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NOVEMBER 2017
KAINOVE DETI

*KineDok

pondelok 6.11., 18.00 hod.

Skupina maďarských mladistvých je odsúdená za vraždu na 8 až 15 rokov väzenia. Prežili mladosť v
najbrutálnejšom väzení komunistického Maďarska, kde boli v roku 1984 aj prvý raz nafilmovaní. Sledujeme
ich priznania, popisy zločinov a plány do budúcnosti. Keď ich režisér dokumentu vyhľadá o tridsať rokov
neskôr, nachádza nevypovedané tajomstvá a tiež Maďarsko, ako ho dovtedy nepoznal. Osud, hriech a ich
dedičstvo videné skrz oči Kainových detí.
(Maďarsko, 2014, 98´, 2 € / 4 €)

RANDE PRE ŠIALENÚ MARY

pondelok 6.11., 20.00 hod.

*** FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI *** „Šialená“ Mary sa vracia do rodného mestečka po polročnom
pobyte vo väzení za čin, na ktorý by najradšej zabudla. Teší sa na opätovné stretnutie s najlepšou priateľkou
Charlene, jediným človekom, s ktorým si kedy rozumela a ktorý pri nej stál vo všetkých životných situáciách, ktoré
nezvládla. Charlene sa však vydáva a Mary má byť jej prvá družička. Dostane však pozvánku len pre jednu osobu,
pretože je jasné, že pre svoju komplikovanú povahu si nikdy družbu nenájde. S tým sa Mary odmieta zmieriť a
začne sa honba za rande... ktorá prinesie šialenej Mary oveľa viac, než očakávala.
(Írsko, 2016, 82´, 3 € / 4 €)

MASARYK

*sk

utorok 7.11., 19.30 hod.

Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojovala
nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Smrť Jana Masaryka je
dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však skrývali i v jeho živote! Karel Roden v hlavnej úlohe
filmu, ktorý získal 6 ocenení Slnko v sieti a 12 Českých levov.
(ČR - SR., 2017, 106´, 3 € / 4 €)

LAJKA

*PROJEKT 100

pondelok 13.11., 18.00 hod.

Dobrodružný bábkový sci-fi príbeh režiséra Aurela Klimta. Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta.
Po odchyte je ale preškolená na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje
množstvo ďalších zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec vďaka
čiernej diere šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického a nikým nerušeného súžitia
s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí kozmonauti...
(Česko, 2017, 87´, 3 € / 4 €)

KAMENNÉ SRDCE

pondelok 13.11., 19.30 hod.

*** FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI *** Odľahlá rybárska dedinka na Islande. Tínedžeri Thór a Christian
zažívajú pamätné a veľmi turbulentné leto, počas ktorého sa jeden z nich pokúša získať dievča svojho srdca a druhý
zisťuje, že jeho srdce bije len pre najlepšieho kamoša. Keď leto pomaly končí a vládu preberá drsná prírodná scenéria,
obaja si uvedomujú, že končí aj bezstarostné detstvo a musia čeliť neúprosnému dospievaniu… „Kamenné srdce je môj
osobný príbeh, ktorý som prežil v rybárskej dedinke. Je to miesto plné kontrastov, na ktorom deti objavujú nádheru a
zároveň neuveriteľnú krutosť prírody aj ľudí.“ (Guðmundur Arnar Guðmundsson)
(Island, 2016, 124´, 3 € / 4 €)

MEČIAR

*sk

utorok 14.11., 19.30 hod.

Spoveď režisérky Terezy Nvotovej o Vladimírovi Mečiarovi a o vplyve, ktorý mal tento politik na slovenskú
spoločnosť, ale aj na život samotnej Terezy. Nie je však len rozprávaním o jednej etape slovenských
politických dejín. Približuje oveľa univerzálnejšiu a veľmi súčasnú tému.
(SR - ČR 2017, 89´, 3 € / 4 €)

SAFARI

pondelok 20.11., 18.00 hod.

