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JÚN 2016

*sk / označenie cyklu SLOVENSKÉ KINO

POKLAD

pondelok 30.5., 18.00 hod.

Hlavnou postavou tejto komornej komédie s jemne sarkastickým humorom je Costi - otec rodiny, ktorý sa rád
cíti ako Robin Hood. Vedie pokojný život, až kým ho raz nenavštívi jeho sused Adrian. ...nič však nie je také
jednoduché ako sa zdá.
(Rumunsko - Francúzsko, 2015, 89´, 3 € / 4 €)

V PIVNICI

pondelok 30.5., 20.00 hod.

Provokatívna filmová esej rakúskeho režiséra Ulricha Seidla je štylizovaným náhľadom do privátnej sféry
niekoľkých Rakúšanov, ktorí sa vo vnútri starostlivo udržiavaných pivníc venujú svojim bizarným potrebám,
koníčkom, vášňam a obsesiám... Skúmanie „podzemia“ rakúskej duše.
(Rakúsko, 2014, 81´, 3 € / 4 €)

STANKO

*sk

utorok 31. 5., 19.30 hod.

*PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!! Stanko roky prežíva na talianskych farmách. Klamstvá a plané
sľuby ho však dohnali do situácie, keď mu už nikto nechce požičať peniaze. Od bývalého chlebodarcu Paola dostane poslednú
šancu. Previezť dievča zo Slovenska do Talianska. Stanko netuší a neskôr radšej ani nechce vedieť, ako dievča dopadne. Musí
splniť úlohu. Je pevne rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť niečo poriadne...
(Slovensko, 2015, 79´, 3 € / 4 €)

ZKÁZA KRÁSOU

pondelok 6. 6., 18.00 hod.

Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stalo
najväčšou československou filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov tej doby. Režisérka
Helena Třeštíková nakrútila s Baarovou na sklonku jej života otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej
herečky. Použila pri tom množstvo unikátnych materiálov rôznych filmových archívov
(Česko, 2015, 94´, 2,50 € / 4 €)

PRÍPAD SK 1

pondelok 6. 6., 20.00 hod.

Napínavé pátranie neúnavného detektíva po vraždiacom deviantovi, ktorý niekoľko rokov terorizoval Paríž. Mladý
detektív rieši svoj prvý prípad - vraždu mladej ženy. Pri skúmaní podobných prípadov odhalí niekoľko podozrivo
podobných úmrtí. Počas ôsmich rokov je jediným, kto uverí v existenciu sériového vraha. Vrážd pribúda, intervaly
medzi nimi sa skracujú a Charlie sa stáva architektom jedného z najkomplexnejších pátraní v histórii prípadov
francúzskej polície. Kriminálny thriller je inšpirovaný skutočným prípadom.
(Francúzsko, 2015, 120´, 3 € / 4 €)

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

pondelok 13. 6., 18.00 hod.

Cestovateľ Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ najnáročnejšiu expedíciu. Posádky dvoch žltých trabantov, poľského
Fiatu, Čezety, Jawy a dokonca aj dvoch invalidných vozíkov vyrazili z Austrálie a behom polročnej dobrodružnej
výpravy prešli Východný Timor, Indonéziu, Malajziu a Thajsko.
(Česko, 2016, 96´, 3 € / 4 €)

ĎALEKO OD ĽUDÍ

pondelok 13. 6., 20.00 hod.

„Ďaleko od ľudí – blízko k nebu“. Westernom inšpirovaná dráma, ktorá rozpráva o ceste dvoch mužov za
slobodou. Alžírsko 1954. V období plnom nepokojov a násilia sa na cestu cez pohorie Atlas vydáva z vraždy
obvinený dedinčan Mohamed a učiteľ Daru (Viggo Mortensen), ktorého vybrali ako eskortného sprievodcu
obvineného k súdu. Ich cesta však prináša rôzne nástrahy...
(Francúzsko, 2014, 102´, 3 € / 4 €)
predfilm: KOVBOJSKO
*sk /
Absurdný animovaný western o takmer - spravodlivosti. Réžia: David Štumpf. (SR, 2015, 5´)

MÄSIARI

utorok 14.6., 19.30 hod.

