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LEVIATAN

pondelok

2.3., 19.00 hod.

Svetoznámy ruský režisér Andrej Zvjagincev prináša pôsobivý pohľad na márny boj jednotlivca proti autoritám za svoje práva
a vlastníctvo. Automechanik Koľja žije so svojou rodinou na severe Ruska. Starosta mesta však má s jeho domom a pozemkom
iné „plány“... Realisticky vyrozprávaný príbeh v spojení s čarom severskej krajiny získal v Cannes cenu za najlepší scenár a bol
v záverečnom kole OSCARových nominácii za najlepší zahraničný film. (Rusko, 2014, 140´, 3 € / 4 €)

CHLAPČENSTVO

(Boyhood)
utorok 3.3., 19.00 hod.
Nežný, vtipný, duchaplný a melancholický film. Na príbehu o dospievaní jedného obyčajného chlapca pracoval režisér
Richard Linklater 12 rokov. Mason je sympatický 6-ročný chlapec, ktorý po rozvode rodičov žije so staršou sestrou
Sam a mamou (Patricia Arguette). S otcom (Ethan Hawke) sa ale obidve deti pravidelne vídajú a majú s ním
kamarátsky vzťah... S Masonom potom prežívame aj pubertu, dospievanie a začiatok dospelosti. . Po ceste stretáva
mnoho priateľov, prvých a druhých lások, konfliktov i zmierení...
Film mal v záverečnom kole 6 nominácií na OSCARa.
(Cyklus: DETI, DETI!?; USA, 2014, 166´, 3 € / 4 €)

NÁVRAT DO HORIACEHO DOMU

pondelok 9.3., 18.00 hod.

Chaviva Reicková (1914 - 1944), príslušníčka britskej spravodajskej služby, aktivistka i zanietená sionistka, túži prísť pomáhať
do krajiny svojho detstva počas SNP. Bola jednou z palestínskych židovských parašutistiek vyslaných na vojenské misie do
nacistami okupovanej Európy. Dokumentárny film Anny Gruskovej prináša množstvo neznámych archívnych materiálov,
spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže
inšpirovať i v súčasnosti.
(PREMIÉRA!, Slovensko, 2014, 66 min., 2 € / 4 €)
Hosť večera slovenského filmu: scenáristka a režisérka Anna Grusková (po projekcii sa uskutoční beseda k filmu)

IDA

pondelok 9.3., 20.30 hod.

Režisér Paweł Pawlikowski ponúka divákom poetický príbeh o hodnotách krásy, lásky a hľadania pravdy. 18-ročná
novicka sa onedlho stane mníškou, čaká ju však ešte návšteva jedinej žijúcej príbuznej, o ktorej existencii doposiaľ
netušila. Toto nečakané stretnutie nasmeruje mladú Annu na cestu za odkrytím rodinného tajomstva, ktoré sa osudovo
týka jej vlastného života, jej pôvodu i pravého mena... Film bol v záverečnom kole OSCARových nominácii za
najlepší zahraničný film.
(Poľsko - Dánsko, 2013, 80´, 3 € / 4 €)

DIVOKÉ HISTORKY

utorok 10.3., 19.00 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. Pocity hnevu sú v ňom vyobrazené univerzálne, rovnako ako
uvoľňujúci účinok smiechu, ktorý sa dostaví pri každom zo šiestich prekvapivých rozuzlení. Film bol v záverečnom
kole OSCARových nominácii za najlepší zahraničný film.
(Argentína - Španielsko, 2014, 122´, 3 € / 4 €)
16. a 17. marca
*****
NEPREMIETAME

KUKURIČNÝ OSTROV

pondelok 23.3., 19.00 hod.

