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*sk / označenie cyklu SLOVENSKÉ KINO

*PROJEKT 100

pondelok 28.11., 18.00 hod.

Najslávnejší film Michelangela Antonioniho, rozprávajúci o tajomstvách reality, sa odohráva v swingujúcom Londýne
60. rokov, kde kvitne nová pop-artová kultúra. Kultový film "sweet sixties" je podobenstvom o tom, ako klamlivo
prchavé môžu byť hranice medzi skutočnosťou a zdaním...
(Taliansko – USA - V.Brit., 1966, 111´, 3 € / 4 €)

ČERVENÝ PAVÚK

*sk

pondelok 28.11., 20.00 hod.

Precízne vystavaný psychologický triler sa vnára do spletitého príbehu fascinácie zlom, ktoré sa skrýva na miestach, kde
by sme ho nečakali. Mladý muž Karol narazí na staršieho muža a začne sa domnievať, že je obávaným sériovým vrahom
– Červeným pavúkom, ktorý už dlhšie desí obyvateľov Krakova. Karol je priťahovaný láskou a fascinovaný smrťou a
čoskoro bude musieť urobiť najdôležitejšie rozhodnutie svojho života.
(ČR– Poľsko–SR, 2015, 98´, 3 € / 4 €)

A JE TU ZAS

utorok 29.11., 19.30 hod.

Takmer sedemdesiat rokov po neslávnom odchode sa Adolf Hitler prekvapene prebudí v dnešnom Berlíne. A prvá
bilancia jeho novej situácie nie je radostná. Berlín je plný cudzincov a v Nemecku namiesto neho vládne žena – akási
Angela. Trpko aktuálna tragikomédia podľa známej predlohy Timura Vermesa.
(Nemecko, 2015, 110´, 2 € / 4 €)

JE S NAMI KONIEC?

(Before the Flood)
pondelok 5.12., 18.00 hod
National Geographic produkovala strhujúci dokument v réžii Fishera Stevensa. Ústrednou postavou je herec a
posol mieru pri OSN Leonardo DiCaprio, ktorý odkrýva alarmujúce svedectvo o súčasných problémoch
spojených s klimatickými zmenami a hľadá riešenie, ako predísť fatálnym dopadom na náš budúci život.
... JE TO NA NÁS VŠETKÝCH!
FILM UVÁDZAME V ČESKOM ZNENÍ!!!
(USA, 2016, 96´, študijná projekcia je určená výhradne pre členov filmového klubu - VSTUP VOĽNÝ!)
24 TÝŽDŇOV
pondelok 5.12., 20.00 hod.
„Právo na rozhodnutie, právo na bolesť“ Príbeh televíznej komičky Astrid, ktorá so svojím priateľom čaká
dieťa s Downovým syndrómom a srdcovou vadou. Zvažuje, či si ho napriek vážnej lekárskej prognóze
ponechá, či nie. Autorka emotívneho filmu zručne kombinuje bolestivý naturalizmus a jemný humor a
prostredníctvom feministickej perspektívy vypovedá o človeku tvárou v tvár morálnej dileme.
(Nemecko, 2016, 102´, 3 € / 4 €)
V LÚČOCH SLNKA
utorok 6.12., 19.30 hod.
Severokórejská dievčina Zin-mi sa pripravuje na oslavy výročia najvyššieho vodcu Kim Čong-ila.... Uznávaný
ruský dokumentarista Vitalij Mansky dostáva povolenie sledovať celú jej rodinu. Je mu však umožnené
filmovať iba podľa starostlivo pripraveného scenára, aby nič nenarušilo obrázok života spokojného ľudu.
Napriek tomu je snímok úplným opakom propagandy. Dokumentaristi totiž nechali bežať kameru aj tajne – vo
chvíľach, kedy to nemali dovolené. Vznikol tak takmer neuveriteľný dokument s príbehom o zdanlivo šťastnom
živote v súčasnej Severnej Kórei – ktorý má nezámerne podobu situačnej dokumentárnej tragikomédie.
(Rusko – Česko – Nem. – Sev. Kórea – Lotyšsko, 2015, 105´, 3 € / 4 €)
CESTA DO FANTÁZIE
KINOKLUB (AJ) DEŤOM!
pondelok 12.12., 18.00 hod.
Cesta do sveta nespútanej fantázie pre všetkých, ktorí už niekedy mali desať. Vrcholné dielo animátora Hajaa
Mijazakiho rozprestiera fascinujúci svet nespútanej obrazotvornosti. Dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú boje,
hlavná postava nemá nadprirodzené schopnosti ani sa tu neháda dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku,
ktoré sa ocitne v čarovnom meste duchov, bôžikov a strašidiel, divákov každého veku pohltí unikátnou víziou autora.
Každý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale aj melanchóliou a emotívnosťou.
FILM UVÁDZAME V ČESKOM ZNENÍ!!! (Japonsko, 2001, 124´, vstupné: deti a členovia FK 2 € / ostatní 4 €)

