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Vysoká škola CEVRO Institut a Nadace Konrada Adenauera si Vás dovolují pozvat na VI. ročník
tradičního filmového semináře Evropské hodnoty ve filmu Jak filmoví tvůrci vidí politické osobnosti.
Odborný garantem a vyučující bude i tentokráte MgA. Jana Tomsová, filmová producentka a
režisérka.
Seminář se bude konat vždy ve středu od 18.30 hodin v budově školy, Jungmannova 17, Praha 1, v
místnosti č. 205 (2. patro).

12. října 2011
V srdci bouře
Historický / Válečný / Biografický
Velká Británie / USA, 2009, 95 min
Režie: Thaddeus O´Sullivan
Hrají: Brendan Gleeson, James D´Arcy, Janet McTeer…
Pět let hrál britský premiér důležitou roli v boji proti nacismu a jeho vůdcovské schopnosti i památné
projevy pomohly dovést hitlerovské Německo k hořkému konci. Film nabízí pohled na život Winstona
Churchill. Drama se odehrává ve dvou dějových liniích. První sleduje jeho nástup do pozice premiéra
v roce 1940, druhá se odehrává po válce v roce 1945, kdy tráví se svou ženou dovolenou, čeká na
výsledky prvních poválečných voleb a připomíná si některé ze svých válečných prožitků.

26. října 2011
Božský
Drama / Biografický
Itálie, 2008, 118 min
Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Toni Servillo, Flavio Bucci, Fany Ardant, Michele Placido…
Brilantní portrét muže, který vstoupil na politickou scénu Itálie v roce 1946 a dodnes z ní zcela
neodešel. Téměř devadesátiletý Giulio Andreotti, křesťanský demokrat, který stál sedmkrát v čele
vlády, a na rozdíl od řady svých kolegů se nikdy neoctl v hledáčku mafie, v tvůrci budí odpor, ale i
fascinaci ...
Ocenění: Cannes 2008 - cena poroty, 2008 nominace na nejlepší film Evropské filmové akademie,
2010 jedna z nominací na Oscara ve výtvarné kategorii

9. listopadu 2011
Královna
Drama / Životopisný

Velká Británie / Francie / Itálie, 2006, 97 min
Režie: Stephen Frears
Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms, Roger Allam…
Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse za zavřené dveře královského paláce a do
mysli a srdce královny Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny Diany.
Odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této události na celý svět. Kdo stojí za vraždou "královny
lidských srdcí"?
Ocenění: Oscar '06 - hlavní herečka (H. Mirren); nominace: kostýmy, režie, hudba, film, původní
scénář; Zlaté glóby - herečka v dramatu (H. Mirren), scénář; nominace: režie, film; British
Independent Film Awards – scénář
a mnoho dalších filmových ocenění H.Mirren a scénáře

23. listopadu 2011
Gándhí
Drama / Životopisný
Velká Británie / Indie, 1982, 188 min
Režie: Richard Attenborough
Hudba: George Fenton
Hrají: Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox, John Gielgud, Brian Oulton…
Biografie Mohandase K. Gándhího, nenápadného právníka, ze kterého se stala díky jeho filozofii
nenásilí a přímého protestu vůdčí duchovní osobnost Indie. Příběh Mahátmy Gándhího a jeho
vzestupu z postu bojovného právníka v Jižní Africe až na pozici duchovního vůdce v Indii. Po svém
návratu do Indie si Gándhí uvědomuje, že Britové udělali z Indů druhořadé občany. Dovede indický
lid až k povstání proti Britům, přičemž zpočátku volí pouze formu nenásilných protest. Ocenění: film
obdržel několik Oscarů a dalších filmových cen i pro Bena Kingsley

7. prosince 2011
Občan Havel
dokumentární
Česko, 2008, 119 min
Režie: Pavel Koutecký / Miroslav Janek
Celovečerní film „Občan Havel“ režisérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nahlíží do zákulisí
politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu
při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí
recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku. Ve filmu bude také konečně
rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout
do jazzového klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy.
Ocenění: Český lev za dokument roku 2008, Český lev - cena kritiků

21. prosince 2011
Vrtěti psem
Komedie
USA, 1997, 97 min

Režie: Barry Levinson
Hrají: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Willie Nelson, Andrea Martin,
Kirsten Dunst, William H. Macy, John Michael Higgins…
Čtrnáct dní před volbami se provalí sexuální skandál amerického prezidenta. Jeho poradce (Robert
De Niro) povolá hollywoodského producenta (Dustin Hoffman), aby narychlo vyrobili jinou aféru,
která by odlákala pozornost veřejnosti...
Ocenění: Oscar 1997 - nominace: hlavní herec (D. Hoffman), adaptovaný scénář; Zlaté glóby nominace: film, herec (D. Hoffman), scénář; BAFTA - nominace: adaptovaný scénář; MFF Berlín Zvláštní cena poroty, nominace na Zlatého medvěda

