FILMOVÉ PROJEKCE PRO STUDENTY SE ZNALOSTMI NĚMECKÉHO JAZYKA
(vždy s českými titulky)
Kino Art, Radnická 4, Brno (www.kinoart.cz)
Místodržitelský palác Moravské galerie, Moravské náměstí 1a
Jednotné vstupné: 60,- Kč (učitelský doprovod zdarma)
Vážené dámy, vážení pánové,
milé kolegyně, milí kolegové!
Po velmi pozitivních ohlasech z loňských let Vám opět nabízíme řadu filmových projekcí v
rámci blížícího se festivalu německy mluvených filmů – DAS FILMFEST
(www.dasfilmfest.cz) a zveme Vás a Vaše studenty do kina. Navštivte některý z námi
vybraných filmů a obohaťte tak Vaši výuku německého jazyka.
Všechny filmy jsou opatřeny českými titulky a zabývají se tématy, které je poté dále možné
podrobněji probrat ve výuce. Po vybraných představeních povedou zkušené lektorky z
Österreich Institutu moderované diskuze se studenty, kteří tak budou moci zpracovat
zobrazované téma přímo v kinosále.
V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte do 27. října na čísle +420 602 589 491 nebo
e-mailem na malikova@kinoart.cz.

Kristýna Malíková
za tým DAS FILMFESTu

PROGRAM ŠKOLNÍCH PŘEDSTAVENÍ
Pondělí, 29. 10. 2018
08:00 Hördur – mezi světy (Hördur - zwischen den Welten)
10:30 Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta (Die Rückkehr des Karl Schmidt)
Úterý, 30. 10. 2018
8:00 Timm Thaler aneb O chlapci, co prodal svůj smích (Timm Thaler oder das
verkaufte Lachen)
10:30 Murer – Anatomie procesu (Murer - Anatomie eines Prozesses)
Středa, 31. 10. 2018
08:00 Jen jsme si hráli (Wir haben nur gespielt)
10:30 Pettersson a Fiškus – malý trapič, velké přátelství (Petterson und Findus –
kleiner Quälgeist, große Freundschaft)
Čtvrtek, 1.11. 2018
08:00 Královna z Niendorfu (Königin von Niendorf)
10:30 Světlo (Licht)

Níže následují synopse k jednotlivým filmům.

HÖRDUR – MEZI SVĚTY
HÖRDUR - ZWISCHEN DEN WELTEN
Pondělí, 29. 10. 2018, 8:00
Režie: Ekrem Ergün
Německo 2015
84 min.
www.hoerdur.de

Jazyk:
Podtitul:

německy
česky

Doporučený věk:

od 6 let

Jednou to přijít muselo: mladá německá Turkyně Aylin ztrácí kontrolu a na neustálé provokace
a šikanu svých spolužaček zareaguje násilím. Soud pro mladistvé ji odsoudí k 50 hodinám
veřejně prospěšných prací. Rozsudek však může být pro Aylin i vysvobozením, získává totiž
místo na statku, kde se chovají vzácní islandští koně. Naučí se jezdit a obzvlášť si oblíbí
svébytného hřebce Hördura. Otec Aylin ale v Německu nevidí pro rodinu budoucnost a chce se
vrátit zpět do své vlasti. To by pro Aylin znamenalo konec jejího snu a proto se rozhoduje vzít
osud do vlastních rukou.
Film byl oceněn Cenou německé filmové kritiky pro nejlepší dětský film – dojemný film, který
není jen pro dětské publikum.
Něžný, promyšleně inscenovaný snímek o dospívání, kde je hlavní role podána více než
věrohodně.
filmdienst.de

MAGICAL MYSTERY ANEB NÁVRAT KARLA SCHMIDTA
MAGICAL MYSTERY ODER:
DIE RÜCKKEHR DES KARL SCHMIDT
Pondělí, 29. 10. 2018, 10:30
Režie: Arne Feldhusen
Německo 2017
111 min.
dcmworld.com/portfolio/magical-mystery

