


FÉNIX 
PHOENIX — DRÁMA — NEMECKO — 2014 - 98´ — MP 12
R: CHRISTIAN PETZOLD S: CHRISTIAN PETZOLD, 
HARUN FAROCKI K: HANS FROMM H: NINA HOSS, 
RONALD ZEHRFELD, NINA KUNZENDORF A Ď.

Do Berlína sa po vojne vracia zranená a zjazvená Nelly, kto-
rá prežila Osvienčim. Ešte sa úplne nezotavila po operácii 
tváre a vydáva sa hľadať svojho manžela Johnnyho, život-
nú lásku, ktorý ju odmietol opustiť a dlho ju chránil pred 
prenasledovaním nacistov. Keď ho konečne nájde, Johnny 
netuší, že ide o jeho manželku a vidí v nej len ženu, ktorá 
sa na Nelly podobá. Avšak v nádeji, že tak získa dedičstvo 
jej rodiny, navrhne Nelly, aby na seba vzala identitu jeho 
zosnulej ženy. 

ATTILA MARCEL 
ATTILA MARCEL — TRAGIKOMÉDIA — FRANCÚZSKO — 
2013 — 102´ — MP 12
R + S: SYLVAIN CHOMET K: ANTOINE ROCH 
H: GUILLUAME GOUIX, ANNE LE NY, BERNADETTE LAFONT, 
HÉLÉNE VINCENT, LUIS REGO, FANNY TOURON A Ď.

Plachý tridsaťtriročný klavirista Paul, ktorý nikdy nepreho-
voril a od smrti rodičov nerobil nič iné, len to, čo mu na-
plánovali jeho dve rázne tety, nájde jedného dňa na scho-
doch platňu. Ocitne sa v byte Madam Proustovej a objaví 
kúzlo „bylinných“ čajov s príchuťou LSD, ktoré mu otvoria 
nové pohľady na vlastný život...Francúzska tragikomédia 
Sylvaina Chometa (Iluzionista a Trio z Belleville) je plná 
precítenej melanchólie, jemného humoru, žiarivých farieb, 
dobromyseľností, poetiky a muzikálových výstupov.

EPIZÓDA ZO ŽIVOTA
ZBERAČA ŽELEZA 
EPIZODA U ZIVOTU BERACA ZELJEZA — DOKUDRÁMA — 
BOSNA A HERCEGOVINA/FRANCÚZSKO/SLOVINSKO
/TALIANSKO — 2013 — 75´ — MP 12
R + S: DANIS TANOVIČ K: EROL ZUBCEVIC H: NAZIF MUJIČ, 
SEANDA ALIMANOVIČ, SEMSA MUJIČ, SANDRA MUJIČ A Ď.

Minimalistický film nakrútený na ručnú kameru s rozpoč-
tom 17 tisíc Eur rozpráva skutočný zážitok chudobnej 
rómskej rodiny, ktorú bez zdravotného poistenia nechceli 
v nemocnici ošetriť. Žena sa po samovoľnom potrate na-
chádzala v ohrození života. Skúsený bosniansky režisér 
Danis Tanovič je držiteľom Oscara, Zlatého Glóbusu a Cé-
zara za svoj debutový film Zem nikoho a má skúsenosti aj 
s veľkými produkciami. Do hlavných úloh obsadil neher-
cov, ktorí pred kamerou prehrávali udalosti, ktoré sa im 
skutočne stali. 



CHLAPEC NA BICYKLI 
GAMIN AU VELO - DRÁMA — BELGICKO/FRANCÚZSKO — 
2011 - 87´ — MP 12
R + S: JEAN - PIERRE DARDENE, LUC DARDENE 
K: ALAIN MARCOEN H: THOMAS DORET, CÉCILE DE FRANCE, 
JÉRÉMIE RENIER A Ď.

