Sirota kazanska (1997)
Novoletna
komedija
pripoveduje o
življenjski epizodi
mlade vaške
učiteljice Nastje,
ki v časopisu
objavi
neodposlano
materino pismo,
naslovljeno na
nekega Pavla.
Akcija sproži reakcijo, posledice drastično
zasukajo načrte za silvestrski večer. Še bolj
se vsemu čudi njen zaročenec. Film je poln
presenečenj, smeha, ljubezni, upanja in
ostalih svetlih človeških čustev.

CIKEL RUSKEGA FILMA
Cikel ruskega filma
pripravljata
Mednarodni klub slovanskih
rojakov Ruslo

Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1, Ljubljana
V četrtek, 4. marca 2010
KUKA (2007)
Režija: Jaroslav Čevaževski
19.30, kletna dvorana

in
V četrtek, 10. junija 2010

Slovanska knjižnica.

Vstop je prost,
vabljeni!

Komedija
Režija: Vladimir Maškov
Trajanje: 82 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 2. december 2010 ob 19.30
kletna dvorana

MAREC – DECEMBER 2010

V BOJ GREDO SAMO STARCI (1974)
Režija: Leonid Bikov
19.30, kletna dvorana
V četrtek, 30. septembra 2010
PASJE SRCE (1988)
Režija: Vladimir Bortko
19.30, kletna dvorana
V četrtek, 2. decembra 2010
SIROTA KAZANSKA (1997)
Režija: Vladimir Maškov
19.30, kletna dvorana
Slovenski podnapisi, vstop je prost !

V boj gredo samo »starci« (1974)

Kuka (2007)

Pasje srce (1988)

Film pripoveduje
o medvojnem
življenju v
sovjetskem
letalskem
oporišču ene
najuspešnejših
eskadrilij, ki je
dobila vzdevek
»pojoča«, ker so
se njeni
pripadniki med vojno ukvarjali tudi z glasbo.
Glavni junaki filma so izkušeni piloti - tako
imenovani »starci«, čeprav so komaj kaj več
kot dvajsetletni, mladi pripravniki »rumenokljunci«, ki so po hitrem
usposabljanju prispeli na fronto, ter
mehaniki - njihove »varuške«. Svet letalstva
že sam po sebi zahteva izjemnost in čistost
človeškega karakterja, med vojno pa se ta
izrazi v svoji najmočnejši pojavnosti. Film je
posnet po resničnih dogodkih, osebah in
čustvih. Ljudje, ki so kdaj okusili vojno,
pravijo: »Da, tako je bilo«.

Ganljiva drama
režiserja
Jaroslava
Čevaževskega
pripoveduje o
Moskovčanki
Leni, ki se ji
naenkrat zaplete
in zruši življenje.
Zato odpotuje v
Sankt Peterburg,
da bi se od vsega
odstranila in razmislila, kako živeti naprej. V
Sankt Peterburgu se sreča z deklico Kuko.
Dekličina življenjska zgodba tako Leno kot
gledalca opomni na prave vrednote, ki bi
morale biti vodilo v življenju vsakega
človeka. Film je poln humorja, ljubezni in
upanja, odlikuje ga tudi čudovita fotografija
in mojstrska igra.

Film je posnet po
motivih istoimenske
povesti Mihaila
Bulgakova, ki je
bila sicer napisana
že leta 1925, vendar
je do izida 1987
čakala na svoj
trenutek med
prepovedanimi
knjigami, saj preveč
odkrito komentira
porevolucijsko situacijo v nekdanji Sovjetski
zvezi. V ospredju zgodbe je eksperiment
kirurga, profesorja Preobraženskega, ki se
specializira za pomlajevanje. Potepuškemu psu
Šariku presadi hipofizo in moda mladega
moškega, kar nepričakovano privede do
počlovečenja. Po tej poti nastali človek s pasjim
srcem se hitro vživi v družbeno situacijo in začne
povzročati nemalo težav svojemu stvarniku. Že
sama povest je visoke umetniške vrednosti,
pričujoča ekranizacija, dobitnica številnih
nagrad, pa je prava mojstrovina.

Lirični vojni film

Melodrama

Režija: Leonid Bikov
Trajanje: 92 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
10. junij 2010 ob 19.30. uri
kletna dvorana

Režija: Jaroslav Čevaževski
Trajanje: 104 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
4. marec 2010 ob 19.30. uri
kletna dvorana

Ekranizacija lit. dela

Režija: Vladimir Bortko
Film je v dveh delih, traja 130 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
30. september 2010 ob 19.30. uri
kletna dvorana

