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JOHANKA SUPERSTAR       *CRÉME DE LA CRÉME                utorok  3.4., 18.00 hod. 

Bizarný muzikál o detstve a spirituálnom prebudení mladej Johanky z Arcu. 

Francúzsky majster pokrivenej reality Bruno Dumont nakrútil hudobný a tanečný film, aký tu ešte nebol. Boh, 

duch svätý, hair metal, rap, ovce, mníšky, nevydarené scény.. najšialenejšia metafyzická besiedka roka... 

Najexcentrickejšia komediálna nálož. Nechajte sa osvietiť!                               (Francúzsko, 2017, 115´, 3 € / 4 €) 
 

ODNIKIAĽ                                                                                     utorok  3.4., 20.00 hod. 

Je možné dosiahnuť spravodlivosť v svete plnom predsudkov a nenávisti? Katja je vydatá a spolu so svojím 

mužom Nurim a synom Roccom žije spokojným životom. Stačí však jeden moment a jej život sa zmení. Manžel 

aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá urobiť všetko, aby dosiahla spravodlivosti. Môže sa jej 

to podariť? Herečka Diane Kruger získala v Cannes cenu za svoj herecký výkon a film získal Zlatý glóbus za 

najlepší cudzojazyčný film a bol kandidátom na Oscara...                      (Nemecko – Franc., 2018, 106´, 3€ / 4€) 
 

Pásmo krátkych filmov          *sk                   pondelok 9.4., 18.00 hod. 

  OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU 2017m  Kolekcia výrazných krátkych hraných a 

animovaných  filmov, ktoré sú ukážkou našej filmovej tvorby v roku 2017.  Magic Moments - r. Martina 

Buchelová, hraný film, 20 min.; 39 týždňov, 6 dni – r. Joanna Kozuch, animovaný film, 8 min.; Aúúúna – r. 

Lina Šuková, animovaný film, 7 min.; Atlantída, 2003 - r. Michal Blaško, hraný film, 30 min.; Websterovci – 

Ocko hrdina – Katarína Kerekesová, animovaný film, 11 min.; Žltá – r. Ivana Šebestová, animovaný film, 6 

min.                (Slovensko, 2017, 82´, 2 € / 4 €) 
 

LUMIÈRE!                   *CRÉME DE LA CRÉME                       pondelok 9.4., 20.00 hod. 

Unikátna kolekcia zreštaurovaných filmov bratov Lumièrovcov. 108 krátkych snímok, ktoré vytvorili pred viac 

ako 120 rokmi bratia Louis a Auguste Lumièrovci, vynálezcovia kinematografie. Ich filmíky (každý v dĺžke 50 

sekúnd), precízne zreštaurované na digitálne premietanie, sú mimoriadne cenným svedectvom o kultúrnom a 

technologickom rozvoji na prelome 19. a 20. storočia. Lumièrovci nás prenášajú do obdobia, v ktorom prvé 

kinematografy ani nechyrovali o počítačovej grafike alebo špeciálnych efektoch. Dnešný divák napriek tomu môže 

zažiť rovnaký úžas ako zachytení alebo prizerajúci sa svedkovia dávnych čias.          (Francúzsko., 2017, 87´, 3€ / 4€) 
 

10 ROKOV LÁSKY                 *sk                                  utorok 10.4., 19.30 hod. 

  OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU 2017m  Dokumentárny portrét piatich párov, ktorí 

sa pred 10 rokmi stali rodičmi. Časozbernou metódou sledujeme ich životné osudy. Prevládajúce prvotné témy 

(zmena životného štýlu, sociálno-ekonomická situácia) ustupujú do úzadia a úvahy protagonistov smerujú 

k výchove detí, ku vzťahom či krízam a vrcholia rozchodmi, či smrťou. Intímne výpovede protagonistov a ich 

vyrovnávanie sa s vlastnými špecifickými problémami, hovoria o jedinečných ľudských skúsenostiach...   

Réžia: Adam Hanuljak                                                                                          (Slovensko, 2017, 95´, 2 € / 4 €)   

KINO FEST ANČA – Najzábavnejšie animované filmy         pondelok  16.4., 18.00 hod.  
Kolekcia najvtipnejších a najbizarnejších súčasných krátkych filmov, ktoré kráľovsky pobavia. 11 snímok z 

celého sveta, primárne určených pre dospelého diváka, je reprezentatívnym výberom plným kvalitnej zábavy a 

podvratného humoru. Navyše obsahuje množstvo jedinečných autorských prístupov, nápaditých výtvarných 

štylizácií a originálnych techník...                                                                                  (2015 - 2016, 64´, 2 € / 4 €) 
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RODIN                       *CRÉME DE LA CRÉME                            pondelok 16.4., 19.30 hod. 

