Program kina na mesiac február 2019
Štvrtok 31. januára a piatok 1. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Favoritka

15

(Favourite)

USA 2018. Historická dráma plná čierneho humoru, ktorá získala dve ceny na festivale v
Benátkach a je nominovaná aj na päť Zlatých glóbusov. Na kráľovskom dvore slabej
panovníčky Anny Stuartovnej sa stále bojuje o jej vrtkavú priazeň, kde hrajú prím jej dve
spoločníčky, Lady Sarah a komorná Abigail. A tieto dve dámy sa nezastavia pred ničím.
České titulky. Min.: 119. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 2. a nedeľa 3. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Serenity: Ticho pred búrkou (Serenity)

15

USA 2018. Skvelý mysteriózny thriller plný zvratov a vášní s Matthew McConaugheym a
Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavný hrdina lieči svoje životné rany,
zmení príchod jeho bývalej ženy v búrku udalostí a odhalených tajomstiev. Požiada ho totiž,
aby zabil jej súčasného manžela. Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 106. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 4. februára o 20,00 hodine

Hranica

15

(Gräns/Border)

Švéd Dán 2018. Réžia: Ali Abbasi. Romantický fantasy thriller je tvrdým, zvráteným,
šokujúcim a podvratným podobenstvom o tolerancii k odlišnostiam. Dôstojníčka colnej
služby Tina má neuveriteľný čuch a dokáže na diaľku odhaliť tých, čo majú strach a v
batožine nepovolené látky. Až pokiaľ nestretne Voreho. Slovenská premiéra. České
titulky. Min.:110. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 7. a piatok 8. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Mária, kráľovná škótska (Mary Queen of Scots)

15

USA 2018. Historická dráma je príbehom dvoch výnimočných žien v spore o jeden trón.
Sledujeme životnú cestu mladej škótskej kráľovnej, ktorá okrem vlastných rebelujúcich
klanov čelila otvorenému nepriateľstvu rodovo spriaznenej anglickej kráľovnej Alžbety.
Takáto kombinácia nikdy nemôže dopadnúť dobre. Slovenská premiéra. Slovenské
titulky. Min.: 124. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 9. februára iba o 15,30 hodine
v 3D verzii a nedeľa 10. februára iba o 15,30 hodine v 2D verzii

LEGO: Príbeh 2

(The LEGO © Movie 2)

USA 2018. Animovaný akčný príbeh, v ktorom sa obyvatelia mestečka Brickburg pustia
do boja za záchranu svojho. Čeliť musia novej hrozbe - nájazdníkom z LEGA DUPLO,
ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako to stíhajú obyvatelia znovu vystavať. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 116. MP.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

Sobota 9. a nedeľa 10. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Potomok

15

(The Prodigy)

USA 2019. Hororový príbeh, v ktorom sa dve zdanlivo nesúvisiace udalosti o niekoľko
rokov desivým spôsobom prepoja. Milesova mama Sarah so znepokojením sleduje
synovo nevyspytateľné a agresívne správanie. Postupne sa zmieruje s myšlienkou, že
malého chlapca ovláda nejaká zlá, nadprirodzená sila. Slovenská premiéra. České
titulky. Min.: 92. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 11. februára o 20,00 hodine

Striedavá starostlivosť (Custody)

15

Franc 2017. Réžia: Xavier Legrand. Dramatický príbeh rozpadu jedného manželstva,
uprostred ktorého je dvanásťročný syn. Násilný otec a jeho boj o opatrovníctvo, ktoré
nám ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to nie je niečo čo len tak príde a
odíde. Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:93. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 14. a piatok 15. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Nedotknuteľní

12

(Upside)

USA 2018. Komédia, ktorá je remakom jedného z komerčne najúspešnejších
francúzskych filmov a je príbehom, ktorý stojí za to vyrozprávať odznova. Bryan
Cranston, Kevin Hart a Nicole Kidman v hlavných úlohách príbehu neočakávaného
priateľstva ochrnutého boháča z vyššej spoločnosti a nespútaného mladíka čiernej pleti.
Slovenská premiéra. České titulky. Min.:125. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 16. februára o 17,30 a 20,00 hodine v 3D verzii a nedeľa 17. februára o 17,30 a 20,00 hodine v 2D verzii

Alita: Bojový anjel

(Alita: Battle Angel)

12

USA 2019. Akčné sci fi o jednom normálnom dievčati s robotickým telom, ktoré bolo
predurčené k veľkým veciam. James Cameron a Robert Rodrigues, dve výnimočné
mená svetovej kinematografie, sú podpísané pod réžiu a scenár tohto neobyčajného
príbehu o páde anjela a zrodení bojovníčky. Slovenská premiéra. Slovenský dabing.
Min.: 122. MP12.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 18. februára o 20,00 hodine

Woman at War

(Kona fer í stríô)

15

Isl Franc Ukr 2018. Réžia: Benedikt Erlingsson. Ocenená severská dráma o tvrdej a
nekompromisnej žene, ktorá vedie svoju súkromnú vojnu s priemyselnými gigantmi. Je
lepšou metódou, ako zachrániť svet a islandskú krajinu, sabotáž stožiarov vysokého
napätia alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? Slovenská premiéra. České titulky.
Min.:101. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 21. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Leto s gentlemanom (Léto s gentlemanem)