Jazyk:
Podtitul:

německy
česky

Doporučený věk:

od 12 let

Píše se rok 1994. Bývalý umělec Karl, který se nervově zhroutil ve stejný den, jako Berlínská
zeď, se hodlá znovu postavit na nohy. Zatímco on žije v komunitě bývalých drogově závislých
v Hamburku, jeho staří kamarádi se v Berlíně proslavili jako hvězdy německé rave a techno
scény. Aby dostali svou hudbu i do těch nejzapadlejších koutů Německa, uspořádají “Magical
Mystery Tour” – a proto potřebují někoho, kdo by vydržel celou dobu střízlivý. Ferdi a
Raimund, kteří úspěšný label vedou, nabídnou Karlovi pozici řidiče a tour managera…
Černá komedie o berlínské techno scéně vznikla na motivy stejnojmenného bestselleru Svena
Regenera.
„Magical Mystery“ je komedie mezi pádem zdi a Love Parade. Ve srovnání s figurami Svena
Regenera jsou superhrdinové jen nudní.
Süddeutsche

TIMM THALER ANEB O CHLAPCI,
CO PRODAL SVŮJ SMÍCH
TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN
Úterý, 30. 10. 2018, 8:00
Režie: Andreas Dresen
Německo 2016
102 min.
www.constantin-film.de/kino/timm-thaler-oderdas-verkaufte-lachen

Jazyk:
Podtitul:

německy
česky

Doporučený věk:

od 0 let

Timm Thaler vlastně nemá moc důvodů ke smíchu. Jeho matka je mrtvá, jeho otec umírá brzy
po ní. Přesto se Timm směje často a rád a umí dobrou náladou nakazit své okolí. To ďábelskému
baronu Lebáďovi vnukne nápad: Timm by mu měl svůj smích prodat a výměnou za to už nikdy
v životě neprohraje žádnou sázku. Chudý chlapec tedy pohádkově zbohatne – a zchudne
zároveň, protože bez svého smíchu je jiným člověkem. Nabízí se jediná záchrana: pokud baron
prohraje jen jedinou sázku, musí vrátit smích zpět…
Velkorysá adaptace stejnojmenného bestselleru Jamese Krüsse z roku 1962 z pera Andrease
Dresena je plná fantazie a nese s sebou jedno hlavní poselství: nic nemá takovou cenu, abychom
za to dali svou duši.
Šarmantní, kouzelná filmová zábava pro celou rodinu.
FBW

MURER – ANATOMIE PROCESU
MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES
Úterý, 30. 10. 2018, 10:30
Režie: Christian Frosch
Rakousko / Lucembursko 2018
137 min.
https://www.filmladen.at/murer

Jazyk:
Podtitul:
Doporučený věk:

německy
česky
anglicky
od 12 let

Graz 1963. Před soudem stojí bývalý funkcionář SS Franz Murer, pod jehož vedením byla ve
Vilniuském ghettu v letech 1941-43 zavražděna většina z 80 000 židovských obyvatel. Přeživší
holocaustu dorazí do Grazu, aby svědčili proti Murerovi, proslulému jako „kat Židů z
Vilniusu“. Důkazy proti němu jsou ohromující, přesto je ale respektovaný štýrský politik a
velkofarmář Franz Murer osvobozen za potlesku obyvatelstva.
Na základě původních soudních záznamů objasňuje režisér Christian Frosch jeden z největších
soudních skandálů a vykresluje náladu zapomínání a potlačování paměti v poválečném
Rakousku. Soudní drama o bezmocnosti pravdy – když každý hraje podle pravidel. Snímek byl
oceněn jako nejlepší hraný film na festivalu Diagonale 2018 v Grazu.
Soudní krimi, kde osvobození jednoho muže je zároveň rozsudkem nad celým národem.
Robert Menasse, spisovatel

JEN JSME SI HRÁLI
WIR HABEN NUR GESPIELT
Středa, 31. 10. 2018, 8:00
Režie: Ann-Kristin Reyels
Německo 2018
82 min.
kurhausproduction.de/film/wir-haben-nurgespielt

Jazyk:
Podtitul:

německy
česky

Doporučený věk:

od 14 let

Začínají letní prázdniny. Místo radosti ale zažívá desetiletý Jona jen vztek a pocit osamění: je
nucený se přestěhovat se svou matkou a jejím partnerem z Berlína do česko-německého
pohraničí. Začíná prozkoumávat svůj nový domov a v „zakázané zóně“ za hranicí potkává
třináctiletého Ukrajince Mira. Starší a sebevědomý Miro mu imponuje a Jona se snaží za každou
cenu se s ním spřátelit. Jen pomalu mu dochází, jaký osud se za Mirovou dospělou fasádou
skrývá.
Jen jsme si hráli je psychologické drama o nerovném přátelství dvou chlapců, jejichž světy by
jen stěží mohly být odlišnější. Právě jejich odlišnost, spolu s odporem k místu, kde se zrovna
nacházejí, je spojují a motivují k tomu, aby společně překonali svůj největší strach a konečně
se osvobodili.
Režisérka Ann-Kristin Reyels vypráví o chlapcově tiché rebelii chlapce velmi poutavě.
kino-zeit.de

