4.6. utorok 17.00

Hon - Dánsko
Vrcholná psychologická dráma dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga,
prináša príbeh štyridsaťročného Lukasa, ktorý sa nedávno rozviedol. Pracuje
v materskej škôlke a pomaly začína žiť nový život – má kamarátov, novú prácu,
priateľku a skvelý vzťah s dospievajúcim synom. Túto porozvodovú idylu však
naruší jedna náhodná, no o to desivejšia lož, ktorá sa začína šíriť v komunite
jeho kamarátov ako vírus. Obavy a nedôvera dosiahnu také rozmery, že sa
veci vymknú z rúk a celá dedina prepadne hystérii. Lukas sa musí snažiť
uchrániť svoju dôstojnosť, dokonca aj pred svojim najlepším kamarátom. Hon –
spoločná mužská zábava sa stáva paralelou k nemilosrdnej štvanici na
nevinného človeka. V snímke sa dokonale prepája realizmus s pôsobivou
kamerou a excelentnými hereckými výkonmi.
Dráma, 111 min., MP 12+, vst.: 2,-€, klasický 35mm

11.6. utorok 17.00

96 hodín: Odplata - Francúzsko
V pokračovaní úspešného akčného trileru 96 hodín sa na scénu vracia bývalý
agent CIA Bryan Mills. Pokojná dovolenka v Istanbule, ktorú trávi s dcérou Kim
a bývalou manželkou Lenore, sa rýchlo zmení na peklo, keď Lenore unesú.
Vyjednávanie nemá význam, hlavou gangu je totiž muž, ktorému Mills zabil
syna a ktorý teraz túži iba po jednom – po krvavej odplate. Na Millsa tak znovu
čaká boj s časom, aby ochránil svoju rodinu. Autorom scenára je opäť Luc
Besson.
Akčný thriller, 98 min., MP 12+, vst.: 1,-€, DVD

25.6. utorok 17.00

18.6. utorok 17.00

Láska – Francúzsko, Nemecko, Rakúsko
Najnovší film žijúcej legendy svetového filmu, výnimočného rakúskeho tvorcu
M. Hanekeho je jedným z divácky najúspešnejších európskych filmov tohto
roka. Elegantná, pozitívna snímka o láske na sklonku života je nakrútená vo
francúzskom znení a vyniesla Hanekemu už druhú Zlatú palmu. Tentokrát
prichádza režisér s príbehom, kde sa hlavné postavy (tradične George a Anne)
– kultivovaní osemdesiatnici, učitelia hudby – ocitajú v okamihu ťažkej skúšky.
Anne dostane porážku a jej okolie sa musí zmieriť s jej premenou. Už nič nie je
ako predtým ani pre ich dcéru Evu (Isabelle Huppert). Pre mimoriadne subtílny
film s témou lásky, ktorú skúša nevyhnutné starnutie sa Hanekemu ešte
podarilo získať slávneho J-L.Trintignanta, ktorý je sám už niekoľko rokov na
dôchodku. Láska je pokladaná za Hanekeho najláskavejší film.
Dráma, MP12+, 125 min., 2,-€, klasický 35mm

Tom a Jerry: Majstri sveta
Naša milovaná mačka a myš budú súperiť vo svojich obľúbených športoch.
Začínajú futbalovým zápasom, pokračujú golfovým okruhom, neobyčajným
hokejovým zápasom a k biliardovým turnajom. Vybehnite spolu s Tomom a
Jerrym na ihriská... naháňačka práve začína!
Detská animovaná rozprávka, cca 80 min., MP, vst.: 1,-€, DVD