FRANKOFÓNIA

pondelok 12.12., 20.15 hod.
„Elégia za Európu“ Na pozadí jedného z najničivejších konfliktov histórie – druhej svetovej vojny – skúma
režisér Alexander Sokurov vzťah medzi umením a mocou a pýta sa, čo nám kultúra hovorí o nás samých. Jeho
historická filmová esej je nekonvenčnou prechádzkou parížskym múzeom Louvre - najvýznamnejšieho
úložiska svetovej kultúry.
(Franc.-Holand.-Nem., 2015, 88´, 3 € / 4 €)

LÍZA, LÍŠČIA VÍLA

utorok 13.12., 19.30 hod.
Maďarská Amélia z Montmartru? Nevšedná romantická čierna komédia je príbehom ošetrovateľky Lízy. Jej
jediným priateľom je duch japonského popového speváka a na svoje tridsiate narodeniny sa rozhodne, že si
konečne nájde svoju reálnu životnú lásku. Avšak všetci jej obdivovatelia zomierajú pri rôznych kurióznych
nehodách hneď na prvom rande. Líza príde k záveru že je líščou vílou. Tá je podľa japonskej mytológie démon,
ktorý...
(Maďarsko, 2015, 98´, 3 € / 4 €)

AŽ NA SEVERNÝ PÓL

pondelok 19.12., 18.00 hod.
Animovaný dobrodružný príbeh pre malé i veľké deti. Pätnásťročná Saša je dcéra bohatých rodičov v Rusku
koncom 19. storočia. Sníva o ďalekom severe a smúti nad osudom svojho dedka Olukina, významného vedca
a polárnika, ktorý sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej expedície na severný pól. Olukin posunul svoje
poslanie výskumníka práve Saši, ale jej rodičia to neschvaľujú a už jej dohovárajú svadbu. Saša sa rozhodne
vzoprieť svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojho dedka...aj keby mala ísť až na severný pól.
KINOKLUB (AJ) DEŤOM!

FILM UVÁDZAME V ČESKOM ZNENÍ!!!

(Francúzsko - Dánsko, 2015, 81´, vstupné: deti a členovia FK 2 € / ostatní 4 €)
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
pondelok 19.12., 19.30 hod.
Hrdinovia komédií Wesa Andersona sú svojrázni a nevšední. Možno to platí aj o upätom vrchnom hotelovom
vrátnikovi (Ralph Fiennes), zdanie však môže klamať. Luxusný Grandhotel Budapešť je oázou spoľahlivosti.
Priania jeho hostí plní pán Gustave ešte predtým, ako ich vyslovia a väčšinu z hostí navyše úplne nezištne
miluje a to aj vo fyzickom slova zmysle... Grandhotel Budapešť ponúka 6-hviezdičkovú zábavu, ktorá žánrovo
plynule prechádza z akčnej komédie do drámy, romantiky, detektívky či grotesky a to všetko v odzbrojujúcom
tempe, ktoré pomáhajú udržiavať režisérovi obľúbení herci (Bill Murray, či Adrien Brody) aj hviezdni
„nováčikovia“ (Jude Law, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Owen Wilson a mnohí ďalší).
Pridajte k tomu bezbrehú režisérovu invenciu, vďaka ktorej si ani na chvíľu nemôžete byť istí čo vás čaká v
ďalšej sekunde...
(V.Británia - Nemecko, 2014, 100´, 3 € / 4 €)
*******************************************************************

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2016 a svieži vstup do roku nového...
*******************************************************************

