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***pokiaľ nie je uvedení inak - všetky uvádzané filmy sú MLÁDEŽI PRÍSTUPNÉ OD 15 ROKOV
V PÔVODNOM ZNENÍ SO SLOVENSKÝMI alebo ČESKÝMI TITULKAMI ***

MAREC 2019
v dňoch 4.3. a 5.3. budú projekcie v Študovni SDKS

BIOMASAKER

*sk

HOVORY S TGM

*sk

pondelok 4.3., 18.00 hod.
Dokument z cyklu „Hrdinovia medzi nami“ uvedie osobne autorka filmu. Po skončení projekcie bude
beseda aj s ďalšími odborníkmi k téme filmu. Korupcia v prípadoch slovenských lesov priniesla
BIOMASAKER. Životné prostredie na Slovensku je v kritickom stave. Čelíme novodobej ekocíde. Jana Bučka
rozpráva vo svojom filme príbeh jednotlivca v boji s mocenskými štruktúrami a zároveň poukazuje na odvrátenú
stranu využívania alternatívnych zdrojov energie.
(Slovensko, 2018, 30´, 2 € / 4 €)
pondelok 4.3., 20.00 hod.

Jan Budař ako Karel Čapek a Martin Huba ako T. G. Masaryk excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov
našej histórie. Film je plný nečakaného napätia i emócie počas stretnutia dvoch významných mužov na jeseň v roku 1928.
Obaja sú symbolmi československej demokracie, ktorá má práve 10 rokov...
(Česko - Slovensko, 2018, 80´, 3 € / 4 €)

KAFARNAUM

utorok 5.3., 19.30 hod.
Cena poroty na MFF v Cannes 2018. Film je nominovaný na OSCARA za najlepší zahraničný film!!
*OSCAR 2019

Príbeh dvanásťročného chlapca, ktorý zažaluje svojich rodičov za to, že mu dali život. Strhujúca výpoveď o živote v
najchudobnejších slumoch súčasného Libanonu. Snímku, ktorá na tohtoročnom festivale v Cannes ohromila divákov,
kritiku i porotu, vďaka zmesi realizmu a intenzívnych emócií prirovnávajú k slávnemu Milionárovi z chatrče. Libanonská
režisérka a scenáristka Nadine Labaki podáva vyhrotené a mierne pitoreskné svedectvo o extrémnych podmienkach života
vo svojej krajine pohľadom malého dieťaťa...
(Libanon - Franc.- USA, 2018, 120´, 3€ / 4€)

VERNÍ NEVERNÍ

pondelok 11.3., 18.00 hod.
Abel a Marianne sú 10 rokov rozídení. Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne získať Marianne späť. Veci sa
však zmenili: Marianne má syna Josepha a jeho teta, mladá Éve, vyrástla. A majú tajomstvá, ktoré postupne
odhaľujú... Romantická komédia herca, scenáristu a režiséra Louisa Garella. (Francúzsko, 2018, 75´, 3 € / 4 €)

STUDENÁ VOJNA

*CRÉME DE LA CRÉME 2019

pondelok 11.3., 19.30 hod.
Film získal 5 ocenení od Európskej filmovej akadémie (EFA) a je nominovaný na 3 OSCARov.
Režisér Oscarového filmu Ida - Pawel Pawlikowski - prináša vášnivý príbeh lásky odohrávajúci sa na pozadí
časov budovania stalinovského Poľska. Speváčka Zula a skladateľ Wiktor nedokážu byť spolu, ale zároveň sa
neuveriteľne priťahujú. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s Wiktorom
rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú „studenú vojnu“. (Poľ. – Franc.- V.B., 2018, 84´, 3 €/4 €)
*OSCAR 2019

*EFA 2018

DIEVČA

*EFA 2018
utorok 12.3., 19.30 hod.
Film bol ocenený v Cannes cenou Zlatá kamera a režisér filmu bol EFA označený ako OBJAV ROKA.
Príbeh dievčaťa, ktoré sa narodilo v mužskom tele, s veľkou túžbou byť naozajstnou ženou. Lara podstupuje
hormonálne a chirurgické procedúry, ktoré z nej spravia ženu. Zároveň sa zapisuje na prestížnu baletnú školu,
kde oddych nemá miesto. Všetci v jej okolí jej snahu a túžbu chápu a podporujú ju, film nie je o boji s okolím.
Je o vnútornom boji Lary, o túžbe, ktorá je tak silná, že jej v nej nič nezabráni. (Belgicko, 2018, 105´, 3 € / 4 €)

