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TOTO JE NÁŠ SVET                                     pondelok  6.2., 18.00 hod.  
Hlboko v lesoch mimo civilizácie vychováva svojrázny a charizmatický otec (Viggo Mortensen) svojich šesť 

detí podľa vlastných predstáv. Ich život pripomína letný tábor v raji, plný netradičných pravidiel a hier. Až 

pokiaľ nepríde správa, ktorá všetko zmení. Začína prekvapivá a zábavná cesta, pri ktorej sú zásady tejto 

voľnomyšlienkárskej rodiny vystavené skúškam nášho sveta.           (USA, 2016, 118´, 2,50 € / 4 €) 
 

JE TO LEN KONIEC SVETA              *PROJEKT 100                    pondelok  6.2., 20.15 hod. 
Mladý úspešný dramatik Louis sa po 12 rokoch vracia z veľkomesta  domov za rodinou, aby im oznámil svoju blížiacu sa 
smrť. Pocity svetobežníka sú však členom rodiny príliš vzdialené, než aby mohlo dôjsť k zmiereniu a naplňujúcemu 

prežitiu posledných spoločných chvíľ... Marion Cotillard, Vincent Cassel a ďalší v novom filme Xaviera Dolana, ktorý 

získal na MFF v Cannes Veľkú cenu poroty a Cenu ekumenickej poroty.   (Kanada - Francúzsko., 2016, 97´, 3 € / 4 €)  
 

CHLAPCI                                      *SCANDI 2017                                         utorok 7.2., 19.30 hod. 
„V koži tých druhých“ Kim, Momo a Bella sú kamarátky, ktoré majú problémy so školskou šikanou. Útočiskom sa 

im stane záhradný skleník, kde sa jedného dňa dostanú k semienku, z ktorého cez noc vyrastie tajomná kvetina. Keď 

sa rozhodnú ochutnať nektár z jej bobúľ, netušia, že ich rastlina dokáže premeniť na chlapcov. Kúzlo však môže 

trvať len jednu noc… Magická gender „rozprvávka“ pre dospelých nápadito aktualizuje príbeh o dospievaní a 

ukazuje ako môže moment sebauvedomenia náhle obrátiť náš život hore nohami.     (Švédsko, 2015, 106´, 3 € / 4 €) 
 

REALITA                                   utorok 14.2., 18.00 hod. 
Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent súhlasí, že zafinancuje jeho hororový 

film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho 

hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru... Absurdný humor,  či snové pasáže filmu dopĺňa hudba 

Philipa Glassa.                                                                                 (Francúzsko - USA, 2014, 95´, 2,50 € / 4 €) 
 

IDEALISTA                                   *SCANDI 2017                                        utorok 14.2., 19.50 hod. 
Whistleblower sa pokúša odhaliť tajomstvo ukryté za katastrofou, ku ktorej došlo v období Studenej vojny. 

V roku 1968 sa na dánskej základni Thule v Grónsku zrútil americký bombardér so štyrmi nukleárnymi 

bombami na palube a spôsobil kontamináciu okolia. Bola naozaj následná operácia zameraná iba na 

minimalizáciu a odstránenie škôd?                                                                         (Dánsko, 2015, 114´, 3 € / 4 €) 
 

ČERVENÝ KAPITÁN                       *sk                            pondelok  20.2, 18.00 hod. 
Drsná detektívka podľa Dominika Dána. Je rok 1992 a detektív Krauz sa dostáva k prípadu umučeného kostolníka. 

Jeho smrť mala ostať tajomstvom, ale klinec zatlčený v lebke núti Krauza pátrať aj napriek všetkým varovaniam. 

