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5. júl
AMY / Dokumentárny-životopisný

Veľká Británia, 2015, 128 min
Réžia: Asif Kapadia
Hrajú: Amy Winehouse, Mark Ronson
Kým v skutočnosti bolo dievča, ktoré stálo za slávnym menom Amy Winehouse? Čo táto hudobná
ikona ukrývala pred svetom a prečo sa jej život tak tragicky skončil? Aj na tieto odpovede sa Vám
pokúsi ponúknuť vynikajúci dokument, už dnes nebohej speváčky.

12. júl
Dánske dievča / Dráma, Životopisný

Veľká Británia/Belgicko/USA/Dánsko/Nemecko, 2015, 119 min
Réžia: Tom Hooper
Hrajú: Eddie Redmayne, Alicia Vikander a iný
Hooperova verzia podľa scenára Lucindy Coxon prináša tragický milostný príbeh mladej dvojice,
ktorá spoločne prechádza cez citové i telesné úskalia vývoja ich vzťahu. Po šiestich rokoch
manželstva sa Gerda a Einar milujú, v každej oblasti sa zladili a obaja sa snažia preraziť vo fachu.
Gerda prehovorí svojho muža, aby jej suploval modelku a on v ženskom oblečení pocíti záchvev,
ktorý spustí lavínu nečakaných zmien. Zistí, že sa oveľa lepšie cíti v šatách ako v pánskom obleku
a z Einara sa odrazu stáva Lili. Gerda čoskoro pochopí, že manželova transformácia nie je len hra
a obetuje svoju lásku, aby ho urobila šťastným.

19. júl
Sully / Dráma, Životopisný

USA, 2016, 96 min
Réžia: Clint Eastwood
Hrajú: Tom Hanks a iný
V roku 2009 sa stal svet „zázraku na rieke Hudson“, keď kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks)
núdzovo pristál s poškodeným lietadlom na rieke Hudson a zachránil tak život 155 pasažierov.

2. august
Učitelka

Slovensko/Česko, 2016, 102 min
Réžia: Jan Hřebejk
Hrajú: Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Laco Hrušovský a iný
Empatická a láskavo vyzerajúca učiteľka manipuluje prostredníctvom svojich žiakov rodičmi za
účelom osobného obohatenia. V podobe materiálnych výhod, či dokonca vidiny milostného
pomeru. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho filmu o sile ľudského charakteru inšpirovaného
skutočnou udalosťou.

9. august
Aj dvaja sú rodina / Komédia

Francúzsko/Veľká Británia, 2016, 118 min
Réžia: Hugo Gélin
Hrajú: Omar Sy, Clémence Poésy
Vtipný a nonšalantný Samuel si užíva bezstarostný život. Jedného dňa ho však navštívi jeho
dávna láska a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí je jeho a ujde preč. Samuel ostane sám
s dievčatkom a neostáva mu nič iné, len si nájsť stálu prácu a pokúsiť sa o dievčatko postarať.
Rodinná komédia, ktorá Vás zaručene rozosmeje.

16. august
ÚNOS / Dráma

Slovensko, 2017, 102 min
Réžia: Mariana Čengelová-Solčanská
Hrajú: Rebeka Poláková, Milan Mikulčík, Maroš Kramár, Ingrid Timková, Milan Odnrík a iný
Film ktorý rozvíril spoločnosť na Slovensku Vám netreba zvlášť predstavovať. Film ktorý pohol
spoločnosťou a aj vďaka ktorému sa konečne po rokoch zrušili takzvané „Mečiarove amnestie“
Vám netreba nejak zvlášť predstavovať. Tak príďte si pozrieť temnú kapitolu dejín mladého
samostatného Slovenska.

23. august
Warrior / dráma

USA, 2011, 140 min
Réžia: Gavin O´Connor
Hrajú: Tom Hardy, Joel Edgerton a iný
Najmladší syn Tom sa vracia domov z vojenskej služby. Chce opäť bojovať v ringu a tak ho
začne trénovať alkoholu holdujúci otec – bývalý boxer. Ako to dopadne, keď sa postupne
ocitne v ringu proti svojmu staršiemu bratovi?

30. august
PIATA LOD / Dráma/ Slovensko/ 2017

Réžia: Iveta Grófová
Hrajú: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin
Piata loď je príbehom detského dobrodružstva, svet dospelých z pohľadu detských očí. Film je
o deťoch, ktoré sa bezpečnejšie než doma cítia na ulici, kde hľadajú záchranné člny medzi
rozprávkou a drsnou realitou. Jarka má desať rokov a má mamu, ktorá nechce byť mamou.
Jarka je stále sama a zúfalo hľadá lásku. Nájde ju až náhodne, keď sa rozhodne nahradiť
matku dvom batoľatám, s ktorými sa ukryje v opustenej chate. Vynikajúci slovenský
film, ktorý zbiera ocenenia po celom svete.

