
Zmena programu vyhradená. Predpredaj vstupeniek v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava), voľné sedenie. Kino je otvorené 30min. pred premietaním.

10. máj od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Robert Kirchhoff
Hrajú: Raymond Gurême, Fata Dedić, Nadir Dedić, Toti Dedić, Daniel Vojak, Fedor Gál a ďalší 

O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v desiatkach, stovkách, 
tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo 

sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 

dokumentárna esej   |   Slovenská republika/Česká republika   |   2016   |   90 min.   |   15 r.   |   3 €  

Diera v hlave

3. máj od 1900 h

Rodin
Réžia: Jacques Doillon
Hrajú: Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele a ďalší
V roku 1880 získava revolučný sochár a autodidakt Auguste Rodin svoju prvú štátnu zákazku: Bránu pekiel. Žije s 
Rose, svojou starou partnerkou, keď vo svojich dvadsiatich štyroch rokoch spoznáva mladú nadanú žiačku Camille 
Claudel. Tá sa najprv stáva jeho asistentkou a neskôr i milenkou. Po ich rozchode, z ktorého sa Camille nikdy nespa-
mätá, pokračuje sochár zaujato v práci na svojom diele, ktorého zmyselnosť vyvoláva záporné reakcie i nadšenie. 

 dráma/biografický |   Francúzsko/Belgicko   |   2016   |   120 min.   |   15 r.   |   3 €  

               ŠTVRTKOVÉ KINO

v pôvodnom znení s titulkami

17. máj od 1900

Kino Gemer
Boli ste v Los Angeles, Venezuele, Uzbekistane, Čade, na Novom Zélande a stále máte pocit, že niečo chýba? Pozý-
vame vás do vnútrozemského zahraničia nádhernej krajiny Gemera. Aj napriek tomu, že región leží geograficky blízko 
stredu krajiny Slovenská republika, je jeho perifériou.

Prezentácia publikácie Gemer je vesmír - Grafikon 165 166 167, ktorá mapuje technické dedičstvo Gemera.
Možnosť zakúpenia knihy za zvýhodnenú cenu.  

prezentácia   |   Slovenská republika   |   2018   |   90 min.   |   MP   |   2 €  

               ŠTVRTKOVÉ KINO

20. máj od 1600 h RODINNÁ NEDEĽA

Réžia: Toby Genkel, Reza Memari

Riško je vrabec. A všetci to vedia. Všetci okrem Riška. Malá vtáčia sirota vyrastá v bocianej rodine, má bocianieho brata, 
bocianiu mamu, bocianieho otca a je samozrejme presvedčený, že sám sa narodil ako bocian. Lenže príde čas, kedy jeho 

adoptívna rodina vyráža na zimu do teplých krajín a Riška musia nechať doma... A tak začína veľkolepá vtáčia odysea. 
Bocian nebocian, vrabec nevrabec, Riško nemá svoje krídla pre nič za nič a vyráža do ďalekej Afriky na vlastnú päsť.

animovaný/dobrodružný/komédia   |   Luxembursko/Nórsko/Nemecko   |   2017   |   84 min.   |   MP   |   2 €  

Bocian Riško

24. máj od 1900

Sloboda
Réžia: Jan Speckenbach
Hrajú: Johanna Wokalek, Hans-Jochen Wagner, Inga Birkenfeld, Andrea Sabová a ďalší

Nora odchádza od svojho muža a dvoch detí bez jediného slova. Je vedená nevysvetliteľnou silou. Chce byť slo-
bodná. Najskôr odchádza do Viedne, kde stretáva mladšieho muža, ale má pocit, že kultúrne príbuzné prostredie 
jej neposkytlo dostatočnú slobodu, preto odchádza do Bratislavy. Spoznáva sa s mladou striptérkou Etelou a jej 
manželom Tamásom, začína nový život. 

 dráma   |   Nemecko/Slovensko   |   2017   |   103 min.   |   15 r.   |   3 €  

               ŠTVRTKOVÉ KINO

31. máj od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Andrej Zvjagincev
Hrajú: Marjana Spivak, Alexej Rozin, Matvej Novikov, Vladimir Vdovičenkov a ďalší 

Žeňa a Boris prechádzajú bolestným rozvodom. Spolu ich drží už len posledný problém, predaj bytu, inak si obidvaja zaria-
dili nový život po svojom. Žeňa si našla staršieho bohatého muža, Boris čaká dieťa s kolegyňou z práce. Ich dvanásťročný 

syn Aljoša je im skôr na obtiaž. Ani jeden z nich o neho nestojí, akoby im pripomínal vlastné zlyhanie. Všetko sa zmení 
v tom momente, keď Aljoša zmizne.

dráma   |   Nemecko/Rusko/Belgicko   |   2017   |   127 min.   |   15 r.   |   3 €  

Bez lásky
v pôvodnom znení s titulkami

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA MÁJ 2018 
Digitalizáciu kina finančne podporil


