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ŠVÉDI Z OSADY              *sk      *SCANDI 2019                     pondelok  4.2., 18.00 hod.  

Dokumentárny film Kataríny Farkašovej rozpráva príbeh troch rodín, ktoré sa dobrovoľne vzdali svojich detí, 

aby im iné tri adoptívne rodiny vo vzdialenom Švédsku ponúkli lepší život. Alexander, Christofer a Erik sa po 

rokoch rozhodnú spoznať svojich biologických rodičov a svoju rodnú krajinu... (Slovensko, 2018, 79´, 2,50 € / 4 €) 
 

STRATILI SME STALINA           *EFA 2018                         pondelok  4.2., 19.30 hod. 

NAJLEPŠIA EURÓPSKA KOMÉDIA ROKU 2018. Veľký vodca padol. Priamo na koberec. Volá sa Stalin. 

Nad jeho mŕtvolou sa začína tragikomický boj o nástupníctvo. Súdruhovia z politbyra sa pomaly zbavujú 

dlhoročného strachu a začína to ozajstné divadlo. Čierna komédia dokonale zosmiešňuje šialený komunistický 

režim a najabsurdnejšie na tom je, že takmer všetko v tomto filme je založené na skutočných udalostiach. 

V Rusku bol film zakázaný. Skvelé renomé najlepšej európskej komédia roku 2018 dáva aj výborné herecké 

obsadenie v čele s Stevem Buscemim (Chruščov), Jasonem Isaacsem (maršál Žukov) a monty pythonovcem 

Michaelem Palinem (Molotov).                                                               (V.Británia -Franc., 2017, 106´, 3 € / 4 €)  
 

WOMAN AT WAR                   *SCANDI 2019                             utorok 5.2., 19.30 hod. 
Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? Túto 

otázku rieši svojrázna „zenová teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme Benedikta Erlingssona. 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.- Ukrajina, 2018, 101´, 3€ / 4€) 
 

GOLIÁŠ                   *SCANDI 2019                                   pondelok 11.2., 18.00 hod. 

Pre sedemnásťročného Kimmieho prichádza dospelosť až príliš rýchlo. Jeho otec nastupuje do väzenia, aby si 

odpykal trest, a od syna sa očakáva, že nadviaže na jeho kriminálnu činnosť. Kimmie však nie je na niečo podobné 

pripravený. Dráma zasadená do neutešeného priemyselného mesta kdesi vo Švédsku je znepokojujúcim obrazom 

spoločenských premien krajiny i rozpadu tradičných patriarchálnych štruktúr.         (Švédsko, 2018, 88´, 3 € / 4 €)  
 

ZLODEJI                           *OSCAR  2019                                        pondelok 11.2., 19.45 hod. 

Víťazný film MFF v Cannes 2018. Film je nominovaný na OSCARA za najlepší zahraničný film!! 

Osamu si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. Obaja žijú v provizórnom 

dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa 

osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin... 

Citlivá a rafinovaná dráma o láske (?).                                                                     (Japonsko, 2018, 121´, 3 € / 4 €) 
 
 

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ                                        utorok 12.2., 19.30 hod. 

Rozpad manželstva pre násilného otca a boj o opatrovníctvo, uprostred ktorého je dvanásťročný syn. Snímka 

ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to nie je niečo čo príde a odíde. Musíte byť stále v strehu. 

Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak s ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou 

zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo proti jemu. A sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš prospech.  

                                                                                                                              (Francúzsko, 2017, 93´, 3 € / 4   €) 
 

McQUEEN                                                                                     pondelok 18.2., 18.00 hod. 

Dokumentárny film o jenom z najzásadnejších módnych návrhárov 20. storočia. Jeho život pripomínal rozprávku 

a horor zároveň. Obyčajný chlapec z robotníckej rodiny sa vďaka svojmu talentu vypracoval do čela módnych 
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značiek Givenchy alebo Gucci. Hoci by sa mohlo zdať, že mu nič nechýba, v jeho živote nechýbali osobní 

démoni, ktorých cítiť z každej jeho kolekcie, a ktorí nakoniec jeho život ukončili predčasne. Film je spojením 

rozhovorov jeho príbuzných, kamarátov či spolupracovníkov a neuveriteľného množstva archívnych záberov.  

                                                                                                                              (V. Británia, 2018, 111´, 3 € / 4 €) 
 

VŠECHNO BUDE                   *sk                                 pondelok 18.2., 20.15 hod. 

Typický 14-ročný outsider Mára a jeho 12-ročný kamarát Heduš podniknú cestu za slobodou. Mára ukradne auto 

a svojim kúskami ohromí aj mladú stopárku. Všetci sú na úteku, na dobrodružnej ceste, užívajú si náhlu slobodu, 

ktorú už možno nikdy nezažijú. Až do okamžiku, kedy Máru chytí polícia. Vypočúvajú ho policajtka (Lenka 

Vladákov) a policajt (Martin Pechlát) a my spolu s nimi váhame, čo je realita a čo vymyslený chlapčenský svet... 

a určiť hranice medzi skutočnosťou a fantáziou. Olmo Omerzu je režisérom jedného z najlepších českých 

filmov minulého roku!                                          (Česko – Slovinsko – Poľsko - Slovensko, 2017, 81´, 3 € / 4 €)  
 

ZRODILA SA HVIEZDA           *OSCAR  2019                                 utorok 19.2., 19.30 hod. 

Film je nominovaný na OSCARA v 8 kategóriách!!!  Bradley Cooper a spevácka pophviezda Stefani 

Germanotta (ktorú celý svet pozná pod pseudonymom Lady Gaga) v novom spracovaní romantickej drámy. Pre 

Bradleyho Coopera ide zároveň o režisérsky debut a pre Lady Gaga o jej prvú hlavnú rolu vo filme. Ostrieľaný 

muzikant Jackson Maine, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally. Tá už svoj veľký sen o 

hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin 

raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac 

bojuje so svojimi vnútornými démonmi...             (A STAR IS BORN, USA, 2018, 136´, 3 € / 4 €) 

                                                                                                       

****************************************************************************** 
 

PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH pre vás PRIPRAVUJEME: 
 

výber z filmového festivalu FEBIOFEST ;  

prehliadku frankofónneho filmu CRÉME DE LA CRÉME ; ruský rockový hudobný film LETO ; 

jeden z najlepších európskych filmov minulého roku DIEVČA ; silný príbeh z čias budovania 

Stalinského Poľska a s TROMI nomináciami na OSCARA - STUDENÁ VOJNA ;  

dánsky krimithriller TIESŇOVÉ VOLANIE... 
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