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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V KINOKLUBE

PIESEŇ MORA

pondelok 1.6., 17.00 hod. – český dabing
pondelok 1.6., 19.00 hod. – české titulky

Nádherne animovaný svet keltských mýtov a silné rozprávanie o sile materskej a súrodeneckej lásky
vyniesol mladému režisérovi už druhú nomináciu na Oscara. V bájnej krajine starých Keltov žije na
osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže,
že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica Macha.
(Írsko / Dán.-Belg.- Lux.-Franc., 2014, 93´, deti do 15 rokov a členovia FK 3 € / ostatní 4 €)

SAMBA

utorok 2.6., 19.30 hod.

Samba (Omar Sy) sa do Francúzska prisťahoval zo Senegalu. Pracuje načierno v rôznych zamestnaniach a dúfa, že
čoskoro dostane povolenie k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina sa zmení, keď stretne Alice (Charlotte
Gainsbourg) – manažérku, ktorá trpí syndrómom vyhorenia a dobrovoľníckou prácou sa snaží dať svoj život späť
dokopy. Rýchlo medzi nimi vznikne krehké puto. Ich vzťah sa však nestretáva s pochopením okolia: Sambov strýko
synovca varuje, že ho žena opustí hneď ako bude psychicky zase v poriadku a Alicini kolegovia jej zasa vyčítajú, že si
od klienta neudržala profesionálny odstup. Autori filmu Olivier Nakache a Eric Toledano (Nedotknuteľní, 2011)
svoje rozprávania často okorenia humorom až iróniou.
(Francúzsko, 2014, 119´, 3 € / 4 €)

8. a 9. júna

FOTOGRAF

*****

NEPREMIETAME
pondelok 15.6., 19.30 hod.

V príbehu voľne inšpirovanom osudom svetoznámeho českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) sa
vrátime k niektorým zásadným križovatkám života umelca obdareného výnimočným talentom, živelnosťou a
vášňou. Všetky tieto vlastnosti mu priniesli slávu i odmietanie, lásku i zradu, zástupy obdivovateľov, ale aj
samotu. Režisérka Irena Pavlásková vo svojom filme poodkrýva tajomstvo Janovej tvorby, ponára sa do
bizarného a sugestívneho sveta žien, ktoré ho obklopujú. A to všetko okorenené humorom, pretože hrdina
film je zmyslom pre humor nadmieru obdarený.
(Česká republika, 2015, 133´, 3 € / 4 €)

DIOR A JA

utorok 16.6., 20.00 hod.
Dokumentárny film Fréderica Tcheng otvára divákom dvere do mýtami opradeného sveta módneho domu
Christian Dior. Nový umelecký riaditeľ Raf Simons práve pripravuje svoju úplne prvú kolekciu, s ktorou musí
celý svet presvedčiť o svojej vízii a vyrovnať sa s odkazom slávneho zakladateľa značky. Na jej prípravu má len
8 týždňov. Krehký proces kreatívnej tvorby, na ktorého konci je nový módny skvost, je tu ukázaný ako
kolektívna práca celého tímu, od samotného návrhára, cez neúnavné krajčírky až po riaditeľa spoločnosti. Film
prepája každodenný intenzívny pracovný zhon sveta vysokej módy s tajomnými ozvenami minulosti ikonickej
značky...
(Francúzsko, 2014, 89 min., 3 € / 4 €)

OSTROV LÁSKY

pondelok 22.6., 20.00 hod.

Romantická komédia rešpektovanej balkánskej filmárky Jasmili Žbanić (Grbavica, 2006 ; Na ceste, 2010).
Grebo a jeho tehotná žena Liliane sa rozhodnú stráviť pokojnú dovolenku v obľúbenom letovisku na Jadrane.
Najprv ide všetko ako po masle. Ideálne počasie, ideálne prostredie, ideálny čas pre letné radovánky. Čoskoro sa
na scéne nečakane objaví zabudnutá minulosť v podobe charizmatickej a tajomnej Flory. Jej zjavenie znamená
pre manželstvo Greba a Liliane tvrdú skúšku. Tomu, čo bolo, človek neutečie ani na Ostrove lásky.
(Bosna a Hercegovisa – Chorvástko – Nemecko - Švajčiarsko, 2014, 86 min., 3 € / 4 €)

23. júna

-

VEČER ČESKO-SLOVENSKÉHO DOKUMENTU

SURI

utorok 23.6., 19.00 hod.

Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri. Počas
putovania ich územím spoznávame spoločenstvo, ktoré sa rozhodlo bojovať za zachovanie svojich tradícií a
pôvodného spôsobu života. Nový film Pavla Barabáša je zamyslením nielen nad ich budúcim osudom a
zanikaním jedinečných kultúr, ale aj nad potrebou rôznorodosti ľudstva, nevyhnutnej na prežitie našej
civilizácie v globalizujúcom sa svete.
(Slovensko, 2015, 65´, 2 € / 4 €)

STÁLE SPOLU

utorok 23.6., 20.15 hod.

Petr Mlčoch sa narodil ako mestský človek, v byte na predmestí Plzne. Keď skončil strednú školu, išiel študovať
kybernetiku na Karlovu univerzitu v Prahe. Jeho žena Simona vyrástla v v Prahe a študovala český jazyk a históriu,
tiež na Karlovej univerzite. Dnes sú spolu už 25 rokov, majú 9 detí, nemajú tečúcu vodu, kúpeľňu ani toaletu. Žijú
v dome, ktorý si sami postavili na lúke na Šumave. Režisérka Eva Tomanová prináša silný dokumentárny príbeh
rodiny, ktorá sa rozhodla žiť inak ako väčšina. Radšej sa spoliehajú na svoje vlastné zdroje, než by mali svoju slobodu
obetovať civilizácii. Je príbehom ľudí, pre ktorých láska a náklonnosť znamená viac ako materiálne zabezpečenie.
V čase konzumu a komfortu sa rozhodli pre opačný smer. Je ich prístup utópiou, ktorá hraničí s masochizmom alebo
správna cesta ako žiť? Čo si o tom myslia ich deti? Aký je život s mužom, ktorý použil vlastnú rodinu na jeho
experiment o živote?
(Česká republika, 2014, 74´, 2 € / 4 €)

V HLBINÁCH

(Pioneer)
pondelok 29.6., 20.00 hod.
Keď sa vaše najväčšie dobrodružstvo premení na vašu najhoršiu nočnú moru. Režisér Erik Skjoldbjærg prináša
pôsobivý psychologický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami. Na začiatku 80. rokov sa v Nórsku
rozmohol doslova ropný boom. Nové náleziská ropy a plynu poskytovali netušené možnosti a bohatstvo, ktoré sa
zodpovedné úrady snažili vyťažiť z 500 metrovej hĺbky Severného mora. Petter, profesionálny potápač, a jeho
brat Knut majú potrebnú disciplínu, silu a odvahu, aby sa vydali na najnebezpečnejšiu misiu na svete - na dno
Severného mora. Avšak neočakávaná nehoda všetko zmení...
(Nórsko, 2013, 106´, 3 € / 4 €)

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

...prajeme príjemné letné dni a tešíme sa na stretnutia po prázdninách...
**************************************************************************************

