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7.9. GHOST DOG - CESTA SAMURAJA
r. Jim Jarmusch, USA, Fran., Nemec., Jap., 1999, far., 116 min. MP 15+
Záhadný nájomný vrah, riadiaci sa filozofiou japonských samurajov,
v službách talianskej mafie. Obnovená premiéra filmu Jima
Jarmuscha s hudbou od RZA, člena legendárneho Wu Tang Clanu.
Neľútostný k protivníkovi, láskavý k deťom a zvieratám. Ghost Dog
(Forest Whitaker) je nájomný vrah riadiaci sa kódexom japonských
samurajov.

14.9. AMÉLIA Z MONTMARTRU
r. Jean-Pierre Jeunet, Francúzsko, 2001, far., 119 min. MP 15+
Film plný pestrých farieb, poézie, humoru a najmä lásky o čašníčke
z Montmartru, ktorá sa rozhodne konať dobro, ktorému nie je
možné odolať. Kultový liek na zlú náladu po dvadsiatich rokoch
znovu v kinách. 31. augusta 1997 o 4. hodine ráno dostala Amélia
nápad. Musí za každú cenu nájsť dávneho majiteľa škatuľky
spomienok, ktorú náhodou našla vo svojom byte, a poklad mu vrátiť.

21.9. JABLKÁ
r. Christos Nikou, Grécko, Poľsko, Slovinsko, 2020, far., 90 min. MP 15+
Svet zasiahla záhadná pandémia. Ľudia bez dôvodu strácajú pamäť.
Nezostáva, než si pod starostlivým dohľadom lekárov a psychológov znovu
budovať novú identitu. Amnézia postihne aj Arisa, muža v strednom veku.
Apatický muž začína podstupovať absurdnú terapiu, ktorá mu má otvoriť
novú životnú perspektívu. Debutujúci Christos Nikou svojim štýlom patrí ku
gréckej divnej vlne, ale do známej receptúry pridáva osviežujúce prvky nežnej melodrámy a horkej komédie o túžbe
zabudnúť.

28.9. OUCA - (NE)SKUTOčNí PRíBECH
r. Peter Pavlík, Slovensko, 2022, 79 min. MP 12+
Ľuboš nie je ako my. Ľuboš má prehľad, má vlastný názor a neverí
médiám, ktorým ide iba o zisk a nikdy nenapíšu pravdu. Ľuboš si ako
jeden z mála zachoval “zdravý” rozum. Aj preto musí znášať údel
človeka, ktorý odhalil utajované skutočnosti o dianí okolo nás.
Najmä o takzvanej pandémii, pomocou ktorej nás chcú ovládnuť
elity. Ľuboš býva u sestry Kamily a je nezamestnaný. Preto má
dostatok času, aby o sebe nakrútil strhujúci dokument, ktorý pomôže ľudstvo opäť doviesť k slobode a
vymaniť z pút covidotroctva. Možno otvorí oči aj Vám. Ľuboš totiž nie je Ouca!
Po filme beseda s tvorcom filmu.
Filmové projekcie sa uskutočnia v kine JUNIOR o 19:00 hod. Vstupné 4,-€ a 6,-€ bez preukazu FK
Členský preukaz FK? si možno zakúpiť v pokladni kina za 5,- €. Členské preukazy platia pre všetky filmové
kluby na Slovensku do konca kalendárneho roka 2022. Zmena programu vyhradená! Filmový klub premieta
pre verejnosť! w w w . f k o t a z n i k . s k

