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2021v Múzeu SNP

Múzeum SNP, Kapitulská 23,   974 01  Banská Bystrica 
4.11. štvrtok 19.30
(117´) ● BEATRICE   (Sage femme)
Dve herecké hviezdy Catherine Denevue a Catherine Frot sa stretávajú v brilantnej a úchvatnej dráme, kde jedna pracuje 
ako pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným, lenže pôrodnici hrozí zatvorenie. A do toho sa po rokoch 
objaví bývalá milenka jej mŕtveho otca...
2016 réžia: Martin Provost Francúzsko

8.-12.11. pondelok – piatok 18.00 a 19.45
●  DNI ARCHÍVNEHO FILMU 2021 - STOROČNICA 
Päťdňová výberová prehliadka archívnych fi lmov pri príležitosti 100. výročia zrodu slovenskej kinematografi e. 
Projekcie doplnia prednášky a diskusie o dejinách národnej kinematografi e za osobnej účasti významných tvorcov a osobností 
slovenského fi lmu.
Vstup na všetky podujatia DAF 2021 – STOROČNICA je ZDARMA!

15.11. pondelok 19.30
(101´) ● QUO VADIS, AIDA?   (Quo Vadis, Aida?)
Bosna, júl 1995. Srbská armáda sa blíži k Srebrenici, ktorá je vyhlásená za „bezpečnú zónu“ OSN. 
Prekladateľka Aida, pracujúca pre OSN, bojuje s neúprosne sa krátiacim časom, aby našla cestu z blížiaceho sa pekla pre 
obyvateľov mesta. PREMIÉRA!
2020 réžia: Jasmila Žbanič  Bosna a Hercegovina a koprodukcia

18.11. štvrtok 19.30
(70´) ● ARCHITEKT DRSNEJ POETIKY   (Architect of Brutal Poetry)
Kreatívny dokument, v ktorom starý muž nespoznáva svoju tvár v zrkadle a z pamäti sa postupne vymazávajú spomienky, 
preto sa rozhodne odrazu vyrozprávať svoj príbeh. Ten muž sa volá Hans Broos a je to významný brazílsky architekt, 
karpatský Nemec zo Slovenska.
Film premietame za účasti delegácie tvorcov! PREMIÉRA! Jednotné vstupné 5,- €
2021 réžia: Ladislav Kaboš  Slovensko/ČR/Brazília

22.11. pondelok 19.30
(106´) ● ADA   (Dýrið)
Mysteriózna minimalistická balada o trúchlení, prijatí iného a magickej sile materinskej lásky, ktorá sa môže ľahko zmeniť 
v najstrašnejšie prekliatie s Noomi Rapace v hlavnej ženskej postave. 
Režisér na MFF v Cannes 2021 dostal Cenu za originalitu. PREMIÉRA!
2021 réžia: Valdimar Jóhannsson  Island/Švédsko/Poľsko

29.11. pondelok 19.30
(94´) ● FÚSI   (Fúsi)
Zavalitý štyridsaťročný rocker, žijúci sám so svojou matkou, zbiera odvahu konečne vstúpiť do dospelého sveta. Jeho dni 
ovláda rutinná práca na letisku a stavanie papierových modelov z druhej svetovej vojny. Keď do jeho života nečakane vojde 
žena, tak sa jednotvárna cesta musí zmeniť...
2015 réžia: Dagur Kári  Dánsko/Island 

PLATNOSŤ PREUKAZOV 2020 JE PREDĹŽENÁ DO 31.12. 2021 !!! 
Vstupné pre členov FK 2,50 € ostatní 5,00 €

Preukazy na rok 2020 v cene 5 € zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea.
   Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť fi lmového klubu!!!        

www.muzeumsnp.sk                            www.kamdomesta.sk                            www.asfk.sk 


