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FEBRUÁR
HLBOKO

2014
pondelok 3.2., 19.30 hod.

Islandské dobrodružstvo podľa skutočnej udalosti z roku 1984. Potopenie rybárskej lode prežil
jediný člen posádky, ktorý vo vodách severného ľadového oceánu strávil šesť hodín. Je to vôbec
možné? Islandského kandidáta na Oscara za rok 2012 nakrútil Baltasar Kormákur v hlavnej úlohe
s Ólafur Darri Ólafssonom.
(Djúpið ; Island, 2012, 95´, islandčina, české titulky, 2,50 € / 4 €)

MELANCHOLIA

utorok 4.2., 19.30 hod.

Omámení krásou obrazov a Wagnerovou hudbou si určite všimnete aj ... veľké golfové ihrisko!
Lars von Trier rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier. Svadobná slávnosť jednej z nich sa
odohráva na starobylom vidieckom sídle a náladu naruší náhla hrozba v podobe červenej planéty,
ktorá vystúpila spoza Slnka. Pre Zem to znamená bezprostrednú katastrofu. Psychologická štúdia
koncov i začiatkov... (Dán.-Švéd.-Franc.-Nem.-Tal., 2011, 130´, angličtina, české titulky, 2 € / 4 €)

Zuzana Michnová / jsem slavná tak akorát
pondelok 10.2., 19.30 hod.
Celovečerný film Jitky Němcovej o hudobnej skladateľke, textárke a speváčke Zuzane
Michnovej. Hlavnú predstaviteľku legendárnej skupiny Marsyas uvidíte v koláži spomienok,
vzácnych archívnych materiálov, hraných scén, výpovedí osobností a záberov z vypredaného
koncertu v La Fabrike. Fantázia a abstraktnosť textov Zuzany Michnovej presakuje po vzore
Buňuela aj do poňatia hraných scén a miestami vzniká doslova obrazová báseň. Z filmu vyviera
energia a je určený všetkým milovníkom skvelej hudby a hlavne života, ktorý rozhodne nekončí v
žiadnom veku. (Česko, 2013, 94 min., český jazyk, 2,50 € / 4 €)

BOJOVNÍČKY

Film café Európa

~

téma: mládež

utorok 11.2., 19.30 hod.
Tematická projekcia európskeho filmu
s následnou debatou Juraja Kušnierika a jeho hosťami
Ľahko sa pridáš, ale dokážeš vôbec niekedy odísť? Marisa je dvadsaťročná nemecká dievčina, ktorá
nenávidí cudzincov, Židov, vojakov a každého, koho uzná vinným za úpadok krajiny. Provokuje,
pije, bojuje a jej ďalším tetovaním bude portrét Adolfa Hitlera. Jediné miesto, kde sa cíti doma, je
neonacistický gang, ku ktorému patrí a kde nenávisť, agresivita a násilie sú na dennom poriadku.
Keď sa k tejto skupine pridá štrnásťročná Svenja, Marisa je pre ňu idolom: spĺňa jej tú najčistejšiu
predstavu o bojovníčke, bojujúcej za ideály skupiny. Marisine presvedčenie naberá pomaly iný
smer, keď stretne mladého afganského utečenca...
(Kriegerin ; Nemecko, 2011, 106´, nemčina, české titulky, VSTUP VOĽNÝ)
Film café Európa sa koná pod záštitou:

EURÓPSKA KOMISIA

a

FILM EUROPE MEDIA COMPANY

Mediálnym partnerom projektu je RÁDIO FM

NYMF()MANKA, časť I.

pondelok 17.2., 19.30 hod.

Otvorená, ale i zábavná štúdia ženskej sexuality podľa Larsa von Triera. Všetko, kvôli čomu Triera
milujeme aj neznášame, je v tomto filme v kondenzovanej a čistej podobe. Nymfomanka sa vám páčiť
môže i nemusí, ale treba ju vidieť... Trier zase posúva hranice! V prvých piatich kapitolách sa vám
predstavia: Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater,
Uma Thurman a ďalší
(Dánsko, 2013, 118 min., angličtina, české titulky, mládeži do 18 rokov neprístupný, 3 € / 4 €)

MNÍŠKA

utorok 18.2., 19.30 hod.

„Za bránami kláštora sa usídlilo zlo.” Režisér Guillaume Nicloux prináša historický príbeh podľa románu Denisa
Diderota o osude mladej ženy, ktorá je postavená zoči-voči nemilosrdnému systému, potláčajúcemu prejavy
jednotlivca. Suzanne Simonina vo svojich listoch retrospektívne opisuje svoj život plný utrpenia. Ako mladá žena
bola poslaná do kláštora proti svojej vôli, jej túžba po slobode však naďalej pretrváva... Suzanne ako v zlom sne
čelí utrpeniu, ponižovaniu, náboženskému fanatizmu... i obťažovaniu... Okrem predstaviteľky mladej Suzanne
(Pauline Etienne), podala ďalší skvelý výkon Isabelle Huppert ako predstaviteľka jednej z Matiek
predstavených...
(Franc.-Nem.-Belg., 2013, 108 min., francúzština, české titulky., 3 € / 4 €)

NYMF()MANKA, časť II.

pondelok 24.2., 19.30 hod.

...v posledných troch kapitolách nového filmu Larsa von Triera sa vám ešte predstavia: Udo Kier, Jamie
Bell, Willem Dafoe, Jean-Marc Barr a ďalší.
(Dánsko, 2013, 124 min., angličtina, české titulky, mládeži do 18 rokov neprístupný, 3 € / 4 €)

FUTUROLOGICKÝ KONGRES

utorok 25.2., 19.30 hod.

Režisér Ari Folman prináša vizuálne omračujúce hrano-animované spracovanie rovnomennej sci-fi
poviedky Stanislawa Lema. Herečka Robin Wright si nechá naskenovať svoje telo, aby tak zostala
večne mladou a obsadzovanou herečkou. Presvedčí ju strach z konca kariéry, prísľub večnej mladosti a
štedrá finančná kompenzácia... Tento originálny film je zvláštnou reflexiou spoločnosti, ktorá vzýva kult
mladosti a opája sa priemyselne vyrábanými ilúziami. Ďalej hrajú aj Harvey Keitel a Paul Giamatti.
(Izrael-Nemecko-Poľ.-Luxembursko, 2013, 120 min., angličtina, české titulky, 3 € / 4 €)

...a v najbližšom období pre vás pripravujeme uvedenie aj týchto titulov...

3.3. – POZÍCIA DIEŤAŤA – Má materská láska svoje hranice? Prekračovať ich začína matka
mladého muža, ktorý nesie vinu tragickej dopravnej nehody... Herecký koncert v oceňovanej rumunskej
dráme.
4.3. – RIVALI – Závratná rýchlosť, adrenalín v žilách, krásne ženy a hlavne neskrotná túžba po
víťazstvách. Daniel Bruhl ako Niki Lauda vo filme Rona Howarda.

... Štyri minúty / Parade / Walesa / Rozbitý svet / Jasmínine slzy ...

