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6.10. TO TA MONARCHIA
r. Vladislava
Plančíková,
Slovensko,
far., 80jemin.
MP 12+ časozberná
Ľudia
sú akoSárkány
včely – majú
med i žihadlo.
To ta2020,
monarchia
dokumentárna
komédia o súčasných ľuďoch v súčasných časoch. Kolektívny portrét obyvateľov dediny
Spišský Hrhov, ktorej meno sa objavilo v The New York Times, je hľadaním odpovede,
aké je to ideálne spolužitie a či je možné ho dosiahnuť.

13.10. PRÍPITOK
r. Laurent Tirard, Francúzsko, 2020, far., 88 min. MP 12+
Hravá francúzska komédia, ktorej hrdinom je Adrien. Má 35 rokov, krízu stredného veku,
je neurotický a hypochonder. Trčí na otravnej rodinnej večeri a jeho expriateľka mu
neodpovedá na SMSku. Navyše ho budúci švagor požiada, aby predniesol prípitok na
svadbe. Môže sa to ešte zhoršiť?

20.10. KOMÚNA
r. Jakub Julény, Slovensko, 2020, far., 82 min. MP 15+
Zabudnutý životný príbeh umelca, filozofa a politika Marcela Strýka premietnutý do
osobných tragédií i víťazstiev predstaviteľov košického undergroundu. Túžba po slobode
počas normalizácie vytvorila voľné združenie mladých Košičanov vyznávajúcich princípy
undergroundu.

27.10. INÁ SVORKA
r. Jakub Julény, Maďarsko, Slovensko, 2020, far., 98 min. MP 15+
Otec a dcéra sa vydali na cestu za poznaním a odpustením. Po siedmich rokoch bez
kontaktu sa otec a dcéra navzájom spoznávajú, pričom si uvedomujú svoje pevné
spojenie a aj to, aké silné môže byť odpustenie.

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

