9.4. utorok 17.00

Renoir - Francúzsko
Film Renoir je založený na skutočnom príbehu starnúceho impresionistického
maliara Augustea Renoira a začínajúceho filmára Jeana Renoira, ktorá je vyrozprávaná
nádhernými obrazmi, ponorenými do zlatej farby a vyvolávajúcimi atmosféru samotnej
Renoirovej maliarskej tvorby.
Píše sa rok 1915 a maliar Auguste Renoir i jeho syn Jean sú poznačení smrťou
ženy i matky zároveň. Ich životy však zmení mladá kráska s ohnivými vlasmi, ktorá im
prinesie stratenú energiu a umeleckú inšpiráciu. Stane sa posledným modelom otca
Renoira, ktorému zároveň navráti stratenú mladosť, a v psychicky nestálom Jeanovi
svojou divokosťou i neskrotným duchom vzbudí nečakané túžby i vášeň k filmovému
umeniu.
Snímka Gillesa Bourdosa bola uvedená na MFF v Cannes 2012 v sekcii Un Certain
Regard, kde súťažila s ostatnými filmami o najoriginálnejšiu výpoveď a výrazovú
poetiku.
Životopisná dráma, 111 min., MP 15, vst.: 1,-€

16.4. utorok 17.00

Tom a Jerry: Hudobné vylomeniny – USA
Pripravte sa na tanec s Tomom a Jerrym. Najzábavnejšia mačka a myš
všetkých dôb vás roztancuje v rytme bláznivých a nekonečných naháňačiek.
Na koncertoch klasickej hudby, počas nocí v opere, v rytme valčíkov... dvaja
nerozluční (ne)priatelia pokračujú v boji bez prestania.
Na čo čakáte? Poddajte sa rytmu a bavte sa extravagantnými partitúrami, pod
ktorými sú podpísaní Tom a Jerry.
Detská animovaná rozprávka, MP, 49 min., vst.: 1,-€

23.4. utorok 17.00

Z prezidentskej kuchyne - Francúzsko
Francúzsky režisér Christian Vincent vyrozpráva vo svojom najnovšom filme
Z prezidentskej kuchyne príbeh neobyčajnej ženy Hortense, ktorá počúva svoje srdce,
a čo si zaumieni, to aj dosiahne. Všetky jej dobrodružstvá sú zviazané s varením
a jedno z nich je priam neuveriteľné – dva roky varila priamo pre francúzskeho
prezidenta Françoisa Mitteranda v paláci Élysée a prenikla do zákulisného politického
sveta najmocnejšieho muža v krajine.
Christian Vincent vo filme paralelne rozvíja dve príbehové línie. V prvej z nich sa
ocitáme v Antarktíde, kde Hortense istú dobu pôsobila, a prostredníctvom mladej
dokumentaristky sa vraciame späť do čias jej náročnej, no prestížnej práce
v prezidentskom paláci. Postupne tak spoznávame obdivuhodnú ženu, ktorá v sebe
spája zmysel pre tradíciu i modernitu, ambicióznosť i pokoru a razantnosť i krehkosť
zároveň.
Životopisný, MP12, 95 min., 1,-€

30.4. utorok 17.00

Coco Chanel - Francúzsko
Gabrielle Chanel, vyrastajúca od siedmych rokov v sirotinci uprostred Paríža, Gabrielle
“Coco” Chanel, ako začínajúca, no nie príliš úspešná kabaretná speváčka, začínajúca
krajčírka, ktorej prácou je opravovať lemy. Coco Chanel ako módna ikona, ako symbol
úspešnej, samostatnej a originálnej ženy, ktorá napriek tomu, že milovala, nikdy nikomu
nepatrila. Aj to je príbeh jednej z najznámejších žien 20. storočia. Večná rebelka, ktorej
konvencie vtedajšej doby bránili voľne dýchať, žena, ktorá sa oblieka do košieľ svojich
milencov. To je skutočný príbeh Coco Chanel! Príbeh modernej ženy, ktorá vyvolala
revolúciu, nielen vo svete módy, ale aj v myslení a postavení ženy v spoločnosti, ako
samostatnej osobnosti.
Životopisný, MP12, 105 min., 1,-€

