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1.9. UTEKAJME UŽ IDE
r. Dušan Rapoš, Československo, 1986, far., 88 min. MP 7+
Komédia o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere. Syslovci bývajú s dvoma malými deťmi v
jednoizbovom byte na sídlisku. Jedného dňa im náhoda ponúkne riešenie – luxusný byt tajomného
suseda (Milan Lasica), ktorý býva často na cestách. Táto situácia spustí kolotoč bizarných udalostí. „To,
že sa nám podarilo dostať pána Lasicu na plátno, ešte spolu so Satinským, bolo veľké víťazstvo. Spolu s
pánom Menzlom dali komédii ten správny intelektuálny nadhľad a akúsi príjemnú eleganciu,“ povedal o
filme Dušan Rapoš. Film digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav a do slovenských kín
prichádza v obnovenej distribučnej premiére.

8.9. LETO 85
r. François Ozon, Francúzsko, 2020, far., 100 min. MP 15+

Francúzske pobrežie v Normandii, leto 1985. Z rádia znie The Cure, Bananarama a Rod Stewart.
Šesťnásťročný Alexis stretáva staršieho, charizmatického a tajomného Dávida. Začína sa priateľstvo
plné plavieb na mori, výletov na motorke, nocí bez spánku, slobody a spoznávania dospelého sveta.
Zážitky rýchlo naberajú na intenzite, až sa všetko osudovo zvrtne a Alexis sa stáva hlavným podozrivým v
policajnom vyšetrovaní… Režisér François Ozon (8 žien) sa vracia ku koreňom majstrovsky
rozrozprávaným príbehom, ktorý dokonale sprostredkováva atmosféru polovice osemdesiatych rokov.

15.9. MALIARKA A ZLODEJ
r. Benjamin Ree, Nórsko, 2020, far., 102 min. MP 15+
Mladá česká umelkyňa Barbora Kysilková žijúca v Osle je zúfalá z krádeže dvoch svojich obrazov. Na súde
osloví ich zlodeja a požiada ho, aby jej stál modelom pre portrét. Postupne sa začne vytvárať zvláštny, ťažko
uveriteľný vzťah a súčasne vzniká neoddeliteľné puto, ktoré tieto ľudské bytosti spojí navždy. Pôvodne krátky
dokument o jednej lúpeži sa premenil na mnoho-vrstevnatý príbeh o kreatívnom procese, meandroch ľudských
vzťahov, možnosti dostať druhú šancu a zmysle života ako takého.

22.9. KRAJINA VE STÍNU
r. Bohdan Sláma, Česko, Slovensko, 2020, 135 min. MP 15+
Film Krajina ve stínu je kronikou toho, ako sa pokojné medziľudské vzťahy v malej obci premenia, keď okolo
prejde veľká história. Bohdan Sláma natočil film v čiernobielej verzii na klasický filmový pás. Film Krajina ve
stínu rozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dedinky neďaleko rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do života
udalosti tridsiatych až päťdesiatych rokov 20. storočia. Predtým bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a
vychovať deti, teraz si treba vybrať, kto je Rakúšan, kto Nemec a kto Čech, a zaplatiť cenu, ktorú takéto
rozhodnutie prinesie.

29.9. ANNETTE
r. Leos Carax, Francúzsko, 2021, 139 min. MP 15+
Stand-up komik Henry (Adam Driver) sa zamiluje do Ann (Marion Cotillard), svetoznámej opernej speváčky. Ich
život sa obráti naruby, keď sa im narodí tajomné dievčatko Annette s výnimočným darom. Dlho očakávaný
muzikál vizionárskeho režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks.Divákov vezme na nevšednú cestu plnú
lásky, vášne a slávy.

Filmové projekcie sa uskutočnia v kine JUNIOR o 19:00 hod. Členský preukaz FK? si možno zakúpiť v pokladni
kina za 5,- €. Členské preukazy (zakúpené aj v roku 2020) platia pre všetky filmové kluby na Slovensku do
konca kalendárneho roka 2021. Vstupné na všetky predstavenia : 3,-€ členovia FK, ostatní : 5,-€. Zmena
programu vyhradená! Filmový klub premieta pre verejnosť! Filmové projekcie sa uskutočnia s dodržaním
aktuálnych epidemiologických opatrení. w w w . f k o t a z n i k . s k