PETTERSSON A FIŠKUS – MALÝ TRAPIČ,
VELKÉ PŘÁTELSTVÍ
PETTERSSON UND FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST,
GROSSE FREUNDSCHAFT
Středa, 31. 10. 2018, 10:30
Režie: Ali Samadi Ahadi
Německo 2014
90 min.

Jazyk:
Podtitul:
Doporučený věk:

německy
česky
od 0 let

Beda Anderssonová najde v lese kocourka Fiškuse a přinese ho svému sousedovi Petterssonovi.
Jeho přání, aby s ním kocour mluvil, se přes noc vyplní a tak může začít skvělé přátelství. Starý
Pettersson, bručoun, kutil a vynálezce, zažívá s malým drzým kocourem úžasná dobrodružství.
Fiškus se usídlí v jeho domě i jeho srdci tak rychle, že Pettersson rychle zapomene, jaký byl
život bez něj.
První hraný film podle oblíbených knih Svena Nordquista propojuje hned čtyři dobrodružství
rozdílných přátel do barvitého snímku plného fantazie pro nejmenší.
Vřelá filmová hříčka s důležitým pozitivním poselstvím.
Fbw-Filmbewertung.com

KRÁLOVNA Z NIENDORFU
KÖNIGIN VON NIENDORF
Čtvrtek, 1.11. 2018, 8:00
Režie: Joya Thome
Německo 2016
67 min.
www.koeniginvonniendorf.de

Jazyk:
Podtitul:

německy
česky

Doporučený věk:

od 0 let

V Brandenburgu právě začaly letní prázdniny, ale desetiletá Lea letos nejede s kamarádkami
na tábor jako v minulých letech. Celkově se jí ostatní dívky ve škole zdají stále zvláštnější. Tak
jezdí Lea na svém kole sama po vesnici a navštěvuje hudebníka Marka, který žije na spustlém
selském dvoře. Jednoho dne zpozoruje čtyři kluky, kteří na kolech kamsi táhnou obří sud. To
vzbudí její zvědavost: sleduje je, aby zjistila, že na jezeře staví vor. Ale vor je majetek party a
holky mají vstup zakázán. Lea se ale nechce vzdát, chce být součástí skupiny. Vystaví se tedy
zkoušce odvahy - čímž pro ni začíná léto plné dobrodružství.
Film získal několik ocenění jak od dětských, tak od dospělých porot.
Jen tak mimochodem se tu zrodila hvězda.
3sat

SVĚTLO
LICHT
Čtvrtek, 1.11. 2018, 10:30
Režie: Barbara Albert
Německo/ Rakousko 2017
97 min.
www.licht-paradis-film.com

Jazyk:
Podtitul:
Doporučený věk:

německy
česky
anglicky
od 6 let

Vídeň 1777: osmnáctiletá Maria Theresia „Resi“ Paradis, která je již od dětství slepá, je ve
vídeňské společnosti známá jako zázračná klavíristka. Ambiciózní rodiče ji vláčí z jednoho
večírku na druhý. Po mnoha marných pokusech o vyléčení pocítí Rezi v domě doktora Franze
Antona Mesmera, který je známý svými netradičními metodami, poprvé v životě závan
svobody. Když začíná vidět, všimne si, že ztrácí hudební virtuozitu. Musí se rozhodnout, jestli
dá přednost životu slepého hudebního génia, nebo bude žít obyčejný život a uvidí...
Barbara Albert vypraví příběh emancipace silné a nezávislé umělkyně, která na rozdíl od svých
současníků Haydna, Glucka a Mozarta upadla do zapomnění. Historické kostýmní drama
vyhrálo mj. Rakouskou filmovou cenu 2018 v pěti kategoriích.
„Světlo“ je historický film, který přesahuje sám sebe a těží v neposlední řadě ze skvělého
obsazení.
ORF.at

