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FEBRUÁR 2018
NINA

pondelok 5.2., 18.00 hod.

*sk

„O mame, tatovi a mne.“ Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa
jej rozpadá pred očami. Jedinou istotou v jej svete je plávanie – dáva jej pocit pokoja a opory a nahrádza
všetko, čo jej doma chýba... Bibiana Nováková, Robert Roth a Petra Fornayová v hlavných úlohách
filmu Juraja Letotského.
(Slovensko - Česko, 2017, 82´, 3 € / 4 €)

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ

pondelok 5.2., 20.00 hod.
Keď organizujete dokonale premyslenú luxusnú svadbu na francúzskom zámku zo 17. storočia, čaká vás určite
aj nejaký problém. Svadobná agentúra má na vyriešenie svojich nezdarov 24 hodín. Kto bude nakoniec
svadobným fotografom? Aká kapela sa má postarať o dokonalú svadobnú atmosféru? Aké pripravuje ženích
polnočné prekvapenie? Nová komédia od tvorcov filmu Nedotknuteľní.
(Francúzsko., 2017, 115´, 3 € / 4 €)

ŠTVOREC

utorok 6.2., 19.00 hod.
Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér
spĺňa ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy...
nečakane sa však rozbehne špirála udalostí, ktoré otvoria viacero pochybností. Víťazný film na MFF v Cannes
2017. Švédsky národný kandidát na Oscara.
(Švéd. – Nem.– Franc.- Dán., 2017, 142´, 3 € / 4 €)
*SCANDI 2018

CHLAPI NEPLAČÚ

pondelok 12.2., 18.00 hod.
Ani dvadsať rokov nestačí na to, aby ste zabudli na vojnu. V opustenom horskom hoteli prebieha psychologický
experiment. Na jednom mieste sa stretne osem dobrovoľníkov z radov vojnových veteránov, zastupujúcich rôzne
národnosti a etniká bývalej Juhoslávie, aby tu podstúpili spoločnú terapiu. Vyplávajú tu na povrch tie najhlbšie
rany minulosti, zasadené rodinou či vojnovou skúsenosťou. Slovinský terapeut iba ťažko zvláda nebezpečne
výbušnú zmes, ktorú môže okamžite zapáliť každé slovo, či krivý pohľad. Kandidát Bosny a Hercegoviny na
Oscara ako najlepší cudzojazyčný film...
(Bosna a Hercegovina, 2017, 98´, 3 € / 4 €)

O TELE A DUŠI

pondelok 12.2., 20.00 hod.
„Dvaja ľudia, jeden sen”. Ľahko excentrická romanca s prvkami drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje
dualitu bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film získal ocenenie Zlatý medveď na MFF
Berlinale 2017 a Slovenka Alexandra Borbély získala za svoju postavu ocenenie najlepšia európska herečka
minulého roku. Maďarský národný kandidát na Oscara.
(Maďarsko., 2017, 116´, 3 € / 4 €)

TRI SLOVÁ

*SCANDI 2018
utorok 13.2., 19.00 hod.
Manželia Lily a Max sú svoji už viac ako päťdesiat rokov. Teraz spolu žijú v opatrovateľskom dome, na ktorého
profesionálnej starostlivosti je Max po prekonaní mŕtvice celkom závislý. Lily, ktorá tak musela odložiť vlastný
život bokom, zúfalo túži po vzrušení a intimite. Keď sa však vedľa nich nasťahuje muž, ktorý si hovorí „pilot“,
Lily je ním a jeho vášňou k životu úplne očarená. Rozhodne sa prelomiť mreže svojho neviditeľného väzenia a
získať späť vytúženú slobodu?
(Dánsko, 2017, 91´, 3 € / 4 €)
CINEMA, MON AMOUR
*KINEDOK
pondelok 19.2., 18.00 hod.
Donquijotovský dokument o boji Victora Purica – manažéra, premietača a celoživotného filmového fanúšika o zachovanie jedného z posledných pozostalých kín v dnešnom Rumunsku. Viktor, ktorý zažil zlaté časy kina,
sníva o jeho obnovení a pritom bojuje v upadajúcom kine bez kúrenia a bez podpory štátu svoj každodenný boj
s trpkou realitou.
(Rumunsko – Česká republika, 2015, 70´, 2 € / 4 €)

