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Festivalový jarmark neboli Bollywood Mela
Festival tadičně doprovází jarmark ve foyer kina Světozor. Těšit se
můžete na stánky se suvenýry a indickou restauraci.
The festival is traditionally accompanied by a fair in the foyer of the
cinema Světozor. Look forward to souvenirs stands and an Indian
restaurant.

BOLLYWOOD PARTY
12 / 10 / 2018 20:00
La Loca Music Bar & Lounge
Odborů 4, Praha 1

BOLLY disco

DJ Deepak

Vstupné / Admission 150 Kč

Program 2018
SVĚTOZOR velký sál / large hall
Projekce ve velkém sále jsou promítány v původním znění
s anglickými a českými titulky.
Screening in the Large hall will be in original version with English and
Czech subtitles.

Středa 10. října / Wednesday, October 10th
19:00 – Slavnostní zahájení / Opening ceremony
+ film Secret Superstar
Patnáctiletá Insia je „skrytou superstar“.
Její YouTube kanál, na němž prokazuje,
že je výbornou zpěvačkou, se stane senzací, ale nikdo nezná její pravou identitu.
Vystupuje totiž v muslimském závoji, aby
své aktivity udržela v tajnosti před přísným otcem. Jak dlouho je ale možné jít si
za svými sny takto potajmu? A jak se má
Insia vypořádat s nabídkou excentrického skladatele Shakti Kumara, pro něhož
má nazpívat píseň do připravovaného
filmu? Po snímku Dangal je Secret Superstar dalším filmem z produkce Aamira
Khana, který se věnuje ženské emancipaci a který kromě Indie triumfoval také
v Číně, kde v návštěvnosti překonal většinu hollywoodské konkurence.
Fifteen-year-old Insia is a „hidden superstar“. Her YouTube channel
shows her as a great singer becomes a sensation, but no one knows
her true identity. She is in a Muslim veil to keep her activities in secret
from a tyran father. But how long
can you go after your dreams
like this? And how will Insia deal
with the offer of the eccentric
composer Shakti Kumar, for
whom she has to sing a song
for an upcoming movie? After
the film Dangal, Secret Superstar is another Aamir Khan film
dedicated to female emancipation and which in addition to
India, has also triumphed in China where it has surpassed most Hollywood competitors.
2017 – 150 min – drama, hudební / drama, music
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Advait Chandan
hrají / cast: Aamir Khan, Zaira Wasim, Meher Vij
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Čtvrtek 11. října / Thursday, October 11th
17:30 – Dear Zindagi
Hlavní hrdinkou kritiky oceňovaného snímku vzdáleně připomínajícího
americké nezávislé filmy o vztazích
a osobních krizích je mladá filmová
kameramanka Kaira (Alia Bhatt). Právě se rozešla se svým dlouholetým
přítelem kvůli jinému muži, ale ten ji
vzápětí opouští. Její osobní problémy
se začnou prolínat s profesními, což
v Kaiře vzbudí životní frustraci. Začne
ovšem navštěvovat nekonvenčního
psychologa Juga (Shah Rukh Khan),
který ji učí, jak se s nezdary a nástrahami okolního světa vyrovnávat.
The main protagonist of the critically acclaimed film remarkably reminiscent of US independent films about relationships and personal crisis is the young film cameraman Kaira (Alia Bhatt). She just
broke up with her long-time boyfriend for another man, but he soon
leaves her. Her personal problems begin to mingle with her career, which will cause life frustration. She begins to visit the unconventional psychologist Jug (Shahrukh Khan) who teaches her
how to cope with the failures and pitfalls of the surrounding world.
2016 – 151 min – drama, romantika / drama, romance
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Gauri Shinde
hrají / cast: Shah Rukh Khan, Alia Bhatt

