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pondelok 1.12., 19.30 hod.

Jedno z najradikálnejších diel velikána filmu Federica Felliniho. Filmový režisér Guido (Marcello Mastroianni) sa
ocitá v profesionálnej a osobnej kríze. Z tejto situácie ho, zdá sa, nedokážu vymaniť ani nové filmové projekty, no
ani krásne ženy. Pod tlakom producenta pripravuje svoj nový film, zatiaľ čo cíti veľkú príťažlivosť k inteligentnej
manželke Luise (Anouk Aimoé), k zmyselnej milenke Carle, ale aj ku krásnej mladej herečke Claudii (Claudia
Cardinale). No ani ony mu nedokážu pomôcť pri hľadaní zmyslu života... Aj vo filme 8 ½ je silno prítomné
prelínanie neorealizmu a existencializmu.
(Obnovená premiéra!, Taliansko - Francúzsko, 1963, 138´, 3 € / 4 €)

VLNA vs. BREH

utorok 2.12., 18.00 hod.

„Každá vlna má niekde svoj breh.“ Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro
Švolík, Kamil Varga, Peter Župník. Stretli sa na začiatku 80. rokov ako slovenskí študenti fotografického odboru
na pražskej FAMU a do umeleckej fotografie vniesli energiu, hravosť a nespútanú imagináciu, ktorá sa v ich tvorbe
spájala najmä s postupmi inscenovanej fotografie. Vytvorili výnimočnú generáciu, ktorú kritici nazvali „Slovenskou
novou vlnou“. Ich neprehliadnuteľné dielo dodnes ovplyvňuje vývoj fotografie v Čechách aj na Slovensku.
Kameraman Martin Štrba vo svojom režijnom debute navštevuje a spovedá priateľov a umeleckých súputníkov,
rekonštruujúc atmosféru doby, ktorá dala zrodiť fenoménu Slovenskej novej vlny. Tento netradičný dokument
formálne nasleduje invenciu, hravosť, inscenačné a výtvarné postupy fotografickej tvorby svojich aktérov.
(Cyklus: Vyšehradské spektrum ; PREMIÉRA!, Slovensko - Česko, 2014 88´, 3 € / 4 €

MAPY KU HVIEZDAM

utorok 2.12., 20.00 hod.

David Cronenberg nakrútil tragikomický príbeh o temnej stránke ambicióznosti a slávy, plný kontroverznosti a
schopnosti zručne balansovať na tenkej hranici medzi komédiou, drámou a nehollywoodskou úprimnosťou. Dr.
Weiss (John Cusack) a jeho manželka Christina (Olivia Williams) sú predstavitelia hollywoodskej rodinnej
dynastie. On je psychoterapeutom, ktorý sa stará o hollywoodske hviezdy a je autorom kníh o zaistení si
dokonalejšieho a šťastnejšieho života. Christina sa snaží rozvíjať hereckú kariéru ich trinásťročného syna Benjiho,
ich dcéra Agatha (Mia Wasikowska) sa liečila z pyromanie a vracia sa späť do rodiny. Agatha sa stáva osobnou
asistentkou starnúcej herečky Havany (Julianne Moore)... J. Moore získala na MFF v Cannes cenu za najlepší
ženský herecký výkon.
(PREMIÉRA!, Kanada – USA – Nem.-Franc., 2014, 111´, 3 € / 4 €)

PRÍBEH DETÍ A FILMU

pondelok 8.12., 18.00 hod.

„Pohľad do detskej duše filmovou kamerou.“ Po 15 hodinovom filmovom “maratóne“ Príbeh filmu: Odysea,
mapujúcom vývoj filmu od samého počiatku až po súčasnosť, sa Mark Cousins rozhodol pre prieskum sveta detí v
oblasti filmu. Jeho dokument je medzníkom vo filmovej histórii, ktorý je oslavou detstva i filmu. Prvý celosvetový
film o deťoch z pohľadu globálnej kinematografie je zostavený z ukážok z 53 filmov z 25 krajín sveta, prechádza z
jedného filmu do druhého a skúma rôzne cesty a podoby detstva tak, ako ich rôzni filmoví režiséri vnímali.
(Cyklus: DETI, DETI!? ; PREMIÉRA!, V. Británia, 2013, 101´, 2 € / 4 €)

COMEBACK

pondelok 8.12., 20.00 hod.

