Tisková zpráva ze dne 15.1.2018
5. EVROPSKÁ FILMOVÁ INVENTURA 2018
pátek a sobota 26. 27. ledna
Dvoudenní přehlídka nejzajímavějších evropských filmů loňského roku se v kině Vatra ve
Vsetíně uskuteční již po páté. V pátek a sobotu 26. - 27. ledna bude na programu hned 9 filmů
včetně vítěze Evropských filmových cen i Zlaté palmy v Cannes.
Celkem 13 evropských zemí se podílelo na vzniku 9 filmů, které ve dvoudenní přehlídce uvede kino
Vatra. Jedná se o reprezentativní výběr z festivalových snímků, které v současnosti nabízí čeští
distributoři. Vrcholem přehlídky je konceptuální tragikomedie Čtverec režiséra Rubena Östlunda, která
získala Evropské filmové ceny v šesti kategoriích včetně Ceny za nejlepší film a režii a je také
držitelem Zlaté palmy z Cannes. V programu je také vítěz Berlínského festivalu – nekonveční
maďarská love story O těle a duši, nejlepší severský film Sámská krev a nejlepší evropský
animovaný film Můj život Cuketky.
Informace o filmech:
Pátek 26.1. v 17:00 hodin
Rock`n Roll (Francie 2017). Autobiografická komedie o krizi středního věku a soužití dvou umělců.
Pátek 26.1. v 19:30 hodin
O těle a duši (Maďarsko 2017). Nekonvenční love story z prostředí jatek a snů o jelenech v lese.
Zlatý medvěd v Berlíně
Pátek 26.1. v 22:00 hodin
Dvojitý milenec (Francie, Belgie 2017). Erotický thriller, který odkazuje ke snímkům Příliš dokonalá
podoba nebo Základní instinkt.
Sobota 27.1. v 9:30 hodin
Western (Německo, Bulharko, Rakousko 2017). Drama německého dělníka na montáži v odlehlém
koutě Bulharska.
Sobota 27.1. v 12:00 hodin
Sámská krev (Švédsko, Dánsko, Norsko 2016). Pohled na skandinávský rasismus 30. let minulého
století a snahu civilizovat přírodní etnika. Nejlepší severský film.
Sobota 27.1. v 14:30 hodin
Můj život Cuketky (Švýcarsko, Francie 2016). Animovaný příběh osiřelého chlapce, který najde nové
kamarády a nakonec i štěstí. Evropská filmová cena za nejlepší animovaný film.
Sobota 27.1. v 16:15 hodin
Naprostí cizinci (Itálie 2016). Jedna večeře, jeden nápad, spousta nečekaných následků. Komediální
drama. Nejlepší italský film.
Sobota 27.1. v 18:30 hodin
Čtverec (Švédsko, Německo, Francie, Dánsko 2017). Konceptuální tragikomedie o konceptuálním
umění. Vítejte ve čtverci jménem současná Evropa. Vítěz Evropských filmových cen a Zlaté palmy
v Cannes.
Sobota 27.1. v 21:30 hodin
Zabití posvátného jelena (V. Británie, Irsko, USA 2017). Mysteriózní horor plný existenční úzkosti.
Oko za oko. Srdce za srdce. Nejlepší scénář v Cannes.

Evropskou filmovou inventuru pořádá společnost Dům kultury Vsetín, provozovatel kina, ve
spolupráci s Filmovým klubem ve Vsetíně.
Další informace naleznete na http://www.kinovatra.cz/evropska-filmova-inventura-2018/ nebo na
www.fkvsetin.cz.
Petr Mašata, dramaturg kina Vatra Vsetín, masata@dkvsetin.cz

