Večeri na pristavi
blizu Dikanjke (1961)
Cikel ruskega filma
Ekranizacija
povesti N. V.
Gogolja, ki jo je
ustvaril mojster
filmskih pravljic
Rou, nam
prikazuje
pristno
ukrajinsko vas v
času carjevanja
Ekaterine
Velike. Prav v
noči pred Božičem se je hudič odločil vsem
pomešati štrene in zagreniti praznik.
V določeni meri mu to uspe, a kovač
Vakula obrne njegove načrte.

pripravljata
Mednarodni klub slovanskih
rojakov Ruslo
in
Slovanska knjižnica.

2014
Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1, Ljubljana
v četrtek, 27. marca 2014
LEGENDA ŠT. 17 (2013)
biografska drama
Režija: Nikolaj Lebedjev
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 29. maja 2014
OČE VOJAKA (1964)
vojna drama
Režija: Rezo Čheidze
ob 19. uri, kletna dvorana

Slovenski podnapisi,
vstop je prost.
Vabljeni!

Pravljična komedija, 66 min.
Režija: Aleksandr Rou
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 11. decembra 2014 ob 19. uri
kletna dvorana

CIKEL RUSKEGA FILMA

v četrtek, 9. oktobra 2014
ZADNJA PRAVLJICA RITE (2011)
Avtorski film
Režija: Renata Litvinova
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 11. decembra 2014
VEČERI NA PRISTAVI
BLIZU DIKANJKE (1961)
Pravljična komedija
Režija: Aleksandr Rou
ob 19. uri, kletna dvorana

Legenda št. 17 (2013)

Oče vojaka (1964)

Zadnja pravljica Rite (2011)

Film prikazuje
življenje
legendarnega
sovjetskega
športnika,
hokejista Valerija
Harlamova.
Spremljamo ga
vse od otroštva do
časa prave
športne slave, ki
je nastopila v
sedemdesetih, ko je svetovna hokejska scena
doživljala velike spremembe. Harlamov se je
s svojim prizadevanjem, trudom, talentom, in
navsezadnje, z dosežki, vpisal v zgodovino
svetovnega hokeja kot »legenda št. 17«.

Vojna ruši in
uničuje. Star
delaven gruzijski
kmet-vinogradnik
Georgij, ki je celo
življenje gradil in
ustvarjal, težko
razume, kje je
smisel tega
uničenja. Sam je
prestar za vpoklic,
v boj proti
Nemcem pa mora njegov sin. Ko Georgij
izve, da je bil ta ranjen, se odpravi v
bolnišnico na obisk, ta neusmiljena pot skozi
vojno ga prisili, da še sam postane vojak.

Vizualna in miselna
estetika Renate
Litvinove se v filmu
dopolnjuje z
glasbenim slikanjem
Zemfire ter
poglobljeno igro
Tatjane Drubič in
Olge Kuzine.
Umetnice nam
prikažejo zgodbo
zadnjih dni junakinje Margarite (Rite) Gautier,
kjer o njenem odhodu in nadaljnji usodi
odloča gospa, ki čaka nekoč tudi vse nas.
Nadrealistični film odpira večna vprašanja:
ljubezen, smrt, iskanje sreče.

Biografska drama, 134 min.
Režija: Nikolaj Lebedjev
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 27. marca 2014 ob 19. uri
kletna dvorana

Vojna drama, 88 min.
Režija: Rezo Čheidze
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 29. maja 2014 ob 19. uri
kletna dvorana

Avtorski film, 100 min.
Režija: Renata Litvinova
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 9. oktobra 2014 ob 19. uri
kletna dvorana