Čas v jednej z najstráženejších väzníc na Slovensku plynie veľmi pomaly. Nahliadnuť do bežného života väzňa vo
výkone trestu je pomerne vzácne. Dvaja recidivisti prehodnocujú svoju minulosť a pozerajú sa na svoju budúcnosť.
Čo budú robiť, keď príde čas ich prepustenia. Čo čaká Zlatka a Mira vonku po mnohých rokoch? Bez vzdelania, so
záznamom v registri trestov... Zarazení sledujú, čo sa vonku zmenilo... Príbeh recidivistov, točiacich sa v bludnom
kruhu nakrútil režisér Miro Remo.
(Cyklus: Vyšehradské spektrum ; Slovensko, 2014, 85´, 3 € / 4 €)

ZIMNÝ SPÁNOK

utorok 9.12., 19.00 hod.

„Pod vrstvami chladného snehu horia plamene ľudských emócií.“ Bývalý herec Aydin, vlastní v Anatólii malý
hotel, kde žije so svojou výrazne mladšou ženou Nihal a sestrou Necla, ktorá sa práve zotavuje z nedávneho
rozvodu. Turistická sezóna pomaly končí a okolitá krajina sa začína zahaľovať do bielych snehových závojov. Hotel
sa v tomto období stáva úkrytom i miestom, ktoré otvára staré rany... Uznávaný majster súčasného tureckého filmu,
Nuri Bilge Ceylan, motívom odcudzenia, existencializmom a detailmi každodennosti vytvára pozoruhodnú štúdiu
ľudského života. Film sa stal víťazom Zlatej Palmy na tohtoročnom MFF v Cannes.
(PREMIÉRA!, Turecko – Nem.-Franc., 2014, 189´, 3 € / 4 €)

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE

pondelok 15.12., 19.30 hod.

Dokumentárny film Jany Ševčíkovej vznikal po dobu piatich rokov a hovorí o obetavom chlapovi, ktorý sa v
tridsiatich rokoch vzdal koníčkov a romantickej mladosti. Katolícky kňaz Marián Kuffa žije v malej dedinke pod
Tatrami. Za posledných dvadsať rokov vytvoril z miestnej fary bezpečný prístav pre vyše dvesto ľudí v núdzi.
Bezdomovci, alkoholici, narkomani, deti z detských domovov, telesne postihnutí, či týraní. „Pripadám si ako
potápajúca sa loď. Vytiahnem jedného a druhý sa topí. Ale kde je záchranná vesta? Toho nechám držať sa za dosku,
tomu vykĺbim ruku, toho zdrapnem za vlasy, ďalšieho za nohu, druhého za ruku, ťahám za lakeť, bolí to, žiaden
bontón, jednoducho chytám ich, aby žili," hovorí Kuffa, ktorý sa po rannej omši prezlečie do montérok, aby celý
deň so svojimi chránencami pracoval. (Cyklus: Vyšehradské spektrum ; PREMIÉRA!, Česko, 2014, 101´, 3 € / 4 €)

PAUL a TETY Z PARÍŽA

(ATTILA MARCEL)
utorok 16.12., 19.30 hod.

CHVÁLA DROGÁM, BUDHIZMU A UKULELE! Netradičná tragikomédia plná precítenej melanchólie, jemného
humoru, žiarivých farieb, dobromyseľností, poetiky a muzikálových výstupov... Sylvain Chomet (tvorca na Oscara
nominovaných animovaných filmov Iluzionista a Trio z Belleville) vytvára hyper-realistický svet plný pračudesných
postavičiek. Plachý Paul (Guillaum Gouix), 33-ročný klavirista, ktorý nikdy neprehovoril a od smrti svojich
rodičov nerobil nič iné, len to, čo mu naplánovali jeho dve rázne tety, nájde jedného dňa na schodoch platňu. Ocitne
sa v byte Madam Proustovej a objaví kúzlo „bylinných“ čajov s príchuťou LSD, ktoré mu otvoria nové pohľady na
vlastný život...
(PREMIÉRA! Francúzsko, 2013, 102´, 3 € / 4 €)

*******************************************************************
Pripravujeme na budúce mesiace:

režisérsky zostrih mysterióznej erotickej drámy NYMFOMANKA, slovenské dokumenty
SALTO MORTALE a TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO, dobrodružná komédia
STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL, psychologický
príbeh MAMI!, policajná komédia FÍZLI, gruzínska filmová lahôdka KUKURIČNÝ
OSTROV, poviedková komédia zo života DIVOKÉ HISTORKY...

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2014 a svieži vstup do roku nového...
*******************************************************************

