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MÁJ 2017
Pásmo animovaných filmov

*sk

utorok 2.5., 18.30 hod.
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU 2016 / Kolekcia najvýraznejších diel krátkometrážnej
animovanej tvorby minulého roku vám ponúka pestrý obraz o tom, že slovenský animovaný film má opäť
zaujímavých a talentovaných autorov... (viac info o pásme na www)
(Slovensko, 2016, 50´, 2 € / 4 €)

SÁMSKA KRV

utorok 2.5., 19.45 hod.
Štrnásťročná Elle Marja je sámske dievča, ktorej rodina chová soby v severnej Škandinávii. Po tom, čo je
vystavená rasizmu a ponižujúcemu vyšetreniu na svojej internátnej škole, začína snívať o novom živote. K jeho
dosiahnutiu je ale potrebné stať sa niekým iným a pretrhnúť všetky zväzky s rodinou aj svojou rodnou kultúrou.
Strhujúci príbeh z 30. rokov minulého storočia nazerá na sámske etnikum zvnútra a umožňuje divákovi zažiť
temnú časť švédskej koloniálnej histórie.
(Švédsko – Nór. – Dán., 2016, 110´, 3 € / 4 €)

ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU

pondelok 8.5., 19.30 hod.
,,Je plná vzrušenia, je divoká a úprimná ako deň.“ Romantická dráma Thomasa Vinterberga podľa predlohy
Thomasa Hardyho vás pozýva do kúzelnej krajiny anglického vidieka 19. storočia, krajiny zelených kopcov,
vidieckych sídel a statkov. Bathsheba (Carey Mulligan) je krásna a veľmi tvrdohlavá. A ako slobodomyseľná
žena to nemá ľahké. Zdedí vidiecku usadlosť... a muži majú o ňu veľký záujem... Ona však sebe i okoliu chce
ukázať, že je schopná sa o statok postarať aj bez chlapskej pomoci... (USA – V.Británia, 2015, 119´, 3 € / 4 €)

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

*sk
utorok 9.5., 18.30 hod.
Autobiografický film legendárneho režiséra Jana Němce voľne prináša rozviate a úprimné rozprávanie o jeho
živote a pozoruje autorove životné príbehy od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Osudovú ranu Němcovej
sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských tankov v roku 1968, nasledovala komplikovaná cesta do
exilu a slávny porevolučný návrat...
(ČR – Franc. - SR, 2016, 68´, 2,50 € / 4 €)

PIRKO

*sk
utorok 9.5., 20.00 hod.
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU 2016 „Som pierko, nedokážem sa brániť vetru.“ Martina
(Dominika Zeleníková) vyrástla v detskom domove. Svojich rodičov nikdy nepoznala, predstavy o svete
nasávala z televíznych seriálov. A potom konečne nadišiel deň jej dospelosti. Vyslobodenie a vstupenka do
vysnívaného života, pár peňazí v obálke a hlava plná naivných predstáv... Martina s obdivuhodnou urputnosťou
bojuje o svoju šancu na šťastie... a nájde ho tam, kde by to asi málokto čakal. (SR - ČR, 2016, 92´, 2,50 € / 4 €)

MUŽ MENOM OVE

pondelok 15.5., 19.45 hod.

Dojemná tragikomédia o starnutí je nakrútená podľa rovnomenného knižného bestselleru. Ove je tvrdohlavý a večne
sa sťažujúci muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva im to aj zreteľne najavo. Zvrat v jeho životnej rutine
nastáva s príchodom nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých životný štýl sa mu spočiatku prieči.
Drobné nabúranie Oveho poštovej schránky spustí rad nečakaných udalostí .
(Švédsko, 2015, 116´, 3 € / 4 €)

ČERVENÁ KORYTNAČKA

utorok 16.5., 18.00 hod.
Animovaný príbeh stroskotanca na tropickom ostrove, obývanom korytnačkami a vtákmi, je univerzálnym
príbehom zásadných okamihov v živote človeka - sebapoznanie, láska, rodičovstvo, striedanie generácií...
Film vhodný pre divákov od 7 rokov.
(Francúzsko – Belg. - Japonsko, 2016, 80´, 2,50 € / 4 €)

