Program kina na mesiac máj 2019
DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 18. a nedeľa 19. mája iba o 15,30 hodine

Štvrtok 2. a piatok 3. mája o 17,30 a 20,00 hodine

Zamilovaná Glória

(Gloria Bell)

12

USA 2018. Romantický film s Julianne Moore o tom, že láska prichádza nečakane, že
vzťahy sú zložité v každom veku a že vás nič nepoloží, pokiaľ neprestanete naplno žiť.
Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným kancelárskym
životom. Po večeroch sa rada odviaže v klube na tanečnom parkete, kde stretáva
Arnolda a bláznivo sa zamiluje. Slovenské titulky. Min.: 102. MP12. Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 4. a nedeľa 5. mája iba o 15,30 hodine

Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova

Franc Čína 2019. Zábavné animované dobrodružstvo zo života hmyzieho spoločenstva
sa opäť vracia na plátna kín. Pred príchodom zimy si hmyzie rodinky musia spraviť
potrebné zásoby na zimu a preto, keď spadne prvá snehová vločka, vyhlásia pohotovosť
a spoločne sa vyberú hľadať zásoby do komory. Slovenská premiéra. Slovenský
dabing. Min.: 92. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

UglyDolls
USA Čína Kan 2018. Animovaný príbeh, v ktorom postavičky Ugly Dolls si žijú svoj
bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné, zvláštne a nikto nikoho
neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nahovorí niekoľko svojich kamarátov,
aby sa vydali hľadať „Veľký svet“, kde každá hračka má svoje dieťa. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 88. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 18. a nedeľa 19. mája o 17,30 a 20,00 hodine

Syn temnoty

USA 2019. Nový príbeh od producenta Strážcov Galaxie Jamesa Gunna, ktorý nám v
jeho novom projekte prináša aj nový radikálny žáner: superhrdinský horor. Čo sa stane,
keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa stalo hrdinom,
pretvorí svoje superschopnosti v zlovestné činy... Slovenská premiéra. Slovenské
titulky. Min.: 90. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

Sobota 4. a nedeľa 5. mája o 17,30 a 20,00 hodine

12

Láska na druhý pohľad (Mon Inconnue/Love at Second Sight)
Franc Belg 2019. Komédia, v ktorej Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym
spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca a krásna žena ho podporuje. V jeden
osudný večer to v ich vzťahu zaškrípe a druhý deň ráno sa Raphael zobudí do iného,
alternatívneho sveta, v ktorom musí znova bojovať o svoju životnú lásku. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.: 117. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 6. mája o 20,00 hodine

Chvilky

12

ČR SR 2018. Réžia: Beáta Parkanová. Dramatický príbeh mladej ženy, ktorá si musí
nastaviť hranice a prejaviť sa, aby nestratila samú seba. Jenovéfa Boková v úlohe
Anežky si praje, aby vzťah s jej rodinou a partnermi bol dobrý a kľudný aj za cenu, že ona
sama ustúpi. Je to však iba pomyslený pokoj pred búrkou. Slovenská premiéra. Česká
verzia. Min.: 93. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 9. a piatok 10. mája o 17,00 a 20,15 hodine

Nikdy neodvracaj zrak

15

(Werk ohne Autor)

Nem Tal 2018. Strhujúci príbeh o oslobodzujúcej sile umenia a ľudskej tvorivosti.
Inšpirovaný je skutočnými udalosťami a osobami, preklenuje tri éry nemeckej histórie.
Maliar Kurt Bartnert prežil svoje detstvo v nacistickom Nemecku, vyrastal v
komunistickom Východnom Nemecku a svoj umelecký vývoj zavŕšil v Západnom
Nemecku. České titulky. Min.:188. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 11. a nedeľa 12. mája iba o 14,30 hodine

Pokémon: Detektív Pikachu (Detective Pikachu)
USA Jap 2019. Akčný animovaný príbeh, v ktorom obľúbená príšerka Pikachu pátra
spolu s Timom po jeho zmiznutom otcovi, úspešnom detektívovi. Ak chcú spoločne prísť
na túto záhadu, čaká ich obrovské dobrodružstvo v neónom ožiarených uliciach Ryme
City, kde všetci žijú spolu bez toho, aby tušili, aké nebezpečenstvo ich čaká. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 104. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

15

(Brightburn)

FILMOVÝ KLUB, pondelok 20. mája o 20,00 hodine

Tiesňové volanie

(Den skyldige)

15

Dánsko 2017. Réžia: Gustav Moller. Napínavý, seversky chladný psychothriller, v korom
bývalý policajt bojuje s časom, aby zachránil unesenú ženu. S telefónom, ako jediným
nástrojom, obklopený stenami kancelárie, vstúpi do pretekov s časom. Zločin, ktorý
odkrýva, je však omnoho väčší, ako sa na začiatku zdalo. České titulky. Min.:85. MP15.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 23. a piatok 24. mája o 17,30 a 20,00 hodine

Bolesť a sláva

(Dolor y gloria)