20:30 – Hichki
Inteligentní a vzdělaná Naina (Rani Mukerji) touží pracovat jako učitelka, ale většina škol ji odmítá, protože
se nedovede vyrovnat s jejím handicapem. Naina totiž trpí Tourettovým
syndromem, který u ní vyvolává pohybové a zvukové tiky připomínající škytání. Nakonec překvapivě získá místo
v prestižní škole, kterou sama absolvovala. Tam je jí ovšem svěřena třída
problémových dětí z místního slumu,
která je více než studijními úspěchy
známá drzým a zlomyslným chováním. Navzdory skepticismu ostatních
učitelů je ale Naina přesvědčená, že i
v těchto dětech dřímá nadání, které je možné rozvinout. Film je volnou adaptací autobiografické knihy amerického učitele Brada Cohena.
Intelligent and educated Naina (Rani Mukerji) longs to work as a teacher,
but most schools refuse her because they can not cope with her disabili-
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ty. Nina suffers from Tourette‘s syndrome, which causes movement and
sound tales resembling hives. She eventually surprisingly gains a place
in a prestigious school where she graduated. There she is entrusted
with a class of problem children from a local slum, which is more than
a study success known for rude and malicious behavior. Despite the
skepticism of other teachers, however, Naina is convinced that even in
these children there is a talent that can be developed. The film is a free
adaptation of the American autobiographical book from Brada Cohen.
2018 – 116 min – komedie, drama /comedy, drama
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Siddharth Malhotra
hrají / cast: Rani Mukerji, Neeraj Kabi

Pátek 12. října / Friday, October 12th
18:00 – Tiger Zinda Hai
Salman Khan se
jakožto elitní tajný agent s krycím
jménem Tygr vrací
ve volném pokračování populární
akční komedie Ek
Tha Tiger (2012).
V boji s fanatickými teroristy mu
tentokrát pomáhá
tým
specialistů
i jeho partnerka Zoya (Katrina
Kaif), která stojí v čele bojové jednotky vyslané z Pákistánu. Velkolepý snímek se tentokrát soustředí více na akci než
na humor a ukazuje vstřícnou tvář indického nacionalismu.
Salman Khan, as an elite secret agent with the cover name Tiger, returns
in the free continuation of the popular action comedy Ek Tha Tiger (2012).
In struggle with fanatical terrorists is helped by a team of specialists and
his partner Zoya (Katrina Kaif), who is at the head of the combat troops deployed from Pakistan. This magnificent film focuses more on action than
on humor this time and shows the welcoming face of Indian nationalism.

2017 – 161 min – akční,
thriller / action, thriller
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles:
česky / English
režie / directed by:
Ali Abbas Zafar
hrají / cast: Salman
Khan, Katrina Kaif,
Sajjad Delafrooz
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Sobota 13. října / Saturday, October 13th
17:30 – Load Wedding
Další z úspěšných pákistánských
komedií v bollywoodském stylu od
již zavedeného režiséra Nabeela
Qureshiho se tentokrát točí kolem
svateb, kterým je v kultuře jihoasijských zemí přisuzován ještě daleko
větší význam, než je tomu na Západě. Hlavním hrdinou je mladík Raja
(populární komik Fahad Mustafa),
který se chystá na ženění, ale přitom stále nenachází odvahu říct své
vytoužené partnerce, co k ní cítí. Situaci navíc komplikuje skutečnost,
že dle tradic musí být nejprve provdána jeho starší sestra.
Another successful Pakistani comedy in Bollywood style from the well
known director, Nabeel Qureshi. This time revolves around weddings that
are attributed even more to the culture of the South Asian countries than
in the West. The main hero is the young Raja (popular comedian Fahad
Mustafa) who is ready to get married but still has no courage to tell his
desired partner what he feels. The situation is even more complicated by
the fact that, according to tradition, his elder sister must get married first.
2018 – 135 min – komedie, drama / comedy, drama
jazyk / language: Urdu – titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Nabeel Qureshi
hrají / cast: Fahad Mustafa, Mehwish Hayat, Om Puri

20:30 – Jagga Jasoos
Komiksy o Tintinovi,
bengálské
povídky
o soukromém detektivovi Feludovi,
němé
grotesky
a mnoho dalších
inspiračních zdrojů stojí v pozadí této výtvarně
stylizované
a
velmi
netradiční
komedie s detektivními a dobrodružnými prvky. Roli detektiva na
sebe bere všímavý a inteligentní, avšak také plachý a podivínský
student Jagga, který problémy s koktavostí překonává zpěvem. Snímek klade velký důraz na vizuální poetiku a fyzické herectví, čímž
dává vyniknout hereckému talentu Ranbira Kapoora a Katriny Kaif.
Comics about Tintin, Bengal stories about private detective Felud, dumb
grotesque and many other inspirational sources stand behind this highly
stylized and highly unconventional comedy with detective and adventurous elements. The role of the detective takes on the mindful and intelli-
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gent, but also a shy and odd
student Jagga who overcomes stuttering problems
with singing. The film puts
great emphasis on visual
poetics and physical acting,
showing the great talent of
the main protagonists, Ranbir Kapoor and Katrina Kaif.
2017 – 161 min
akční, dobrodružný, komedie / action, adventure, comedy
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Anurag Basu
hrají / cast: Ranbir Kapoor, Katrina Kaif
POZNÁMKA: Během filmu bude bude dodržena dvacetiminutová
pauza, abyste se mohli občerstvit stejně jako v pravém indickém kině.
NOTE: During the film there will be the traditional 20 minutes intermission so that you can enjoy refreshments just like in a real indian
cinema.