Nový film bratov Dardennovcov (Mlčanie Lorny, Dieťa, Syn)
rozpráva príbeh dvanásťročného Cyrila, ktorého dá otec do 
detského domova. Chlapec neprestáva veriť, že sa k otco-
vi vráti, ale ten už žije nový život. Nezrelý Guy nemá dosť 
odvahy na to, aby raz a navždy synovi povedal „nechcem ťa, 
nestačím na teba“. Keď sa Cyril pri jednom z útekov zo-
známi s kaderníčkou Samanthou, otvorí sa pred ním nová 
šanca na život mimo brány detského domova. 

HASTA LA VISTA! 
HASTA LA VISTA! — TRAGIKOMÉDIA — BELGICKO — 2011 — 
115´ — MP 12
R: GEOFFREY ENTHOVEN S: PIERRE DE CLERCQ, 
MARIANO VANHOOF K: GERD SCHELFHOUT 
H: ROBRECHT VANDEN THOREN, GILLES DE SCHRIJVER, 
TOM AUDENAERT, ISABELLE DE HERTOGH A Ď.

Philip, Lars a Jozef sú traja mladíci, ktorí milujú víno a ženy. 
Sú však stále panici. Pod zámienkou ochutnávky miestnych 
vín sa vydajú na cestu do Španielska s vidinou prvých se-
xuálnych zážitkov. Nič ich nezastaví – dokonca ani ich hen-
dikep: jeden je slepý, druhý na vozíku a tretí je ochrnutý. 
Hasta la vista rozpráva príbeh o láske, sile kamarátstva a 
o túžbe prostredníctvom roadmovie, v ktorej je cesta dô-
ležitejšia ako cieľ.

HON 
JAGTEN — DRÁMA — DÁNSKO — 2012 — 111´ — MP 12
R: THOMAS VINTERBERG S: TOBIAS LINDHOLM, T. VINTERBERG 
K: CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN H: MAD MIKKELSEN, 
THOMAS BO LARSEN, ANNIKA WEDDERKOPP, 
LASSE FOGELSTROM A Ď.

Psychologická dráma dánskeho režiséra Thomasa Vinter-
berga prináša príbeh štyridsaťročného Lukasa, ktorý sa 
nedávno rozviedol. Pracuje v materskej škôlke a pomaly 
začína žiť nový pokojný život. Porozvodovú idylu však na-
ruší jedna náhodná, na o to desivejšia lož, ktorá sa začína 
šíriť v komunite jeho kamarátov ako vírus. Obavy a nedô-
vera dosiahnu také rozmery, že sa veci vymknú z rúk a 
celá dedina prepadne hystérii. Film získal nomináciu na 
Zlatú palmu v na MFF Cannes a odniesol si odtiaľ Cenu 
za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Mads 
Mikkelsen). Nominovaný bol na Oscara, Zlatý glóbus aj 
cenu BAFTA. Na Európskych filmových cenách si snímka 
odniesla cenu za scenár. 



KARAMAZOVI 
KARAMAZOVI — DRÁMA — ČESKO/POĽSKO — 2008 — 
110´ — MP 12
R + S: PETR ZELENKA K: ALEXANDER ŠURKALA 
H: IVAN TROJAN, RADEK HOLUB, IGOR CHMELA, 
MARTIN MYŠIČKA, ROMAN LUKNÁR A Ď.

Príbeh sa odohráva v súčasnom Poľsku. Do Krakova pri-
chádza skupina pražských hercov na čele s režisérom hry, 
aby na alternatívnom festivale v netradičnom priestore 
oceliarní uviedla adaptáciu Dostojevského hry Bratia Ka-
ramazovci, ktorej základom je vyšetrovanie otcovraždy. 
V divadelnej dráme nabitej emóciami - láskou, žiarlivos-
ťou, nenávisťou, sa riešia otázky viery, nesmrteľnosti a 
spásy ľudskej duše. Na pozadí divadelnej skúšky sledu-
jeme osudy hereckého súboru, komické príbehy hercov 
a režiséra. Do deja zasahuje i osobná tragédia jedného 
z divákov.

IDA
IDA — DRÁMA — POĽSKO / DÁNSKO — 2013 - 80´ — MP 12
R: PAWEŁ PAWLIKOWSKI S: P. PAWLIKOVWSKI, 
REBECCA LENKIEWICZ K: RYSZARD LENCZEWSKI, 
LUKASZ ZAL H: AGATA KULESZA, AGATA TRZEBUCHOWSKA, 
DAWID OGRODNIK A Ď.

Originálny poetický príbeh hľadania vlastnej identity je mo-
dernou poctou klasickej kinematografii 60. rokov. Osem-
násťročná novicka Anna sa onedlho stane mníškou, musí 
však naposledy navštíviť svoju jedinú žijúcu príbuznú Wan-
du, o ktorej existencii však doposiaľ netušila. Bývalá zapá-
lená komunistka a sudkyňa v 50.rokoch posielala na smrť 
kňazov a iných odporcov režimu...Film získal sošku Oscar, 
cenu BAFTA, 5 Európskych filmových cien a ďalších viac 
ako 50 ocenení z celého sveta.

JE VYSOKÝ MUŽ ŠŤASTNÝ? 
IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY? — ANIMOVANÝ 
DOKUMENTÁRNY FILM — FRANCÚZSKO — 2013 — 88´ — MP 12
R + S + K: MICHEL GONDRY H: NOAM CHOMSKY, M. GONDRY

Vo svojom animovano-hranom dokumente o lingvistike 
spovedá Michel Gondry amerického židovského filozofa a 
politického aktivistu Noama Chomskeho, jedného z najo-
riginálnejších a najvýznamnejších mysliteľov súčasnosti. 
Ich dialóg obsahuje množstvo názorov a postrehov, ktoré 
striedajú spomienky na život. Vážnu tému vyvažujú rozlič-
né otázky, kreslené vysvetlivky či komický francúzsky prí-
zvuk. Živý a veľmi ľudský dialóg s Chomskym je vyobraze-
ný prostredníctvom prirodzeného prúdu Gondryho kresieb.



LÍZA, LÍŠČIA VÍLA 
LISA, A RÓKATÜNDER — ČIERNA KOMÉDIA — MAĎARSKO — 
2015 - 98´ — MP 12
R: KÁROLY UJJ MÉSZÁROS S: BÁLINT HEGEDÜS, 
K. U. MÉSZÁROS K: PÉTER SZATMÁRI H: MÓNI BALSAI, 
SZABLOCS BEDE – FAZEKAS, DAVID SAKURAI A Ď.

Líza je ošetrovateľkou vdovy po japonskom veľvyslancovi. 
Jej jediným priateľom je duch japonského popového spe-
váka a na svoje tridsiate narodeniny sa rozhodne, že náj-
de svoju životnú lásku. Avšak všetci jej obdivovatelia zo-
mierajú pri rôznych kurióznych nehodách hneď na prvom 
rande. Líza príde k záveru že je líščou vílou. Tá je podľa ja-
ponskej mytológie démon, ktorý muža najprv zvedie a ná-
sledne zavraždí. Je to ale naozaj tak?

KURA NA SLIVKÁCH
POULET AUX PRUNES — DRAMÉDIA — BELGICKO/
FRANCÚZSKO/NEMECKO — 2011 — 93´ — MP 12
R + S: MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD 
K: CHRISTOPHE BEAUCAME H: MATHIEU ALMARIC, 
ÉDOUARD BAER, MARIA DE MEDEIROS A Ď.

Druhý film francúzskych tvorcov nasledoval po ich mimo-
riadne úspešnom animovanom filme Persepolis. Dej perz-
ského rozprávkového príbehu o láske sa odohráva v Tehe-
ráne v roku 1958. Najznámejšiemu hudobníkovi svojich 
čias – Nasír Ali Khanovi manželka v hádke rozbije milova-
né husle. Nasír stratí chuť do života a tragédia ho napo-
kon pripúta na lôžko. Rozhodne sa už len čakať na smrť. 
Sledujeme týždeň hlbokých snov, vízií a preludov z minu-
losti, ale i z budúcnosti, až kým nedôjde k odhaleniu šo-
kujúceho tajomstva... 

LÁSKA 
AMOUR - DRÁMA — FRANCÚZSKO/NEMECKO/RAKÚSKO — 
2012 - 125´ — MP 12
R + S: MICHAEL HANEKE K: DARIUS KHONDJI 
H: JEAN – LOUIS TRINTIGNANT, EMANUELLE RIVA A Ď.

Film žijúcej legendy svetového filmu ocenený Zlatou pal-
mou. Elegantná, pozitívna snímka o láske na sklonku živo-
ta. Haneke prichádza s príbehom, kde sa hlavné postavy – 
kultivovaní osemdesiatnici, učitelia hudby – ocitajú v oka-
mihu ťažkej skúšky. Anne dostane porážku a jej okolie sa 
musí zmieriť s jej premenou. Už nič nie je ako predtým.



MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV 
SALA SAMÓBÓJCOW — DRÁMA — POĽSKO — 2011 - 110´ — MP 12
R + S: JEAN - PIERRE DARDENE, LUC DARDENE 
K: ALAIN MARCOEN H: THOMAS DORET, CÉCILE DE FRANCE, 
JÉRÉMIE RENIER A Ď.

Dominik je plod manželstva dvoch úspešných ľudí – biznis-
mena Andrzeja a výkonnej riaditeľky Beaty. Do maturity 
mu ostáva 100 dní a ako jeden z najlepších žiakov s výbor-
nými známkami má šancu dostať sa na najprestížnejšiu 
univerzitu. Objaví sa však séria ponižujúcich situácií, v kto-
rých figuruje Dominikov spolužiak a jeho svet sa rúca. Sle-
duje komentáre, ktoré o ňom šíria jeho rovesníci na soci-
álnych sieťach a doženie ho to tak ďaleko, že sa už nechce 
vrátiť do školy a uzatvára sa do virtuálneho sveta.

MAMI!
MOMMY — DRÁMA — KANADA — 2014 - 134´ — MP 15
R + S: XAVIER DOLAN K: ANDRÉ TURPIN H: ANNE DORVAL, 
ANTOINE – OLVIER PION, SUZANNE CLÉMENT A Ď.

Emóciami nabitý film kanadského režiséra Xaviera Dolana 
mal svetovú premiéru v súťaži festivalu v Cannes. Prináša 
príbeh dospievajúceho Steva s diagnózou ADHD (porucha 
pozornosti spojená s hyperaktivitou) a jeho mamy Diane, 
ktorá aj napriek odporúčaniam odborníkov trvá na tom, 
že sa o svojho syna postará sama a že dokážu zvládnuť aj 
školu. Vydajú sa na cestu, kde sa prchavé okamihy šťastia 
a spokojnosti rýchlo menia na výbuchy násilia a beznáde-
je. Hore a dolu, tak, ako to už v živote býva.

MELANCHOLIA 
MELANCHOLIA — DRÁMA — DÁNSKO/ŠVÉDSKO/
FRANCÚZSKO/NEMECKO/TALIANSKO — 2011 — 130´ — MP 12
R: LARS VON TRIER K: MANUEL ALBERTO CLARO 
H: KIRSTEN DUNST, CHARLOTTE GAINSBOURG, 
KIEFER SUTHERLAND, CHARLOTTE RAMPLING, 
JOHN HURT, UDO IKER A Ď.

Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Me-
lancholia rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z kto-
rých tá mladša sa práve vydáva. Svadobná slávnosť sa 
odohráva na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú po-
vznesenú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej 
planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem zname-
ná bezprostrednú katastrofu...Režisér Lars von Trier je 
povestný precízne gradovanou atmosférou s neočakáva-
nými zápletkami i zvratmi, ktoré ústia do ešte neočaká-
vanejšieho konca. Najlepší európsky film roka 2011. 



MLADOSŤ
YOUTH - DRÁMA –TALIANSKO/FRANCÚZSKO/ŠVAJČIARSKO/
VEĽKÁ BRITÁNIA — 2015 - 118´ — MP 15
R + S: PAOLO SORRENTINO K: LUCA BIGAZZI 
H: MICHAEL CAINE, HARVEY KEITEL, RACHEL WEISZ, 
PAUL DANO, JANE FONDA A Ď.