V roku 1880 získava revolučný sochár a autodidakt Auguste Rodin svoju prvú štátnu zákazku: Bránu pekiel. Žije 

s Rose, svojou starou partnerkou, keď vo svojich dvadsiatich štyroch rokoch spoznáva mladú nadanú žiačku 

Camille Claudel. Tá sa najprv stáva jeho asistentkou a neskôr i milenkou. Po ich rozchode, z ktorého sa Camille 

nikdy nespamätá, pokračuje sochár zaujato v práci na svojom diele, ktorého zmyselnosť vyvoláva záporné reakcie 

i nadšenie. Snímka Jacquesa Doillona objavuje Rodina ako erotikou nabitého senzualistu, pre ktorého je proces 

tvorby i hlboko sexuálnym zážitkom.                                                  (Francúzsko - Belgicko, 2017, 120´, 3€ / 4€)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

FESTIVAL ŠTUDENTSKÝCH FILMOV ÁČKO       (ozveny)      *sk                                                                                                                              
Výber toho najzaujímavejšieho z tvorby študentov filmovej a televíznej fakulty... xxpondelok  23.4., 18.00 hod. 

Atlantída, 2003 - r. Michal Blaško, hraný film, 30´   //    Kontrast - r. Barbora Bárková, animovaný film, 4´    

Magic Moments - r. M. Buchelová, hraný film, 20´ // 43 rokov Bratislavského Metra - r. Lucia Kašová, dok. film, 17´ 

Yours - r. Pavol Čižmár , videoklip, 5´  //  Chlebíčky - český unikát - r. Mária Pinčíková, dokumentárny film, 21´ 

                                                                                          (Slovensko, 2017, 97 ´, vstup voľný!!!)   

DUBČEK    (KRÁTKA JAR, DLHÁ ZIMA)              *sk                        pondelok  23.4., 20.00 hod. 

Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie, že sa Československo 

zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohých významných spoločenských zmien stál 

koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander Dubček. Charizmatický štátnik s dobráckym úsmevom, ktorý 

vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne dýchať. Lenže to, čo Dubček mienil, Brežnev rýchlo zmenil. 

21. augusta 1968 vtrhli do Československa vojská piatich armád Varšavskej zmluvy a demokratizačný proces v našej 

krajine definitívne pochovali. Takto sa začína historicky prvý hraný film o veľkom mužovi československých i 

slovenských dejín Alexandrovi Dubčekovi...                                                  (Slovensko - Česko, 2018, 86´, 3€ / 4€) 
 

NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ     *CRÉME DE LA CRÉME      utorok  24.4., 20.00 hod. 

Armand a Leila sú mladý pár... Keď sa však Leilin starší brat vráti z dlhodobého pobytu v Jemene, ktorý ho 

radikálne zmenil, postaví sa proti ľúbostnému vzťahu svojej sestry a rozhodne sa, že mladý pár za každú cenu 

rozdelí. Nikábová komédia prinesie nečakané „rozuzlenia“...                              (Francúzsko, 2017, 88´, 3 € / 4 €)  
 

TOM OF FINLAND                                                        pondelok  30.4., 19.30 hod. 

Životopisný film o gay ikone a umelcovi, ktorý svojimi kresbami zmenil svet. Vyznamenaný dôstojník Touko sa 

vracia z vojny, ale veľmi rýchlo zisťuje, že život vo Fínsku v období mieru je pre neho rovnako znepokojivý. 

Helsinki sú plné homofóbie a všetci muži sú nútení k tomu, aby sa oženili a mali deti. Touko hľadá útočisko vo 

vlastnej umeleckej tvorbe, ktorá sa začína špecializovať na štylizované homoerotické kresby svalnatých mužov. 

Laaksonenove diela, na ktorých nechýba slávny podpis „Tom of Finland“ sa stali symbolom celej generácie 

mužov a pomohli rozdúchať plamene gay revolúcie.                       (Fín.-Švéd.-Dán.-Nem., 2017, 116 ´, 3 € / 4 €) 
 
 
 

 

*sk - cyklus SLOVENSKÉ KINO  //  * Crème de la Crème -  prehliadka súčasného frankofónneho filmu 
 

 

 

 
 


