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PRÍBEH FILMU: Odysea / 12. a 13. diel                 pondelok   18.11., 17.30 hod. 

Epizóda 12 – Boj o moc: protest vo filme (80. roky) V Rusku sa príchodom Gorbačova začalo politické 

uvoľnenie nazývané „perestrojka“ – unikátmi sú filmy Pokánie a Choď a pozeraj sa! Divákov si tiež podmaňujú 

neopakovateľné filmy Kieslowskeho. Nazrieme aj do Ameriky (Lynch), Francúzska (Besson, Carax), Británie (Frears, 

Greenaway, Jarman), či Kanady (Cronenberg, Arcand). 

Epizóda 13 – Koniec storočia celuloidu (1990-1998) O výrazné filmárske slovo sa hlásia Iránec 

Kiarostami, Hongkongčan Kar-wai a horory Japonca Cukamotu. Dánsko zachvátil manifest DOGMA 95 a Lars von Trier sa 

stáva najskloňovanejších európskych režisérom. (PREMIÉRA ; V.Británia, 2011, 120 min., angličtina, české tit., 2 € / 3 €) 
 

POST TENEBRAS LUX    (projekt 100)   pondelok 18.11., 19.45 hod.  

Najmagickejší film roka, ktorý otvára srdce! Režisér Carlos Reygadas ponúka na zobrazení osudu mladej rodiny to, 
čo zostáva skryté pod povrchom životov: vizualizuje sny, túžby, pocity a spomienky postáv. Zámerne však neponúka 

kľúč na rozlíšenie reality a sna. (PREMIÉRA!, Mexiko-Franc.-Holand., 2012, 115 min., české tit., 2,50 € / 4 €) 
 

DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY           utorok 19.11., 19.30 hod.  
Krzysztof Kieślowski vo svojom vrcholnom diele tajomným príbehom dvoch identických dievčat (Iréne Jacob) otvára priestor 

pre úvahy a reflexie... Pomocou prepracovaných detailov vytvára zo záhadných javov strhujúci obraz, naplnený zvláštnou 

emočnou silou... (Koniec monopolu na verejné projekcie!, Franc.–Poľ., 1991, 98´., franc. a poľ. jazyk, české tit., 2 € / 3 €) 
 

PRÍBEH FILMU: Odysea / 14. a  15. diel               pondelok   25.11., 17.30 hod. 
Epizóda 14 – Nezávislý americký film / Digitálna revolúcia (90. roky) Postmoderna prináša drsnosť 

Tarantina, čierny humor bratov Coenovcov i intimitu Gus van Santa. Austrália zasa predstavuje Campionovej Piano 

a Luhrmannov pohľad na Moulin Rouge i lásku Rómea a Júlie.  Epizóda 15 – Budúcnosť filmu (2000 a ďalej) 

V poslednej časti sa nám kruh uzatvára. September 2001 zmenil pohľad na svet. Lynch „trápi“ divákov svojim Mulholland 

Drive. Brit Nolan nám naznačí nový Počiatok a Alexander Sokurov dokáže tiež skvele využiť digitál a v jedinom zábere nám 

predstaviť celú ruskú históriu.  (PREMIÉRA ; V.Británia, 2011, 120 min., angličtina, české tit., 2 € / 3 €) 
 

REVIVAL                                                           pondelok   25.11., 19.45 hod. 
Polívka, Krobot, Heřmánek a Geišberg sú „chlapci“, ktorých rocková kapela sa rozpadla v roku 1972. A teraz 

urobia všetko pre to, aby svoju zašlú slávu obnovili. Hudbou i humorom nabitá komédia Alice Nellis o tom, že 

aj drobné klamstvo môže byť niekedy prospešné. (Česko, 2013, 116 min., 2,50 € / 4 €) 
 

BIG LEBOWSKI         (projekt 100)           utorok 26.11., 19.30 hod.  

Jeff Lebowski je najlenivejším mužom okresu Los Angeles. Miluje bowling, marihuanu a svoj koberec. Spokojne 

trávi dni povaľovaním, až kým si ho dvaja gangstri pomýlia s jeho milionárskym menovcom a vymáhajú od neho 
dlhy márnotratnej milionárovej manželky... Jeff Bridges v hl. úlohe pohodovej nezávisláckej komédie bratov 

Coenovcov. (Obnovená premiéra, USA – V. Británia, 1998, 117 ,́ 2 € / 4 € ) 
  

SLOVAK SHORTS I                      pondelok  2.12., 18.00 hod. 
PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV - VÝSTAVA – hraný film Andreja Kolenčíka a Petra Begányiho ; tWINs – 

animovaný film Petra Budinského ;  HVIEZDA –  dokumentárny film Andreja Kolenčíka ; PANDY – animovaný 

film Matúša Vizára. (PREMIÉRA!, SR-ČR 2011-2013, 68 min., 2 € / 3 €). 
 

