PROMÍTÁNÍ U KAMEN:
Hledání ztraceného času
dům Komunity NOE │ Holostřevy
20. │21.│22. února 2015
Pátek 20│2

17:10 Děti přírody (Börn náttúrunnar)

od 18:30 Socialsuppe k dispozici
20:00 Ida
Paweł Pawlikowski│Pol / Dán / Fr / VB │2013 │82 min
Nečekané setkání s jedinou žijící příbuznou nasměruje
osmnáctiletou novicku Annu na cestu za odkrytím rodinného
tajemství, svého židovského původu a svého pravého
jména, Ida. Originální a poetický příběh hledání vlastní
identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let

Sobota 21│ 2
8:30 vstávání, snídání
9:30 Dům (Dom)
Zuzana Liová│Slovensko / Česko │2011 │100 min
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro
svoji mladší dceru Evu. Do stavby domu projektuje
všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu. Na
rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva… Intimní
drama otce a dcery, příběh o lásce, střetu snů různých
generací a touze po svobodě.

11:40 Mary a Max (Mary and Max)
Adam Elliot│Austrálie │2009 │89 min
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa
spojuje tento animovaný příběh, který vypráví o přátelství
dvou zcela odlišných lidí, kteří se znají jen prostřednictvím
svých dopisů. Mary Daisy Dinkle, baculaté osmileté
holčičky žijící na předměstí australského Melbourne a
Maxe Horowitze, velmi obézního čtyřiačtyřicetiletého Žida
žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího Aspergerovým
syndromem.

13:10 oběd

Fridrik Thór Fridriksson │Island / Něm / Norsko
│1991 │85 min
Baladická islandská road-movie, mlčenlivý příběh starého
hospodáře Geiriho, který se po krátké době prožité ve městě
vydá s dávnou přítelkyní Stellou hledat opuštěný kraj svého
mládí. Další hlavní role ve filmu připadly syrové islandské
přírodě a jemné hudbě.

18:40 večeře
20:00 Atilla Marcel
Sylvain Chomet │Francie │2013 │102 min
Hledání klíče k životu, který je ztracený někde v dávném
traumatu z dětství, nemusí být námětem pro těžké
psychologické drama; a to ani tehdy, když hlavní hrdina je
němý zakřiknutý třicátník, talentovaný klavírista, který žije se
dvěma podivínskými tetami. Stačí, když v sousedství, v bytě
mimo patra a prostor, žije kořenářka, která se ne nadarmo
jmenuje Madame Proust. Film plný barev a hudby.

neděle 22│2
9.30 Bohoslužba slova
10:30 Soukromý vesmír

Helena Třeštíková │Česko │2011 │83 min
Dějiny jedné rodiny zaznamenala režisérka ve svém zatím
nejdelším časosběrném projektu. Tento snímek natáčela 37
let a zachytila tak v ohromující šíři život členů jedné
obyčejné české rodiny od 70. let až do současnosti.
Třeštíková začala sledovat s filmovým štábem svou
kamarádku Janu v roce 1974. Jana tehdy čekala první dítě s
manželem Petrem a právě život jejich syna Honzy je osou
tohoto filmu.

+ Krátké animované filmy

15:00 Pa-ra-da
M. Pontecorvo│Fr. / It. / Rum │2008 │ 100 min
Film natočený podle skutečných událostí se odehrává v
Rumunsku v 90. letech 20. stol. Francouzský klaun Milaud se
pokouší změnit svět dětí žijících drsným životem na ulici a v
kanálech. Za tím účelem založí pro ně a s nimi cirkus
Pa-ra-da, který existuje dodnes.

v průběhu celého víkendu

12.30 Oběd
Po obědě uvítáme pomoc s úklidem po akci.

Těšíme se! Komunita Noe. (www.komunitanoe.cz)

