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Alenka v zemi zázraků

Rodinný / Fantasy / Mysteriózní / Pohádka
Česko, 2018, 110 min

Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje
krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje
a zaznamenává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její
rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním
viděním světa. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární postavy Malého
Prince, Andělky, Jana Nepomuckého a dalších - na Malé Straně a v okolí
Karlova mostu a také v Itálii, kde v kraji své babičky prožije kouzelné
zážitky na karnevalu v Benátkách. Alence odejde její vysněný kamarád
a s ním jí zemře její dětství. Pomocí „zázračné“ koule najde střed
labyrintu za zrcadlem své duše a vzkřísí se do dospělosti.
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