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MIRAGE                                          pondelok   4.5., 19.00 hod.  

Moderný western, ktorý vypovedá o rasizme, rovnoprávnosti, moci a slobode. Príbeh afrického futbalistu 

Francisa (Isaach de Bankolé), ktorý je na úteku pred spravodlivosťou a nachádza úkryt na farme ďaleko od 

civilizácie, v srdci maďarskej pusty. Farma je však v skutočnosti miestom moderného otrokárstva a vedie ju 

šéf miestnej mafie...                                (Maďarsko - Slovensko, 2014, 90 ,́ 3 € / 4 €) 
 

CHOĎ DO PEKLA                                               utorok 5.5., 18.30 hod. 
Fred sa vracia po 15 rokoch z väzenia. Jeho bratia sa chystajú na veľkú lúpež nákladu medi. Fred sa k ním pridáva, 

lenže plán sa im vymyká z rúk a on sa bude musieť rozhodnúť, či mu snaha postarať sa o bratov stojí za niekoľkoročné 

väzenie. Drsný príbeh o vine a treste, ale tiež o nájdení duchovnej slobody. Film s prvkami westernu a filmu noir 

preberá zároveň dynamické prvky súčasnej akčnej a thrillerovej produkcie.              (Francúzsko, 2014, 94 ,́ 3 € / 4 €) 
 

HOLUB  SEDEL  NA KONÁRI A PREMÝŠĽAL O ŽIVOTE 
Víťazný film MFF v Benátkach 2014!                         utorok 5.5., 20.15 hod. 
Kaleidoskopická potulka ľudskými túžbami, ktoré sa skrývajú v každom z nás. Majster komediálnej 

absurdity Roy Andersson vnáša humor i do tak bolestivých vecí, ako sú smrť, starnutie, nezaplatené dlhy či 

neopätovaná láska. Pozrite sa na svet z vtáčej perspektívy!                       (Švédsko, 2014, 101´, 2,50 € / 4 €) 
 

PROTI PRÍRODE                                                              pondelok   11.5., 19.00 hod.   

Ole Giæver ako režisér i hlavný predstaviteľ priamočiareho a humorného portrétu muža, ktorý sa túži vymaniť 

zo zabehnutých koľají. Cesta do drsnej nórskej krajiny za porozumením seba samého. Martin má pocit 

nedostatočnosti a pripadá si odcudzený od svojich kolegov v práci aj od svojej rodiny. Vyráža preto sám na 

víkendovú túru do hôr a my počujeme jeho necenzurované myšlienky - nekompromisné úprimné postrehy o jeho 

živote, o ňom samotnom a o ľuďoch v jeho okolí.                                               (Nórsko, 2014, 80 min., 3  € / 4 €) 
 

MILAN ČORBA                          utorok 12.5., 18.30 hod. 

Dokumentárny portrét Martina Šulíka o významnom kostýmovom výtvarníkovi, scénografovi a pedagógovi. 

Milan Čorba patril ku generácii tvorcov, ktorí položili základy modernej slovenskej kultúry, a ktorí sa snažili 

držať krok s dynamickým pohybom umeleckých hnutí v Európe. Spolupracoval na filmoch, ktoré formovali 

podobu slovenskej televízie, podieľal sa na dielach, ktoré určovali smerovanie slovenskej a českej kinematografie 

a výrazne ovplyvnil aj podobu slovenského a českého divadla.           (Slovensko, 2014, 72´, 2 € / 4 €) 
 

HRANA  4 filmy o Marekovi Brezovskom                   utorok   12.5., 20.00 hod. 
 

Filmové svedectvo režiséra Patrika Lančariča o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z 

najtalentovanejších slovenských hudobných skladateľov novej doby Mareka Brezovského, podáva obraz o celej 
jednej generácii, ktorá dospievala v chaotickom porevolučnom období prvej polovice deväťdesiatych rokov.   

 (Slovensko, 2014, 129 min., 3 € / 4 €) 
 

FAUST                                                       pondelok 18.5., 19.00 hod. 

Víťazný film MFF v Benátkach 2011! Neopätovaná láska, bezbrehé vášne, strhujúca púť plná poetických 

i drsných záberov. Film Alexandra Sokurova poukazuje na ľudské slabosti i chyby a znovuobjavuje Fausta 

ako hlboko ľudský príbeh, ktorý vás vtiahne do dávnych čias. Kombinácia ruskej réžie, medzinárodného 

hereckého obsadenia a českých exteriérov prináša novú interpretáciu známeho mýtu o zapredaní duše 

diablovi...                (Rusko, 2011, 134´, 3 € / 4 €) 
 

ZBOHOM JAZYKU                utorok   19.5., 18.30 hod. 
Jean-Luc Godard a jeho vnímanie vzťahu muža a ženy, ktorý nehovoria rovnakým jazykom... Tento 

legendárny režisér priniesol v 60. rokoch nové pravidlá filmového rozprávania a aj vo svojom novom filme 

narúša kontinuitu filmového deja a prináša pohľad na tému jazyka a komunikácie. Film získal Cenu poroty 

na MFF v Cannes 2014.                 (Francúzsko, 2014, 70´, 3 € / 4 €) 
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DIVOKÉ HISTORKY      utorok   19.5., 20.00 hod. 

Výnimočnú čiernu komédiu Damiána Szifrona koprodukovali bratia Almodóvarovci a priniesli do kín šesť divokých 

historiek, ktoré spája téma pomsty a rôznych nespravodlivostí či krívd. Hrdinovia filmu sa v rôznych situáciách 

dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť. Film bol v záverečnom kole OSCARových nominácii za najlepší 

zahraničný film.                            (Argentína - Španielsko, 2014, 122 ,́ 3  € / 4 €) 
 

MOTÝLE   (The Duke of Burgundy)                            pondelok 25.5., 19.00 hod. 

Na nemenovanom chátrajúcom šľachtickom sídle žije zberateľka motýľov Cynthia s milenkou Evelyn. Vo 

svojom svojbytnom a trochu výstrednom svete sa oddávajú erotickým hrátkam. Všetci na vlastnej koži predsa 

poznáte ten stres spojený s naplňovaním predstavy, ktorú majú o nás naši blízki a tiež, aby naši blízki spĺňali naše 

očakávania... Britská filmová lahôdka sa vyznačuje podmanivou erotickou atmosférou, výraznou hudobnou 

zložkou a odkazmi na erotické filmy 70. rokov..            (PREMIÉRA!, Veľká Británia, 2014, 104´, 3  € / 4 €) 
 

FÍZLI !       (Wrong Cops)                utorok   26.5., 18.30 hod. 
Autorský film hudobného producenta a multitalentovaného filmára Quentina Dupieuxa  je fraškovou komédiou o 

zdegenerovaných veľkomestských policajtoch, ktorí sú vo svete budúcnosti bez zločinu jedinými gaunermi a neplatia 

pre nich žiadne zákony, je všetko podriadené pudovosti, spontánnej tuposti  a nezmyselnosti. Estetika béčkových 
filmov 70. a 80. rokov, letargické tempo v kontraste s veľmi dynamickou hudobnou stopou, čierny humor a bizarné 

dialógy – sú hlavnými atribútmi tejto komédie.                          (PREMIÉRA, Francúzsko - USA, 2013, 85 ,́ 3 € / 4 €) 
 

ŽIVOT TEJ DRUHEJ                 utorok   26.5., 20.00 hod. 

Lahodná romantická komédia herečky a režisérky Sylvie Testud je ako správne namiešaný drink s tajomstvom, 

zľahka prikorenený dávkou mystéria i drámy. Láska na prvý pohľad, výlet na pláž, vášnivá noc... Ráno si však Marie 

(Juliette Binoche) nedokáže spomenúť na posledných 15 rokov svojho života... Jej príbeh sledujeme až do momentu, 
keď si začne uvedomovať, akou bola kedysi slobodnou dievčinou, letiacou svetom s ľahkosťou motýľa, a akou ženou 

sa postupne po rokoch manželstva a materstva stala.    (Francúzsko – Belgicko - Luxembursko, 2012, 97 ,́ 3 € / 4 €) 
 

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., 19.00 hod. 

 


