Programski list Filmskih srečanj ob kavi
januar–junij 2022
Z Ireno Matko Lukan in izbranimi gosti gledamo filme in se pogovarjamo.
V dvorani Kinodvora ob sredah ob 10:00 in 15:00. Tudi na spletnem Kinodvoru.

19. januarja

Helmut Newton: lepe in poredne Helmut Newton: The Bad and the Beautiful
Gero von Boehm, Nemčija, 2020, 89 minut, distribucija Demiurg
Razgiban in zabaven dokumentarec, v katerem o kontroverznem fotografu Helmutu Newtonu
spregovorijo ženske, ki jih je ujel v svoj objektiv – od Grace Jones in Charlotte Rampling do
Isabelle Rossellini.
Gostja bo fotografinja in galeristka Barbara Čeferin.
16. februarja

Inventura
Darko Sinko, Slovenija, 2021, 106 min, distribucija FIVIA – Vojnik
Igrani prvenec slovenskega režiserja Darka Sinka je nenavadna tragikomedija o človeku, ki
spozna, kako napačne predstave je imel o svojem življenju – predvsem o tem, koliko ljudi ga
sovraži.
Gost borežiser filma Darko Sinko.
2. marca

Portret mladenke v ognju Portrait de la jeune fille en feu
Céline Sciamma, Francija, 2019, 120 minut, distribucija FIVIA – Vojnik
Intimna in čutna zgodovinska romanca, ki ujame trenutek osvobajanja ženske identitete –
tokrat zaklenjene v zatohle patriarhalne kodekse 18. stoletja. Nagrada za najboljši scenarij v
Cannesu.
Gostja bo Barbara Jaki, umetnostna zgodovinarka in direktorica Narodne galerije Slovenije.
16. marca

Panj Zgjoi
Blerta Basholli, Kosovo, 2021, 84 minut, distribucija Demiurg
Film, posnet po resnični zgodbi kosovske vojne vdove in njenega boja za neodvisnost v
globoko patriarhalni družbi, je prejel kar tri glavne nagrade na festivalu Sundance: veliko
nagrado žirije, nagrado za najboljšo režijo in nagrado občinstva.
Sledi pogovor z režiserko filma Blerto Basholli preko Zooma.

13. aprila

Posebni Hors normes
Olivier Nakache, Éric Toledano, Francija/Belgija, 2019, 114 minut, distribucija FIVIA –
Vojnik
Bruno in Malik že dvajset let skrbita za avtistične otroke in težavne mladostnike ter pri tem
ohranjata človečnost, toplino in humor.
Gostja bo psihologinja Alenka Kobolt.
11. maja

Dragi tovariši! Dorogi tovariši!
Andrej Končalovski, Rusija, 2020, 120 minut, distribucija FIVIA – Vojnik
Črno-bela zgodovinska drama o resničnih dogodkih, ki so jih sovjetske oblasti prikrivale vse
do začetka devetdesetih let, pripoveduje zgodbo matere v obupanem iskanju lastnega otroka.
Gost bo novinar in publicist Branko Soban.

25. maja, samo v dvorani!

Spencer Spencer
Pablo Larraín, Nemčija/Čile/ZDA/VB, 2021, 111 minut, distribucija Blitz Film & Video
Distribution
Najnovejši film Pabla Larraína (Jackie) s Kristen Stewart v vlogi princese Diane si zamišlja,
kaj se je dogajalo tistega usodnega božiča, ko se je princeska odločila, da bo pravljico
končala po svoje.
Gost bo znan naknadno.
8. junija, samo v dvorani!

Dežela nomadov Nomadland
Chloé Zhao, ZDA, 2020, 108 minut, distribucija Blitz Film & Video Distribution
Frances McDormand igra Fern, svobodno in neodvisno žensko, ki se po gospodarskem
propadu svojega mesteca v iskanju priložnostnih del klati po širnih prostranstvih ameriškega
zahoda ...
Gost bo pesnik in prevajalec Jure Potokar.
Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Praktične informacije
Ob vpisu se lahko odločite za eno izmed navedenih možnosti abonmaja:
V kinu ob sredah ob 10. uri
Osem filmskih projekcij in pogovori v dvorani Kinodvora.
V kinu ob sredah ob 15. uri
Osem filmskih projekcij v dvorani Kinodvora, posnetek pogovora na spletu.
Na spletnem Kinodvoru
Ogled prvih šestih filmov na spletnem Kinodvoru, posnetek pogovora na spletu.
Prehod iz dvorane na spletno platformo bo za posamezne filme možen po predhodnem
dogovoru. Več informacij o izvedbi, prehodih in dostopu do spletnega Kinodvora najdete na
spletni strani www.kinodvor.org/filmska-srecanja-ob-kavi.
Vpis in cena abonmaja
Cena abonmaja v dvorani in na spletnem Kinodvoru je 30 €. Pogovori potekajo po
dopoldanskih projekcijah, kasneje je na voljo posnetek. Prodaja za abonente preteklih sezon in
člane Kluba Kinodvor poteka od 29. decembra, za vse ostale pa od 10. januarja. Več
informacij najdete na spletni strani www.kinodvor.org/filmska-srecanja-ob-kavi.
Vstopnice za izven
Za občasne obiskovalce so za projekcije v dvorani na voljo tudi prosta mesta za izven. Cena
posamezne vstopnice za projekcije ob 10. uri je 4,5 evra, za projekcije ob 15. uri pa 4
evre.
Program vključuje ogled filmov. Pogovori z gosti so spremljevalna dejavnost, niso pa
vključeni v ceno abonmaja oziroma vstopnice. Obiskovalcem bosta eno uro pred projekcijo v
Kavarni Kinodvora na voljo brezplačna kava ali čaj.
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
Za nakup abonmaja lahko uporabite tudi BON21. Nakup z bonom lahko opravite le pri
blagajni.
Varen obisk kina
Obiskovalcem želimo zagotoviti vse pogoje za varen obisk kina. Ukrepi so v celoti objavljeni
na naši spletni strani (Kinobonton za varen obisk kina) in jih sproti prilagajamo
priporočilom NIJZ ter odlokom in uredbam vlade.

