
 

8. ledna 2020   Circus Fantasticus   
režie: Janez Burger, Slovin./Ir./Švéd./Fin.2010, 77 min. 

V blíže nespecifikované době a v blíže nespecifikované 

zemi je válka. Na vlastní kůži ji ucítí i muž žijící na 

samotě v pustině. Jeho ženu zabil výbuch granátu a on 

zůstal sám se svými dětmi. Když se v noci ozve z dálky 

zvuk motoru a ve tmě se objeví siluety nákladních aut, 

muž ukrývá děti a s puškou v ruce je přichystán bránit 

to, co mu ze života zbylo. Kolona aut zastaví a muž 

nevěřícně zírá na pestře pomalované náklaďáky a ma-

ringotky. Circus Fantasticus - hlásají nápisy na bocích 

vozů. Místo uprostřed plání se tak promění v magický 

ostrov v moři válečného běsnění. 

 

15. ledna 2020   Vážený občan   
režie: G. Duprat, M. Cohn, Arg./Šp.2016, 117 min. 

Spisovateli Danielu Mantovanimu leží svět u nohou. 

Právě získal Nobelovu cenu za literaturu, ale místo 

zadostiučinění se dostavila kocovina. Autor, který si 

vyslouží takové uznání, už dávno není provokatér. Zhr-

zený Daniel se uzavře přede všemi, přestane psát a od-

mítá pozvání na prestižní akce, rozhovory i setkání. 

Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem ofici-

álních listů nalezne nenápadné psaní z rodného argen-

tinského zapadákova, odkud kdysi utekl. Má mu být 

přidělen čestný titul váženého občana. Daniel se roz-

hodne vrátit – ke vzpomínkám, dávným láskám, starým 

přátelstvím. Vrátí mu rodné město chuť psát, nebo jen 

posílí jeho samotářství? 

 

22. ledna 2020   Humorista   
režie: Michail Idov, Rus./Lotyš./ČR 2019, 100 min. 

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může 

existenčně zlikvidovat. Píše se polovina 80. let. Brežněv 

zemřel. Andropov zemřel. A o Černěnkovi se šeptá, že 

to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem 

o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen 

tolerovaného, ale i podporovaného. Pod povrchem se 

ale dusí. Humor je z podstaty svobodný a pohrdá 

hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj mezi 

konformistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor 

může zabíjet.  

 

29. ledna 2020   Svátky klidu a míru   
režie: Paprika Steen, Dán. 2018, 101 min. 

Hořká komedie dánské hvězdy Papriky Steen o tom, že 

rodina je největší požehnání, ale i prokletí. Svoje o tom 

ví Katrine, která se vždycky děsí vánočních svátků. 

Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, 

ale zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými 

aktéry. Letošní Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, 

protože za sváteční stůl má zasednout i Katrinina sestra 

Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.  

 

5. února 2020   Portrét dívky v plamenech  
režie: Céline Sciamma, Fr. 2019, 120 min. 

Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marian-

ne dostane zadání odjet do panského domu na izolova-

ném ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise – 

mladé dívky z bohaté rodiny, která na přání své matky 

právě opustila klášter, aby se provdala do Milána. Hélo-

ise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá 

nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli najaté 

společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. 

Mezi oběma dívkami postupně roste vzájemná přitažli-

vost umocněná blížícím se koncem svobody. 

 

12. února 2020   Tři blízcí neznámí   
režie: Tim Wardle, USA/GB 2018, 96 min. 

Trojčata Bobby, Eddy a David přišli na svět v New 

Yorku na začátku 60. let. Hned po narození ale byli 

rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich 

neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. 

Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod 

setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ame-

riky. Kdo a proč je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté 

odloučení jejich životy? Znepokojivé tajemství experi-

mentování s lidskými osudy odhaluje dokumentární film 

Tima Wardkla, který se stal diváckou senzací a porota 

festivalu v Sundance ho ocenila Zvláštní cenou. 

 

19. února 2020   Narušitel systému   
režie: Nora Fingscheidt, Něm. 2019, 118 min. 

Emotivní drama o devítileté dívce s problémovým cho-

váním a tváří anděla natočila jako svůj debut německá 

režisérka Nora Fingscheidt. Strhující příběh dítěte, jehož 

matka nezvládá péči o něj a rady si nevědí ani sociální 

pracovníci, je dechberoucím svědectvím o neutišitelném 

vzteku i touze po lásce. V hlavní roli filmu, v tempu 

podobně intenzivním jako hrdinčiny emoce, podává 

autentický výkon Helena Zengel. Film získal Stříbrného 

medvěda a Cenu Alfreda Bauera pro film, který otevřel 

filmové tvorbě nové perspektivy. 

 

26. února 2020   McQueen   
režie: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, GB 2018, 111 min. 

Příběh Alexandra McQueena, obyčejného chlapce 

z dělnického Východního Londýna, který spoutal vlast-

ní démony a stal se globální hvězdou módního návrhář-

ství. Sledujeme osud jednoho z nejvýraznějších umělců 

našeho tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Given-

chy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní 

značku. Ukazuje divokou krásu a odvážnost jeho origi-

nálních modelů, které šokovaly veřejnost a nadchly 

zástupy celebrit od Lady Gaga po Sarah Jessicu Parker, 

a současně nahlíží do niterného světa inspirativní 

i zmučené duše radikálního génia.  
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KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary 

Projekce: středa v 19.30 hodin 
Vstupné: 80 Kč člen, 100 Kč host 

(není-li uvedeno jinak) 
Kontakt: 602 455 366 
janous.m@seznam.cz 

www.fkkv.cz 

Činnost Filmového klubu je 
finančně podpořena Statutárním městem 

Karlovy Vary. 
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