Neděle 14. října / Sunday, October 14th
16:30 – Sanju
Sanju dokazuje, že osobní život některých bollywoodských hvězd je
sám o sobě zajímavým
námětem pro film. Sanjay
Dutt se narodil slavnému
hereckému páru a žil turbulentním životem – musel se vyrovnávat s tragickou smrtí matky, prošel
si závislostí na drogách,
vystřídal mnoho žen a
dostal se do řady problémů. Dokonce stanul před
soudem pro obvinění ze
spolupráce s teroristy. Zároveň se ale vždy dokázal odrazit ode dna
a zazářil v desítkách známých filmů. Režisérem této s nadsázkou
pojaté biografie je Rajkumar Hirani, Duttův osobní přítel, který také
natočil jeden z jeho klíčových hitů, komedii Munna Bhai M.B.B.S.
Sanju proves that the personal life of some Bollywood stars is in itself
an interesting subject for the film. Sanjay Dutt was born to the famous
actress and lived a turbulent life - he had to cope with the tragic death of
his mother, went through drug addiction, had many women and got into
a number of problems. He even went to court for allegations of co-operation with terrorists. At the same time, he always managed to bounce
off the bottom and starred in dozens of well-known films. The director of
this exaggerated biography is Rajkumar Hirani, Dutt‘s personal friend,
who also made one of his key hits, the comedy Munna Bhai M.B.B.S.
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2018 – 155 min
životopisný,drama /
biography, drama
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles:
česky / English
režie / directed by:
Rajkumar Hirani
hrají / cast: Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor,
Anushka Sharma

20:00 – Dangal
Zápasník Mahavir Singh Phogat toužil po narození syna, jenž by pro
Indii dokázal vyhrát zlatou medaili na mezinárodní soutěži, což se
jemu nikdy nepodařilo. Když mu osud dopřál pouze dcery, nejprve si
myslel, že je jeho sen v troskách. Brzy se ale přesvědčil o tom, že i ženy
dovedou v tvrdých sportech vynikat. Snímek inspirovaný skutečnými
osudy sester Phogatových se dočkal fenomenálního úspěchu nejen
v indických, ale překvapivě
také v čínských kinech a
stal se nejvýdělečnějším
indickým filmem historie.
Mahavir Singh Phogat
wished for the birth of a
son who could win a gold
medal in India for an international competition, which
he never managed to get.
When fate had given him only daughters, he first thought that his dream
was ruined. But he soon became convinced that even women could
excel in hard sports. The film, inspired by the true fate of the Phogato sisters, was a phenomenal success not only in Indian, but surprisingly also in
Chinese cinemas, and became the most profitable Indian film of history.
2016 – 161 min – akční, drama / action, drama
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: česky / English
režie / directed by: Nitesh Tiwari
hrají / cast: Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra
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SVĚTOZOR malý sál / small hall
Projekce v malém
s anglickými titulky.

sále

jsou

promítány

v

originálním

znění

The films in the Small hall will be screened in original version with
English subtitles.

Pátek 12. října / Friday, October 12th
18:30 – Work of Fire
Snímek Work of Fire sleduje různá úskalí pořádání ohňostrojů v Indii a snaží se odpovědět na otázku: proč potřebujeme ohňostroj?
Děj nás provází od ošuntělých center ohňostrojů v Sivakshi až po
velké slanostní okamžiky doprovázené ohňostroji. Dokument se
věnuje lidské touze vytvořit něco neobyčejnýho a velkolepého.
Work of Fire takes a look at the varying vicissitudes of the Indian fireworks industry, while trying to ask a question: why do we need fireworks? In its movement from the grimy firework production centres
in Sivakshi, to moments of festivities, the Documentary addresses
the human desire to create the spectacular against the ordinary.
2017 – 53 min – dokumentární/ documentary
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: K R Manoj

