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SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM
6. ročník festivalu severských filmů

26. 10. – 1. 11. 

Kino Lucerna, Praha 1, Vodičkova 36

www.sfklub.cz, www.facebook.com/SFklub.cz
> Rezervace a předprodej vstupenek na www.kinolucerna.cz 
> Vstupné 110 Kč / film

Severský filmový podzim

2015
19. 10.–1. 12.

Praha – Brno – Ostrava
Hostivice – Hranice – Jablonec n. N. 
Jeseník – Jičín – Litoměřice – Teplice

Ústí nad Labem – Zábřeh – Zlín 
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Severní vítr opět vtrhne do českých kin a přinese s sebou již šestý ročník 
Severského filmového podzimu, festivalu plného bláznivých 
seversky absurdních komedií i drsných dramat bez záruky 
happy endu. Filmová přehlídka pořádaná Severským filmo-
vým klubem tentokrát zavítá do 13 českých měst a divákům 
nabídne celkem 26 filmů z 5 severských zemí. 

Mezi filmové novinky uvedené na festivalu patří islandští Berani. Snímek, 
který získal cenu Un Certain Regard Award v Cannes, mě-
li čeští diváci možnost shlédnout zatím pouze na festivalu 
v Karlových Varech. Dále nový film oblíbené režisérky dán-
sko-gambijského původu Helly Joof All inclusive. A milovníky 
sci-fi žánru jistě potěší bláznivá finská komedie Lovemilla, 
kterou bude 26. října festival v Praze zahájen. Sci-fi zažívá ve 
Finsku boom a Lovemilla způsobila doslova davové šílenství 
mezi finskou mládeží. Hostem festivalu bude jeden z herců 
Teemu Nieminen.

Letošní festival podpoří nedávno spuštěnou literární kampaň severských 
ambasád #ReadNordic – a to hned třemi snímky natočenými 
podle knižní předlohy. Prvním z nich je finsko-švédský počin 
Uprchlík na malinové loďce. Komický příběh o muži, který je 
od dětství přesvědčen, že jeho švédská duše byla nespravedli-
vě uvězněna ve finském těle, získal ocenění za nejlepší film na 
norském Mezinárodním festivalu v Haugesundu. Hlavní role 
se bravurně zhostil Jonas Karlsson. Autorem knižní předlohy 
je Miika Nousiainen. 

Druhou zfilmovanou knihou je také komedie, Poslední kšeft (Den siste 
revejakta) od norského spisovatele Ingvara Ambjørnsena. Pří-
běh o dvou drobných dealearech (Kristoffer Joner a Nicolai 
Cleve Broch), kteří se na konci 70. let rozhodnou na venkově 
založit svobodnou komunitu podobnou dánské Christianii. 
Peníze na její vybudování chtějí získat svým posledním, ale 
zároveň největším pašeráckým kouskem. Ingvar Ambjørnsen 
je u čtenářů známý především díky své tetralogii o Ellingovi. 
Filmová adaptace Ellinga byla nominována na Oscara za nej-
lepší cizojazyčný film v roce 2001. 

Velmi silné téma nabízí tříhodinové drama Nikdy neotírej slzy bez rukavic, 
které pojednává o gay komunitě ve Švédsku v 80. letech 
minulého století, v době, kdy se objevila tehdy ještě neznámá 
nemoc AIDS. Autorem knižní trilogie je Jonas Gardell. Další fil-
mové adaptace severských autorů nabídne Severský filmový 
klub na své zimní filmové přehlídce – Severská filmová zima 
proběhne v březnu 2016. Kampaň #ReadNordic vyvrcholí 
v květnu na Světu knihy 2016.

Festival se dlouhodobě snaží vyjít vstříc i divákům se sluchovým postiže-
ním. Všechny filmy jsou opatřeny barevně upravenými titulky. 
Nechybí ani informace o hlucích a všech dějích, které jsou 
mimo záběr a přitom jsou nezbytné pro pochopení příbě-
hu. Podle ohlasů barevné titulky vítají i slyšící diváci, kterým 
usnadňují orientaci ve složitějších dialozích. Organizátoři neza-
pomínají ani na cizince – při promítání v Praze, Brně a Ostravě 
budou filmy navíc opatřeny titulky anglickými.

PROGRAM – KINO LUCeRNA:
26. po. Ženská za volantem – SE – 16.00 h
 Lovemilla – FI – 18.00 h
 Uprchlík na malinové loďce – FI/SE – 20.45 h
27. út. Doma je doma – DK – 16.45 h
 Jsem tvá – NO –18.45 h
 Neplač pro mě – SE – 20.30 h
28. st. Jízdenka do Antibes – SE – 14.30 h
 Ten, koho miluješ – DK – 16.45 h
 All Inclusive – DK – 18.45 h
 V Polynésii jsou lidojedi – DK – 20.45 h
29. čt. Obviněný – DK – 16.45 h
 Nikdy neotírej slzy bez rukavic – SE – 18.45 h
30. pá. Mladá léta erika Nietzscheho – DK – 16.45 h
 Berani – IS – 18.45 h
 Nová země – SE – 20.45 h
31. so. Hubená Susie – SE –14.30 h
 Jonny Vang – NO – 16.45 h
 Poslední kšeft – NO – 18.45 h
 Neviditelní – NO – 20.45 h
 1. 10. Šimonův vesmír – SE – 14.30 h
 Povídky ze Stockholmu – SE –16.45 h
 Tak už mě sakra polib, pitomče – NO – 18.45 h
 Havaj, Oslo – NO – 20.45 h

Lovemilla (Finsko 2015, komedie)