12

ČR 2018. Úsmevná letná romanca je scenáristickou prvotinou Jaromíra Hanzlíka, ktorý
si vo filme zahral aj jednu z hlavných úloh. Príbeh manželskej dvojice, ktorá každé leto
trávi v chatovej oblasti kúsok za Prahou. Ich vzťah skĺzol do rutiny a stereotypu a dni tak
plynú ospalo jeden za druhým. Jedného dňa sa však objaví elegantný gentleman Artur.
Originálna verzia. Min.: 98. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 22. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Ostrým nožom

15

SR 2018. Nová slovenská dráma režiséra Teodora Kuhna, inšpirovaná dosiaľ
neobjasnenou vraždou Daniela Tupého z roku 2005. Kvôli nefunkčnému súdnemu
systému boli obvinení páchatelia prepustení na slobodu, a tak Danielov otec sa snaží zo
všetkých síl bojovať o ich opätovné zadržanie. Vidí však, že je to nad jeho sily. Slovenská
premiéra. Originálna verzia. Min.: 89. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE

Piatok 22. a nedeľa 24. februára iba o 15,30 hodine v 2D verzii,
sobota 23. februára iba o 15,30 hodine v 3D verzii

Ako si vycvičiť draka 3 (How To Train Your Dragon: The Hidden World)
USA 2019. Pokračovanie úspešnej dobrodružnej animovanej série, v ktorom mladý
Viking Štikút a jeho dračí kamarát Bezzubý budú spoločne hľadať Skrytý svet, jedinú
nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva. K brehom ich spoločného ostrova sa
totiž blíži nebezpečenstvo pre všetkých drakov. Slovenská premiéra. Slovenský
dabing. Min.: 104. MP.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

Sobota 23. a nedeľa 24. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Mrazivá pomsta

15

(Cold Pursuit)

USA 2019. Akčný thriller v hlavnej úlohe s Liamom Neesonom, v ktorom sa prenesieme
do luxusného lyžiarskeho strediska v Kehoe. Polícia tu nemá toho veľa na práci, až kým
vodičovi snežného pluhu Nelsovi nezavraždia syna. Stane sa tak na objednávku
drogového bossa a smútok otca sa postupne mení na hnev a túžbu na pomstu.
Slovenská premiéra. České titulky. Min.: 118. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 25. februára o 20,00 hodine

Dievča

15

(Girl)

Belg 2018. Réžia: Lukas Dhont. Dramatický príbeh dievčaťa Lary, ktorá sa narodila v
mužskom tele, s veľkou túžbou byť ženou. Podstupuje hormonálne a chirurgické
procedúry, ktoré z nej spravia ženu. Zapisuje sa na prestížnu baletnú školu, všetci v jej
okolí ju chápu a podporujú. Film nie je o boji s okolím, ale o jej vlastnom vnútornom boji a
túžbe, ktorá je tak silná, že jej v nej nič nezabráni. Slovenská premiéra. České titulky.
Min.:105. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 28. februára o 17,30 a 20,00 hodine

Čo sme komu zase urobili?

12
(Qu´est-ce qu´on a encore fait au bon Dieu?)

Franc Belg 2018. Pokračovanie úspešnej francúzskej komédie, v ktorej musia manželia
Claude a Marie Verneuilovci čeliť novej kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia sa rozhodli
opustiť Francúzsko a každý z nich má k tomu dobrý dôvod. Ale čo rodičia? Tí urobia
všetko pre to, aby im mladí neodišli niekam na druhý koniec sveta. Slovenská premiéra.
Český dabing. Min.: 98. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Piatok 1. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Všetko najhoršie 2 (Happy Death Day 2U)

15

USA 2019. Pokračovanie hororového komediálneho hitu, v ktorom vysokoškoláčka Tree
bývala strašná mrcha, pokiaľ ju osud nepotrestal tým, že ju nútil opakovane prežívať
rovnaký deň, na ktorého konci ju brutálne zabije chlap v maske. Medzitým sa z nej stala
priateľská bytosť, príde však k sérii nešťastných príhod. Slovenská premiéra.
Slovenské titulky. Min.: 100. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 2. a nedeľa 3. marca o 17,30 a 20,00 hodine

Colette: Príbeh vášne

(Colette)

12

VB USA Maď 2018. Škandálny príbeh nekonvenčnej a talentovanej ženy v hlavnej úlohe
s Keirou Knightley. Jej život bol rovnako pikantný ako romány, ktorými okúzlila parížsku
spoločnosť v prvej polovici 20. storočia. Vo svojich príbehoch sa nebála dávať otázky
týkajúce sa spoločenských mravov a sexuality. Slovenská premiéra. České titulky.
Min.: 111. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 4. marca o 20,00 hodine

Yomeddine

15

Egypt USA Rak 2018. Réžia: A. B. Shawky. Ocenená road movie o dôstojnosti a odvahe
prijať inakosť, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ohavná. Bešaj žije v koptskej kolónii pre
leprotikov, kam ho ako dieťa umiestnila jeho rodina. Po smrti manželky mu zostáva v srdci
veľká prázdnota a nutnosť niečo zmeniť. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:97.
MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Predpredaj vstupeniek je v pokladni kina, ktorá sa otvára hodinu pred predstavením a program nájdete na adrese: www.fontana-piestany.sk

