
CINEMAX BORY, BRATISLAVA
Utorok 3. mája
18:00 Zátopek
20:30 Benedetta
Streda 4. mája
19:00 Paralelné matky
20:30 Miluj svojho robota
Štvrtok 5. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?
CINEMAX KOŠICE
Pondelok 9. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 10. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota
Streda 11. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?
CINEMAX PREŠOV NOVUM
Pondelok 9. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 10. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota

> ZÁTOPEK
Slovensko, Česko, 2021, 130 min., r. David Ondříček
Žáner: Životopisná dráma
Výpravný film je venovaný nielen športovému, ale aj život-
nému príbehu jedného z najväčších atlétov všetkých čias,
štvornásobného olympijského víťaza Emila Zátopka.
Zátopek je príbehom o prerode neduživého chlapca na mu-
ža, ktorý na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily
a zároveň zlomil tri svetové rekordy. Film však nerozpráva
len o športe, ale aj o osudovom stretnutí a celoživotnej
láske dvoch ľudí, ktorú nedokázali zlomiť ani športové
či životné prehry.

> BONTON FILM

Ocenenia:
Český lev za najlepší
film (2021)

Streda 11. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?
CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA
Pondelok 9. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 10. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota
Streda 11. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?
CINEMAX NITRA
Pondelok 16. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 17. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota
Streda 18. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?

Program Minifestival európskeho filmu 7x7

VSTUP NA VŠETKY PREDSTAVENIA ZADARMO !

3. 5. – 18. 5. 2022

> Pridajte sa k najvačšej filmovej porote v Európe!

> O víťazovi Ceny publika LUX, ktorú udeľuje Európsky parlament
a Európska filmová akadémia, môžete rozhodnúť aj vy – hlasujte
do 25.5.2022 na stránke: https://luxaward.eu/sk#voting

CINEMAX ŽILINA
Pondelok 16. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 17. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota
Streda 18. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?

CINEMAX TRNAVA MAX
Pondelok 16. mája
18:00 Paralelné matky
20:30 Benedetta
Utorok 17. mája
18:00 Zátopek
20:30 Miluj svojho robota
Streda 18. mája
16:00 Supernova
18:20 Belfast
20:30 Quo vadis, Aida?

MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU



> MILUJ SVOJHO ROBOTA (Ich bin dein Mensch)
Nemecko, 2021, 102 min, r. Maria Schrader
Žáner: Dráma / Komédia / Romantický / Sci-fi
Alma je vedkyňa v slávnom Pergamonskom múzeu v Berlí-
ne. S cieľom získať finančné prostriedky na jej výskum ju
presvedčia, aby sa zúčastnila na mimoriadnom experimen-
te. Počas troch týždňov musí žiť s humanoidným robotom,
zostrojeným na mieru jej charakteru a potrebám, ktorého
umelá inteligencia je navrhnutá tak, aby sa jej stal dokona-
lým životným partnerom. Alma sa tak stretáva s Tomom,
strojom v ľudskej podobe, vytvoreným len na to, aby bola
šťastná. Tragikomický príbeh o otázkach lásky, túžby
a o tom, čo robí človeka človekom.

> Film Europe

> BELFAST
Veľká Británia, 2021, 98 min, r. Kenneth Branagh
Žáner: Dráma
Nádherné detstvo v kulisách znepriateleného Belfastu
koncom 60. rokov minulého storočia. Kenneth Branagh
a jeho najosobnejšia filmová spoveď.

> CinemArt

> QUO VADIS, AIDA?
Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Rumunsko, Holandsko,
Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Turecko, Nórsko, 2020,
101 min, r. Jasmila Žbanić
Žáner: Dráma
Bosna, júl 1995. Srbská armáda sa blíži k Srebrenici, ktorá
je vyhlásená za „bezpečnú zónu“ OSN. Desaťtisíce ľudí ute-
kajú zo svojich domovov na blízku základňu OSN.
Prekladateľka Aida, pracujúca pre OSN, dôverne pozná si-
tuáciu na základni i mimo nej. Bojuje s neúprosne sa krá-
tiacim časom, aby našla cestu z blížiaceho sa pekla pre
obyvateľov mesta i jej najbližších.

