10.9. 20h
DOO WOP
(Doo Wop, Francie, 2004, 90 min.) r. D. Lanzmann
Letní den v Paříži. Ziggy, typický pařížský floutek v kloboučku a s cigárem věčně visícím v koutku úst, se vzbudí a jako každé ráno vyrazí do nedalekého bistra. Pak se vydá za přítelem, který prodává staré knížky na břehu Seiny, setká se s dalšími kamarády v kuchyni místní restaurace, náhodou potká bývalou lásku, která ho před časem opustila, a nakonec se seznámí s Majou, zpěvačkou, jež se živí jako barmanka. Ziggi sní o tom, že se stane hudebním producentem a manažerem kapely, která bude jednou hrát v pařížské Olympii - je to však pouhý sen. Jeden z nejlepších filmů z Paříže od doby Godardova U konce s dechem, v hlavní roli s Michaelem Fitoussim (Ziggi), který jako by byl současnou verzí Jeana-Paula Belmonda.


11.9. 20h
ZUŘÍCÍ BÝK 
(Raging Bull, USA, 1980, 129 min.) r. M. Scorsese
Biografie bývalého mistra světa ve střední váze vychází z knihy, kterou napsal sám boxer ve spolupráci s Jesephem Carterem a Peterem Savagem. Tento snímek patřil v době své premiéry k nejdiskutovanějším filmům díky realistickému zachycení rozporuplné osobnosti agresivního a lidsky odpudivého rohovníka, působivým boxerským sekvencím a mimořádnému hereckému výkonu Roberta De Nira. Robert De Niro prešiel intenzívnym tréningom, len aby nabral kilogramy. Ring je pro něho tím, čím je kostel pro věřícího. Nebojuje podle strategie, ale podle svojí nálady, podle svých pocitů a dojmů... 

12.9. 20h
REVIZOŘI
(Kontroll, Maďarsko, 2004, 105 min.) r. A. Nimród
Film odehrávající se v tmavých tunelech maďarského metra sleduje několik revizorů a jejich kontrolované pasažéry. Divák je svědkem spousty bizarních, vtipných či divných situací. Snímek byl oceněn na festivalu v Cannes zvláštní cenou Award of the Young.


13.9. 20h
U KONCE S DECHEM
(Á bout de souffle, Francie, 1959, 87 min.) r. J.-L. Godard
Legendární a nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle vague. Pastiš filmových žánrů v originální filmové koláži-dekonstrukci. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc Godard s pomocí svého dvorního kameramana Raoula Coutarda posílá vycházející hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku, překvapuje formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním. Téměř závratné tempo příběhu o přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku, představuje odvetu mladé filmařské generace úzkoprsé společnosti.

17.9. 20h
EVANGELIUM SV. MATOUŠE
(Il vangelo secondo Matteo, Itálie, 1964, 135 min.) r. P. P. Pasolini
Jeden z nejznámějších snímků Piera Paola Pasoliniho patří mezi nejvýznamnější filmová díla s biblickou novozákonní tematikou. Kontroverzní italský autor v něm použil striktně doslovné citace z Matoušova evangelia (byť některé části vypustil a jiné přesunul), ale při inscenování se vůbec neohlížel na historickou věrohodnost. Celý snímek vznikl v autentických prostředích nejzaostalejšího jihoitalského kraje a objevují se v něm ve stylizovaných kostýmech výhradně neherci (Ježíše ztvárnil španělský student, zestárlou Marii Pasoliniho matka, Jidáše hraje řidič náklaďáku). V době uvedení snímek vyvolal rozruch nejen svým zpracováním, ale i tím, že jej natočil marxisticky smýšlející homosexuál.

18.9. 20h
MUŽ KTORÝ LUŽE
(L'homme qui ment, Slovensko, 1968, 95 min.) r. A. Robbe-Grillet
Krátce po válce se vrací do horské vesničky muž jménem Boris. V místní hospodě se dozví o jistém Jánovi, který se ztratil. Přijde do jeho domu a představí se rodině jako jeho přítel. Domácím - sestře, manželce, otcovi vypráví příběh, který vypointuje až do Jánovy smrti. Sylvia se do Borise zamiluje, stane se jeho milenkou bez toho, že by chtěla vědět, zda k ní něco cítí. Otec rodiny umírá a Laura je dalším objektem Borisovy touhy. Nikdy se nesmířila s myšlenkou, že její manžel je mrtvý, ale neodolá kouzlu neznámého. Jednoho dne se však Ján vrátí... 

