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(PROJEKT 100)

2015
pondelok 2.11., 18.00 hod.

Legendárny nemecký režisér Friedrich W. Murnau (Upír Nosferatu a iné) nakrútil svoj prvý americký film bez
zásahov štúdia do jeho autorských zámerov. Príbeh rozpráva o milostnom ošiali mladého vidieckeho farmára
k mestskej krásavici. Dokáže sa kvôli erotickému vzplanutie mladík „zbaviť“ svojej manželky? A chce to vôbec?
Film získal vďaka expresívnemu hereckému výrazu a výtvarne pôsobivej kamere hneď troch Oscarov v prvom
ročníku udeľovania tejto ceny americkej filmovej akadémie.
(USA, 1927, 95´, 3 € / 4 €)

ČISTIČ

pondelok 2.11., 20.00 hod.

Všetku špinu nezmyješ…. Nový film režiséra Petra Bebjaka. Osamelý mladík Tomáš (Noël Czuczor) sa živý ako
čistič miest, na ktorých skonali ľudia alebo domáce zvieratá. Jeho stereotypné dni naruší až nová záľuba... Keď sa
zamiluje, situácia sa mu nečakane vymyká spod kontroly.
(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 94´, 3 € / 4 €)

MLADOSŤ

(PROJEKT 100)

utorok 3.11., o 17.30 a 20.00 hod.

Nazrite okom Paola Sorrentina (Veľká nádhera) do prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela
v švajčiarskych Alpách. Dvaja starí priatelia Fred (Michael Caine) a Mick (Harvey Keitel) sú tu, ako každý rok, na
liečení. Medzi liečebnými kúrami spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového režiséra
a uvažujú – o živote, starobe, mladosti, kráse, kreativite...
(Tal.-Franc.-Švajčiar., 2015, 118´, 3 € / 4 €)

ČAKÁREŇ

pondelok 9.11., 18.00 hod.

Dokument režiséra Paľa Korca zobrazuje cez rôzne možnosti čakania kolobeh jedného života, ktorý vychádza z
konkrétnych osudov reálnych žien, tak ako sa odohrávajú, alebo odohrali. Dokumentárna mozaika života, ktorá
v niektorých chvíľach prerastá až do krutej sociologickej sondy dnešného sveta. Všetky príbehy spája čakáreň na
železničnej stanici a fragmentárny pohľad na svet. (Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 72´, 3 € / 4 €)

LOVE

(PROJEKT 100)

pondelok 9.11., 19.45 hod.

LÁSKA stojí mimo dobra a zla. LÁSKA je genetická potreba. LÁSKA je zmenený stav vedomia. LÁSKA je tvrdá droga.
LÁSKA je duševná choroba. LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA presahuje ľudské ja. LÁSKA je oslepujúce svetlo.
LÁSKA sú spermie, tekutiny i slzy. LÁSKA je Gaspar Noé a jeho vzrušujúca erotická melodráma o chlapcovi, dievčati
a DAĽŠOM DIEVČATI.
(PREMIÉRA!, Prístupný od 18 rokov!, Franc.-Belgicko, 130´, 2015, 3 € / 4 €)
DISTRIBUČNÁ PREDPREMIÉRA nového filmu za osobnej účasti tvorcov

EVA NOVÁ

pondelok 16.11., 18.00 hod.

PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI režiséra MARKA ŠKOPA, kameramana JANA MELIŠA a hereckých
protagonistov ( EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, MILAN ONDRÍK, ŽOFIA MARTIŠOVÁ a GABRIELA DOLNÁ).

Eva je vyliečená alkoholička, ale pred rokmi bola známou herečkou. Urobila by čokoľvek, aby znovu získala
priazeň svojho syna, ktorého v živote ranila najviac. Hraný debut dokumentaristu Marka Škopa získal na
filmovom festivale v Toronte cenu od filmových kritikov.
(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, SR-ČR, 2015, 115´, 3 € / 4 €)
večer s FEDOROM GÁLOM a DANIELOM PASTIRČÁKOM nielen k výročiu 17.novembra

VZDÁLENÁ BLIZKÁ

utorok 17.11., 18.00 hod.

Fedor Gál je čerstvý sedemdesiatnik. Vie, že kráča do finále svojho života. Snaží sa pochopiť a uchopiť starobu a čo
s ňou súvisí. Vedie intímny dialóg s priateľmi i s cudzími ľuďmi o ich pocitoch, postojoch, trampotách súvisiacich
so starnutím. Dokumentárna road movie Ivana Stehlíka. (Česko, 2015, 52´)
SÚČASŤOU VEČERA BUDE KRST NOVEJ KNIHY FEDORA GÁLA
a besedný stôl spolu s Danielom Pastirčákom. (vstupné: 2€ pre členov FK a študentov / 4€ pre ostatných záujemcov)
*** spoluorganizátorom podujatia je Filozofická fakulta UKF v Nitre ***

FARBY PIESKU

pondelok 23.11., 18.00 hod.

PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA FILMU + beseda po skončení filmu.
Režisér Ladislav Kaboš (Všetky moje deti) niekoľko rokov sledoval Ľubu El Malahegovú, Slovenku, ktorá sa kvôli
láske odsťahovala do Líbye a konvertovala na islam. 20 rokov pracovala ako zdravotná sestra v Misurate, no keď v
roku 2011 prišla vojna, jej životné poslanie zachraňovať ľudí dostalo nový rozmer. Farby piesku sú svedectvom o
vojne a o tom, ako vojna núti ľudí opustiť ich domovy.(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 80´, 3 € / 4 €)

MA MA

pondelok 23.11., 20.30 hod.

(PROJEKT 100)

Nový film Julia Medema (Sex a Lucia) zobrazuje Magdu (Penélope Cruz) - matku, ktorá zápasí s prekonaním
tragédie. Intímnu ženskú drámu, osvieženú prvkami komédie, sám Medem opísal ako „hymnu života... drámu,
ktorá má v sebe aj veľa svetla a lásky“.
(Španielsko, 2015, 111´, 3 € / 4 €)

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

(PROJEKT 100)

utorok 24.11., 19.30 hod.

A prvý deň stvoril Brusel. Šedivé mesto ozvláštnil žirafami, pštrosmi a ... Adamom. Bruselský Adam je
poriadne neznesiteľný a celý deň len pije, fajčí a sedí za počítačom. Jeho malej dcére však prichádza trpezlivosť
a rozhodne sa konať... Režisér Jaco von Dormael (Ôsmy deň, Pán Nikto...) prichádza s komédiou postavenou
na skvelom scenári so šikovnou situačnou komikou, výborných hereckých výkonoch a poetických, vizuálne
uhrančivých obrazoch.
(Belg.-Franc.-Luxem., 2015, 113´, 3 € / 4 €)

1001 GRAMOV

pondelok 30.11., 18.00 hod.

Vedkyňa Marie je jedným z poverených strážcov prototypu národného kilogramu, predmetu tvoreného z 90%
platiny a z 10% irídia. V podobne krehkej rovnováhe sa nachádza i Mariin citový život, ktorý vo filme prejde
hneď niekoľkými skúškami. Režisér Bent Hammer minimalistickými prvkami pracuje so svojráznou poetikou
na hranici absurdity, všednosti a existencializmu.
(Nórsko - Nem.- Franc.,2015, 93´, 2015, 3 € / 4 €)

KOBRY A UŽOVKY

pondelok 30.11., 20.00 hod.

Užovka (Matěj Hádek) je stratený vo svojom vlastnom živote. Napriek tomu, že má už skoro štyridsať, nemá
babu ani prácu, pričom cíti, že má poslednú šancu niečo sám so sebou urobiť. Jeho brat Kobra (Kryštof
Hádek) je magor, nezodpovedné dieťa a feťák. Býva s večne opitou matkou (Jana Šulcová), vykráda chatky
a zo všetkého najradšej stavia vzdušné zámky. Vo chvíli, keď to vyzerá tak, že Užovka by konečne mohol byť
šťastný, na scéne sa objaví Kobra....
(PREMIÉRA, Česko,2015, 2015, 111´, 3 € / 4 €)

LE TOUR

utorok 1.12. o 19.30 hod.

Marián Ligda je po úraze chrbtice pripútaný na vozík. Tento cyklistický dokumentárny film vtipne zachytáva množstvo
prekážok, ktoré zdoláva hendikepovaný športovec na ceste do Paríža. Marián sa rozhodol splniť si sen a prejsť 2003 km
za 21 dní na handbiku. Naplánovaná bola cesta z Liptovského Mikuláša v deň oficiálneho začiatku Tour de France, s
koncom v Paríži, spolu s poslednou etapou súťaže. Podarí sa Mariánovi so štábom dôjsť úspešne do Paríža a dostať sa až
k hviezde Tour de France Petrovi Saganovi?
(Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, Slovensko, 2015, 66 min.)

SÚČASŤOU VEČERA BUDÚ aj ďalšie (krátke) filmy spoločnosti ALMOSTAR a besedný stôl s autormi –
Dušanom Bustinom a Janou Minárikovou. (vstupné: 2€ pre členov FK a študentov / 4€ pre ostatných záujemcov)

