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Emberek és istenek
Xavier Beauvois lmje
Alkotása Cannes-ban a Zs ri
Nagydíját és az Ökumenikus
Zs ri Díját is megnyerte 2010
-ben.

Az ajtó
Szabó István lmje
Szabó Magda regényéb l
készült. A rendez új lmje
erkölcsi dilemmákkal szem-

Amour/Love
Michael Haneke lmje
Egy újabb ridegen szomorú,
szikáron megrázó lmet készíte "a rendez , aki nem
tud hibázni"

A pes s
Luiz Puenzo lmje
Camus világhír regényének
francia -angol-argen n lmfeldolgozása
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A hetedik pecsét
Ingmar Bergmann
1957-ben készült alkotása az emberi lét örök kérdéseit feszege , s a
hit és tudás vitatkoznak e látomásos utazás során.

A múlt nélküli ember
Aki Kaurismäki
„A lmnek nincs olyan pillanata, amely
ne töltené el gyönyör séggel erre a
szürkében tarto , de er s bels fény
lmes világra ráhangolódó néz t. „ Bársony Éva

A b vös vadász
Enyedi Ildikó
1995-ben készült lmje a Magyar
Filmszemlén rendez i különdíjat
nyert. A lm a csoda dramaturgiája
szerint szervez dik, azokkal a lélekben meglév lehet ségeket szabadítja fel, amelyet az edisoni kultúra
szám zö a tuda alanba.

Csak a szél
Friegauf Benedek
A számos nemzetközi díjat nyert lm
a magyarországi romagyilkosságok
témáját dolgozza fel.

MET KISPESTI FILMKLUB

2012/2013. évad
Az el
év számos rendhagyó találkozásra adott alkalmat,
amelyek sokrét élményekben részesítettek minket, de tervezett
programjainkon
némileg
módosítottak. Ezért ez évben is
el kerülnek olyan filmek, amelyek
megtekintésére 2009-ben nem volt
már lehet ség ünk.
E filmklub szándékai szerint nem
pusztán filmm vészeti csemegéket
kíván bemutatni az érdekl
k
számára, hanem saját sorsunk, korunk kérd jeleivel szembesít filmeket válogat. A havonta egy alkalommal m köd
program keretében,
minden hónap utolsó szerdáján találk o z na k
a
kl u bt a go k ,
ho g y
elbeszélgessenek azokról a kérdésekr l, amelyeket ezek az alkotások
a
maguk
r e n d h a g yó
szemszögéb l felvetnek. Luis Bunuel
életm ve mottójának tekintette,
hogy a néz kben m vei révén
kétségek támadjanak afel l, hogy
egy tökéletesen elrendezett világ
örökkévalóságában élnek. Egy
ilyenfajta szembesítés alkalmas arra,
hogy újrateremtsünk hitünket, ezzel
is keresve és megtalálva önmagunk
százarcú, de egylényeg igazságát.
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A FILMKLUBUNK MOTTÓJAKÉNT

Mint a bókos szentek állnak a fülkében Kívülr l a
szemnek kifaragva szépen, de befe- lé, hol a falnak
fordul hátok,
Csak darabos szikla s durva törés tátog:
Ilyen szentek vagyunk mi![…]

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, Míg
méltók nem leszünk, hogy az Ég királya Beállítson majdan szobros csarnokába.
Krisztus urunk segíts meg!

Babits Mihály Psychoanalysis
Christiana

Babits Mihály gondolatait idézve e filmeket kalapácsnak és vés nek
szánjuk, a pszichoanalysis Christiana szolgálatában állítjuk ket, hogy
„ne tükör által homályosan” lássuk a világot.

E klub nyitott, nincs belép díj, nincsenek kérdések, honnan érkeztél.
Szívesen látunk rendezvényeinket Téged is, ha érdekel a film, a világ és
önmagad.

