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

14. marec od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: László Nemes
Hrajú: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Björn Freiberg a ďalší.

Rok 1913, Budapešť, srdce Európy. Mladá Irisz Leiter prichádza do maďarského hlavného mesta s veľkými túžbami, 
nádejou a vyhliadkami pracovať ako modistka v legendárnom obchode s klobúkmi, ktorý kedysi patril jej zosnulým 
rodičom. Nový majiteľ, Oszkár Brill, ju však s nechuťou posiela preč. Zatiaľ čo v obchode s klobúkmi prebiehajú prípravy, 
vítajú sa hostia mimoriadneho významu, muž prichádza za Irisz, hľadá istého Kálmána Leitera. Irisz odmieta opustiť 
mesto, mladá žena sleduje Kálmánove stopy, pretože je to jediný odkaz, ktorý by ju mohol spojiť so stratenou minu-
losťou. Jej usilovné pátranie ju prevádza tmavými uličkami Budapešti, kde žiari len obchod s klobúkmi Leiter, cez rušné 

civilizačné turbulencie, v predvečer veľkého pádu.

dráma   |   Maďarsko/Francúzsko   |   2018   |   144 min.   |   15 r.   |   3 €  

RODINNÁ NEDEĽA17. marec od 1600 h

Príšerky pod hladinou

Súmrak

Réžia: Julio Soto Gurpide
Animovaná komédia „DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou“ prinesie podvodnú zábavu na viac ako jeden nádych. 
Zem zaplavili nekonečné oceány, celé ľudstvo sa odsťahovalo o dom ďalej a život na dokonalej modrej planéte riadia 
prapodivní tvorovia z hlbín. V jednej podmorskej kolónii žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Elis a nemotorný 
morský čert Evo. Traja kamaráti znamenajú pochopiteľne trikrát viac nezbedností. Tá posledná je naozaj kolosálna. 
Ich idylickému údoliu hrozí úplná skaza, a preto táto partička kamarátov sa vyberajú hľadať záchranu. Cestou sa        
k nim pridá muréna rovnako hladná ako osamotená a dohromady objavia vodný svet, o ktorom nemali ani poňatia. 
Čakajú ich rybie zombies, speváčka na Titanicu, rapujúca armáda krabov, zaplavená Broadway, jazda metrom, diabol-
ský tučniak a pravdepodobne najhlúpejší delfín, čo kedy žil na svete. Nakoniec objavia nečakané tajomstvo       
a dostanú šancu obnoviť zašlú slávu oceánov.

rodinný/dobrodružný/komédia/animovaný   |   Španielsko/USA/Belgicko   |   201 7   |   92 min.   |   MP   |   2 €   

7. marec od 1900 h

Žena v boji
Réžia: Benedikt Erlingsson
Hrajú: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada a ďalší. 
Je lepšou metódou, ako zachrániť svet, sabotáž stožiarov vysokého napätia alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? 
Túto otázku rieši svojrázna „zenová teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme Benedikta Erlingssona. Päťdesiatnič-
ka Halla je učiteľka a zbormajsterka žijúca zdanlivo usporiadaným spôsobom života. Tvrdá a nekompromisná žena 
vedie súkromnú vojnu s priemyselnými gigantmi, ktoré ničia islandskú krajinu. Ako prispieť svojím dielom k tomu, aby 
nenastala ekologická a sociálna katastrofa?

akčný/komédia/thriller   |   Island/Francúzsko/Ukrajina   |   201 8   |   101 min.   |   15 .   |   3 €   

ŠTVRTKOVÉ KINO

21. marec od 1900 h ŠTVRTKOVÉ KINO

Réžia: Ildikó Enyedi
Hrajú: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy a ďalší.

O tele a duši je nekonvenčná lovestory dvoch odlišne zmrzačených ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku 
a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia, ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne    

pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca s prvkami každodennej drámy a čiernej ko-
médie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film, ktorý nenásilne spája 
chladné pozorovanie a nezvyčajnú emocionalitu, ťaží z výraznej vizuálnosti: z precíznych geometrických kompozícií, 

neokázalého prelínania lyrickosti a brutality, symbolického využitia farieb i sústredenej práce s hercami.

dráma/romantický   |   Maďarsko   |   2017   |   116 min.   |   15 r.   |   3 €  

O tele a duši

FILMOVÝ FESTIVAL28. marec od 1900 h

Expedičná kamera
Stumped - USA  |  2016  |  anglický jazyk/české titulky  |  25 minút
Tupendeo - Švajčiarsko  |  2017  |  anglický jazyk/nemecký jazyk/české titulky  |  26 minút
Waia-Toa Odyssey - Nový Zéland  |  2017  |  anglický jazyk/české titulky  |  13 minút
Matsés - Česká republika  |  2017  |  český jazyk  |  45 minút
Kroky na hraně - Slovensko  |  2017  |  slovenský jazyk  |  42 minút
Divided - Veľká Británia  |  2017  |  anglický jazyk  |  39 minút

medzinárodný festival dokumentárnych filmov   |   2018   |   180 min.   |   MP   |   3 €  

NOVÝ OBRAZ A ZVUK,
FILMY PRE VŠETKÝCH

v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave

PROGRAM KINA NA MAREC 2019
Digitalizáciu kina finančne podporil