Európsky film roka 2015. Snímka vás zavedie do prostre-
dia luxusného alpského kúpeľného hotela v švajčiarskych 
Alpách. Fred Ballinger a Mick Boyle, dvaja starí priatelia, sú 
tu, ako každý rok, na liečení. Tento rok sa tu Fred lieči pod 
dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom 
spomínajú na svoje pestré životy ako hudobného sklada-
teľa a filmového režiséra a uvažujú – o živote, starobe, 
mladosti, kráse, kreativite...skrátka o všetkom čo zaháňa 
myšlienky na blízky koniec. 

MOTÝLE 
THE DUKE OF BURGUNDY — DRÁMA — VEĽKÁ BRITÁNIA — 
2014 — 104´ — MP 15
R + S: PETER STRICKLAND K: NICHOLAS D. KNOWLAND 
H: SIDSE BABETT KNUDSEN, CHIARA D‘ANNA A Ď.

Na chátrajúcom šľachtickom sídle žije zberateľka motýľov 
Cynthia s milenkou Evelyn a vo svojom svojbytnom a tro-
chu výstrednom svete sa oddávajú sadomasochistickým 
hrám. Kinofilná lahôdka Petera Stricklanda (Katalin Varga, 
Berberian Sound Studio) sa vyznačuje podmanivou erotic-
kou atmosférou, výraznou hudobnou zložkou a odkazmi 
na sexploatačné filmy 60. a 70. rokov.

MUSTANG 
MUSTANG — DRÁMA — VEĽKÁ BRITÁNIA — 2014 - 104´ — MP 15
R + S: DENIZ GAMZE ERGÜVEN S: D.G.ERGÜVEN, 
ALICE WINCOUR K: DAVID CHIZALLET, ERSIN GÖK 
H: GÜNEŞ NEZIHE ŞENSOY, ELIT ISCAN, 
DOĞA ZEYNEP DOĞUŞLU A Ď.

Dedina na severe Turecka, začiatok leta. Lale a jej štyri do-
spievajúce sestry sa po ceste do školy hrajú s miestnymi 
chlapcami. Po dedine začnú kolovať správy o domnelých 
nemravnostiach a nevinná hra rýchlo prerastie do škandá-
lu s nečakanými následkami. Tradične zmýšľajúca babička 
a strýko premenia ich dom na väzenie, školu nahradia lek-
cie domácich prác a varenia, rodina začína dohovárať so-
báše. Päť sestier spojených túžbou po slobode sa rozhod-
ne vzoprieť útlaku a rozbiť okovy konzervatívnej spoloč-
nosti, ktorá ich zväzuje. 



PIESEŇ MORA
SONG OF THE SEA — ROZPRÁVKA — ÍRSKO/DÁNSKO/
BELGICKO/LUXEMBURSKO/FRANCÚZSKO — 2014 — 93´ — MP 12
R: TOMM MOORE

V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku 
otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore 
nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že malá dcérka Saoirse je 
poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou 
zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na 
kameň čarodejnica Macha. Dobrodružný a zároveň dojem-
ný príbeh sa stal na Európskych filmových cenách najlep-
ším animovaným filmom. Poctivá klasická animácia Tom-
movi Moorovi vyniesla aj nomináciu na Oscara.

POLSKI FILM 
POLSKI FILM — DRAMÉDIA — ČESKO/POĽSKO — 
2012 — 113´ — MP 15
R: MAREK NAJBRT S: BENJAMIN TUČEK, ROBERT GEISLER, 
M. NAJBRT K: MILOSLAV HOLMAN H: PAVEL LIŠKA, 
TOMÁŠ MATONOHA, MAREK DANIEL, JOSEF POLÁŠEK, 
JAN BUDAŘ, JANA PLODKOVÁ A Ď.

Štyria chronicky známi českí herci – Matonoha, Liška, Da-
niel a Polášek – si splnili dávny sen a nakrútili spoločný 
film o časoch, keď komunizmus skrachoval a kapitalizmus 
ešte nezačal, a keď mali všetci dobrú náladu. Ich dielo je o 
absurdite hereckého života, o Poľsku a o mnohých iných 
veciach, ktoré prináša originálny humor, kultové scénky, 
zamatovú eufóriu, slobodu, absurditu mladosti a láska-
vosť kamarátstva. O hudbu k filmu sa postarala skupina 
Midi Lidi.

PRÍBEH LESA 
LES SAISONS — DOKUMENT — FRANCÚZSKO — 
2015 — 97´ — MP 12
R: JACQUES PERRIN, JACQUES CLUZAUD S: J. PERRIN, 
J. CLUZAUD, STÉPHANE DURAND K: MICHEL BENJAMIN, 
LAURENT FLEUTOT, ERIC GUICHARD

Divoká príroda z prvej ruky. Po dokumente Putovanie vtá-
kov prichádza francúzska dvojica s Príbehom lesa. Nie to-
ho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho 
nášho, ktorý máme na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo 
bohatým životomIba vďaka unikátnym metódam nakrú-
cania, ktoré prebiehalo 4 roky, dokážu autenticky preroz-
právať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a za-
chytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí do-
spelých aj detských divákov.



PROTI PRÍRODE
MOT NATUREN — DRÁMA — VEĽKÁ BRITÁNIA — 
2014 — 80´ — MP 15
R + S: OLE GIÆVER K: ØYSTEIN MAMEN H: O. GIÆVER, 
REBEKKA NYSTABAKK, MARTE MAGNUSDOTTER SOLEM, 
SIVERT GIÆVER SOLEM A Ď.

Film je cestou do drsnej nórskej krajiny a do hlavy tridsiat-
nika Martina, mladého otca a manžela. Martin si pripadá 
odcudzený od svojich kolegov v práci aj od svojej rodiny. 
Má pocit nedostatočnosti, pretože nedokáže zaujať rolu, 
v ktorej by sa cítil pohodlne. Vyráža preto sám na víkendo-
vú túru do hôr a my počujeme jeho necenzurované myš-
lienky: nekompromisné úprimné postrehy o jeho usporia-
danom malomestskom živote, o ňom samotnom a o ľu-
ďoch v jeho okolí. 

ROZBITÝ SVET 
BROKEN — DRÁMA — VEĽKÁ BRITÁNIA — 2012 — 90´ — MP 12
R: RUFUS NORRIS S: MARK O‘ROWE K: ROB HARDY 
H: TOM ROTH, ELOISE LAURENCE, CILLIAN MURPHY, 
ZANA MARJANOVIČ, ROBERT EMMS, RORY KINNEAR, 
FAYE DAVENEY A Ď.

Rozbitý svet je silnou, podmanivou a dojemnou štúdiou 
lásky v jej mnohých podobách. Obsahuje typicky ostrovný 
nekompromisný sociálny rozmer, fascinujúcu detskú hlav-
nú postavu opäť z nehereckých radov a suverénnych do-
spelých hercov. Navyše v kombinácii s ojedinelým režisér-
skym prístupom doteraz výsostne divadelného režiséra, 
debutujúceho na poli celovečerného filmu, s pôsobivou 
kamerou a výraznou hudobnou zložkou, o ktorú sa posta-
ral exlíder skupiny Blur Damon Albarna. Najlepší britský 
nezávislý film roku 2012.

SLEPÁ 
BLIND — DRÁMA — NÓRSKA — 2014 — 96´ — MN
R + S: ESKIL VOGT K: THIMIOS BAKATATIS 
H: ELLEN DORRIT PETERSEN, HENRIK RAFAELSEN, 
VERA VITALI, MARIUS KOLBENSTVEDT A Ď.

Ingrid, ktorá len nedávno prišla o zrak, ustúpi z vonkajšieho 
sveta do bezpečia svojho domova - miesta, kde cíti, že má 
veci pod kontrolou. Je tu sama so svojím manželom a svo-
jimi myšlienkami. Ale skutočné problémy Ingrid sú v jej 
vnútri, nie za múrmi bytu, a tak nad ňou postupne prebe-
rajú kontrolu jej najhlbšie obavy a potlačované fantázie. 
Dráždivá sonda do vnútorného sveta slepej ženy prekvapuje 
bohatou vizuálnou stránkou, otvoreným prístupom k sexu 
aj absurdným humorom. Režisérovi Eskilovi Vogtovi vy-
niesla Slepá uznanie na festivaloch v Sundance a Berlíne.



SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY
ZJEDNOCZONE STANY MILOSCI — DRÁMA — POĽSKO/
ŠVÉDSKO — 2016 — 104´ — MP 15
R + S: TOMASZ WASILEWSKI K: OLEG MUTU 
H: JULIA KIJOWSKA, MAGDALENA CIELECKA, DOROTA KOLAK, 
MARTA NIERADKIEWICZ A Ď.

Poľsko, 1990. Prvý euforický rok slobody, ale tiež neistá 
budúcnosť. Štyri, na prvý pohľad šťastné ženy, v rôznom 
veku sa rozhodnú, že je čas zmeniť život a splniť si sny. 
Agáta je mladá matka, nešťastne vydatá, ktorej útekom 
je ďalší, nezmyselný, vzťah. Renáta je staršia učiteľka 
fascinovaná jej susedkou Marzenou – osamelou miestnou 
„kráľovnou krásy“, ktorej manžel pracuje v Nemecku. Mar-
zenina sestra Iza je riaditeľkou školy, zaľúbenou do otca 
jedného z jej študentov. Snímka má na konte Strieborné-
ho medveďa za scenár z Berlinale.

STÁLE SPOLU 
STÁLE SPOLU — DOKUMENT — ČESKÁ REPUBLIKA 
— 2014 — 74´ — MP 12
R: EVA TOMANOVÁ K: PETR KOBLOVKÝ, JIŘÍ KREJČÍK, 
MICHAL VOJKUVKA, PATRIK BALONEK, PETR MLČOCH 
H: RODINA MLČOCHOVCOV: PETR, SIMONA, DORA, 
KASPAR, PROKOP, SILVESTR, SEVERÍN, HORYMÍR, 
PERLA, IRENEJ, ROSA A Ď.

Petr Mlčoch sa narodil ako mestský človek, v byte na pred-
mestí Plzne. Keď skončil strednú školu, išiel študovať ky-
bernetiku na Karlovu univerzitu v Prahe. Jeho žena Simona 
vyrástla v v Prahe a študovala český jazyk a históriu, tiež 
na Karlovej univerzite a tu sa aj stretla s Petrom. Dnes sú 
spolu už 25 rokov, majú 9 detí, nemajú tečúcu vodu, kú-
peľňu ani toaletu. Žijú v dome, ktorý si sami postavili na 
lúke na Šumave. Stále spolu je silný dokumentárny príbeh 
rodiny, ktorá sa rozhodla žiť inak ako väčšina. 

SUBMARINO 
SUBMARINO — DRÁMA — DÁNSKO — 2010 — 110´ — MP 15
R: THOMAS VINTERBERG S: T. VINTERBERG, TOBIAS LINDHOLM 
K: CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN H: JAKOB CEDERGREN, 
PETER PLAUGBORG, PATRICIA SCHUMANN, MORTEN ROSE A Ď.

Nick a jeho mladší brat sa pretĺkajú životom poznamenaní 
nešťastnou udalosťou z detstva. Nick sa práve vrátil z vä-
zenia a zdá sa, že okrem pitia piva a občasnej návštevy po-
silňovne, ho nič nezaujíma. Mladší brat sa po smrti svojej 
ženy stará o malého synčeka, pred ktorým ukrýva tajom-
stvo, ktoré však dieťa ľahko odhalí. Obaja bratia sa stret-
nú na matkinom pohrebe, kde sa ich životy náhle prepoja. 
Seversky surová dráma so strhujúcimi hereckými výkonmi 
je nakrútená s citom pre formu a autentickosť situácií, 
ktoré umocňujú emotívnosť snímky. 