Rieka Inguri je prirodzenou hranicou, ktorá rozdeľuje Gruzínsko a Abcházsko. Po jednej z jarných záplav sa uprostred
jej toku utvorí ostrovček, ako stvorený pre pestovanie kukurice. Starý abcházsky farmár si na „zemi nikoho“ postaví
chatrč. Žije v nej so svojou mladučkou vnučkou. Tak ako zreje kukurica, dospieva aj dievčina a blíži sa neodvratná
konfrontácia s kolobehom života mimo ostrova. Režisér Georgij Ovašvili vo svojej poetickej filmovej básni pomocou
strihovej skladby a takmer bez použitia slov komponuje priezračnú drámu o prepojení človeka s prírodou.
(PREMIÉRA! Gruzínsko - Nemecko - Francúzsko - Česká republika - Kazachstan, 2014, 100´, 3 € / 4 €)

VEĽKÁ NÁDHERA / Film café Európa ~ téma: Aká je duša Európy? utorok 24.3., 18.00 h.
„Magická a čistá krása sa skrýva až pod povrchom.“ Režisér Paolo Sorrentino prináša vizuálne podmanivú
komediálnu drámu o hľadaní zmyslu vlastnej existencie a zmierení sa s večne plynúcim časom a starnúcim telom.
Kritika súčasnej spoločnosti, žijúcej v povrchnosti, pretvárke a zaslepenosti. Okrem množstva európskych cien film
získal aj OSCARa v kategórii NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM. (Taliansko - Francúzsko, 2013, 141´, VSTUP
VOĽNÝ) // Film café Európa sa koná pod záštitou: EURÓPSKA KOMISIA a FILM EUROPE MEDIA COMPANY

30. - 31. marca

Crème de la Crème

EASY MONEY

/ Film caf é Euró p
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utorok 24.2., 19.00 h.

t é ma : Sme už z a vodou?

30. - 31. marca 2015 / Crème de la Crème
Prehliadka súčasného frankofónneho filmu

LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN

pondelok 30.3., 18.00 hod.

L’amour est un crime parfait

Horské oblasti medzi Švajčiarskom a Francúzskom ponúkajú panensky
krásnu krajinu, ale tiež netušené možnosti ukryť pod snehovými závejmi nežiaduce dôkazy. Marc vyučuje literatúru
na univerzite v Lausanne a sprevádza ho povesť sukničkára. Pár dní po zmiznutí najlepšej študentky, poslednej
Markovej koristi, sa zoznámi s Annou... Mrazivý thriller s hitchcockovským napätím nakrútili Arnaud a JeanMarie Larrieuovci.
(PREDPREMIÉRA!, Švajčiarsko – Francúzsko, 2014, 110 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

TRI SRDCIA / 3 coeurs

pondelok 30.3., 20.00 hod.

Režisér Benoît Jacquot a jeho nebezpečný milostný trojuholník! Za osudovým stretnutím Marca a Sylvie stojí

jednoduchá vec - zmeškaný vlak. Prežiarená noc francúzskeho provinčného mestečka potom nabáda k príjemnej
prechádzke a nezáväznej konverzácii dvoch doteraz cudzích ľudí. Bolo by však škoda nevyužiť tejto neuveriteľnej
harmónie. Ďalším miestom ich rendez-vous má byť Paríž... Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara
Mastroianni a Catherine Deneuve v hlavných úlohách milostnej filmovej delikatesy.
(PREDPREMIÉRA!, Belgicko - Francúzsko – Nemec., 2014, 106 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

VIOLETTE

utorok 31.3., 19.00 hod.

Príbeh nevinného, čistého a úprimného dievčaťa Violette Leduc (Emmanuelle Devos), ktorá sa vďaka svojmu
výnimočnému talentu dostane do víru "veľkého sveta". Z nemilovanej a prehliadanej ženy sa stáva uznávaná
a obdivovaná spisovateľka. Jej odvážna tvorba v polovici 20. storočia sa stala inšpiráciou mnohých generácií
spisovateľov. Réžia: Martin Provost.
(PREDPREMIÉRA! Franc. - Belg., 2013, 139 min., čes. tit., 3 € / 4 €)
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utorok 24.2., 19.00 h.

Hlavným organizátorom prehliadky sú: FILM EUROPE MEDIA COMPANY a FRANCÚZSKY INŠTITÚT na Slovensku

Partnerom prehliadky je:
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny,
Katedra translatológie,
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v NItre
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