PIATOK 20.10.2006, 17:30 h.

ŠTVRTOK 19.10.2006, 17:30 h.

SOBOTA 21.10. 17:30 h.

Beštia v srdci / La bestia nel cuore

Jeho brat / Son frère

A Selva / Prales

Cristina Comencini, Taliansko, 2005, 120 min.
Adaptácia rovnomenného románu Cristiny
Comencini,
oceneného literárnou cenou Castiglioncello 2004.

Patrice Chéreau, Francúzsko 2003, 95 min
Adaptácia rovnomenného románu Phillipa
Bessona.

Leonel Vieira, Portugalsko-ŠpanielskoBrazília, 2002, 120min
Adaptácia rovnomenného románu
Ferreira de Castro

Cena David di Donatello, Strieborná stuha, Cena mesta Rím, Cena
Unicef, Cena Coppa Volpi a nominácia na Zlatého leva na MFF
v Benátkach 2005
Hrajú: Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca,
Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio a další
Sabina je krásna žena, má muža, ktorý ju miluje a pokojný život. Keď
zistí, že caká dieťa, spustí sa v nej film spomienok: detstvo, rodina,
strohé a zároveň bezpečie poskytujúce meštiacke rituály. To všetko
však len naoko. V hĺbke sa prebúdza niečo ponuré a znepokojujúce.
Ide o silný filmový príbeh o rôznych podobách "normálnosti", prekračovaní hraníc v láske, príťažlivosti a túžbe.
"Beštia v srdci je najlepším súťažným talianskym filmom na MFF
Benátky (2005) a aj vrcholom (doterajšej) kariéry dcéry veľkého
režiséra Luigiho Commenciniho."
(Giorgio Carbone, Libero)

19.10. 20:00 h.

Nástupca / O Delfim
Fernando Lopes, Portugalsko, 2002,
120min
Adaptácia rovnomenného románu
José Cardoso Piresa
Hrajú: Alexandra Lencastre, Alexandre de Sousa, Duarte de
Almeida, Fernando Heitor
Salazarov diktátorský režim je v agónii. Z koloniálnej vojny sa vracajú zmrzačení muži. Tomás Palma Bravo zdedil rozkladajúci sa
svet, je nástupcom, pokračovateľom rodu, majiteľom Gafeiry, kde žije
s manželkou, jednorukým sluhom, dvoma mastifmi a jaguárom,
v ktorom sa vozí za prostitútkami do Lisabonu. Detektív a rozprávač
v jednej osobe, opätovne zavíta na každoročnú polovačku do Gafeiry
a zistí, že sluhu našli mŕtveho, žena sa utopila a Tomás zmizol aj so
psami. Odvtedy z hmly počut záhadné zavíjanie…
" Zriedkakedy sa podarí, aby sa vynikajúca kniha stala základom
vynikajúceho filmu. "
(Jornal de Letras)

Strieborný medveď za Najlepšiu réžiu na
Berlinale 2003,
Nominácia na Césara 2004 v kategórii Najlepší herec
Hrajú: Bruno Todeschini, Eric Caravaca, Nathalie Boutefeu
Dráma o dvoch bratoch, ich zblížení a spoznávaní sa až vo chvíli, keď
jeden z nich umiera. Ľahostajnosť, pocit prázdnoty a postupné odovzdanie sa letnej horúčave počas čakania na smrť v dome pri mori,
v dome, kde prežili detstvo, môže pochopiť iba jediný. Jeho brat.
Strohá kameramanská práca a chladné zábery krajiny zdôrazňujú
hlboké emócie, stiesnenú atmosféru filmu. Naturalistické detaily tvárí
predstaviteľov umocňujú intímne vyznenie zvláštnej súrodeneckej
komunikácie. Možno už viackrát spracovaná téma, no tento raz
podaná inak, príbehom vypointovným i nevyhranenou homosexualitou jedného z bratrov.
"Je to film o telách. O degradácii jedného tela. O zmenách tvárí. Film
o telách, ktoré zaberajú priestor. A tiež film o tichu a nezadržiavaných citoch."
(P. Chéreau)

Portugalská filmová cena 2003: Zlatý
glóbus za Nejlepší film
Hrajú: Diogo Morgado, Maité Proenca,
Rui de Carvalho, Chico Diaz
Príbeh o mocnom a záhadnom amazonskom pralese. Mladý Portugalec z buržoáznej rodiny je nútený na začiatku 20. storočia emigrovať do Brazílie. Na kaučukovej plantáži "Raj" zdiela tažký osud miestnych ľudí, pričom zvyšok sveta sa vyváža na rýchlych pohodlných
autách s gumovými pneumatikami a je ľahostajný voči zberačom
kaučuku v nebezpečnej džungli.
"Exotické prostredie Amazónie prispelo k jedinečnému filmovému
stvárneniu známeho románu."
(Cinema)

21.10. 20:00 h.

Dobrý deň, Noc! / Buongiorno, notte
20.10.2006, 20:00 h.

