
Hip hip hora
The Ketchup Effect
Teresa Fabik, 2004, 91 min. 
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Třináctiletá Sofie se na párty opije a usne.
Její spolužáci té chvíle zneužijí a nafotí
jí opilou a bez sebe. Fotky příští den zve-
řejní ve škole a za chvíli má Sofie pověst
promiskuitní a sprosté holky, které se vyhý-
bají i její nejlepší kamarádky. Sofie nyní
musí získat zpět své sebevědomí a bojovat,
aby mohla všechno napravit. 

13-year old Sofie had too much to drink at
a party and falls asleep. The immature guys
from her school take some compromising pho-
tos of her being drunk and knocked out and
hands them out at school. Quickly she has
a reputation of being easy and promiscuous
and her two best friends, Amanda and Emma,
avoid her. She has to learn to fight back and
regain the confidence her dad has instilled in
her before she can put the things right again.

Tystnaden
The Silence/Mlčení
Ingmar Bergman, 1963, 95 min.  
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Ester, Anna a její desetiletý syn Johan se
vrací domů z dovolené, ale jejich cesta
skončí ve městě Timoka. V hotelovém pokoji
už je jasné, že Ester a Anna nemají pouze
přátelský vztah. Ester je překladatelka tr-
pící záhadnou nemocí plic. Anna je sexuálně
frustrovaná, protože nenachází ve svém sou-
časném vztahu žádoucí naplnění. Potom co
náhodně uvidí souložící pár v jednom temném
kabaretu, rozhodne se svést číšníka z nedale-
ké kavárny. Po hádce s Ester Anna a Johan opu-
stí Timoku a Ester se ocitá v osudném komatu.

Two Swedish women and a ten-year-old boy,
Johan, are returning from a holiday, and
break their journey in a foreign city, Tim-
oka. In a hotel suite it becomes obvious
that Ester and Anna are at odds with each
other. Ester is an intellectual, a trans-
lator suffering from some strange lung dis-
ease. Anna is the opposite and sexually
frustrated because she finds the lesbian
relationship with her partner meaningless.
After seeing a couple copulate vigorously
in a dimly-lit cabaret, she seduces the
waiter from a nearby café. Later, after a
quarrel, Ester is forced to watch a repe-
tition of this love-play, and the film ends
with Anna´s leaving Timoka with her son
Johan while Ester sinks into a presumably
fatal coma.

Bergman Island
Marie Nyreröd, 2006, 84min.
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles. 
Simultánní tlumočení do češtiny.

Ingmar Bergman je jednou z nejvýznamnějších
filmových osobností. Dnes je mu osmdesát osm
let a z toho již šedesát let režíruje. Nyní
poprvé on nám ukáže svůj svět na neobydleném
a mystickém Baltickém ostrově Fårö. Televiz-
ní film Saraband, který měl premiéru v roce
2003,se stal Bergmanovým dílem na rozlouče-
nou. „Už to skončilo“, říká. Společně s fil-
mařkou Marie Nyreröd se dívá zpět na svůj
život a svou dlouhou kariéru u filmu, diva-
dla a televize.Tento dokument také obsahu-
je části z Bergmanových nejlepších filmů 
a vzácné scény z jeho soukromých archívů. 

Ingmar Bergman is one of the world's most
important and influential filmmakers. He is
eighty-eight years old, having spent more
than sixty of those years directing. Now,
for the first time, he shows us his world on
the desolate and mysterious Baltic island
of Fårö. The TV film Saraband, which was
premiered in 2003, proved to be Bergman's
farewell production. „It's over now“, he
says. Together with filmmaker Marie Nyr-
eröd, he looks back on his life and on his
long career in films, the theatre and TV.
This documentary includes numerous clips
from Bergman's best films and unique be-
hind-the-scenes material from his private
archives.

Container
Lukas Moodysson, 2006, 74 min.
Anglická verze. In English. 
Simultánní tlumočení do češtiny.

Poetické, experimentální a jiné. Lukas Moodys-
son popsal Container jako „černobílý němý
film se zvukem“,který charakterizují tato
slova: „Žena v mužském těle. Muž v těle
ženském. Ježíš v lůně Marie. Voda vyteče.
Přímo na mě. Nemůžu jí zastavit. Mé srdce
je plné.“ 

Poetic, experimental and different, Container
is described by Lukas Moodysson as „a black
and white silent movie with sound“ and with
the following words; „A woman in a man's body.
A man in a woman's body. Jesus in Mary's stom-
ach. The water breaks. It floods into me. I
can't close the lid. My heart is full.“

Farväl Falkenberg
Falkenberg Farewell
Jesper Ganslandt, 2006, 88min. 
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles. 
Simultánní tlumočení do češtiny.

