
Benedetta
r.: P. Verhoeven  |  Francie/Nizozemsko  |  2021  |  127 min.  |  dopo-
ruč. přístupnost: 15 let  |  žánr: historické romantické drama

Schopnost konat zázraky vynese charismatické jeptišce Benedettě 
koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když 
její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespou-
tanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater italské 
církve. Erotické drama legendárního Paula Verhoevena (Základní 
instinkt), natočené podle skutečného příběhu, si v hlavní soutěži 
festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost bouřlivé reakce 
diváků i kritiků.

Dokud nás Bůh nerozdělil (Per tutta la vita)
r.: P. Costella  |  Itálie  |  2021  |  101 min.  |  doporuč. přístupnost: 
12 let  |  žánr: komedie/drama

„Dokud vás Bůh nerozdělí…“ A kdyby vás místo Boha rozdělil soud-
ce, který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás oddal 
kněz, který knězem tak úplně nebyl? Co uděláte, pokud po letech ve 
vztahu zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete moci znovu 
říct své „ano“ (nebo taky „ne“) tomu samému člověku? Přesně to 
se stane hrdinům tohoto filmu. Příběh sleduje osud čtyř párů, před 
kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném 
manželství znovu oddají. A podívaná je to opravdu napínavá. Atmo-
sféra by se dala krájet snad víc, než když kráčeli k oltáři poprvé. 
Druhé osudové „ano“ totiž znamená začátek nového života… 

Drahokamy (Jewels)
žánr: balet

Cyklus baletních přenosů z Velkého divadla v Moskvě se dlouho-
době těší zasloužené pozornosti diváků. Umělecký soubor takzva-
ného „Bolšoj Baletu“ patří již desítky let k  nejlepším baletním 
souborům světa. Na měsíc leden je připraven záznam představe-
ní Drahokamy. Tento baletní skvost vděčí za svůj vznik poměrně 
kuriózní náhodě. Roku 1967, míjejíc výklad luxusního klenotnictví na 
5. avenue v New Yorku, dostal George Balanchine, označovaný také 
jako otec neoklasiky, skvělý nápad: vytvořit balet formou triptychu, 
ve kterém by každá část zářila jako drahokam a byla by poctou třem 
městům, která ovlivnila vývoj hudby a  tance: Paříže, Petrohradu 
a New Yorku. První část s hudbou Gabriela Fauréa evokuje lyrické 
nálady francouzských romantických baletů; druhá část, vytvořená 
na synkopickou Stravinského hudbu, vzdává hold Broadwayi a zá-
věr odkazuje na mistrovství Petra Iljiče Čajkovského.

Je Suis Karl
r.: Ch. Schwochow  |  SRN/ČR  |  2021  |  126 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: drama/thriller

Dívka Maxi přišla v jediném drastickém okamžiku o všechno – své 
nejbližší, domov, jistotu. Trauma z teroristického útoku jí pomáhá 
překonat nové přátelství s Karlem, který se angažuje v uskupení 
evropských studentů. Skutečný cíl této organizace však není až tak 
nevinný, jak se ze začátku zdá… Německo-český koprodukční film 
byl uveden na MFF Berlinale a byl nominován na Německé filmové 
ceny v několika kategoriích. 

Klan Gucci (House of Gucci)
r.: R. Scott  |  USA  |  2021  |  164 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: životopisné drama

Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto a Je-
remy Irons ve strhujícím dramatu režiséra Ridley Scotta z prostře-
dí rodiny ikonického módního návrháře Guccia Gucciho. 
Patrizia Reggiani, obyčejná dívka z chudých poměrů, se na jednom 
z večírků seznámí s právníkem a dědicem módního impéria Mau-
riziem Guccim. Mladík se jí líbí a zároveň vycítí příležitost vymanit 
se z nižších vrstev společnosti. Mauriziův otec Patriziciin záměr 
postoupit na společenském žebříčku prohlédne a zásadně se proti 
sňatku postaví. Není mu to však nic platné, syn si prosadí svou 
a koná se velkolepá svatba. V rodině, která byla až do této doby 
ovládaná jedině muži, se začíná Patrizia prosazovat poněkud ne-
omaleně a zapojí veškeré své diplomatické a především manipu-
látorské schopnosti, čímž nevědomky postupně připravuje půdu 
k rodinné tragédii…

Nejhorší člověk na světě
(Verdens verste menneske)
r.: J. Trier  |  Norsko  |  2021  |  121 min.  |  doporuč. přístupnost: 
12 let žánr: drama/komedie

Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimen-
tuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou 
životní etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na 
večírek, na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda... Film 
na pomezí dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem 
o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné mož-
nosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. Za hlavní 
roli v diváckém hitu festivalu v Cannes si Renate Reinsveová od-
nesla cenu pro Nejlepší herečku.