DUNKIRK

pondelok 19.2., 20.00 hod.
Keď sa 400 tisíc mužov nemohlo vrátiť domov, domov si prišiel pre nich. Prelom mája a júna 1940. Nepriateľ zatlačil
Britov a Francúzov k moru. V pasci pri Dunkirku čakajú na svoj osud. Spoliehajú na zázrak. Jeden týždeň na
móle, jeden deň na mori, jednu hodinu vo vzduchu môžete zažiť vo filme Christophera Nolana (Počiatok,
Interstellar...) Branagh, Hardy, Murphy, Whitehead...
(V.Británia – Holand. – Franc.- USA, 2017, 108´, 3 € / 4 €)

FANNY A ALEXANDER

utorok 20.2., 19.00 hod.
Vysnená rodinná kronika Ingmara Bergmana je jeho posledným kinofilmom, skutočným vrcholom jeho
filmovej tvorby a antológiou Bergmanovských tém, postáv, názorov a výjavov. Očami 10-ročného Alexandra
sme svedkami autobiografických spomienok na šťastné detstvo v rodinnom kruhu na začiatku 20. storočia.
Radosti i strasti divadelnej rodiny ukrytej pred chaosom vonkajšieho sveta prinášajú divákovi oslavu
človečenstva a lásky, ktorá získala štyroch Oscarov (najlepší cudzojazyčný film, výprava, kamera a kostýmy).
V roku 2018 si pripomíname 100. výročie narodenia tohto filmového mága. (Švédsko, 1982, 189´, 3€ / 4€)
*SCANDI 2018

CHLAPEC, KTORÝ CHCEL BYŤ PREZIDENTOM

*sk

PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI AUTOROV FILMU pondelok 26.2., 18.00 hod.
Dokument o synovi slovenských emigrantov, ktorý sa stal národným hrdinom. 23.II. 1945, po niekoľkodňových
krvavých bojoch s Japoncami, šiesti vojaci americkej námornej pechoty vztýčili zástavu na ostrove Iwo Jima.
Touto úlohou bol poverený seržant Michael Strank, rodák z rusínskej dediny Jarabina na Slovensku. O týždeň
neskôr zahynul po zásahu črepinou z delostreleckého granátu priamo do srdca. Mal 25 rokov. Dokumentárny
film Dušana Hudeca rozpráva príbeh tohoto mladého muža... (Slovensko - USA, 2016, 57 ´, VSTUP VOĽNÝ!)

POTVORA

pondelok 26.2., 20.00 hod.
Rasmus a Maria sa zoznámia na párty a počiatočný flirt naberie rýchle grády. Maria sa nasťahuje do Rasmusovho
bytu a po malých krôčikoch si podmaňuje jeho životný priestor. Je to nevyrovnaný pár. Maria je cieľavedomá a
dominantná, Rasmus akoby tápal medzi pubertou a dospelosťou. Christian Tafdrup v civilne nakrútenej dráme
zachytáva všedné vzťahové situácie, z ktorých sa rysuje presný portrét dvoch úplne rozdielnych ľudí, ktorých
vzájomná príťažlivosť má deštruktívne smerovanie...
(Dánsko, 2017, 86´, 3 € / 4 €)

ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA

utorok 27.2., 19.30 hod.
Steven Murphy (Colin Farrel) je úspešný kardiochirurg, ktorý žije v luxusnej vile s krásnou ženou (Nicole
Kidman) a dvoma deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo ale po práci vyhľadáva spoločnosť čudáckeho teenagera
Martina, ktorému sa snaží dávať otcovské rady do života? A prečo sa Martin stále viac vtiera do Stevenovej
rodiny? Precízne herectvo v réžii Gréka Jorgosa Lanthimosa, trierovsky hutná atmosféra, lámanie tabu a ľahké
náznaky čierneho humoru charakterizujú tento „klinický horor“...
(V. Británia - Írsko, 2017, 119´, 3 € / 4 €)
************************************************************************************