Poslední léto ve Falkenbergu. Pět přátel 
z dětství už vyspělo v mladé muže. David si
přeje být opět dítětem a Holger se nikdy
nechce odstěhovat ze svého města. Dva nej-
lepší přátelé společně utečou před svou bu-
doucností k oceánu. Jesper si přestává ro-
zumět se svou rodinou, Jorgen financuje
svou cateringovou firmu vykrádáním domů 
a věčně zachmuřený John věří, že pouze sla-
nina ho učiní štastným. Jejich budoucnost
se už rýsuje někde v dáli, ale ani jeden 
z nich ji nevidí. Falkenberg Farewell - film
o přátelství, vzpomínkách a rozloučením 
s jedním malým přímořským městěčkem. 

It's the last summer in Falkenberg. Five
childhood friends who have become young
men. David who yearns to be a child again
and Holger who never wants to move away.
Two best friends that escape to the forest
and to the ocean, away from the future. 
Jesper constantly returns home without any-
body really noticing that he’s been gone.
Jörgen finances his catering company,
„Breakfast in bed“ by burglarizing houses.
And John, always in a bad mood, yet believes
that bacon makes him happy. The future looms
at the horizon, but all of them won’t be
there to see it. Falkenberg Farewell - a film
about friendship and memories and a final
farewell to the little town by the sea.

Fyra veckor i juni  
Four Weeks in June
Henry Meyer, 2005, 100min. 
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Sandra utěče do cizího města potom, co ji na-
padl její žárlivý přítel. Nastěhuje se do
bytu a její osmdesátiletá sousedka Lilly se
stane její spřízněnou duší. Život Lilly je
však postaven na lži a s růstem jejich přá-
telství se Sandra dozvídá o jejích tajem-
stvích. 

Sandra comes to a new town after being con-
victed of assault after a jealous fight with
her boyfriend. She moves into an apartment,
where her 80-year old neighbour Lilly be-
comes her friend and soul mate. But Lilly’s
life is based on a lie, and as their friend-
ship grows Sandra gets to know more of
Lilly’s secrets.

Harrys döttrar
Harry's Daughters
Richard Hobert, 2005, 107min.
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Současné drama, které nahlíží do vztahu otce
Harryho, jeho dcer a jejich manželů. Smrt
dítěte jedné z dcer změní život celé rodiny
a dítě, které přežilo, se stane strůjcem
zvláštních sil, které rodinupohltí. Obě ženy
začínají ztrácet rovnováhu a jejichláska se
mění v nepřátelství.

The film is a taut, contemporary drama that
exploresthe relationship between Harry,
his two daughters and their husbands. 
The two sisters are linked by powerful
bonds. The death of one of their children
changes the lives of everyone with the sur-
viving child becoming a catalyst for the
strange forces that seem to engulf them
all. The two women start to lose control of
their lives and their lifelong affection
is turned into hostility when their per-
ception of reality is shattered.

Drazí přátelé, milí filmoví diváci!
Vítám Vás na 4. přehlídce švédského filmu v České
republice, která letos proběhne v Praze a v Brně.
Jsme hrdí na to, že Vám naše velvyslanectví ve
spolupráci s našimi partnery může představit novou
kolekci švédských filmů, jež reprezentují široké
spektrum současné filmové tvorby ve Švédsku. Le-
tošní festival bude zahájen filmem „Čtyři týdny 
v červnu“ za přítomnosti režiséra Henryho Meyera.
Jsme také rádi, že Vám můžeme promítnout film
„Farewell Falkenberg“, filmový debut mladého re-
žiséra Jespera Ganslandta a letošní švédskou nom-
inaci na ceny Oscara. Jméno Ingmara Bergmana je
synonymem švédského filmu již řadu let. K potěšení
všech jeho českých fanoušků bude pátek 3. listopadu
věnována  Ingmaru Bergmanovi a Svenu Nykvistovi. Do
přehlídky jsme zařadili nový dokumet o režisérovi
i dva z jeho klasických filmů. Dokumentem „Světlo
je mým společníkem“ bychom rádi uctili památku
nedávno zesnulého Svena Nykvista, vynikajícího
kameramana a Bergmanova spolupracovníka. Ráda bych
poděkovala všem partnerům, kteří podpořili projekt
festivalu – Švédský institut, Švédský filmový in-
stitut, kino Světozor, kino Aero, kino Scala v Brně,
FAMU a také našim sponzorům – Alfa Laval, Hotel Ac-
come Juliš, IFS, Mercuri, a SCA Hygiene Products.
Věřím, že Vás výběr titulů na letošní přehlídce švéd-
ského filmu uspokojí. Příjemnou společnou zábavu!

Dear Friends and film lovers,
Welcome to the 4th Swedish Film Festival in the
Czech Republic, this year in Prague and Brno. The
Embassy and our partners are proud to present a
new collection of Swedish quality films, pre-
senting a broad spectrum of Swedish contemporary
film production. This year’s festival will start
with a screening of the film „Four Weeks in June“
in the presence of its director Henry Meyer. We
are also proud to show the film „Falkenberg
Farewell“, the debut feature by young director
Jesper Ganslandt and this year's Swedish contribu-
tion to the Oscar nomination. Since many years, the
name of Ingmar Bergman has been synonymous with
Swedish cinema. For all Czech Bergman aficionados,
Friday 3rd of November will be dedicated to Ingmar
Bergman and Sven Nykvist. We included a new Bergman
documentary together with new copies of two of his
old classics. We will also screen a documentary in
memory of Sven Nykvist, the magic Bergman cine-
matographer that passed away recently. I would like
to thank all partners who have made this festival
possible; The Swedish Institute, The Swedish Film
Institute, Kino Světozor and Kino Aero in Prague
and Kino Scala in Brno, FAMU and our sponsors: Alfa
Laval, Hotel Accome Juliuš, IFS, Mercuri, and SCA
Hygiene Products. I hope you will appreciate this
year's selection of Swedish film. Let's enjoy them
together!
Catherine von Heidenstam, 
velvyslankyně Švédska, Ambassador of Sweden

Smala Sussie  
Slim Sussie
Ulf Malmros, 2003, 100min. 
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Slim Sussie je gangsterská komedie odehrá-
vající se v industralizované části venkova.
Erik se vrací do rodného města, aby našel
svou mladší sestru Susie. Nic není jako bý-
valo, všichni se chovají podivně a Erik
postupně zjišťuje, že jeho rodné město je
plné gangsterů. 

Slim Sussie is a gangster comedy set in a
worndown,industrialized part of the coun-
tryside. Erik returns to his old hometown in
search of his little sister, Susie. When he
calls on his old acquaintances, he realizes
that most of them are now addicts, too
messed up to answer any of his questions.
Nothing is as it used to be. Apparently, a
gangster mob hasseized control of the town.

Tjenare kungen 
God Save The King
Ulf Malmros, 2005, 110 min.  
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Píše se rok 1984. Poté co Abra zmešká kon-
cert své kapely Ebba Grön, rozhodne se opus-
tit své rodné město a stát se rockovou
hvězdou. Se svými přáteli a stárnoucím punk-
rockerem Millianem založí novou kapelu.

It's 1984. After Abra misses a concert with
the band Ebba Grön he decides to leave his
small town and become a rock star. With
friends and the ageing punk rocker Millian
he starts a band.

Ljuset håller mig sällskap
Light Keeps Me Company
Světlo je mým společníkem
Carl Gustav Nykvist, 2000, 78 min. 
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Dokument Carl-Gustafa Nykvista o jeho otci,
slavném švédském kameramanovi Svenovi Vil-
helmovi Nykvistovi. Film je založen na vzpo-
mínkách Svena Nykvista, přičemž on sám je
komentátorem všech událostí. Cesta k místu
narození vytváří střed filmu a během této
cesty se objevují a vypráví Svenovi přátelé
jako Ingmar Bergman či Woody Allen.

Documentary film by Carl-Gustav Nykvist
about his father, the famous Swedish cam-
eraman Sven Vilhelm Nykvist. Film is based
on Sven’s memories, besides he is the com-
mentator of all of them. A journey to the
place of birth creates the heart of the film
and throughout this journey appear Sven’s
friends like Ingmar Bergman or Woody Allen. 

Masjävlar  
Darlecarlians
Maria Blom, 2004, 98min.
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles. 
Simultánní tlumočení do češtiny.

