
 
 

Filmska srečanja ob kavi 

Gledamo filme in se pogovarjamo. 

september–december 2021 

 

srede ob 10:00 in 15:00 

Z Ireno Matko Lukan in izbranimi gosti gledamo filme in se pogovarjamo. 

 

Programski list, jesen 2021 

 

Spletna stran 

www.kinodvor.org/filmska-srecanja-ob-kavi/ 

 

****** 

 

29. septembra, 10:00 in 15:00  

Oče The Father 

Florian Zeller, Velika Britanija/Francija, 2020, 97 minut 

 

Osemdesetletni Anthony vztrajno bojkotira vse poskuse hčerke Anne, da bi mu priskrbela 

negovalko. Anne je obupana, saj se z novim partnerjem seli v Pariz … Ampak če je stvar 

takšna, kdo je potem moški, ki poseda v Anthonyjevi dnevni sobi in trdi, da je Annin mož? In 

kje je Lucy, Anthonyjeva druga hči?  

 

Gledalec se znajde v glavi protagonista, ki obupano išče izgubljene koščke sestavljanke, da bi 

znova sestavil sliko svojega življenja. Vloga je Anthonyju Hopkinsu prinesla letošnjega oskarja 

za najboljšega igralca. 

 

Gost ob filmu bo zdravnik nevrolog Zvezdan Pirtošek. 

 

****** 

 

20. oktobra, 10:00 in 15:00  

Iskalci tartufov The Truffle Hunters 

Michael Dweck, Gregory Kershaw, Italija/ZDA/Grčija, 2020, 84 minut 

 

V gozdovih Piemonta na severozahodu Italije raste redki in nadvse cenjeni beli tartuf iz Albe. 

Edini, ki vedo, kje ga iskati, so posebej izurjeni psi in njihovi človeški spremljevalci: peščica 

http://www.kinodvor.org/filmska-srecanja-ob-kavi/


priletnih možakarjev z iskrivim smislom za humor. Gomolj tartufa na kulinaričnem trgu dosega 

astronomske vsote, a zdi se, da so nabiralci odkrili nekaj bolj dragocenega: skrivnost polnega in 

srečnega življenja. 

 

Topla, poetična in pogosto humorna oda življenju, polnem preprostih užitkov, ter nežni vezi 

med človekom in živaljo.  

 

Gostji ob filmu bosta Sara Kocjančič, druga generacija lovcev na tartufe v družini, in njena 

psička Liza. 

 

****** 

3. novembra, 10:00 in 15:00  

Minari Minari 

Lee Isaac Chung, ZDA, 2020, 115 minut 

 

Mlada družina korejskih priseljencev se v osemdesetih letih iz Kalifornije preseli v ruralni 

Arkansas, kjer začne oče na neobetavnem kosu zemlje gojiti korejsko zelenjavo. Družinsko 

življenje se obrne na glavo, ko iz Koreje prileti navihana, neotesana, a tudi nadvse ljubeča 

babica. Med babico in vnučkom se splete topla vez, ki bo vplivala na vso družino. 

 

Večkrat nagrajeni korejsko-ameriški režiser je svoje spomine na otroštvo prelil v pristno, nežno 

in pogosto humorno zgodbo o iskanju ameriških sanj in moči družinskih vezi.  

 

Gosta ob filmu bosta Kang Byoung Yoong, vodja koreanistike na Filozofski fakulteti, in 

Sanja Struna, filmska kritičarka in prevajalka. 

 

****** 

1. decembra, 10:00 in 15:00  

Josep Josep 

Aurel, Francija/Belgija/Španija, 2020, 71 minut 

 

V letu 1939 je na tisoče španskih republikancev bežalo čez mejo, kjer jim je francoska vlada 

zgradila taborišča. Med bodečimi žicami, v pomanjkanju hrane in higiene, se splete 

prijateljstvo med dvema moškima. Prvi je francoski žandar, drugi pa katalonski ilustrator Josep 

Bartoli (Barcelona 1910 – NYC 1995). Vezi prijateljstva ostanejo čvrste tudi ob Bertolijevih 

povojnih umetniških uspehih in povezavi s Frido Kahlo. 

 

Film, ki si ga bomo ogledali v sklopu 18. Mednarodnega festivala Animateka, je prejemnik 

evropske nagrade za najboljši animirani film 2020.  

 

Gostja ob filmu bo umetnostna zgodovinarka Breda Ilich Klančnik. 

 

****** 

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. Če se bodo razmere spremenile, bomo 

zagotovili izvedbo prilagojenega spletnega programa.  

****** 

 

 



Za obiskovalce 

Program vključuje ogled filmov. V ceno sta vključena brezplačna kava ali čaj.  

Pogovori z gosti so spremljevalna dejavnost, ki jo nudimo obiskovalcem, niso pa vključeni v 

ceno vstopnice. Potekajo v dvorani Kinodvora po dopoldanskem ogledu filma.  

 

Cena vstopnic 

Redna vstopnica: 4,5 € 

Paket 4 vstopnic: 18 € 

 

Za abonente Filmskih srečanj ob kavi in člane Kluba Kinodvor:  

Redna vstopnica: 3,8 € 

Paket 4 vstopnic: 15,2 € 

 

Nakup vstopnic in paketov 

Prodaja bo potekala od 20. septembra 2021 (za nakup paketov 4 vstopnic). Vstopnice za 

posamezne filme bodo na voljo do 28. septembra 2021. 

 

Kinodvor – Blagajna 

Kolodvorska 13, Ljubljana 

T: 01 239 22 17 

E: blagajna@kinodvor.org  

Blagajna je odprta vsak dan uro pred začetkom prve predstave: www.kinodvor.org/spored 

 

Možen je tudi spletni nakup vstopnic in paketov: www.kinodvor.org.  

 

BON21 

Za nakup najmanj 2 vstopnic ali paketa lahko uporabite tudi BON21. Nakup je treba opraviti na 

blagajni, kjer dobite tudi več informacij. 

 

Varen obisk kina 

Obiskovalcem želimo zagotoviti vse pogoje za varen obisk kina. Povzemamo nekaj 

najpomembnejših ukrepov: 

- zračenje vseh prostorov z menjavo zraka ves čas trajanja predstave, 

- dodatno zračenje in razkuževanje dvorane pred vsako projekcijo in po njej, 

- razdalja 1,5 m med posamezniki (oz. mehurčkom, če gre za par ali skupino). 

- razkužila pred vhodom v kino in v dvorano,  

- obvezna uporaba zaščitnih mask v vseh prostorih, 

- obvezno izpolnjevanje enega od PCT pogojev za obiskovalce in vse, ki z njimi 

prihajamo v stik 

Ukrepi v celoti so objavljeni na naši spletni strani (Kinobonton za varen obisk kina) in jih 

sproti prilagajamo priporočilom NIJZ ter odlokom in uredbam vlade. 
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