„Ich delikatesy obsahujú nezvyčajné ingrediencie…“. Svend (Mads Mikkelsen) a Bjarne (Nikolaj Lie Kaas)
pracujú v malom dánskom mestečku ako mäsiari. Už ich nebaví počúvať urážky svojho šéfa a rozhodnú sa, že si
založia vlastný obchod. Začiatky podnikania sú bezútešné, veľmi sa im nedarí, avšak niekoľko náhod im pomôže
získať veľkú zákazku. Šťastie im začína priať. Aj preto, že objavia tajnú ingredienciu... Autorom tejto čiernej
komédie ja jeden zo súčasných najvýraznejších európskych scenáristov Anders Thomas Jensen.
(Dánsko, 2003, 95´, 3 € / 4 €)

OKHWAN NA CESTE ZA SLOBODOU

*sk

pondelok 20.6., 18.30 hod.

Dokument Mareka Mackoviča rozpráva o 10-ročnej ceste okolo sveta na bicykli. Úspešný podnikateľ v roku
2001 zahodil oblek a kravatu, vzdal sa hľadania rodinného šťastia a vydal sa na epickú cestu okolo sveta. Za 10
rokov prešiel 192 krajín na bicykli, prežil nehody, únos, zranenia a bicykloval i s maláriou... To všetko aby
naplnil svoj sen - znovu zjednotiť Severnú a Južnú Kóreu.
(Slovensko, 2016, 71´, 2,50 € / 4 €)

JA, OĽGA HEPNAROVÁ

*sk

pondelok 20.6., 20.00 hod.

Príbeh 20-ročného dievčaťa, ktoré v roku 1973 nákladným autom úmyselne zabila osem nevinných ľudí na zastávke
električky. Tento čin považovala za svoju pomstu voči spoločnosti a stala sa poslednou popravenou ženou u nás...
Existenciálna dráma režisérov Tomáša Weireba a Petra Kazdu je obrazom osamelého človeka vymedzujúceho sa voči
väčšinovej spoločnosti.
(ČR – Poľsko – Franc. - SR, 2015, 105´, 3 € / 4 €)

MARGUERITE & JULIEN

utorok 21.6., 19.30 hod.

„Súrodenecká láska mimo dobra a zla“. Moderná rozprávka o túžbe, vášni, nádeji, láske a smrti. Nadčasový príbeh
za hranicami bežnej morálky a povrchného delenia na dobro a zlo. Julien a Marguerite de Ravalet, syn a dcéra lorda z
Tourlaville, sa nežne milujú už od detstva. Ale ako rastú a dospievajú, ich náklonnosť sa stáča smerom k nenásytnej
vášni. Spoločnosť, pobúrená ich aférou, donúti dvojicu, neschopnú ovládať svoje city, k úteku. Film režisérky Valérie
Donzelli bol v roku 2015 nominovaná na Zlatú palmu v Cannes.
(Francúzsko, 2015, 110´, 3 € / 4 €)

NAŠA MALÁ SESTRA

pondelok 27.6., 19.30 hod.

„Štyri sestry, jeden dom, nekonečno emócií.“ Rodinná (melo)dráma, ktorá na čechovovskom pôdoryse domu,
záhrady a štyroch sestier skladá poctu mágii všednosti. Tri sestry žijú spoločne vo veľkom dome v meste
Kamakura. Po smrti svojho otca, cestujú na vidiek na pohreb, kde spoznajú svoju plachú nevlastnú sestru. Ich
návrh, aby odišla žiť spolu s nimi, dospievajúca Suzu s nadšením prijíma. Začína tak obdobie sladkých i
trpkých dobrodružstiev… Film bol nominovaný na Zlatú palmu MFF v Cannes. (Japonsko, 2015, 128´, 3 € / 4 €)

KOMÚNA

utorok 28. 6., 19.30 hod.

„Viac ako rodina”. Komúna je svedectvom hroziaceho konca rodiny... Thomas Vinterberg zasadil svoj film do
polovice 70. rokov, do prostredia akademického spoločenstva na predmestí Kodane. Hrdinami filmu sú Erik, Ann a ich
dcéra Freja, ktorí začnú uskutočňovať svoj sen o autentickej komúne plnej vzájomnosti a radovánok. Idea láskyplného a
rodinného spoločenstva pod strechou Erikovho domu sa však začne rozpadávať, keď sa do domu prisťahuje jeho milenka.
Prežije ich ideál stretnutie s realitou?
(Dánsko – Holand. – Švéd., 2014, 111´, 3 € / 4 €)
***************************************************************************************************************

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