15

Špan 2018. Nová dráma od režiséra Pedra Almodóvara s Penelope Cruz a Antoniom
Banderasom v hlavných úlohách. Príbeh slávneho filmového režiséra Salvatora
rozpráva o zložitosti oddeliť proces tvorby od vlastného života a od vášní, ktoré žitiu
dávajú zmysel a nádej. Teraz cíti iba prázdnotu a nie je schopný tvoriť ďalej. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.: 113. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Piatok 24. a nedeľa 26. mája o 15,00 hodine v 2D verzii, sobota 25. mája o 15,00 hodine v 3D verzii

Aladdin
USA 2019. Živá hraná a akčná adaptácia animovanej klasiky je vzrušujúcim príbehom o
šarmantnom pouličnom zlodejíčkovi Aladinovi, odvážnej a cieľavedomej princeznej
Jasmíne a džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich šťastnej budúcnosti. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.: 129. MP.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

Sobota 25. a nedeľa 26. mája o 17,30 a 20,00 hodine

John Wick 3: Parabellum

15

USA 2019. V tretej časti akčnej série má super zabijak John Wick k smrti tak blízko, ako
nikdy predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov dolárov, čo
zmobilizovalo armádu lovcov odmien. Stáva sa z neho štvanec na úteku a elitní zabijaci z
celého sveta sú pripravení okamžite využiť každé jeho najmenšie zaváhanie. Slovenská
premiéra. Slovenské titulky. Min.: 142. MP15.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 27. mája o 20,00 hodine

Všetci to vedia

(Todos lo saben)

12

Sobota 11. mája o 16,30 a 20,00 hodine v 3D verzii a nedeľa 12. mája o 16,30 a 20,00 hodine v 2D verzii

Špan 2018. Réžia: Asghar Farhadi. Dramatický príbeh o záhadnom zmiznutí jedného z
hostí počas svadobnej oslavy, ktoré odhalí mnohé rodinné tajomstvá. Najslávnejší
filmový pár v súčasnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelujú v hlavných úlohách
dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Slovenská premiéra. České
titulky. Min.:132. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Avengers Endgame

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Nedeľa 2. júna iba o 15,30 hodine

12

USA 2019. Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich
udalostiach, opísaných v Nekonečnej vojne, sa svet ocitol v troskách a polovica všetkých
bytostí bola vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú
dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny a obnovili poriadok v celom vesmíre.
Slovenské titulky. MP12.
Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 13. mája o 20,00 hodine

Do boja

(En Guerre)

12

Franc 2018. Réžia: Stéphane Brizé. Dramatický príbeh, v ktorom sa zamestnanci
rozhodli postaviť voči nespravodlivosti a bojovať za svoje práva. Pred dvoma rokmi
podpísala automobilová spoločnosť dohodu so svojou tisíckou pracovníkov sa citeľné
platové obmedzenia výmenou za istotu práce na dobu ďalších päť rokov. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.:113. MP12.
Vstupné: 4,00 EUR, pre FK 3,00 EUR.

Štvrtok 16. a piatok 17. mája o 17,30 a 20,00 hodine

Daddy Cool

Bleskový Manu

Nedeľa 2. júna o 17,30 a 20,00 hodine

Godzilla II: Kráľ monštier (Godzilla: King of the Monsters)

Franc 2017. Slávny hit skupiny Boney M dal názov bláznivej komédii o štyridsiatnikovi,
ktorý si doma založí materskú školu a vedie ju veľmi svojsky. Odíde od neho manželka,
pretože sa nespráva ako zrelý muž, bez ambícií, bez poriadnej práce, no i napriek tomu v
pohode. Vymyslí preto plán ako ukázať, že je dospelý a zodpovedný... Slovenská
premiéra. Český dabing. Min.: 97. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.

12

USA 2019. Akčný sci fi thriller sleduje hrdinské úsilie členov kryptozoologickej agentúry
odraziť útok gigantických tvorov. Keď tieto predpotopné druhy, považované za mýty a
stáročia ukrývané po celej planéte, opäť povstanú, začne sa boj o nadvládu a existencia
ľudstva bude visieť na vlásku. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 132. MP12.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

12

(Manou the Swift)

Nemecko 2019. Animované dobrodružstvo malého Manua, ktorý je výborným letcom a
teší sa na skúšku z lietania, ktorú musí podstúpiť každá čajka, aby sa mohla s celým
kŕdľom vydať na zimu do južných krajín. V skutočnosti je ale Manu dažďovník, medzi
čajky sa ako mláďa omylom priplietol a získal si srdcia jedného páru, s ktorým aj zostal.
Slovenská premiéra. Slovenský dabing. Min.: 88. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.

FILMOVÝ KLUB, pondelok 3. júna o 20,00 hodine

High Life

15

Nem Franc VB Poľsko USA 2018. Réžia: Claire Denis. Sci fi dráma v hlavných úlohách s
Robertom Pattinsonom, Miou Goth a Juliette Binoche. Príbeh sa odohráva vo vesmíre na
palube kozmickej lode, kde skupina trestancov sa rozhodla namiesto doživotia slúžiť
vede a stali sa z nich pokusné objekty, ktorým lekárka odoberala spermie. České titulky.
Min.:110. 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

