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POZÍCIA DIEŤAŤA

pondelok 3.3., 19.30 hod.

Má materská láska svoje hranice? Mladý muž spôsobí tragickú nehodu, pri ktorej zomiera malé dieťa. Mužova
matka je presvedčená, že môže svojho syna zachrániť pred krutým trestom pomocou úplatkov a krivých
výpovedí. Režisér Călin Peter Netzer rekonštruuje udalosti jednej noci. Nekompromisný pohľad na bezútešný
a skorumpovaný stav polície a súdnictva. Jeden z najlepších európskych filmov minulého roku získal Zlatého
medveďa a Cenu FIPRESCI na MFF Berlín 2013. (Rumunsko, 2013, 112 min., rumunčina, čes. tit., 3 € / 4 €)

RIVALI

utorok 4.3., 19.30 hod.

Skutočný príbeh Nikiho Laudu. Režisér Ron Howard nás pozýva do zlatých čias Formuly 1. Príbeh dvoch
brilantných pretekárov a odvekých rivalov Nikiho Laudu (Daniel Brühl) a Jamesa Hunta (Chris Hemsworth)
v profesionálnom aj v osobnom živote. Lauda sa spamätáva z takmer smrteľnej nehody a vracia sa späť do hry,
aby si to s britským playboyom rozdal v pretekoch za titulom svetového šampióna.
(USA – Nemec.- V. Brit., 2013, 123 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

Créme de la Créme // 10. - 11.marca
Prehliadka súčasného francúzskeho filmu

ČIERNA VDOVA

;

pondelok 10.3., 18.00 hod.

Na mnohých festivaloch oceňovaná filmová adaptácia známeho bestselleru (autor predlohy Yasmina Khadra)
sugestívne vykresľuje morálnu dilemu arabsko-izraelského chirurga... Keď objaví manželkin list na rozlúčku,
zrúti sa mu celý doterajší svet. Stráca doterajšie ilúzie a začína si uvedomovať, že žil v umelo vytvorenej realite,
ktorej súčasťou bola neznáma žena. Libanonský režisér Ziad Doueiri zobrazuje palestínsko-izraelské vzťahy a
fenomén teroristických útokov.
(Francúzsko – Belgicko – Libanon , 2012, 102 min., čes. tit., 2,50 € / 4 €)

MOJA VLASŤ

;

pondelok 10.3., 20.00 hod.

Režisér Mohamed Hamidi vo svojom debute balansuje na pomedzí komédie a drámy a rozohráva príbeh mladého
Francúza, ktorý preniká k vlastným koreňom. Otec ho posiela do Alžírska, aby zachránil jeho rodný dom pred
demoláciou. Farid v zdanlivo zaostalej krajine spoznáva jedinečných ľudí, ktorých humor a priamočiarosť ho
prekvapí a hlboko zasiahne. Medzi nimi je aj jeho mladý bratanec s rovnakým menom ako on a s túžbou emigrovať
do bohatého Francúzska...
(PREDPREMIÉRA!, Francúzsko - Alžírsko, 2013, 87 min., čes. tit.,3 € / 4 €)

TANGO LIBRE

;

utorok 11.3., 18.00 hod.

Režisér Frédéric Fonteyne vo svojom oceňovanom filme odráža dusnú atmosféru väzenia a v rytme tanga
mapuje zložitú sieť medziľudských vzťahov. Jean-Christophe je rozpačitý, trochu nešťastný a veľmi osamelý
väzenský dozorca. Jeho jedinou radosťou je kurz argentínskeho tanga, na ktorom spozná nováčika kurzu –
Alice. Stretnú sa ale aj mimo hodín tanga, keď Alice navštívi svojho manžela vo väzení...
(Francúzsko – Belgicko - Luxembursko, 2012, 98 min., čes. tit., 2,50 € / 4 €)

S MOLIÉROM NA BICYKLI

utorok 11.3., 20.00 hod.