Štylizovaný dokument Ulricha Seidla nás zavedie do raja lovcov trofejí, medzi zebry, antilopy, impaly a ďalšie
tvory, ktoré sa „tešia“ pozornosti nemeckých a rakúskych turistov so zbraňami. Ale kto je tu vlastne lovec a kto
korisť? Bizarný svet, kde sa stretávajú rituály, nerovnosti i ľudská hlúposť, umožňuje autorovi použiť jemu
typickú irónii a vystihnúť detaily ľudskej nátury.
(Rakúsko – Dán. – Nemec., 2016, 87´, 2,50 € / 4 €)

FANTASTICKÁ ŽENA

pondelok 20.11., 20.00 hod.

*** FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI *** Marina je mladá transrodová servírka a ašpirujúca speváčka.
Orlando je jej starší milenec, s ktorým plánujú spoločnú budúcnosť. Keď Orlando náhle zomrie, Marina je nútená čeliť
psychickému a fyzickému nátlaku Orlandovej rodiny, sociálnemu vylúčeniu i osobnému ponižovaniu. Napriek prekážkam
a nepriaznivým okolnostiam pokračuje v boji za svoje práva, snaží sa slobodne a dôstojne žiť a pritom ukázať okoliu,
kým naozaj je: zložitou, silnou, čestnou – fantastickou ženou.
(Čile – Nemec. – Špan. - USA, 2015, 104´, 3 € / 4 €)

KRÁĽ BELGIČANOV

utorok 21.11., 19.30 hod.

Satirická komediálna roadmovie o panovníkovi, ktorý sa v snahe zachrániť svoju krajinu pred rozpadom
vydáva na nečakane dobrodružnú cestu naprieč Balkánom. Počas nej kráľ objaví skutočný svet - a svoje pravé
ja.
(Belg. – Holand. – Bulhar., 2016, 94´, 3 € / 4 €)

QUEERAMA

pondelok 27.11., 18.00 hod.

*** FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI *** Dokumentaristka Daisy Asquith dôkladne preskúmala archívy
Britského filmového inštitútu a nájdené klenoty kinematografie (už od roku 1919) skladá do fascinujúceho príbehu
vzťahov, túžob, obáv a nebojácnost LGBT menšiny v 20. storočí. Storočí plnom zmien, ktoré napokon vyústili do
zrovnoprávnenia ich postavenia... V niektorých krajinách...
(V. Británia, 2017, 72´, 2,50 € / 4 €)

OBCHOD NA KORZE

*PROJEKT 100

*sk

pondelok 27.11., 19.30 hod.

Komorný príbeh jednoduchého stolára (Jozef Kroner), ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy,
prihrá skrachovanú židovskú galantériu. Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi – čistým, nedotknuteľným
svetom starej nahluchlej Židovky (Ida Kamińska) a svetom reality, symbolizovanej nezmyselnou drevenou
Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Tragikomické podobenstvo o nemožnosti
kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedomosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia.
Film získal OSCARA za najlepší zahraničný film!
(Československo, 1965, 128´, 3 € / 4 €)

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ

utorok 28.11., 19.30 hod.

Keď organizujete dokonale premyslenú luxusnú svadbu na francúzskom zámku zo 17. storočia, čaká vás určite
aj nejaký problém. Svadobná agentúra má na vyriešenie svojich nezdarov 24 hodín. Kto bude nakoniec
svadobným fotografom? Aká kapela sa má postarať o dokonalú svadobnú atmosféru? Aké pripravuje ženích
polnočné prekvapenie? Nová komédia od tvorcov filmu Nedotknuteľní.
(Francúzsko., 2017, 115´, 3 € / 4 €)
************************************************************************
pripravujeme: horolezecký dokument Pavla Barabáša VÁBENIE VÝŠOK ; vesmírna esej CESTA ČASU ;
mysteriózna dráma ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA ; dokumentárny portrét SVET PODĽA
DALIBORKA...
************************************************************************