PIATA LOĎ

utorok 16.5., 19.45 hod.
Aj detská hra sa môže stať niečím, čo navždy zmení život. Nový film Ivety Grófovej podľa knihy Moniky
Kompaníkovej je príbehom netradičnej detskej rodiny a je inšpirovaný skutočnou udalosťou. Skutky
hrdinov filmu sú dojemné a detsky úprimné pokusy napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by
chceli mať...
(Slovensko - Česko, 2017, 85´, 3 € / 4 €)
*sk

ÚPLNÍ CUDZINCI

pondelok 22.5., 19.30 hod.
,,Dramédia italiana o klamstvách, tajomstvách a nevere.“ Je dobrý nápad zdieľať so svojimi najbližšími obsah
mobilného telefónu? Komediálna dráma o skupine priateľov, ktorí sa o sebe počas jedinej večere dozvedia
viac, než za celý svoj doterajší život...
(Taliansko, 2016, 93´, 3 € / 4 €)

ŽIVOT V OBLAKOCH

*sk

utorok 23.5., 18.00 hod.
PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV. Ako na Noemovej arche plávajúcej časom, prežívajú
v Tatrách kamzíky spolu s ďalšími obyvateľmi arktickej prírody už viac ako desaťtisíc rokov. V tomto
vysokohorskom prostredí, ktoré je polovicu roka pokryté snehom, je človek dodnes len príležitostným
hosťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedinečným ostrovom divokej prírody. Prvý dokumentárny film Erika
Baláža z tatranskej trilógie.
(Slovensko, 2016, 50´, 2,50 € / 4 €)

OLLI MÄKI

utorok 23.5., 20.15 hod.

Pokora, jemný humor a Fínsko v roku 1962. Najšťastnejší deň v živote Olliho Mäkiho. 25-ročný európsky
amatérsky šampión v boxe, sa chystá na zápas o titul majstra sveta. Skromný muž je náhle celebritou, celá
krajina cez neho žije sen o veľkom víťazstve. Olli pod tlakom médií aj ambiciózneho trénera zároveň však
stretáva pôvabnú Raiju a začne sa rodiť niečo špeciálne.
(Fínsko .- Švéd .- Nem., 2016, 92´, 3 € / 4 €)

TANEČNICA

pondelok 29.5., 18.00 hod.
Loïe Fuller, budúca hviezda európskych kabaretov éry Belle Epoque, sa narodila na americkom vidieku
a dotiahla to až do parížskej Opery. Skrytá v metroch hodvábu, ruky predĺžené dlhými drevenými tyčami sa
stáva symbolom generácie umelcov ako sú bratia Lumiérovci, August Rodin, či Toulouse-Lautrec. A čo na
to Isadora Duncan?
(Francúzsko – Belg. - ČR, 2015, 108´, 3 € / 4 €)

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM

pondelok 29.5., 20.15 hod.
Pät obdivuhodných detí, ktoré spoločnosť opatrila nálepkou „autista". Protagonisti filmu sú úprimní,
inteligentní, sčítaní, majú osobitý zmysel pre humor, milujú filmy, píšu scenáre, sú klavírnymi virtuózmi,
milujú vážnu hudbu aj rap... Režisér unikátneho dokumentu Miroslav Janek nás nabáda, aby sme autizmus
nebrali len ako diagnózu, ale sa pokúsili mu porozumieť ako fascinujúcemu (aj keď niekedy ťažšie
rozlúštiteľnému) spôsobu myslenia.
(Česko, 2016, 88´, 2,50 € / 4 €)

MAŤ SEDEMNÁSŤ

utorok 30.5., 19.30 hod.
„Život začína!“ Príbeh dvojice 17-ročných chalanov z francúzskeho malomesta, ktorých vzťah začína
nenávistnými výpadmi a školským šikanovaním, ale postupne sa vyvíja v krehké intímne puto. Film
nepokojný a výbušný ako jeho hrdinovia. Film ako oslava magického času dospievania, v ktorom sa prelína
úplná bezstarostnosť a nikdy nekončiaca úzkosť a v ktorom sa násilie stretáva so zmysluplnosťou a trýznivé
straty striedajú nežné objavy.
(Francúzsko, 2016, 116´, 3 € / 4 €)