Pravdu o prepojení ŠtB a Cirkvi svätej môže priniesť len muž prezývaný Červený kapitán. Stretnutie s týmto 

„expertom na finálne výsluchy“ ale málokto prežije...             (Česko – Slovensko - Poľsko, 2016, 115´, 2,50 € / 4 €) 
 

RODINNÉ ŠŤASTIE                                                 pondelok  20.2., 20.10 hod. 
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. S pribúdajúcim počtom dní 

strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych 

historiek... Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie zrežíroval režisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke 

zahral aj so svojou ženou a deťmi... Víťazný film MFF Karlovy Vary!                    (Maďarsko, 2016, 81´, 3 € / 4 €)  
 

PYROMAN                                         *SCANDI 2017                           utorok 21.2., 19.30 hod. 
„Muž, ktorý sa hral s ohňom“ Rok 1978. Okolo dediny na juhu Nórska začínajú horieť lesy a opustené stavby. 

Devätnásťročný syn náčelníka hasičov Dag sa márne snaží zapadnúť do komunity a do pracovného kolektívu. 

Túla sa po lesoch s kanistrou benzínu a zápalkami. Požiar je pre neho jedinou udalosťou, kedy sa cíti sebaistý. 

Drobné ohne na čistinách mu už nestačia. Osamelého teenagera začnú lákať obývané stavby. Majster 

severského thrilleru Erik Skjoldbjærg prichádza s mrazivým portrétom pyromana inšpirovaným skutočnými 

udalosťami.                                                                               (Nórsko – Dánsko - Švédsko, 2016, 98´, 3 € / 4 €) 
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TRVALÁ DOVOLENKA           * Jim Jarmusch - profil          pondelok  27.2., 18.00 hod. 
Debut amerického nezávislého režiséra Jima Jarmuscha je portrétom bezstarostného a dobrovoľne 

vykoreneného beatnika, pre ktorého sa cesta stala cieľom...                                 (USA, 1980, 75´, 2,50 € / 4 €) 
 

JA, DANIEL BLAKE                                                                          pondelok  27.2., 19.30 hod. 
V súčasnosti sociálne veľmi aktuálny film Kena Loacha rozpráva príbeh  päťdesiatnika Daniela, ktorý sa po 

infarkte ocitne vo vyčerpávajúcom kolotoči žiadostí o podporné dávky od štátu. Na týchto „cestách“ stretáva 

slobodnú matku Katie a jej dve deti. Daniel a Katie  sa každý po svojom snažia vysporiadať s príkoriami systému a 

pritom nestratiť zvyšky dôstojnosti. Víťazný film MFF v Cannes 2016!  (V.Británia – Franc., 2016, 96´, 3 € / 4 €) 
 

MOONLIGHT                                                                                      utorok 28.2., 19.30 hod. 
Nadčasový príbeh dospievania a hľadania seba samého je zasadený do drsných kulís okrajových štvrtí Miami. 

Mladý Chiron bojuje o svoje miesto v prostredí, v ktorom často rozhoduje právo silnejšieho, pričom jeho 

vnútorný svet sa plní láskou, bolesťou i túžbou. Moonlight zachytáva univerzálne témy priateľstva a sexuálnej 

identity v troch rôznych životných etapách od detstva až po dospelosť. Je zároveň portrétom mladého človeka, 

súčasných amerických predmestí i nepostrehnuteľných síl, ktoré formujú ľudské životy. Nekonvenční spôsob 

rozprávania, vynaliezavá vizuálna zložka i mimoriadne herecké výkony vyniesli nedávno filmu Zlatý glóbus 

za najlepší film i viacero nominácií na Oscara...                                (USA, 2016, 111´, 3 € / 4 €) 
 

 

*sk - cyklus SLOVENSKÉ KINO  //  *SCANDI 2017   -  prehliadka súčasného severského filmu 

 
**** PRIPRAVUJEME NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE **** 

 

BABA Z ĽADU  ***  Šesťdesiatnička Hana zisťuje, že nikdy nie je neskoro vziať život do vlastných rúk. 
 

JACKIE              ***  Natalie Portman ako Jackie Kennedy. 

NOC NA ZEMI  ***  Jedna noc, päť rôznych svetových metropol a život taxikárov v nočnej službe. 

DIERA V HLAVE   ***   Holokaust ako jazva na tele i duši európskych Rómov a Sinti. 
 

PROFESIONÁLNA CUZINKA 
Dokumentárny film o spisovateľke a aktivistke Irene Brežnej osobne uvedie režisérka Anna Grusková. 

 

 


