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NOVEMBER 2018
TIESŇOVÉ VOLANIE

*PROJEKT 100
pondelok 5.11., 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 €)

NEÓNOVÝ CHLAPEC

*FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI

KRAJINA BÚROK

*FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI

pondelok 5.11., 19.45 hod.
Tichý a osamelý Pedro čaká na súd za to, že v sebaobrane ublížil spolužiakovi, ktorý sa ho snažil šikanovať.
Svoj čin neľutuje a odmieta byť „slušným občanom“ živoriacim z príležitostných brigád. Radšej zarába svoje
tokeníky na internete, kde na želanie tancuje klientom pomaľovaný neónovými farbami. Do jeho rutiny však
zasiahnu dve podstatné okolnosti – jeho jediná opora, milujúca sestra, sa sťahuje za prácou a jeho neónový
tanec začne napodobňovať istý Leo a Pedro prichádza o klientov. (Možno) nepravdepodobný príbeh (aj lásky) z
„pohyblivého mesta“ Porto Alegre.
(Brazília, 2018, 118´, 3 € / 4 €)
utorok 6.11., 19.30 hod.
Szabolc má pred sebou sľubnú futbalovú kariéru v Nemecku. Pre nezhody v tíme sa vráti domov, do
polorozpadnutého domu po dedkovi, kde chce chovať včely. To, že neuteká len pred kariérou, ktorú preňho vybral
otec bez jeho prispenia, mu pripomenie stretnutie s Áronom, miestnym mladíkom, ktorý mu pomáha opraviť dom.
Ako však na svoje sexuálne prebudenie zareaguje chlapec z krajiny búrok, v ktorej je homosexualita hriech,
pravidelne vytĺkaný z hlavy miestnymi holohlavými „ochrancami morálky“? (Maďar. - SRN, 2014, 105´, 3 € / 4 €)

CIRKUS RWANDA

*sk
pondelok 12.11., 18.00 hod.
Principál cirkusového súboru La Putyka Rosťa Novák sa nechá nahovoriť na spoločný projekt s akrobatmi z
Rwandy. Eliseé vedie skupinu akrobatov, zloženú prevažne zo sirôt a na kúsku pláže pri jazere Kivu sa snaží
etablovať moderný cirkus v krajine, v ktorej stále rezonuje tragická minulosť a ktorá sa musí spoliehať na
zahraničnú pomoc. Pre Eliseého a jeho skupinu je spolupráca s úspešným európskym súborom nádejou na lepšiu
budúcnosť. Pre Rosťu je to výzva, návrat ku koreňom a vystúpenie zo svojej európskej komfortnej zóny. V Rwande
aj v Prahe však naráža na odlišný prístup Rwanďanov k práci, komunikácii či vnímaniu času...
(Česko - Slovensko, 2018, 75´, 3 € / 4 €)

MOULIN ROUGE

pondelok 12.11., 19.30 hod.
Príbeh básnika Christiana (Ewan McGregor), ktorý spomína na lásku jeho života. So Satine (Nicole Kidman)
sa zoznámi dôsledkom nechcenej zámeny. Z tohto nevinného stretnutia, sa vyvíja niečo, čo si Satine ako
kurtizána nemôžeme dovoliť. Je láska medzi Christianom a Satine odsúdená na zánik alebo úspech? Oceňovaný
muzikál Baza Luhrmana.
(Austrália - USA, 2001, 127´, 3 € / 4 €)
*PROJEKT 100

CLIMAX

*PROJEKT 100
utorok 13.11., 19.30 hod.
Vitajte na sangriovej párty v réžii Gaspara Noého! Skupina tanečníkov po namáhavom skúšaní v opustenej škole
uprostred lesov robí poslednú párty. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci
nevedia kto a kedy im drogy dal. Ich stav vrcholí neurózami a psychózami, ktoré len znásobuje elektrizujúci rytmus
hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní prepadajú do pekiel...
(Francúzsko, 2018, 95´, 3 € / 4 €)

TIEŇ JAGUÁRA

*sk
pondelok 19.11., 18.00 hod.
Štyria priatelia sa vybrali proti prúdu amazónskych riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné pohorie Sierra
Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Vďaka spiritualite sú
prepojení s okolitou prírodou. Jedni z posledných prírodných indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do

svojej osady a umožnili im spoznať a autenticky zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité
poznanie. Pavol Barabáš a jeho nový dokumentárny film.
(Slovensko, 2018, 67´, 3 € / 4 €)

HAIR / VLASY

*PROJEKT 100
pondelok 19.11., 19.30 hod.
Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou Miloša Formana. Sú
politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. Zároveň je to film vyzývajúci hippies
postaviť sa proti konzervatizmu. Príbeh Clauda Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč v Oklahome a odchádza do
New Yorku, kde spoznáva mladého rebela Bergera a jeho skupinu kamarátov.
(USA - SRN, 1979, 121´, 3 € / 4 €)

FOXTROT

*PROJEKT 100
utorok 20.11., 20.00 hod.
Originálne rozprávaná dráma o strážcoch Foxtrotu - opusteného checkpointu na severe Izraela. Foxtrot je aj tanec,
pri ktorom sa vždy vrátite späť na začiatok... Od čítania komiksov a počúvania starého rádia mladých vojakov
vytrhne z nudy až nečakaná udalosť s fatálnymi následkami... Tento film sa zaoberá témou viny, straty a tráum,
ktoré sa v izraelskej spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. Je však poprepletaný citom pre krásu,
absurditou a jemný humorom. Napriek tomu, že film vyznieva protivojnovo a vzbudil vo svojej rodnej zemi
kontroverziu, následne získal 8 cien izraelskej filmovej akadémie. (Izrael–Švajč.–SRN–Franc., 2017, 108´, 3 € / 4 €)

BACKSTAGE

*sk

pondelok 26.11., 18.00 hod.
ŽI SVOJ ŽIVOT ...v to verí a podľa toho žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný ideálov a snov. Spoločne so
svojou tanečnou skupinou snívajú o lepšej tanečnej budúcnosti a bohatstve. Všimne si ich uznávaný producent
a pozve ich na casting do tanečnej súťaže, ktorá by im otvorila dvere do sveta šoubiznisu. Aby si splnili svoj
sen o úspechu a bohatstve, musia čeliť rôznym tvrdým prekážkam, kde sú ich vzájomné vzťahy a charaktery
podrobené veľmi tvrdej skúške...
(Slovensko - Česko, 2018, 90´, 3 € / 4 €)
FEST ANČA – najzábavnejšie animované filmy
pondelok 26.11., 20.00 hod.
Kolekcia najvtipnejších a najbizarnejších súčasných animovaných filmov, ktoré kráľovsky pobavia. Výber snímok z
celého sveta, primárne určených pre dospelého diváka, je výberom plným kvalitnej zábavy a podvratného humoru.
Navyše obsahuje množstvo jedinečných autorských prístupov, nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych techník,
aké dokáže divákom ponúknuť jedine autorský animovaný film.
(rôzne krajiny, 2016-2018, 66´, 3 € / 4 €)

PSÍ OSTROV

utorok 27.11., 19.30 hod.
Wes Anderson opäť obsadil do hlavných úloh zvieratá. Tentoraz sú to psy, ktorých starosta mesta Megasaki
kvôli psej chrípke odsúdi do vyhnanstva na opustenom ostrove plnom odpadkov. Našťastie sa za nimi vydáva
Atari, chlapec, ktorý chce zachrániť svojho strateného štvornohého priateľa. Animovaná dobrodružná komédia
pre veľké deti .
(USA-Nemecko, 2018, 101´, 3 € / 4 €)
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