
Projekt je �nancovaný s podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky.

Kevin unesie tri študentky a uväzní ich u seba v pivnici. Do podzemia za ním chodí 
aj jeho matka a malý Hedwig, no ani tí mladým ženám nepomôžu. Sú totiž produk-
tom Kevinovej psychickej poruchy. V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb a každú 
chvíľu sa má objaviť dvadsiata štvrtá.

Poľské hnutia odporu a jeho Zemská armáda (Armia Krajowa) začali 1. augus-
ta1944 ozbrojené povstanie, ktoré malo oslobodiť Varšavu z područia nacistického
Nemecka. Naši hrdinovia pod vedením charizmatického vodcu Kobry vytvoria 
jeden z najodvážnejších oddielov povstania. Je medzi nimi aj Stefan  Zawadski, 
ktorý miluje ošetrovateľku, ale zároveň cíti náklonnosť k spolubojovníčke Kame. Sú 
svedkami aj aktérmi situácií obetovania sa, hrdinstva, ale aj krutosti, zrady a vraždy. 
Učia sa láske a zistia, čo je to nenávisť.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predov-
šetkým Freddieho Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všekým 
stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov svojej doby. 
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revo-
lučného zvuku a ikonických skladiebako napr. „We Will Rock You“, „We Are the 
Champions“ alebo práve „Bohemian Rhapsody“. Ich príbeh začína bleskovým 
štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí nezabudnuteľným, 
strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985.

21. 8.  MESTO 44 
Dráma / Historický / Romantický / Vojnový
Poľsko, 2014, 127min
Réžia: Jan Komasa
Hrajú: Józef Pawłowski, Zo�a Wichłacz, Anna Próchniak

28. 8.  ROZPOLTENÝ 
Thriller / Psychologický
USA/Japonsko, 2016, 117min
Réžia: M. Night Shyamalan
Hrajú: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson
.

v záhrade

Múzea Janka  Kráľa

začiatok
predstavení

Diela holandského fauvistu a expresionistu Vincenta Van Gogha patria k tomu
najhodnotnejšiemu, čo výtvarné umenie kedy splodilo – nachádzajú sa vo sveto-
vých galériách i súkromných zbierkach a ich cena sa ráta v miliónoch. Van Gogho-
ve práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali tisícky ďalších auto-
rov a sú predmetom živej odbornej diskusie aj 127 rokov po jeho smrti. Poľská 
režisérka a kritička umenia Dorota Kobiela, v spolupráci s britským producentom 
Hughom Welchmanom, nakrútila prvý �lm, vytvorený len z olejomalieb umelca.            

7. 8.     S LÁSKOU VINCENT
Animovaný / Životopisný / Krimi / Dráma
Veľká Británia/Poľsko/USA, 2017, 94min
Réžia: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Hrajú: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Helen McRory

14. 8.  BOHEMIAN RHAPSODY  
Životopisný / Dráma / Hudobný
Veľká Británia/USA, 2018, 134min
Réžia: Bryan Singer
Hrajú: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee


