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EVA NOVÁ

*sk / označenie cyklu SLOVENSKÉ KINO

*sk

pondelok 2.5., 18.00 hod.

(SR-ČR, 2015, 106´, 2 € / 4 €)
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. Film získal nedávno ocenenie SLNKO V SIETI v piatich najhlavnejších kategóriách: najlepší scenár,
najlepší mužský herecký výkon, najlepší ženský herecký výkon, najlepšia réžia a najlepší film.
predfilm: FONGOPOLIS
*sk / Animovaný labyrint mladého muža a železničnej stanice. Film Joanny
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU

Kožuch získal SLNKO V SIETI za najlepší animovaný film. (SR, 2014, 13´)

LÁSKA Z KHON KAEN

pondelok 2. 5., 20.10 hod.

Vojaci trpiaci tajomnou spavou chorobou sú premiestnení do provizórnej nemocnice v bývalej škole.
Dobrovoľníčka Jenjira sa stará o sympatického vojaka Itta. Mágia, uzdravovanie, milostná romanca a sny sú
súčasťou Jenjirinej nenásilnej cesty za hlbším poznaním seba samej aj sveta, ktorý ju obklopuje... Režisér
Apichatpong Weerasethakul a jeho nový magický film. (Thaj./V.Brit./Franc./Nem./Malajzia, 2015, 122´, 3 € / 4 €)

BOJ

utorok 3. 5., 19.30 hod.

Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate domov. Majster tichého napätia Tobias Lindholm (Hon;
Únos) prináša silný príbeh dôstojníka Clausa, ktorého jednotka sa dostane do ťažkej krížovej paľby. Aby
zachránil svojich mužov, urobí rozhodnutie, ktoré ma závažne dôsledky preňho aj pre jeho rodinu. Film sa za
Dánsko dostal do záverečného kola kandidátov na Oscara za minulý rok.
(Dánsko, 2015, 115´, 3 € / 4 €)

PRÍBEH LESA

pondelok 9.5., 18.00

* PREDSTAVENIE VHODNÉ AJ PRE DETI! / Divoká príroda z prvej ruky. Aj v lesoch na dosah
pulzuje prekvapivo bohatý život. Tvorcovia nakrúcali dokument 4 roky a vďaka unikátnym technológiám a
metódam nakrúcania dokážu autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť
vzrušujúci kolobeh života v ňom. Český dabing!
(Francúzsko, 2015, 97´, 3 € / 4 €)

VOJTECH

*sk

pondelok 9.5., 20.00 hod.

OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU
(Slovensko, 2015, 90´, 3 € / 4 €)
Tragikomédia Viktora Csudaia o kríze stredného veku. Vojtecha (Matej Landl) opustila manželka (Zuzana Mauréry), ktorá
pre neho znamenala celý život. Jeho sused Laco (Marián Miezga) je obstarožný „macho“, ktorý má mladú ženu (Zuzana
Šebová). Laco chodí občas do bordelu a Vojtechovi dáva dobre mierené „rady“. Aj Vojtech však môže stretnúť novú lásku...

ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA

*sk

utorok 10. 5., 19.30 hod.

* PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!!

(Slovensko, 2010, 69´, 2,50 € / 4 €)
Fascinujúci príbeh otca ázijských mrakodrapov - architekta Ladislava Hudeca. Traja súrodenci Martin (87) z Monaka,
Theo (85) z Kanady, Alessa (82) z USA spomínajú na svoje detstvo a mladosť v Šanghaji, rozprávajú fascinujúci životný
príbeh svojho slávneho otca – architekta Ladislava Hudeca. Okrem pozoruhodných informácií o jeho živote a diele
dokument prináša aj cenné svedectvo a autentické spomienky o živote Európanov v koloniálnom Šanghaji pred vznikom
ČĽR. Hudec bol dokonca možno prvým slovenským „kinárom“. V Šanghaji na začiatku 20. st. vlastnil dve kiná a sám bol
vášnivým filmárom. Z troch detí, už žije iba jeho dcéra Alessa vo Phoenixe.
Súčasťou podujatia je aj prezentácia
knihy Ladislav Hudec - Otec ázijských mrakodrapov a výstava portrétnych štúdii L.E.Hudeca od sochára Laca Saba.