Pompeje, město hříchu (Pompei - Eros e mito)
r.: P. Corsicato  |  Itálie  |  2020  |  83 min.  |  doporuč. přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: dokument

Pompeje  jsou unikátním místem, které každoročně navštíví více 
než čtyři miliony lidí z celého světa. O jeho utajované, nespořádané 
historii se ale obecně mnoho neví. Napravuje to dokumentární sní-
mek Pompeje – město hříchu, vydávající se na cestu zpět po proudu 
času, za mýty a postavami, jež byly považovány za zvrhlé dříve, než 
byla vůbec zvrhlost objevena. Příběh skandálů, obscénnosti, ambicí 
a tvůrčího génia, který se katolická církev marně pokoušela skrýt. 
Cesta života skrze mytologii, ideály, sny a vztah k nesmrtelnosti. 

Raffael – mladý génius
(Raffaello - Il giovane prodigio)
r.: M. Ferrari  |  Itálie  |  2021  |  82 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: dokument

Tento dokument připomíná pět set let od úmrtí Raffaela Santiho 
(1483-1520). 
Osobnost tohoto významného renesančního malíře představu-
je zejména v  jeho působivých portrétech žen. Od matky, která 

zemřela, když mu bylo pouhých osm let, přes obdivovatelky, jež 
ho doprovázely na cestě k úspěchu, až po milenku, která ho měla 
podle pověstí dovést k smrti. Většina z nich skutečně existovala, 
jiné byly pouhými výplody umělcových představ. Ať už tak či onak, 
není pochyb o tom, že Raffael dokázal ve svých dílech zachytit ide-
ál nebeské krásy. Díky příspěvkům mezinárodně uznávaných od-
borníků nám tento dokumentární film umožní objevit nejdůležitější 
města a místa v životě tohoto renesančního mistra. 

Slalom
r.: Ch. Favier  |  Belgie/Francie  |  2020  |  92 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: drama   

Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém 
sportu. Talentovaná sjezdová lyžařka přichází do vyhlášeného tré-
ninkového kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozor-
ný trenér. Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny a má velmi 
problematický vztah s matkou, je pohledný starší muž vzorem, ke 
kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní 
kariéře, dojde v jejím soukromém životě k mnohem temnější udá-
losti. Nezkušená dívka se ocitá uvězněná v situaci, v níž se prolí-
ná nerovná romance a  sexuální zneužívání. Slalom je aktuálním 
sportovním dramatem, které ale pojednává o velmi univerzálním 
problému toxických vztahů a zneužité dominance. 

Spencer
r.: P. Larraín  |  GB/SRN/Chile  |  2021  |  111 min.  |  doporuč. pří-
stupnost: 15 let  |  žánr: životopisné drama

Vánoční atmosféra na panství Sandringham v anglickém Norfolku. 
Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese 
už dávno vychladlo. Přestože se množí drby o aférách a rozvodu, 
během vánočních slavností v královnině sídle je přikázán mír. Na-
plánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná. 
Letos však budou věci úplně jinak. Snímek divákům představuje 
variaci toho, jak se mohly události odehrát během těch několika 
osudných dnů…

Srdce na dlani
r.: M. Horský  |  ČR  |  2022  |  95 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: komedie

Režisér nejúspěšnějšího českého filmu posledních let, komedie 
Ženy v běhu Martin Horský, přichází po třech letech s novou kome-
dií s Eliškou Balzerovou, Vladimírem Polívkou a Bolkem Polívkou 
v hlavních rolích.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde 
nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, 
v  parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef se těší, že si po odchodu do 
penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. 
Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavár-
ny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku 
přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje 
jeho dcera Anička i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy 
definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem, ji zasáhne 
u srdce…
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Stingl – Malý velký Okima
r.: S. Lichtag, ČR, 2021, 93 min., doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: životopisný dokument

