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4.7. DUNKIRK 
Dráma / vojnový / historický / akčný, Veľká Británia, Holandsko, Francúzsko, USA, 
2017,106 min. 
Réžia: Christopher Nolan
Vojnová dráma vizionára Christophera Nolana vychádza z udalostí evakuácie 
obkľúčených francúzskych, britských a belgických vojakov z pláží severofrancúz-
skeho Dunkerku v roku 1940. Film získal v roku 2017 troch oskarov za zvukové 
efekty a strih.

11.7. O TELE A DUŠI / TESTROL ÉS LÉLEKROL 
Romantický / dráma,  Maďarsko, 2017, 116 min. 
Réžia: Ildikó Enyedi
Nekonvenčná love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí. Jeden z najlepších 
európskych filmov minulého roka !

18.7. ŠTVOREC / THE SQUARE 
Dráma / komédia, Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, 2017, 142 min.
Réžia: Ruben Östlund
Oceneniami ovešaný film o súčasnom umení, jeho kladoch aj záporoch v brilantnom 
réžijnom a hereckom podaní. Na European Film Awards získal ocenenie za najlepší 
film, réžiu, herca a najlepšiu komédiu, scenár a výpravu.

1.8. TRI BILBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM /
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI
Dráma, Veľká Británia, USA, 2017, 115 min.
Réžia: Martin McDonagh
Vynikajúca detektívka z pera majstra divadelných hier a scenárov Martina 
McDonagha. Film získal dva oskary za hlavnú ženskú rolu a vedľajšiu mužskú rolu.

8.8. BÁBA Z LEDU
Dráma / komédia / romantický, Česko, 2017, 106 min.
Réžia: Bohdan Sláma
Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami prináša nádej, že život 
môžete vziať do vlastných rúk v akomkoľvek veku. Vo filme exceluje Zuzana 
Krónerová. 

15.8. NAJTEMNEJŠIA HODINA / DARKEST HOUR 
Historický / životopisný, USA, Veľká Británia, 2017, 125 min.
Réžia: Joe Wright
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill 
na začiatku druhej svetovej vojny musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba 
nemeckej invázie je bezprostredná, a on ako predseda vlády Veľkej Británie, musí 
v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových 
dejín. Gary Oldman získal oskara za hlavnú postavu. 

22.8. MÁRIA MAGDALÉNA / MARY MAGDALENE
Dráma / historický, Veľká Británia, USA, Austrália, 2018, 102 min.
Réžia: Garth Davis
Mária Magdaléna patrí k najzáhadnejším biblickým postavám. Je opradená mno-
hými mýtmi, ktoré z nej robia prostitútku, ktorú napravilo až stretnutie s Ježišom 
Kristom, a ten najodvážnejší jej prisudzuje úlohu jeho manželky. Garth Davis, režisér 
na Oscara nominovanej drámy Lion, sa rozhodol túto mýtickú škvrnu zmazať a 
natočil dojemný a pôsobivý príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa narodila do zlej 
doby.

29.8. MESIAC JUPITERA / JUPITER HOLDJA 
Dráma / sci-fi, Maďarsko, Nemecko, 2017, 123 min.
Réžia: Kornél Mundruczó
Európa blízkej budúcnosti. Aryan je postrelený pri pokuse o nelegálny prechod 
hraníc. Zranenie má však nečakaný následok: šokovaný mladík zisťuje, že získal 
záhadnú schopnosť levitovať. Futuristické podobenstvo ponúka silný príbeh 
podávaný v dynamickej a originálnej žánrovej zmesi.

V prípade nepriaznivého počasia sa nepremieta. 
Informácie o náhradnom termíne nájdete na facebooku/
Mikulášsky DéKáč alebo na 0915 859 596.

ZAČIATOK PREMIETANIA 21:30 h


