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AUGUST 2018
prehliadka PODOBY EURÓPSKEJ FILMOVEJ KOMÉDIE

každý augustový utorok v HIDEPARKu
DIVOKÉ HISTORKY

utorok 7.8., 21.00 hod.

Výnimočnú čiernu komédiu Damiána Szifrona koprodukovali bratia Almodóvarovci a priniesli do kín
šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a rôznych nespravodlivostí či krívd. Hrdinovia filmu sa v
rôznych situáciách dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť. Pocity hnevu sú v ňom vyobrazené
univerzálne, rovnako ako uvoľňujúci účinok smiechu, ktorý sa dostaví pri každom zo šiestich prekvapivých
rozuzlení. Film bol v záverečnom kole OSCARových nominácii za najlepší zahraničný film.
(Španielsko - Argentína, 2014, 122´, španielčina / české titulky)

KRÁĽ BELGIČANOV

utorok 14.8., 21.00 hod.

Na návšteve Istanbulu sa belgický kráľ dozvie, že jeho krajina sa rozpadá a ešte k tomu – letecký návrat domov
je nemožný. Satirická komediálna roadmovie o panovníkovi, ktorý sa v snahe zachrániť svoju krajinu pred
rozpadom vydáva na nečakane dobrodružnú cestu naprieč Balkánom. Sprevádza ho aj britský filmár a tanečnice
z bulharského folklórneho súboru. Počas cesty kráľ objaví skutočný svet - a svoje pravé ja.
(Belgicko – Holandsko – Bulharsko, 2016, 94´, rôzne jazyky / české titulky)

HUNDROŠ

utorok 21.8., 21.00 hod.

„Vie, že lepšie už nebude…“ Komédia o nevrlom starcovi, pre ktorého svet skončil v roku 1953. Uzatvára
sa pred všetkým moderným, no z ulity ho vyženie bolestivý úraz. Nutnosť navštíviť fyzioterapiu
v Helsinkách znamená pre starého muža séria jemu nepríjemných epizód - napríklad jazdu autom, ktoré
šoféruje žena, alebo stretnutie so svojím synom, ku ktorému nikdy nemal príliš blízko. Hundroša skrátka
čaká jeden dlhý mrzutý víkend. A ako vždy - postará sa aj o to, aby bolo dusno všetkým okolo neho...
(Fínsko, 2014, 104´, fínčina / české titulky)

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ

utorok 28.8., 21.00 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 škodoradostná komédia od tvorcov filmu Nedotknuteľní.
(Francúzsko., 2017, 115´, francúzština / české titulky)

v PIATOK

17.8. o 21.00 – FILMOVÝ BONUS

BEST OF FEST ANČA 2018
Kolekcia ocenených krátkometrážnych animovaných filmov z aktuálneho ročníka medzinárodného
festivalu FEST ANČA. ktoré prešli výberom z vyše 1500 prihlásených titulov z viac ako 70 krajín.