Miloslav Stingl. Slavný etnograf, indiánský náčelník, cestovatel 
a  nejvydávanější český spisovatel všech dob, který svým dílem 
ovlivnil miliony lidí v touze poznávat svět za hranicemi jejich země. 
Rok po jeho smrti přichází režisér Steve Lichtag se strhujícím celo-
večerním dokumentárním filmem, který poodkryje spoustu tajem-
ství, odhalí složité vztahy v osobním životě a rodině, která trpěla 
jeho vědeckými a  objevitelskými cestami. Překvapí také osobní 
rovinou, která je zastoupená třemi osudovými a  zcela odlišnými 
ženami, které Stingla doprovázely celý život. Jeho osobitý humor 
a geniální paměť napsaly originální příběh plný absurdních situací, 
vtipných životních epizod a  zvratů. Legendární cestovatel, který 
pobýval ve sto padesáti zemích, zavede diváky do nejvzdálenějších 
míst planety, kde prožíval těžko uvěřitelná dobrodružství. 

Šťastný nový rok 2: Dobro došli
r.: J. Kroner, ČR, 2021, 93 min., doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: romantická komedie

Pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok z roku 2019 začíná 
na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauho-
fová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které 
předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „českosloven-
ského“ moře v Chorvatsku. Skvělou hereckou sestavu prvního 
filmu (Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Marek Ma-
jeský, Anna Kadeřávková, Petr Vaněk) doplňují Dagmar Havlová a 
Jozef Vajda v rolích Markových rodičů. 

Tři přání pro Popelku (Tre nøtter til Askepott)
r.: C.A. Mosli, Norsko/Litva, 2021, 87 min., doporuč. přístupnost: 
bez omezení žánr: filmová pohádka

Nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíč-
ka a režiséra Václava Vorlíčka podle povídky Boženy Němcové. Se-
verská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou 
filmovou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a 
divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i notnou dávku kou-
zel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka 
stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují 
a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř padesáti letech 
znovu převyprávět. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a ma-
gie bude Popelka po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou 
macechou a nevlastní sestrou, překazí lov třem mladíkům a díky 
kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá prin-
covo srdce a na útěku ztratí svůj střevíček.

West Side Story
r.: S. Spielberg, USA, 2021, 156 min., doporuč. přístupnost: bez 
omezení žánr: muzikálové romantické drama

Legenda světového filmu Steven Spielberg si plní svůj sen a před-
stavuje svou verzi legendárního muzikálového díla s hudbou Leo-
narda Bernsteina z roku 1961. 

To se může pyšnit deseti Oscary a také nálepkou „nejslavnější mu-
zikál všech dob“.
Nesmrtelný příběh zakázané lásky a nesmiřitelné rivality dvou 
pouličních gangů jistě zaujme i v novém zpracování a zcela určitě 
osloví i dnešního diváka.
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PROGRAMOVÉ TIPY NA LEDEN
SENIORSKÉ PROJEKCE
FILMOVÉ TIPY NA ÚNOR

Aktuální program na www.kinolucerna.cz

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):

PO 3.1. 13:00 Klan Gucci, USA
ST  5.1. 13:00 Benedetta, Francie/Nizozemsko
PÁ  7.1. 13:00 Dokud nás Bůh nerozdělil, Itálie
PO 10.1. 13:00 Tři přání pro Popelku, Norsko/Litva
ST 12.1. 13:00 Stingl - Malý velký Okima, ČR
PÁ 14.1. 13:00 West Side Story, USA
PO 17.1. 13:00 Šťastný nový rok 2:Dobro došli, SR/ČR
ST 19.1. 13:00 Pompeje – město  hříchu, Itálie
PÁ 21.1. 13:00 Klan Gucci, uSa
NE 23.1. 16:00 Bolšoj Balet: Drahokamy - seniorská sleva 50 kč

PO 24.1. 13:00 Raffael – mladý génius, Itálie
ST 26.1. 13:00 Přes hranici, Francie/SRN/ČR
PÁ 28.1. 13:00 Je Suis Karl, SRN/ČR
ÚT 1.2. 13:00 Nejhorší člověk na světě, Norsko
ST 2.2. 13:00 Slalom, Belgie/Francie
PÁ 4.2. 13:00 Srdce na dlani, ČR
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