TRABANTOM 
DO POSLEDNÉHO DYCHU
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU — DOKUMENT — 
ČESKO/SLOVENSKO — 2016 — 96´ — MP 12
R + S: DAN PŘIBÁŇ 

Najznámejší český cestovateľ súčasnosti Dan Přibáň pod-
nikol svoju doposiaľ najnáročnejšiu expedíciu. Posádky 
dvoch žltých trabantov, poľského Fiatu alebo Malucha, 
Čezety, Jawy a dokonca aj dvoch invalidných vozíkov vyra-
zili z austrálskeho mesta Perth, a behom polročnej dob-
rodružnej výpravy prešli Východný Timor, Indonéziu, Ma-
lajziu a Thajsko.

ZKÁZA KRÁSOU 
ZKÁZA KRÁSOU — DOKUMENT — ČESKO — 2015 — 94´ — MP 12
R + S: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ, JAKUB HEJNA K: MARTIN KUBALA, 
JAN MALÍŘ, JIŘÍ CHOD, JAROMÍR NEKUDA

Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším 
darom aj prekliatím zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa 
rýchlo stala najväčšou československou filmovou hviezdou 
a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej 
doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom 
Goebbelsom z nej však obratom učinil národného nepria-
teľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena 
Třeštíková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. 

ZVÄČŠENINA 
BLOW-UP — DRÁMA –VEĽKÁ BRITÁNIA/TALIANSKO/USA — 
1966 - 111´ — MP 12
R: MICHELANGELO ANTIONIONI S: M.ANTONIONI, 
TONINO GUERRA K: CARLO DI PALMA H: VANESSA REDGRAVE, 
SARAH MILES, DAVID HEMMINGS, JOHN CASTLE A Ď.

Hlavným hrdinom príbehu je módny fotograf Thomas – bo-
hatý, úspešný a sebavedomý. Jedného dňa ide bezcieľne do 
opusteného parku a v ňom fotí, bez konkrétneho zámeru, 
až sa do jeho zreteľa dostane milenecký pár. Žena z foto-
grafií od neho žiada negatívy, keď ju odmietne, navštívi 
ho následne aj v jeho ateliéri a ponúka svoje telo výme-
nou za nafotené snímky. Thomas tuší, že zachytil niečo 
viac ako horúce objatia. Zväčší ich a zistí, čo sa v skutoč-
nosti v parku udialo.



osviežia leto 

Už piaty raz sa budete môcť počas letných mesiacov stretnúť v Kine Lumière s projektom €urópske filmy za €uro. 
Silný výber kvalitných titulov z európskej produkcie za skvelú cenu si budete môcť prísť pozrieť od 15. júna do 31. augusta vždy po 17:30.

V tohtoročnom výbere nebude chýbať silná dánska dráma s Hon Thomasa Vinterberga, Oscarom a 5 Európskymi filmovými cenami ovenčený poľský film Paweła Pawlikowskeho Ida 
alebo Zlatou palmou ocenená snímka Láska Michaela Hanekeho. Nemôžeme vynechať ani drámu mladého kanadského režiséra Xaviera Dolana Mami! alebo (nielen vizuálne) silnú 

Melancholiu Larsa von Triera. Samozrejme nezabudne sa ani na Európsky film roka 2015 — Mladosť Paola Sorrentina. Deti zasa určite poteší rozprávka Pieseň mora 
či dychberúci dokumentárny film Príbeh lesa. A keďže počas leta sa treba aj zabávať, do kín sa vráti aj dokument Dana Přibáňa Trabantom do posledného dychu.

Za symbolickú sumu 1 € si však budú môcť návštevníci kín pozrieť aj novinky, ktoré do našich kín prišli len pred pár mesiacmi — poľský film Tomasza Wasilewskeho Spojené štáty 
lásky, maďarskú čiernu komédiu Líza, líščia víla, oceňovanú drámu Mustang tureckej režisérsky Deniz Gamze Ergüven či kultovú Zväčšeninu v reštaurovanej verzii.

VSTUPNÉ: 1 €    ----->    POKLADŇA JE OTVORENÁ DENNE 30 MINÚT PRED ZAČIATKOM PRVÉHO PREMIETANIA.
PROGRAM: www.kino-lumiere.sk    /    www.facebook.com/kinolumiere 

www.asfk.sk


