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EVA NOVÁ        // slovenské naj 2015                   pondelok  11. 1., 18.00 hod. 
Eva (Emília Vášáryová) je vyliečená alkoholička, ale pred rokmi bola známou herečkou. Urobila by čokoľvek, 

aby znovu získala priazeň svojho syna (Milan Ondrík), ktorého v živote ranila najviac. Hraný debut Marka 

Škopa.                                                               (Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, SR-ČR, 2015, 106´, 2,50 € / 4 €)   
 

MLADOSŤ      // európske naj 2015          pondelok  11.1., 20.00 hod. 
Nazrite okom Paola Sorrentina (Veľká nádhera) do prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela v švajčiarskych 

Alpách. Dvaja starí priatelia Fred (Michael Caine) a Mick (Harvey Keitel) sú tu, ako každý rok, na liečení. Medzi 

liečebnými kúrami spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového režiséra a uvažujú – o živote, 

starobe, mladosti, kráse, kreativite. Film zvíťazil v štyroch najhlavnejších kategóriách EURÓPSKYCH 

FILMOVÝCH CIEN v roku 2015!                (Tal.-Franc.-Švajčiar., 2015, 123 ,́ 2,50 € / 4 €) 
 

IDA      // svetové naj 2014 + európske naj 2014              pondelok  18.1., 18.00 hod. 
Režisér Paweł Pawlikowski ponúka divákom poetický príbeh o hodnotách krásy, lásky a hľadania pravdy. 18-ročná 

novicka sa onedlho stane mníškou, čaká ju však ešte návšteva jedinej žijúcej príbuznej, o ktorej existencii doposiaľ 

netušila... Film získal OSCARa v kategórii NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM a zvíťazil v piatich najhlavnejších 

kategóriách EURÓPSKYCH FILMOVÝCH CIEN v roku 2014             (Poľ. – Dán., 2013, 79 ,́ 2,50 € / 4 €) 
 

WILSONOV                   pondelok 18. 1., 19.30 hod. 
Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová, Richard Stanke...vo výpravnej komédii s 

detektívnou zápletkou. Píše sa rok 1919 a v jednom zapadnutom meste, ktoré sa až príliš podobá na Bratislavu, začína 

primátor snívať svoj veľký sen. Plánuje mesto pripojiť k USA a premenovať ho na Wilsonov. Všetko by klapalo, ale... 

v starej židovskej štvrti mesta vyčíňa tajomný vrah.       (Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, ČR-SR, 2015, 115´, 3 € / 4 €) 
 

HUNDROŠ                (SCANDI 2016)           pondelok 25. 1., 20.00 hod.  

„Vie, že lepšie už nebude…“ Komédia  o nevrlom starcovi, pre ktorého svet skončil v roku 1953. Uzatvára sa 

pred všetkým moderným, no z ulity ho vyženie bolestivý úraz. Nutnosť navštíviť fyzioterapiu v Helsinkách 

znamená pre starého muža séria jemu nepríjemných epizód...  A ako vždy  - postará  sa  aj o to, aby bolo dusno 

všetkým okolo neho...                (PREDPREMIÉRA!, Fínsko, 2014, 104´, 3 € / 4 €) 
 

VLNA                        (SCANDI 2016)                utorok 26. 1., 20.00 hod.  

„10 minút. Potom zmetie všetko.” Katastrofický film o súboji s ničivou vlnou v nórskom fjorde, inšpirovaný 

skutočnými udalosťami. Skúsený geológ Kristian sa aj s rodinou chystá  opustiť  malebné  mestečko Geiranger. 

Prístroje, umiestnené v jednom z horských masívov nad fjordom, zachytia znepokojujúce signály...  Bude to  súboj 

s časom a živlami.                      (PREDPREMIÉRA!, Nórsko - Švédsko, 2015, 104´, 3 € / 4 €) 
 

DRUHÁ ŠANCA        (SCANDI 2016)     pondelok 1. 2., 20.00 hod.  

Thriller režisérky Susanne Bier o svedomí a krehkej spravodlivosti, ktorú v hraničnej  situácii vezme do vlastných 

rúk zúfalý detektív. Kriminalisti Andreas a Simon sú privolaní k  brutálnej hádke medzi párom  narkomanov. Keď 

Andreas objaví ich zanedbaného malého syna, rozhodne sa porušiť zákony a kojenca unesie. Teraz je na rade Simon, 

aby znovu nastolil rovnováhu medzi dobrom a zlom...   (PREDPREMIÉRA!, Dán. – Švéd., 2014, 102´, 3 € / 4 €) 
 

FARBY PIESKU                        utorok  2.2., 19.30 hod. 
PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA FILMU + beseda po skončení filmu. 

Režisér Ladislav Kaboš (Všetky moje deti) niekoľko rokov sledoval Ľubu El Malahegovú, Slovenku, ktorá sa kvôli 

láske odsťahovala do Líbye a konvertovala na islam. 20 rokov pracovala ako zdravotná sestra v Misurate, no  keď v 

roku 2011 prišla vojna, jej životné poslanie zachraňovať ľudí dostalo nový rozmer. Farby piesku sú svedectvom o 

vojne a o tom, ako vojna núti ľudí opustiť ich domovy.(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 80´, 3 € / 4 €) 
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HAROLD                (SCANDI 2016)            pondelok 8. 2., 20.00 hod.  