JESUS CHRIST SUPERSTAR           pondelok  2.12., 19.30 hod. 
Filmové spracovanie svetoznámej predlohy v réžii Normana Jewisona. Rocková opera Andrew Lloyda Webbera 

rozpráva z pohľadu Judáša príbeh posledných siedmich  dní života JEŽIŠA KRISTA. Legendárny film vznikal pod 

vplyvom hnutia hippies priamo v izraelských exteriéroch a tento rok uplynulo od jeho vzniku 40 rokov.  
(Cyklus: PODOBY HUDOBNÉHO FILMU, USA, 1973, 108 ,́ angličtina, čes.titulky, 2 € / 4 €) 
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ŽIVOT ADÈLE          utorok  3.12., 19.30 hod. 
Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Nečakane a vášnivo... Pätnásťročnej Adèle sa život obráti hore nohami, keď 

stretne Emmu, mladú ženu s modrými vlasmi, ktorá jej umožní objaviť doposiaľ nepoznané túžby a presadiť sa v živote 

ako dospelá žena. Adèle dospieva, hľadá samu seba, stráca sa a znovu sa nachádza...  Týmto významným dielom 

sexuálneho prebudenia režisér Abdellatif Kechiche šokoval divákov aj filmových kritikov svojím detailným vykreslením 

sexuálnych scén, a zároveň uchvátil výnimočným príbehom dvoch žien, ktoré hľadajú cestu k sebe samým i k okolitému 

svetu. A festival v Cannes pridal k množstvu cien, ktoré získal tento film, aj svoju Zlatú palmu.  

(PREMIÉRA! Francúzsko, 2013, 179 ,́ franc.verzia, čes.tit., 3 € / 4 €) 
 

HIROŠIMA, MOJA LÁSKA  (projekt 100)   pondelok  9.12., 18.00 hod. 
Ako predfilm uvidíte: MESIAC - animovaný film Ondreja Rudavského rozpráva imaginatívny príbeh odkazujúci na základné 

otázky metafyziky dobra a ľudskej existencie. (SR – Franc., 2012, 10´)  

Film Alaina Resnaisa  nakrútený na námet románu Marguerite Duras je filmovou básňou o láske a jej zmare, o večnej sile citu 

a o neodvratnosti zabudnutia. Príbeh francúzskej herečky (Emmanuelle Riva), ktorá prišla do Hirošimi nakrúcať scény 

z pripravovaného filmu a stretne sa s Japoncom, ktorý v nej vyvolá spomienky na jej prvú lásku.  

(Cyklus: ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE, Franc,.Jap., 1959, 90´, francúzština, čes.titulky, 2,50 € / 4 €)   
 

LIBERACE !                        pondelok  9.12., 20.00 hod. 
Životopisný film o slávnom pianistovi a zabávačovi Valentinovi Liberacem (Michael Douglas). Do jeho búrlivého 
života v Las Vegas 70. rokov vstúpi mladučký a naivní Scott Thorston (Matt Damon)... Film Stevena Soderbergha 

sleduje vášnivý, neľahký a dramatický vzťah týchto mužov v dobe, kedy bolo úplne nemysliteľné priznať sa verejne 

k homosexuálnej orientácii. Film po odmietnutí viacerých filmových štúdií nakoniec produkovala televízna 

spoločnosť HBO a Liberace sa môže v kinách premietať iba mimo USA. (Behind the Candelabra ; Cyklus: 
PODOBY HUDOBNÉHO FILMU, USA, 2013, 118 ,́ angličtina, čes.titulky, 3 € / 4 €) 
 

PENA DNÍ        (projekt 100)       utorok  10.12., 19.30 hod. 
Filmová adaptácia „obrazu čistej lásky“ podľa predlohy Borisa Viana predstaví v typickom výtvarnom a vizuálnom 

štýle režiséra Michela Gondryho hercov Audrey Tatou, Romaina Durisa a Omara Sya.  V meste, kde majú autá 

volant v kufri, ľudia korčuľujú pospiatky a klavír mieša kokteily, žije idealistický a vynaliezavý Colin v spoločnosti 
svojich priateľov. Jedného dňa Colin stretne svoju osudovú lásku Chloé. Krehká Chloé však ochorie na záhadnú 

chorobu. Bezstarostný svet milencov to fatálne zasiahne. (Franc.-Belg., 2013, 125 ,́ franc.verzia, čes.tit., 2,50 € / 4 €) 
 

BEDÁRI                        pondelok  16.12., 19.30 hod. 
Podmanivý príbeh zmarených snov, neopätovanej lásky, vášne, obeti i spásy prináša nadčasové svedectvo o schopnosti 

ľudskej duše prežiť. Filmovej adaptácii muzikálu podľa predlohy Victora Huga hviezdia Hugh Jackman, Russell Crowe 

a Anne Hathaway. Unikátnosť filmu tkvie aj v tom, že režisér Tom Hooper nakrúcal všetky piesne vo filme naživo bez 

playbacku! (Cyklus: PODOBY HUDOBNÉHO FILMU, V.Británia, 2012, 157 ,́ angličtina, čes.titulky, 2 € / 4 €) 
 

ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE ?        utorok  17.12., 19.30 hod. 
Pätica priateľov, ktorí už dávno prekročili sedemdesiatku, sa zo strachu pred starobou a samotou rozhodne na staré 

kolená pre spoločný komunitný život. Hereckým legendám ako Geraldine Chaplin, Jane Fonda, či Pierre Richard 

skvele sekunduje aj Danie Brühl. Jemne bláznivý nápad! Ale však uvidíme...!   
(PREMIÉRA! Franc.-Nemecko, 2011, 96 ,́ franc.verzia, čes.titulky, 2 € / 4 €) 

 

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2013 a svieži vstup do roku nového... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