TIESŇOVÉ VOLANIE

pondelok 18.3., 18.00 hod.
Bývalý policajt Asger Holm, preradený na službu tiesňovej linky, odpovie na volanie od unesenej ženy. Keď je hovor
náhle prerušený, začína po žene a jej únoscovi pátrať. S telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami
kancelárie vstúpi do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu. Debutant Gustav Möller, vo svojom
oceňovanom filme experimentuje s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom...
(Dánsko, 2017, 85´, 3 €/4 €)

BEKASÍNKA !

pondelok 18.3., 19.45 hod.
Adaptácia slávneho komiksu. Bécassine sa narodila na skromnej bretónskej farme. Svoju detskú naivnosť si zachová
nedotknutú aj v dospelosti. Sníva o odchode do Paríža, no stretnutie s Loulotte, malým dievčatkom, ktoré obráti jej
život naruby. Stane sa jej pestúnkou a vytvorí sa medzi nimi silná spolupatričnosť... príchod nedôveryhodného
gréckeho bábkara veci však skomplikuje. Nikto ale neráta s Bécassine, ktorá opäť raz dokáže, že je ženou činu. Je
naivná, bezzištná, zasnená, vynaliezavá, vždy úprimná, nevinná, jemná, optimistická, verná, otvorená, vtipná,
nenapraviteľná, nadšená, fascinovaná rýchlosťou, žasnúca nad elektrickým osvetlením, veľmi praktická, inštinktívna,
nešikovná, veľkorysá, bojovná, plniace sľuby...
(Francúzsko, 2018, 102´, 3 € / 4 €)
*CRÉME DE LA CRÉME 2019

LETO

utorok 19.3., 19.30 hod.
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda,
Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom
a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky. (Rusko, 2018, 126´, 3 € / 4 €)

PUNK JE HNED!

*FEBIOFEST 2019
*sk
pondelok 25.3., 18.00 hod.
Film Juraja Šlauka je inšpirovaný životom pankáčov prebývajúcich na periférii. Príbeh tridsaťročného drogovo
závislého Kwička, ktorý žije v rozpadajúcom sa podnájme so svojou družkou a dvojročným synom. Jeho idylický svet
jedného dňa ostro narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojim impulzívnym správaním, ktoré neráta s
dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád.
(Slovensko - Česko, 2018, 75´, 2,50 € / 4 €)

ÚTEK

*FEBIOFEST 2019

pondelok 25.3., 19.30 hod.

POZOR!!! – ZMENA PROGRAMU!
Na varšavskej hlavnej stanici sa jedného dňa objaví neznáma žena trpiaca stratou pamäti. Po dvoch rokoch sa
pod menom Alicja vracia k rodine, ktorá ju spoznala v televíznej relácii. Je možné znovu obnoviť prerušené
vzťahy, keď sú pre Alicju jej blízky iba cudzincami? Po medzinárodne úspešnom debute Vábenie sirén, ktorý
originálnym spôsobom prepájal žáner muzikálu, rozprávky a hororu, prichádza poľská režisérka Agnieszka
Smoczyńska tentokrát s atmosférickou psychologickou drámou, inšpirovanou skutočným príbehom. Snímke
dominuje koncentrovaný herecký výkon Gabriely Muskałovej, ktorá je aj autorkou scenára, silnú atmosféru
dokresľuje minimalistická hudba Filipa Míšeka.
(Poľsko – Česko – Švédsko, 2018, 103´, 3 € / 4 €)

ONI A SILVIO

pondelok 26.3., 19.00 hod.
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex? Moc? Je to všetko možné dosiahnuť a nestratiť cestou
vlastnú tvár? Paolo Sorrentino ponúka provokatívnu komediálnu drámu o známom miliardárovi, škandalistovi,
mediálnom magnátovi a dlhoročnom predsedovi talianskej vlády – Silviovi Berlusconim v podaní Toniho
Servilla. Nahliadnete do súkromia tohto muža a zažijete až mrazivé groteskné situácie pri pohľade na fungovanie
cynického mechanizmu moci.
(Taliansko – Francúzsko, 2018, 150´, 3 € / 4 €)
******************************************************************************
*FEBIOFEST 2019

Staré divadlo Karola Spišáka vás pozýva na svoju novú inscenáciu PRÍZRAKY
Hra britského autora Davida Greiga je európskym divadelným hitom. Vtipná a zábavná, drsne prekvapivá aj
dojímavo ľudská. Chvíľami akčná komédia, inokedy komédia omylov. Možno mini muzikál, miestami rodinná
dráma, občas romantická love story. No vždy iná, než by sa v tej ktorej chvíli mohlo divákovi zdať.

od 8. marca v Štúdiu Tatra
************************************************************************************