20:00 – Evening Shadows
Film není pouze o synovi, který se přizná k homosexuální orientaci,
ale i o jeho matce snažící se vyrovnat s touto skutečností, jež je proti
všem jejím přesvědčením a morálním hodnotám zakořeněným ve společnosti. V dalším pohledu snímek sleduje její vývoj a snahu vydobýt
si svou pozici ženy v tradiční patriarchální společnosti a získat prostor
pro své vlastní touhy a názory.
Evening Shadows is not only
about a son coming out to
his mother, but about how
the mother tries to come to
terms with this harsh truth,
which is against all her beliefs
and ingrained moral values.
On another level, the film is
also as much about the mother ‘coming out as a woman’,
and claiming her due place
within a traditional patriarchal society, and giving space for her own
aspirations and opinions.
2018 – 102 min – drama
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: Sridhar Rangayan
hrají / cast: Devansh Doshi, Mona Ambegaonkar, Ananth Narayan
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Sobota 13. října / Saturday, October 13th
18:30 – Krishna´s waiting Room + Veil Done
Dva dokumetární filmy Krishna´s Waiting Room a Veil Done zachycují
silné ženské příběhy odehrávající se v dnešní Indii.
The two documentary films Krishna‘s Waiting Room and Veil Done capture strong female stories from today‘s India.

Krishna´s waiting Room
Film přibližuje život komunity vdov z Vrindavanu - čekájících na smrt
v zemi Kṛišṇy. Společenské normy, pro
ženy nepříznivé zákony o dědictví jasně ukazují, jak ženy
přicházejí zrátka. Zatímco některé najdou
útěchu v duchovnu a
jiné v sesterství života ashram, drtivá
většina vdov žebrá
na ulicích Vrindávanu. Proč přišly? Co je přimělo zůstat? Co pro ně
znamená Vrindavan?
The Film is an introspective journey into the lives of the widows of
Vrindavan – waiting for death in the land of Krishna. Societal norms
and the politics of inheritance and economic entitlement ensure that
women get shortchanged. While some find solace in spirituality and
others in the sisterhood of ashram-life, the vast majority of the migrant
women in Vrindavan beg on the streets. Why did they come? What
made them stay? What does Vrindavan mean to them?
2017 – 54 min – dokumentární / documentary
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: Kavita Bahl, Nandan Saxena

Veil Done
Shah Jahan už má
plné zuby toho, jak
jí všichni říkají, že je
tlustá. Mehru Nisha
touží vyrazit ven z
domu. Afroz Jamala je
vyděšená rozvíjející se
necitlivostí ve svých
rukou. Tři ženy z Nizamuddin Basti v Dillí
se rozhodnou, že od
základu změní svůj život a začnou chodit do fitka.
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Shah Jahan is fed up of people calling her fat. Mehru Nisha longs to
step out of the house. Afroz Jamala is terrified of the growing numbness in her hands. Three women from Nizamuddin Basti, Delhi, take a
decision that sets them on a journey
to find themselves – they join a gym.
2017 – 31 min
dokumentární / documentary
jazyk / language: Hindi
titulky / subtitles: English
režie / directed by: Juhi Bhatt
(na snímku / on the picture)
Ve spolupráci s / In cooperation
with the Public Service Broadcasting Trust.

20:45 – Power Paandi
Power Paandi je dojemný příběh o životní sebereflexi. Děj se odehrává
kolem postavy 65letého hrdiny, působivě ztvárněném Rajem Kiranem.
Power Paandi je vysloužilý kaskadér žijící se svým synem a jeho rodinou. Jednoho dne se rozhodne vyrazit na motorkářskou jízdu, která ho zavede až k jeho první lásce, se kterou se viděl naposledy před
40 lety. Power Paandi je tamilský komediální film a představuje režijní debut Dhanushe, který k filmu napsal scénář i ho sám produkoval.
Power Paandi is a heartwarming story about self-exploration, it’s neatly woven around the life of the 64-year-old protagonist, played fittingly by Raj Kiran. He is the
retired stunt master Power
Paandi living with his son
and his family. He decides
to go for a bike trip which
leads him to his first love,
who he broke up with 40
years ago. Power Paandi is
a Tamil-language comedy
drama film produced, written and directed by Dhanush in his directorial debut.
2017 – 125 min
akční, drama, rodinný /
action, drama, family
jazyk / language: Tamil
titulky / subtitles: English
režie / directed by:
Dhanush
hrají / cast: Dhanush,
Raj Kiran
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Neděle 14. října / Sunday, October 14th
18:30 – To nejlepší z queer festivalu KASHISH /
The Best of Mumbai Queer Festival KASHISH
Každý rok představujeme ukázku těch nejpůsobivějších snímků
z největšího filmového
queer festivalu v jižní Asii. Letos uvádíme tři snímky Pashi,
Languages a Gray.