Úspešný herec Gauthier je hlavnou hviezdou v divákmi obľúbenom televíznom seriáli, ktorý mu prináša
dostatok peňazí aj slávy. Do cesty sa mu však pripletie ambiciózny divadelný projekt a jeho herecký sen
stvárniť postavu Moliérovho Mizantropa. Vedľajšiu postavu hry chce získať pre svojho priateľa Serga. Ten
však pred niekoľkými rokmi odišiel z mesta a žije v zapadnutom kúte Francúzska na brehoch Atlantiku.
Emócie a pocity oboch postáv sú v komédii režiséra Philippe Le Guaya vyjadrené prostredníctvom
citovaných replík zo známej Moliérovej hry a prelínajúci príbeh postáv so samotnou divadelnou hrou.
(PREDPREMIÉRA!, Francúzsko, 2013, 104 min., čes. tit.,3 € / 4 €)

VŠETKO, ČO MILUJEM

pondelok 17.3., 19.30 hod.

Totalita láske, slobode a šťastiu nepraje. Poľský režisér Jacek Borcuch zobrazuje 80. roky, kedy sú boje
progresívnej mládeže s konzervatívnym komunistickým režimom v plnom prúde. V poľskom pobrežnom meste
zakladá osemnásťročný Janek v roku 1981 punkovú kapelu, aby mohol nahlas spievať o veciach pre neho
najdôležitejších... V tom čase ale „Solidarność“ (Solidarita) bojuje za slobodu a demokraciu a v zemi rastie napätie...
(Poľsko, 2009, 95 min., poľština, čes. tit., 2,50 € / 4 €)

ŽIVOT TEJ DRUHEJ

Film café Európa ~ téma: ŽENA

utorok 18.3., 19.30 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.
Tematická projekcia európskeho filmu s následnou debatou Juraja Kušnierika a jeho hosťami

(Francúzsko – Belgicko - Luxembursko, 2012, 97 min., čes. tit., VSTUP VOĽNÝ)
Film café Európa sa koná pod záštitou:
EURÓPSKA KOMISIA

a

FILM EUROPE MEDIA COMPANY

Mediálnym partnerom projektu je RÁDIO FM

ROZBITÝ SVET

pondelok 24.3., 19.30 hod.

Silná, podmanivá i dojemná štúdia lásky v jej mnohých podobách. Najlepší britský film roku 2012 je filmovým
debutom divadelného režiséra Rufusa Norrisa. Prináša príbeh jedenásťročnej Skunk, ktorá je diabetička a je pekne
nad vecou. Začali sa jej letné prázdniny a jej dni vypĺňajú chvíle zdanlivo bezstarostných nádejí... Popri pôsobivej
kamere a výraznej hudbe herecky potešili Tim Roth v úlohe otca a najmä neherečka Eloise Laurence ako Skunk.
(PREMIÉRA!, Broken, V.Británia, 2012, 90 min., angličtina, čes. tit., 3 € / 4 €)

BORGMAN

utorok 25.3., 19.30 hod.

Pulzujúci holandský triler s prvkami temnej komédie prináša viacvrstvovú satiru na súčasné spoločenské neduhy
ako konzum, či rasizmus. Borgmanov nečakaný príchod do exkluzívnej štvrte odštartuje sériu znepokojivých, až
bizarných udalostí okolo starostlivo budovanej fasády majetného manželského páru, ich troch detí a opatrovateľky.
Režisér a scenárista Alex van Warmerdam súťažil so svojim filmom na MFF Cannes 2013 a bol uvedený aj na
MFF Toronto.(PREDPREMIÉRA!, Holandsko – Belg. – Dán., 2013, 113 min., holandčina, čes. tit., 3 € / 4 €)

WALESA, ČLOVEK Z NÁDEJE
Nový film Andrzeja Wajdu...

ŠTVOREC V KRUHU
Nový slovenský film Ľubomíra Štecka...

pondelok 31.3., 19.30 hod.

(PREMIÉRA!, Poľsko, 2013, 127 min., poľština, slov. tit., 3 € / 4 €)

utorok 1.4., 20.00 hod.
(PREMIÉRA!, Slovensko-Česko, 2013, 70 min., 3 € / 4 €)

