FILMOVÝ KLUB OTÁZNIK KINO JUNIOR LEVICE NOVEMBER DECEMBER 2021
3.11. SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
r. Radu Jude, Rumunsko, Chorvátsko, Česká republika, Luxembursk, 2021, 106 min. MP 18+
Dráma, v ktorej na internet unikne video so sexuálnym obsahom týkajúce sa učiteľky, ktorá následne musí
čeliť hnevu rodičov svojich žiakov, skúma pokrytectvo a diskrimináciu vyplývajúcu z niektorých súčasných
spoločenských noriem.
10.11. REKONŠTRUKCIA OKUPÁCIE
r. Jan Šikl, Česko, Slovensko, 2021, 100 min. MP 15+
Útržky pamäte jednotlivých postáv filmu skladajú obraz okupácie Československa v roku 1968. A tiež toho, čo v
nás tento okamih zanechal.

17.11. ÚTEK CEZ HRANICE
r. Johanne Helgeland, Nórsko, 2020, 95 min. MP 7+
Rodičia súrodencov Gerdy a Otta sú aktívni v nórskom hnutí odporu. Jedného dňa pred Vianocami roku 1942 ich
zatknú a ich deti sú ponechané svojmu osudu. Zakrátko objavia v pivnici dve židovské deti, ktoré tam ich rodičia
ukrývali. Je na nich, aby dokončili, čo ich rodičia začali a pomohli Sarah a Danielovi prekročiť hranice do
neutrálneho Švédska. Nebude to však jednoduché…

24.11. LÁSKA POD KAPOTOU
r. Miro Remo, ČR a SR, 2021, 85 min. MP 12+
Odhodlaný päťdesiatnik Jaroslav má v živote dve vášne. Rýchle autá a školskú lásku Jitku, ktorá mu po
nevydarenom manželstve vrátila nádej a chuť do života. Jitka, služobne najstaršia autokrosová jazdkyňa v
Čechách, by sotva našla lepšieho mechanika a kouča, akým je Jaroslav.

1.12. CENZORKA
r. Peter Kerekes, SR, ČR a UA , 2021, 90 min. MP 15+
Irina je oddanou dozorkyňou vo väznici č. 74 v Odese - v ženskom nápravnom ústave na Ukrajine, kde stráži
viac ako sto väzenkýň. Lesja, odsúdená na sedem rokov za zločin z vášne, je jednou z nových žien,
prichádzajúcich do basy. Je tehotná so svojim prvým dieťaťom.

8.12. QUO VADIS AIDA?
r. Jasmila Žbanić, Bosna a Hercegovina, 2020, 101 min. MP 15+
Bosna, júl 1995. Srbská armáda sa blíži k Srebrenici, ktorá je vyhlásená za „bezpečnú zónu“ OSN. Desaťtisíce
ľudí utekajú zo svojich domovov na blízku základňu OSN. Prekladateľka Aida, pracujúca pre OSN, dôverne
pozná situáciu na základni i mimo nej. Bojuje s neúprosne sa krátiacim časom, aby našla cestu z blížiaceho sa
pekla pre obyvateľov mesta i jej najbližších.

15.12. ADA
r. Valdimar Jóhannsson, Island, Švédsko, Poľsko, 2020, 106 min. MP 15+
Mysteriózna islandská balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť v najstrašnejšie prekliatie.

22.12. MOJA AFGANSKA RODINA
r. Michaela Pavlátová, Česko, Francúzsko, Slovensko, 2021, 80 min. MP 12+
Film Moja afganská rodina rozpráva príbeh Herry, ktorá sa zamiluje do Afganca Nazira a rozhodne sa s ním
odísť do jeho rodnej krajiny. Netuší, aký život ju čaká v Afganistane ani do akej rodiny vstupuje.

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