Every year we present
the best films from the
biggest queer film festival in South Asia. This
year we have three
movies in the program:
Pashi, Languages and
Gray.

PASHI
Mladý chlapec se učí o způsobu
lovu ptáků od své staré babičky a začíná jej procvičovat v
praxi.
Vítěz grantu v kategorii Q
A young boy learns about a
technique of trapping birds from
his old grandmother and starts
practicing it.
Winner: Q Drishti Film Grant
Winner 2018.
2017 – 32 min – krátký film / narrative short
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: Siddharth Chauhan

LANGUAGES
Shankarova rodina neví, proč ztratil svou práci. Shankar se zmítá mezi
hledáním nového místa a rozjímáním o svém osudu. Jeho
každodenní život je dotčen finanční krizí a tím, že je právě
nezaměstnaný. Do toho všeho
se mu začínají zjevovat podivné iluze a Shankar si uvědomuje, že již nedokáže komunikovat se světem kolem něj.
Produkováno Nadací KASHISH Arts v rámci grantu QDrishti Film
Grant, podporovaného společností Lotus Visual.
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Shankar’s family does not know why he has lost his job. Shankar is
caught up between looking for a new job and his own contemplation.
His daily life is dotted with financial crisis and the awkwardness of being
unemployed. Amidst all these things, strange illusions come to him. He
realizes that he cannot communicate with the world around him anymore.
Produced by KASHISH Arts Foundation under the QDrishti Film
Grant, sponsored by Lotus Visual.
2018 – 30 min – krátký film / narrative short
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: Debadrita Bose

GRAY
Nandini je provdaná za Rohita, který tají svou homosexualitu. Rohitův
partner, Zoel, je umělec a uvědomuje si Nandininu frustraci. Rohit proto
uvažuje o tom, že by s si Nandini pořídili dítě cestou umělého oplodnění, aby tak získala
pocit naplněného života a on
se zbavil pocitu viny. Oproti
Rohitovu očekávání je Zoel
tímto počínáním znechucený
a odmítá veškeré jeho záměry, kterými chce Rohit uspořádat jejich životy.
Vítěz ceny Riyad Wadia pro nejlepšího začínajícícho indického filmaře.
Nandini is married to Rohit, a closeted gay man. Zoel, Rohit‘s partner, is
an artist and aware of Nandini‘s suffocation. When Rohit plans to have
a kid through IVF, so that Nandini will get busy in her life and it may
release him of his guilt too, opposite to Rohit‘s expectations; Zoel feels
disgusted and discards Rohit‘s intention of managing his life between
him and Nandini.
Winner: Riyad Wadia for Best Emerging Indian Filmmaker.
2018 – 30 min – krátký film / narrative short
jazyk / language: Hindi – titulky / subtitles: English
režie / directed by: Preet
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20:30 – Aramm
Oblastní kontrolorka v Indii se zabývá
problémy s nedostatkem vody v tamější vesnici a uvědomuje si, že lidé
v současné situaci hodně trpí. Příběh
filmu se točí kolem malé holčičky,
která spadla do hluboké studny. Jak
vláda zajistí záchranu dítěte a co se
stane, pokud dítě nezachrání? Madhivadhani začíná kvůli tomuto incidentu
zpochybňovat úlohu svých nadřízených. Cítí emtapii s místními lidmi,
když celá místní samospráva je smířena s tím vzít v úvahu smrt dítěte jako
pouhý statistický údaj. Režisér filmu
Gopi Nainar podává tímto snímkem
komentář o závažném společensko-politickém problému, díky čemuž
se tento film dá směle označit za film s důležitým poselstvím.
A District Collector in India deals with water shortage problems in
a village and she comes to realize that people are suffering about
that a lot. The story of the film revolves around the little girl who
fell into a deep borewell. How government will give support to save
the child? What happens
if the goverment failed to
save the child? We see
the officer Madhivadhani starts questionning
the role of her superiors
because of this incident.
She empathises with the
people when the entire
official machinery is ready to consider the impending death of the child
as a mere statistic. The
film’s director, Gopi Nainar, is interested in a hard-hitting socio-political commentary, which makes this film a ‘Message movie’ with
capital M, but Aramm wears this tag proudly on its sleeves.
2017 – 119 min – drama
jazyk / language: Tamil titulky / subtitles: English
režie / directed by: Gopi Nainar
hrají / cast: Nayanthara, Ramachandran Durairaj
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