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Limbo
Norsko/Švédsko,  
2009, drama, 105 minut
V sedmdesátých letech přijíždí 
Soňa se svými dvěma dětmi z chlad-
ného Norska na Trinidad, aby následovala 
svého manžela, Jo, který pracuje jako ropný inže-
nýr. Je uvedena do společnosti lidí bez domova, 
do společnosti mužů pracujících po celém světě 
a jejich žen, které následují své manžely, kamkoli 
je jejich smlouvy zavanou. Ženy žijí na první po-
hled obklopeny luxusem. Mají velké domy plné 
služebnictva. Dny plynou nudně a splývají v ne-
konečnou dovolenou, během které ženy popíjejí 
u bazénu gin s tonikem a udržují mezi sebou po-
vrchní přátelství, zatímco hluboko uvnitř ukrývají 
svou frustraci. Limbo je film o lásce, zradě a zou-
falství v zemi daleko od domova.

Král z ostrova Bastøy
Norsko, 2010, drama, 120 minut
Natočeno na motivy skutečných událostí. V roce 
1915 přichází do nechvalně známé polepšovny 
na ostrově Bastøy sedmnáctiletý Erling, který za-
bil v sebeobraně. Má jasný plán, musí utéci dříve, 
než mu bude osmnáct, kdy bude převezen do 
vězení pro dospělé. Postupně se spřátelí s ostat-
ními chovanci a jeho rozhodnutí utéci sám je 
podrobeno zkoušce. 

Adamova jablka
Dánsko, 2005, komedie/drama, 90 minut
Neonacista ve výkonu trestu Adam přijíždí na 
faru, aby se zde věnoval veřejně prospěšným 
pracím. Farář Ivan je pro Adama na první pohled 
nestravitelnou osobou pro svůj bezpodmínečný 
optimismus a pohled na svět, ve kterém vidí je-
nom dobro. Ani zbylé osazenstvo fary není úplně 
normální. Adamovým úkolem je upéct jableč-
ný koláč z plodů jabloně na pozemku fary. Brzy 
poté strom napadne hejno havranů. Podle Ivana 
to znamená, že Adama pokouší Ďábel, a je na 
Adamovi, aby v této zkoušce obstál. Adamovi je 
to upřímně jedno. Nad postelí má obrázek Hitle-
ra a přemýšlí, jak by se z téhle díry co nejrychleji 
dostal. Bizarnost celé situace mu však nedovolí 
odejít a Adam je nucen čelit celé řadě nevšedních 
situací. Celým filmem nás provází úryvky z knihy 
Jób, která je příběhu symbolickým předobrazem.

Kon-Tiki
Norsko, 2012, drama, 118 minut
Na Oscara nominované drama sleduje legendár-
ní plavbu norského mořeplavce a dobrodruha 
Thora Heyerdhala, během které se v roce 1947 
pokusil společně se svými pěti přáteli přeplavit 
Tichý oceán a tak dokázat Thorovu teorii o tom, 
že Polynésie byla osídlena z Jižní Ameriky.

Do tmy
Norsko, 2012,  
drama, 84 minut
Jednoho podzimního večera srazí Jan autem 
syna svého souseda Sveina. Po nehodě zůsta-
ne chlapec ležet v kómatu. Vztah mezi oběma 
otci se po nehodě promění v souboj o vině 
a odpovědnosti, jak postupně Sveinovo po-
dezření vůči Janovi vzrůstá. Zápas, který má 
pro jejich rodiny nedozírné následky.

  
3x Simo
Finsko, 2012, komedie, 89 minut
Lasse a Simo jsou zloději, kteří působí v Helsin-
kách. Ve stejné   čtvrti bydlí Eeva, se kterou se 
Simo jednou vyspal. Eeva byla opilá a nepama-
tuje si ani Simův obličej, jenom jeho jméno, kte-
ré dala svému synovi, plodu této noci. Aby se 
zbavil neodbytných vymahačů dluhů, vymyslí 
Simo ďábelský plán, ve kterém se Lasse vydává 
za Sima, otce Sima, Eevina syna. Už se zdá, že 
všechno dopadne dobře, kdyby Lasse nezačal 
brát svoji roli otce příliš vážně.