Nórska komédia o únose, ktorý môže byť niekedy oslobodením pre obe strany. Po 40 rokoch úspešného 

podnikania v oblasti predaja nábytku Haroldova firma skrachuje, pretože mu v tesnej blízkosti postavia 

obchodný dom IKEA.V zúfalstve a zlosti sa rozhodne odísť do Švédska a uniesť toho, kto zapríčinil jeho bankrot 

– samotného zakladateľa IKEA...                            (PREDPREMIÉRA!, Nórsko - Švédsko, 2014, 87´, 3 € / 4 €) 
 

FÚSI                                utorok  9.2., 19.30 hod. 
Čierna komédia Dagura Káriho. Fúsi má 34 rokov, ale stále žije sám so svojou matkou. Jeho život je 

monotónnou rutinou. Nečakane sa v ňom však objaví temperamentná žena a osemročné dievčatko a Fúsi je 

donútený to risknúť. Životu sa nedá vyhýbať večne!            (PREMIÉRA, Island - Dánsko,2015, 94´, 3 € / 4 €) 
 

O KURENCOCH A ĽUĎOCH  (SCANDI 2016)   pondelok 15. 2., 20.00 hod.  

Čierna komédia o tom, že niektoré vajcia nepadajú ďaleko od stromu. Gabriel a Elias sa od svojho umierajúceho 

otca dozvedia, že sú adoptovaní. Ich biologickým otcom je odborník na výskum kmeňových buniek. Čoskoro 

zistia, že majú ďalších troch súrodencov. Ako skultivovať trio neotesaných „bratov“, ktorí chodia spať so 

sliepkami a vyhľadávajú bitky?      (PREMIÉRA!, Dánsko - Nemecko, 2015, 104´, 3 € / 4 €) 
 

EJZENŠTEJN V GUANAJUATE     utorok  16.2., 19.30 hod. 
Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje na vrchole svojich tvorivých síl v roku 1931 do Mexika, kde sa 

chystá nakrútiť svoj nový film. Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino. 

Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke prepojenie medzi láskou a smrťou – pudy eros a thanatos. 

Provokatívny a vizuálne fascinujúci film Petera Greenawaya ponúka možnosť nahliadnuť do desiatich dní, 

ktoré otriasli Ejzenštejnom...      (Prístupný od 18 r.! PREMIÉRA, Belg.-Holand.-Fínsko-Mexiko, 2015, 105 ,́ 3 € / 4 €) 
 

O KOŇOCH A ĽUĎOCH      (SCANDI 2016)       pondelok 22. 2., 20.00 hod.  

„Keď sa ľudia správajú ako kone a kone ako ľudia”. Vtipný, nádherný a citlivý príbeh zasadený do čistej 

islandskej prírody a vyrozprávaný z pohľadu koní... Kolbeinn miluje Solveig a Solveig miluje Kolbeinn, ale 

Kolbeinn miluje svoju prvotriednu kobylu Gránu. Tá je však posadnutá žrebcom Brúnnom. Vernhardur miluje 

vodku a kôň Jarpur miluje Vernhardura, svojho pána... Film bol islandským kandidátom na Oscara. ...počas 

nakrúcania nebol žiadny kôň zranený a herci prežili.         (PREMIÉRA!, Island - Nemecko, 2013, 81´, 3 € / 4 €) 
 

SAULOV SYN                             utorok  23.2.,  19.30 hod. 
„Opustil živých kvôli mŕtvym“. Strhujúci historický thriller, ktorý mení spôsob zobrazenia holocaustu. 
Osvienčim, 1944. Maďarský žid Saul je pridelený k práci pri plynových komorách a hromadách, na ktorých sa 

pália ľudské ostatky. Keď tu apatický Saul objaví telo svojho syna, prebudí sa v ňom naliehavá potreba obstarať 

mu riadny židovský pohreb. Saul sa vydáva na delirickú cestu koncentračným táborom s jediným cieľom – nájsť 

rabína. Horúci kandidát na OSCARA 2016 (?)                                 (PREMIÉRA, Maďarsko, 2015, 107´, 3 € / 4 €) 

TEÓRIA VŠETKÉHO      (OSCAR 2015)       pondelok 29. 2., 19.30 hod.   
„Jeho myseľ zmenila náš svet. Jej láska zmenila ten jeho.“ Výnimočný a neuveriteľný životný príbeh Stephena 

Hawkinga, ktorý na svojom chorom tele nosí jednu z najchytrejších hláv, akú kedy ľudstvo poznalo. Eddie 

Redmayne získal za stvárnenie hlavnej úlohy OSCARA a Zlatý Glóbus. ,,Náš film je rovnako tak o láske 

k fyzikálnym zákonom, ako o fyzikálnych zákonoch lásky,“ povedal režisér filmu James Marsh.  

   (V. Británia, 2014, 123´, 3 € / 4 €) 
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