19.9. 20h
EDEN A POTOM
(L'Eden et aprés, Slovensko, 1970, 93 min.) r. A. Robbe-Grillet 
Nepřehledná detektivní historka o ukradeném obraze je součástí přediva efektních spekulací na téma vzniku vyprávění. V kavárně Eden se schází skupina univerzitních studentů, oddává se tu improvizovaným výstupům, skrývajícím pod ironickým obalem romantické sny na téma násilí a vášně. S příchodem exotického cizince Duchemina se rozvíjí dobrodružství, v němž se pátrající dívka dostává na tuniský ostrov Džerba, kde potkává přátele, Duchemina i kavárenského číšníka France, kterým přisoudí role lupičů, postupně umírajících při snaze získat obraz…

20.9. 20h
ARIZONA DREAM
(Arizona Dream, USA, 1993, 141 min.) r. E. Kusturica
Realistický film přesvědčující nás o tom, že i nerealistické sny je možno plnit. Axel (Johnny Depp) sní o životě na Aljašce mezi Eskymáky v absolutním tichu. Elaine (Fay Dunaway) se chce naučit létat. Grace (Lili Taylor) by chtěla zase zemřít. Sny docházejí ke svému naplnění v momentu, kdy Axel podlehne touze postavit letadlo pro Grace, jelikož se do ní bezhlavě zamiloval. Film, ve kterém vše létá (ryby, dokonce i sanitky mají svá křídla), podbarvuje balkánská hudba Gorana Bregoviće. Snímek získal Stříbrného medvěda a Zvláštní cenu poroty na MFF v Berlíně v roce 1993.

24.9. 20h
ANIME TV
PERFECT BLUE
(Perfekt Blue, Japonsko, 1997, 81 min.) r. S. Kon
Legendární celovečerní anime. Mima Kirigoe je členkou oblíbené hudební skupiny CHAM!. Dobře rozjetou kariéru se rozhodne opustit a stát se herečkou, ale některým jejím fanouškům se tato životní změna nelíbí. Faxem jí přijde zpráva, která ji nazývá zrádcem. Na internetu Mima objeví stránku, kde je do detailu popisován její každodenní život. Má stále větší pocit, že ji někdo sleduje. Mladá herečka se chce dostat na vrchol co nejdříve, proto si zahraje znásilněnou dívku a nafotí lechtivé snímky... 
DVD projekce s českými titulky

25.9. 20h
HORROR NIGHT 
SUSPIRIA + PHENOMENA
(Suspiria, Itálie, 1977, 98 min.) r. D. Argento
(Phenomena, Itálie, 1985, 110 min.) r. D. Argento
DVD projekce s anglickými titulky.

26.9. 20h
LUK
(Hwal, Korea, 2005, 95 min.) r. K. Ki-Duk
Dvanáctý Kim Ki-dukův film, elegicky laděné podobenství, vypráví poetický příběh pozdní lásky šedesátiletého muže, který žije na lodi kotvící na otevřeném moři. Společnicí nemluvného lodníka, a také zdatného lučištníka, je půvabná šestnáctiletá dívka, kterou jako dítě nalezl, vychoval a hluboce si ji zamiloval. Trpělivě odpočítává dny s blížícím se datem jejích sedmnáctin, kdy chystá svatbu. Až jednou zavítá na starou, pomalovanou loď sympatický mladík. Pěstoun s velkou nelibostí pozoruje, že jeho mladičké nevěstě padl do oka…

28.9. 20h
FEMALE YAKUZA TALE: INQUISITION AND TORTURE 
(Yasagure anego den: sôkatsu rinchi, Japonsko, 1973, 90 min.) r. T. Ishii 
Ocho se náhodou dostane do konfliktu s drogovým kartelem, který využívá ženy k tomu, aby pašovali drogy ve svých vagínách. Ocho je mučena, ale nakonec se jí podaří utéct. Začíná boj nejen s yakuzou, ale i s dívčím zlodějským gangem… Film, který spojuje násílí, erotiku a svět zločinu do nepředstavitelné žánrové koláže. Béčková klasika, ze které opisoval Quentin Tarantino svého Kill Billa. DVD projekce s anglickými titulky.  