Příběh o třech sestrách, které vyrostly na
vesnici v kraji Dalarna. Nejmladší sestra
Mia, která odešla od rodiny velmi mladá,
se vrací domů na oslavu otcových sedmde-
sátin. Z napjaté atmosféry postupně vyvě-
rají staré rodinné konflikty, na které se
nedá jen tak zapomenout.

The story revolves around three sisters who
grew up together in a small village in the
province of Dalecarlia. The youngest sis-
ter, Mia, who left home at an early age for
life in the big city, returns for her fa-
ther’s 70th birthday celebrations. At the
community centre, the party gets under way.
Old conflicts are brought to life, things
start to hot up, and pretty soon it’s not
only the cat who’s in trouble.

Smultronstället  
Wild Strawberries
Lesní jahody
Ingmar Bergman, 1957, 90min.
Švédská verze s anglickými titulky.
Swedish with English subtitles.
Simultánní tlumočení do češtiny.

Starý profesor Isak Borg odjíždí na univer-
situ Lunduv jižním Švédsku, aby obdržel
honorář za své služby vědě. Cestuje se svou
snachou, která bohužel zjišťuje, jak moc je
její egoistický a sobecký manžel podobný
svému otci. Cestou Isak navštíví rodinnou
chatu, kde začne být pronásledován nočními
můrami, ve kterých se setkává se svými živ-
otními chybami.

Professor Isak Borg, 78, is summoned from
his home in Stockholm to the university of
Lund in southern Sweden to receive an hon-
orary doctorate for his services to sci-
ence. He travels there with his daughter-
in-law, who feels resentful toward him 
because his son, her husband, displays all
the egotistical traits of the old man and
does not want to have children. They en-
counter three hikers and take them along in
the car with them to Lund. While visiting
his family's former summer house, Borg is
assailed by nightmares in which his fail-
ings are brought home to him.
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Kino Aero 
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Biskupcova 52, Praha 3

Kino Scala 
6.— 8. 11.06
Moravské náměstí 3, Brno

Henry Meyer 
Švédský režisér a scénarista. Narozen 1947 ve
Stockholmu. V roce 1970 zahájil studium režie na
stockholmském Dramatickém institutu. Od té doby
se zaměřoval především na tvorbu pro děti a mlá-
dež. Několik jeho filmů zaznamenalo mezinárodní
úspěch a získalo ocenění. Jeho poslední film
„Fyra veckor i juni“ (Čtyři týdny v červnu) byl
oceněn švédskou filmovou cenou Guldbagge (Zlatý
brouk) za herecký výkon ve vedlejší ženské roli.

Swedish director and screenwriter. Born 1947 in
Stockholm. He was accepted to the directing pro-
gramme at Dramatiska Institutet in 1970. Since
then he has specialised mainly in making films
for children and young people. Several of his
films have been shown abroad with great success,
and have won a number of awards. His latest film
„Fyra veckor i juni“ (Four weeks in June) won the
Swedish film prize Guldbagge (Golden Beetle) for
the best actress in supporting role.

Filmography / filmografie: 
1975 Tassoula(short), 1978 Hela långa dagen (short),
1982 Indiankojan (TV), 1986 Rövaren(short), 1988
Billy och den rubinröda jackan (short), 1992 Stort-
juvens pojke (The Master Thief's Apprentice), 1996
Ellinors bröllop (Ellinor's Wedding), 2005 Fyra
veckor i juni (Four weeks in June)
................................................

Kino Aero
1.11.2006
19:00 slavnostní zahájení festivalu 
festival opening – kino Světozor
Four Weeks in June

2.11.2006
19:00 Slim Sussie
21:30 Harry´s Daughter

3.11.2006 „večer s Ingmarem 
Bergmanem a Svenem Nykvistem“
„Evening with Ingmar Bergman 
and Sven Nykvist“
17:00 Světlo je mým společníkem

Light Keeps Me Company
19:00 Lesní jahody

Wild Strawberries 
21:00 Bergman Island
23:00 Mlčení

Silence

4.11.2006 
17:00 The Ketchup Effect
19:00 Falkenberg Farewell
21:30 Container 

5.11.2006
17:00 God Save the King
19:00 Darlecarlians
21:30 Four Weeks in June

Kino Scala
6.11.2006
17:30 Falkenberg Farewell
20:00 Lesní jahody

Wild Strawberries

7.11.2006
18:00 Bergman Island
20:00 Darlecarlians

8.11.2006
18:00 Světlo je mým společníkem

Light Keeps Me Company
20:00 Mlčení

Silence
........................................
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