Veci, vďaka ktorým sa oplatí žiťž / Cosas
que hacen que la vida valga la pena
Manuel Gómez Pereira, Španielsko 2004, 90
min.
Cena divákov FF Málaga 2004, nominácia na
cenu Goya za najlepší mužský herecký výkon (Eduard Fernández) a
za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Ana Belén).
Hrajú: Ana Belén, Eduard Fernández, María Pujalte
Hortensia, odkedy ju manžel opustil kvôli mladšej žene, nemala žiaden vzťah. Sústredí sa na výchovu svojho syna a na svoju prácu,
ignorujúc dobré rady svojej najlepšej priatelky. Jorge, optimista, ktorý
sa práve rozišiel s priateľkou, sa postará o to, aby sa Hortensiin život
zmenil. Je presvedčený, že sa osud rozhodol dať mu druhú šancu,
preto v Hortensii vidí klúč k svojmu štastiu. Vzťahy a zápletky medzi
Jorgem a Hortensiou, jej najlepšou priateľkou, Hortensiiným bývalým, novým priateľom Jorgeho bývalej, či Jorgeho otcom a Hortensiiným synom prinášajú do tohto príbehu trpkosť i humor.
"Romantická komédia, ktorá s humorom a iróniou rozpráva o láske
na druhý pokus."
(Celso Hoyo Arce, zinema.com)

Marco Bellocchio, Taliansko 2003, 105 min.
Adaptácia životopisného románu bývalej
členky Červených brigád Anny Laury
Braghetti "Il prigioniero".
Malý Zlatý Lev, Cena za osobitný prínos a Cena CinemAvvenire na
MFF v Benátkach 2003
Hrajú: Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Pier Giorgio Bellocchio, Giovanni
Calcagno
Politický psychothriller s napätím umocneným i použitím dobového
televízneho spravodajstva. 16. marca 1978 Červené brigády uniesli a
následne zavraždili predsedu talianskych Kresťanských demokratov
Alda Mora. Film odkrýva dvojitý život mladej teroristky Chiary, ktorá
je do únosu zapojená. Zároveň analyzuje vzťah medzi obeťou a únoscami.
"Dobrý den, Noc! nie je film ani historický, ani výlučne politický či
príliš verný kronike dní krutého terorizmu... Vychádzajúc z denníka
únoskyne, režisér nechce len pasívne zachytávať historickú pravdu.
Jeho cieľom je osvetliť čisto ľudskú udalosť."
(Jessica Franchi)

NEDELA 22.10.2006, 17:30 h.

Kamene / Piedras
Ramón Salazar, Španielsko 2002, 134 min.
Selekcia Berlinale 2002
Hrajú: Antonia San Juan (Všetko o mojej
matke), Najwa Nimri (Otvor oči, Milenci
Polárneho kruhu), Vicky Peńa (Viem, kto si;
Smoking Room), Ángela Molina (Na dno
vášne).

Prales (A Selva, Portugalsko-Španielsko-Brazília, r. Leonel Vieira, 2002)
Dobrý deň, noc! (Buongiorno, notte!, Taliansko, r. Marco Bellocchio, 2003)

Kamene (Piedras, Španielsko, r. Ramón Salazar, 2002)
Voltairova chyba (La faute de Voltaire, Francúzsko, r. Abdellatif Kechiche, 2001)

21.10. 17:30
21.10. 20:00

22.10. 17:30
22.10. 20:00

" Keď sa vám páčila atmosféra filmu Buena Vista Social Club, necháte
sa uniesť i Voltairovou chybou. "
(Fnac)

Program prehliadky:

Tak ako Voltairov Candide sníva o Eldoráde - najlepšom možnom
existujúcom svete, mladý Tunisan Jallel emigruje s vidinou krajšej
budúcnosti do Francúzska - krajiny ideálov: Slobody, Rovnosti a
Bratstva. Zo snov však padá do tvrdej reality nelegálnych prisťahovalcov, ďaleko od predstáv o bohatstve a štastí. Tu, na parížskom
predmestí, však nečakane nachádza Pohostinnost, Pochopenie a Solidaritu vydedencov v podobnom postavení.
Filmový debut minuloročného víťaza štyroch Cézarov za film Únik,
pristupujúci citlivo a bez predsudkov k sociálnej téme. I vďaka temperamentnej hudobnej zložke pôsobí civilne podaný príbeh ľahko a
sviežo.

Jeho brat (Son frere, Francúzsko, r. Patrice Chéreau, 2003)
Veci, vďaka ktorým sa oplatí žiťž (Cosas que hacen que la vida valga la pena,
Španielsko, r. Manuel Gómez Pereira, 2004)

Veľká cena Zlatý lev- Cena Luigiho De
Laurentisa za najlepší debut na Festivale v
Benátkach (2000), Špeciálna cena poroty na Festivale frankofónneho filmu v Namure (2000), Špeciálna cena poroty na Festivale
Premiers Plans v Angers (2000)
Hrajú: Sami Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet, Aure Atika.

20.10. 17:30
20.10. 20:00

Voltairova chyba / La faute à Voltaire
Abdellatif Kechiche, Francúzsko 2001, 130
min

Beštia v srdci (La bestia nel cuore, Taliansko, r. Cristina Comencini, 2004)
Nástupca (O Delfim, Portugalsko, r. Fernando Lopes, 2002)

22.10.2006, 20 :00 h.

19.10. 17:30
19.10. 20:00

Príbeh piatich žien vyrozprávaný prostredníctvom nôh a topánok.
Adela sa ženie na motorke do srdca tanga, Leire takmer padá z gogo tanečného pódia, Maricarmen má po krk kurích ôk, ktoré má ako
taxikárka, Anita krúži okolo bytovky a sleduje lietadlo, Isabel tvrdohlavo nosí všetko o dve čísla menšie. Päť Popolušiek bez Princa na
bielom koni, ktoré hľadajú svoju druhú (a niekedy až tretiu) šancu.