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV *sk pondelok 16.5., 18.00 hod.
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU
(ČR – SR, 2015, 97´, 2 € / 4 €)
* PREDSTAVENIE VHODNÉ AJ PRE DETI! VŠETKO ČO SA POVIE, ČI JE PRAVDA, KTOVIE? Bohdanke
kliatba zakliala jej sedem bratov na havranov. Odvážna dievčina sa rozhodne, že svojich bratov zachráni. Môže to však
urobiť len ona sama bez pomoci iných, podľa rád starej bylinkárky... Rozprávka v réžii Alice Nellis na motívy Pavla
Dobšinského získala SLNKO V SIETI za najlepšiu filmovú výpravu a najlepšie masky.

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU *sk

pondelok 16. 5., 20.00 h.

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.
(PREMIÉRA! ČR – SR, 2016, 96´, 3 € / 4 €)

PÁTRANIE

utorok 17. 5., 19.30 hod.

„Poznamenaní vojnou“. Štyri osudy, ktoré spojila vojna a bizarné zvraty osudu. V období vojny v Čečensku sa
zdravotná sestra Carole ujme malého chlapca, po ktorom zúfalo pátra jeho staršia sestra počas exodu civilného
obyvateľstva. A potom je tu aj 20-ročný Koľja - regrút, ktorého postupne ubíja každodenný vojnový režim.
Humanistické dielo prináša režisér filmu ARTIST - Michel Hazanavicius.
(Francúzsko, 2014, 135´, 3 € / 4 €)

MALLORY

pondelok 23.5., 18.00 hod.

13 rokov na ceste zo dna v unikátnom časozbernom dokumentárnom filme Heleny Třeštíkovej. Hlavná hrdinka
Mallory sa po ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bežného života. Život sa s ňou nemaznal,
ona sa však po narodení syna dokázala vymaniť z drogovej závislosti a zvládla aj obdobie, kedy sa ocitla s dieťaťom
na ulici a žila ako bezdomovec... Film o nádeji, že každý ma šancu zmeniť svoj život. (Česko, 2015, 101´, 3 € / 4 €)

VTÁCI A ĽUDIA

pondelok 23.5., 20.00 hod.

Dvaja ľudia v parížskom letiskovom komplexe, dva príbehy o túžbe po dať zmysel svojej existencii. Americký
inžinier sa ocitol pod obrovským pracovným i emocionálnym tlakom a náhle sa rozhodne radikálne zmeniť
smer doterajšieho života. A je tu aj mladá hotelová chyžná, ktorá zažije dotyk nadprirodzena… „Realistická
rozprávka“ pre dospelých v réžii herečky a scenáristky Pascale Ferran.
(Francúzsko, 2015, 128´, 3 € / 4 €)

PARA NAD RIEKOU

*sk

utorok 24. 5., 19.30 hod.

* PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!! Robert Kirchhoff & Filip Remunda a ich
dokumentárna jam session. Životy troch zostarnutých muzikantov - trubkára Laca Decziho, saxofonistu
Ľubomíra Tamaškoviča a kontrabasistu Jána Jankejeho sa prepletajú v príbehu o sláve a jej pominuteľnosti. Sled
absurdných a tragikomických situácií otvára priestor prchavosti a márnosti, s ktorými zvádza večný boj poézia ako
východisko na ceste k nesmrteľnosti.
(PREMIÉRA! ČR – SR, 2015, 90´, 3 € / 4 €)

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. Ten je totiž presvedčený, že na
záhrade jeho babičky je zakopaný poklad.
(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!!! Krátka cesta za veľkým snom. Tragikomická
roadmovie debutanta Rasťa Boroša je príbehom zo súčasnosti inšpirovaným životom reálnych ľudí. Tematicky
sa dotýka obchodu s dievčatami, no rozpráva v prvom rade o priateľstve a o univerzálnom pute medzi dvoma
ľuďmi z okraja spoločnosti.
(Slovensko, 2015, 79´, 3 € / 4 €)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

