Kino Lucerna promítne severské filmy
Milovníci severských filmů se už brzy dočkají dalšího ročníku festivalu Severská filmová zima. Od 14. do 19. února nabídne 26 snímků
z Norska, Švédska, Dánska, Finska, z Islandu i Litvy. Šest z nich se u nás bude promítat vůbec poprvé!

Tradiční přehlídka kinematografie severských a pobaltských zemí se u nás letos pořádá už
podeváté. A to ve dvaadvaceti českých a moravských kinech.

Festival zahájí film Heavy Trip
V Praze přehlídku hostí Kino Lucerna, kde se diváci hned na úvod festivalu – 14. února dočkají první české premiéry. Promítat se bude komedie Heavy Trip, která vám přiblíží
příběh party dlouhovlasých týpků z malého finského městečka, kteří žijí jen metalem a svou
bezejmennou kapelou. Dvanáct let zkoušejí ve sklepě sobích jatek a nikdy neměli koncert. Přesto se svého snu o slávě nevzdávají…

Komedie
Komedií nabídne festival více. Například Dlouhý příběh ve zkratce, který shrnuje tři roky milostných eskapád hlavních hrdinů, jejich
vrcholy i propady. Během tří let dochází k seznámení, výměnám manželek, na svět přicházejí další a další děti.

Dostatek severského humoru zajistí i film Staying Alive, který byl na Mezinárodním festivalu v Trondheimu nominován na cenu za
nejlepší originální scénář. Snímek vás vtáhne do života půvabné čtyřiatřicetileté Marianne, které se v jeden okamžik zhroutí svět. Zjistí
totiž, že ji přítel podvádí s její kolegyní. Za pomoci svérázné nejlepší kamarádky si však začne život opět užívat.

Thriller
Diváci se dočkají ale i dávky napětí. A to například při sledování snímku Neklid. Psychologický thriller sleduje příběh mladé ženy, která
se jednoho dne vzbudí zcela nahá a zmatená v tajemném lese. I když k tomu nemá žádné důkazy, je přesvědčena, že se stala
svědkem vraždy. A bojí se, že příští obětí bude ona. Když policie nenajde nic, co by tomu nasvědčovalo, pustí se do pátrání na vlastní
pěst.

Do světa drog vás pak zavede thriller Mihkel. Stejnojmenný hlavní hrdina filmu, který byl natočen na motivy rekonstrukce kriminálního
případu z roku 2004, touží po lepším životě. A tak jednoho dne kývne na nabídku svého někdejšího přítele z dětství propašovat ve
svém těle zásilku heroinu z Estonska na Island.

Drama
Festival přinese i válečné drama Soví hora, vyprávějící o politických a sociálních otázkách Litvy v letech 1947 – 1952. Nálepku válečné
drama má i film Ptáci nad průlivem, který přibližuje osudy dánských Židů a pokusy o jejich záchranu před běsnícími nacisty.

Z dalších dramat je na programu festivalu například i snímek Povídky ze Stockholmu. Popisuje příběh pěti lidí, pěti osobností, pěti ne
zrovna šťastných osudů. Každý má své tajemství, se kterým se marně snaží bojovat.
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