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AUGUST 2019
FILMOVÉ PROJEKCIE každý augustový štvrtok v HIDEPARKu

LETO

štvrtok 1.8., 21.00 hod.

Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou
Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím
idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky.
Hudobný film o začiatkoch skutočných kultových kapiel KINO a ZOOPARK mal premiéru v hlavnej
súťaži na MFF v Cannes, zatiaľ čo režisér Kirill Serebrennikov trávil čas v domácom väzení v Moskve.
(Rusko, 2018, 126´)

WOMAN AT WAR

štvrtok 8.8., 21.00 hod.

Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie ukrajinskej siroty?
Aj toto rieši svojrázna „zenová teroristka“ v šťavnatej komédii. Päťdesiatnička Halla je učiteľka a
zbormajsterka žijúca zdanlivo usporiadaným spôsobom života. Tvrdá a nekompromisná žena vedie súkromnú
vojnu s priemyselnými gigantmi, ktoré ničia islandskú krajinu. Ako prispieť svojím dielom k tomu, aby
nenastala ekologická a sociálna katastrofa?
(Island – Franc.- Ukraj., 2018, 101´)

ONI A SILVIO

štvrtok 15.8., 21.00 hod.

Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex? Moc? Je to všetko možné dosiahnuť a nestratiť cestou
vlastnú tvár? Paolo Sorrentino ponúka provokatívnu komediálnu drámu o známom miliardárovi,
škandalistovi, mediálnom magnátovi a dlhoročnom predsedovi talianskej vlády – Silviovi Berlusconim v
podaní Toniho Servilla. Nahliadnete do súkromia tohto muža a zažijete až mrazivé groteskné situácie pri
pohľade na fungovanie cynického mechanizmu moci.
(Taliansko – Francúzsko, 2018, 150´)

BEST OF FEST ANČA 2019

štvrtok 22.8., 21.00 hod.

Best of Fest Anča 2019 je kolekciou ocenených krátkometrážnych animovaných filmov z aktuálneho
ročníka, ktoré prešli výberom z vyše 1500 prihlásených titulov z viac ako 70 krajín. Porota zložená z
medzinárodných hostí udelila aj tento rok ocenenia v štyroch kategóriách. Uvidíte to najlepšie z
krátkometrážnej animácie, študentských filmov, videoklipov a filmov pre deti. (60 minút, bez dialógov)

NEVIDITEĽNÉ

štvrtok 29.8., 21.00 hod.

Citlivá a empatická komédia rozpráva o štyroch pracovníčkach, ktoré sa v dennom centre na snažia
pomôcť ženám v zložitej životnej situácii. Keď má byť centrum kvôli úradnému rozhodnutiu uzavreté, jeho
zamestnankyne sa nevzdávajú a berú situáciu do vlastných rúk. Odteraz urobia všetko pre to, aby svojim
návštevníčkam pomohli postaviť sa znovu na vlastné nohy, aj keď to bude znamenať porušenie mnohých
pravidiel. Niekedy je totiž potrebné spojiť sily, postaviť sa problémom čelom a ísť šťastiu naproti! Vnímavá
snímka plná humoru, nádeje a autentických hereckých výkonov ukazuje, že za každým "neviditeľným"
človekom z okraja spoločnosti stojí silný príbeh a že s pomocou a podporou ostatných možno prekonať aj
tie najťažšie prekážky.
(Francúzsko, 2018, 102´)
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... prajeme VÁM príjemný zvyšok letných dní a tešíme sa na stretnutia od konca septembra ...
*****************************************************************************************************