> Asociácia slovenských filmových klubov

> BENEDETTA
Francúzsko, 2021, 131 min, r. Paul Verhoeven
Žáner: Dráma / Historický / Romantický / Životopisný
Schopnosť konať zázraky vynesie charizmatickej Benedette
koncom 17. storočia výsadné postavenie v kláštore v Tos-
kánsku. Keď jej slabosť pre mladú a živelnú Bartolomeu
prerastie do nespútanej vášne, začína sa hra plná intríg
siahajúca do vyšších poschodí talianskej cirkvi.
Táto historická erotická dráma legendárneho režiséra
Paula Verhoevena (Základný inštinkt) bola nakrútená
podľa skutočného príbehu Benedetty Carlini.

> Asociácia slovenských filmových klubov

> PARALELNÉ MATKY (Madres Paralelas)
Španielsko, 2021, 120 min, r. Pedro Almodóvar
Žáner: Dráma
Dve ženy, Janis a Ana, sa ocitnú v rovnaký čas v nemocnič-
nej izbe, kde čakajú na pôrod. Obe sú slobodné a nečaka-
ne otehotneli. Janis je v strednom veku, neľutuje, že je te-
hotná a teší sa. Druhá, dospievajúca Ana, je vystrašená
a traumatizovaná. Janis sa ju snaží povzbudiť. Niekoľko
slov, ktoré si v týchto hodinách vymenia, vytvorí medzi
nimi veľmi úzke prepojenie, ktoré sa rozvinie a skompliku-
je tak, že im zásadným spôsobom zmení ich životy.

> Magic Box

Ocenenia:
Strieborný medveď za
najlepší herecký výkon
pre Maren Eggert –
Berlinale 2021, nomi-
nácia na Goya Awards
2022 za najlepší
európsky film

Ocenenia:
Filmový festival
Benátky 2021 – najlep-
šia herečka v hlavnej
úlohe pre Penélope
Cruz, Chicago Indie
Critics Awards 2022 –
CIC Award (najlepší
cudzojazyčný film),
nominácia na cenu
BAFTA Film Award
2022 za najlepší cud-
zojazyčný film, nominá-
cia na Oscara 2022 v
kategórii najlepšia
herečka v hlavnej
úlohe pre Penélope
Cruz

Ocenenia:
Oscar a Zlatý glóbus
za najlepší pôvodný
scenár (2022), cena
BAFTA za výnimočný
britský film (2022),
Toronto International
Film Festival (2021) –
cena divákov za naj-
lepší film

Ocenenia:
Film bol uvedený
v súťaži na MFF
Cannes 2021

Ocenenia:
nominácia na Oscara
v kategórii najlepší
medzinárodný celove-
černý film, nominácia
na cenu BAFTA v kate-
górii najlepšia réžia a
najlepší cudzojazyčný
film, Cena za najlepší
medzinárodný film –
Film Independent
Spirit Awards,
Cena divákov – MFF
Rotterdam, Cena divá-
kov MFF Cinematik,
Piešťany, víťaz Euro-
pean Film Award 2021,

> SUPERNOVA
Veľká Británia, 2020, 93 min, r. Harry MacQueen
Žáner: Dráma
Sam a Tusker sa rozhodli stráviť nejaký čas vo svojom sta-
rom obytnom voze a počas cesty Anglickom navštívia rodi-
nu, priateľov a miesta, na ktorých dlho neboli. Tuskerovi
pred dvomi rokmi diagnostikovali počiatočnú demenciu,
čo obrátilo ich životy hore nohami. A od tej chvíle im nezá-
leží na ničom inom, ako byť spolu. Musia sa postaviť otáz-
ke, čo skutočne znamená láska a čo všetko sme jeden pre
druhého ochotní spraviť.
Držiteľ Oscara Colin Firth a nominant na Oscara Stanley
Tucci sa spolu vydávajú na dojemný road trip, vďaka ich
hereckým výkonom to bude poriadna jazda!

> Continental film

Ocenenia:
AARP Movies for
Grownups Awards
2021 – Best Grownup
Love Story, Heartland
Film 2021 – Truly
Moving Picture Award


