snímek vypráví příběh muže posedlého zničující 
dokonalostí. Muže natolik soustředěného na každičký 
detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého 
zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohle-
du. Úspěšný tvůrčí tandem Paul Thomas Anderson 
a Daniel Day-Lewis si zopakovali spolupráci a po osca-
rové lahůdce Až na krev stvořili další fi lm, který se 
zařadí mezi nezapomenutelné.

52/ Na konci světa
(UK, 2017, drama, režie: Francis Lee, hrají:  Josh 
O´Connor, Alec Secareanu, Gemma Jonesová, Ian Hart, 
Harry Lister Smith)
Johnny Saxby pracuje od rána do večera na zastrčené 
farmě svých rodičů. Frustraci z osamělosti si vybíjí 
destruktivní konzumací alkoholu v místní hospodě 
a příležitostným sexem. Ve chvíli, kdy se na farmu do-
stává atraktivní rumunský pomocník Gheorghe začíná 
být Johnny konfrontován s emocemi, které nikdy dříve 
nepocítil. Během sezóny jehňat spolu oba dva začínají 
pracovat stale intenzivněji a stejně intenzivně se 
začíná vyvíjet jejich osudový vztah, který může oběma 
navždy změnit život. Na konci světa je podmanivým 
a tísnivě krásným debutem Francise Leeho, který je 
zasazen do prostředí rurálního Yorkshiru.
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251/ S láskou Vincent
(UK / Polsko, 2017, animovaný / životopisné drama / , 
režie: Dorota Kobiela & Hugh Welchman, 
hrají: Douglas Booth, Robert Gulaczyk, 
Eleanor Tomlinson, Jerome Flynn, Saoirse Ronan, 
Chris O´Dowd)
S láskou Vincent navazuje na slova samotného génia, 
který jednou pronesl, že “může komunikovat pouze 
skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného fi lmu 
a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 
66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci 
z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. 
Slovy tvůrců by “rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý 
Londýn nebo Manhattan”. Jedná se o první fi lm svého 
druhu na světě. Scénář vznikl na základě 800 van 
Goghových dopisů adresovaných především jeho bratro-
vi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící 
se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, 
ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá. 
Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny.

251/ Všechny prachy světa
(USA, 2017, drama/ krimi/ mysteriózní/ thriller, režie: 
Ridley Scott, hrají: Michelle Williams, Mark Wahlberg, 
Christopher Plummer, Christopher Plummer, 
Timothy Hutton)
Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho 
III a zoufalou snahu jeho milující matky Gail přesvědčit 
Johnova miliardářského dědečka, aby zaplatil výkupné. 
Když to Getty senior odmítne a narůstá prchlivost 
a brutalita únosců, snaží se Gail jeho rozhodnutí 
zvrátit. Když život jejího syna visí na vlásku, obrátí se 
zoufalá Gail na Gettyho poradce a sotva myslitelné 
spojenectví v závodě s časem nakonec ukáže, že 
bezpodmínečná a trvalá láska má větší hodnotu, než 
peníze. 

SCANDI Festival (1.–4. února)
Přehlídka současných severských fi lmů Scandi vstoupí 
1. února do svého čtvrtého ročníku. Ten divákům 
nabídne opět přehlídku aktuální tvorby fi lmařů z Dánska, 
Norska, Švédska a Islandu. Těšit se můžeme na tři 
dánské premiéry, či retrospektivu špičkových dánských 
režisérů Tobiase Lindholma a Michaela Noera. Festival 
také nabídne sekci pěti snímků Ingmara Bergmana, který 
změnil světovou kinematografi i. 

Jednotná cena vstupenky na SCANDI festival činí 120 Kč


