Moški v moji glavi (2009)
Očarljiva Aljona
se s prijateljicami
odpravi na eno od
moskovskih
drsališč, da bi se
razvedrila in
pozabila težave z
nekdanjim možem.
Prijateljica ji
svetuje, naj si ga
preprosto »izbije iz
glave«, nakar se zgodi nekaj prav
nasprotnega – po udarcu ob led ugotovi, da
se je v njeni glavi naselil glas neznanega
moškega, ki je nad tem prav tako začuden.
Sprva se z »gostom« ne more sprijazniti,
posumi celo, da je zblaznela. Vendar jo
prednovoletni čas, ko je vse mogoče,
premami, da se prepusti toku dogodkov in
ugotovi, da je življenje postalo dosti bolj
pestro…

Cikel ruskega filma
pripravljata
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Mednarodni klub slovanskih
rojakov Ruslo
in

Slovanska knjižnica.

V četrtek, 3. marca 2011
ANNA PAVLOVA (1983)
Režija: Emil Lotjanu
19.00, kletna dvorana
V četrtek, 5. maja 2011
LETIJO ŽERJAVI (1957)
Režija: M.K.Kalatozov
19.00, kletna dvorana
V četrtek, 8. septembra 2011

Slovenski podnapisi!
Vstop je prost,

Lirična komedija
Režija: Aleksej Pimanov
Trajanje: 113 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici
22. decembra 2011 ob 19.00 uri
kletna dvorana

CIKEL RUSKEGA FILMA

vabljeni!

PRVI UČITELJ (1965)
Režija: Andrej Mihalkov Končalovski
19.00, kletna dvorana

V četrtek, 22. decembra 2011
MOŠKI V MOJI GLAVI (2009)
Režija: Aleksej Pimanov
19.00, kletna dvorana

Prvi učitelj (1965)

Letijo žerjavi (1957)

Anna Pavlova (1983)

Prva leta
sovjetske oblasti,
Kirgizija.
Rdečearmejec
Djušen prispe v
odročno vasico,
da bi tam po
navodilih
komsomola odprl
šolo. Vaščani se
mu samo smejejo
in pravijo, da šole
ne potrebujejo, saj lahko pasejo ovce tudi
brez diplome.Njegova vnema za napredek
se sooča z večstoletnimi tradicijami in
običaji vzhoda; film nazorno prikazuje
obe konfliktni pozicji.Prepričljiva igra in
vrhunska režija poleg estetskih užitkov
nudi obilo možnosti za razmislek.

Mlada
zaljubljenca,
Veronika in Boris,
se brezskrbno
sprehajata po
moskovskem
nabrežju in
opazujeta leteče
žerjave. Srečna
načrtujeta poroko,
a naslednji dan se
začne vojna. V
nadaljevanju
spremljamo usodo Veronike in ostalih, ki
morajo vojno preživeti v zaledju, kjer
nevarnost ne počiva, življenje pa grenijo
strah za bližnje, garaško delo, letalski
napadi… Film, posnet po motivih drame
V. Rozova, je bil prava senzacija v
Sovjetski zvezi, v Cannesu pa je bil leta
1958 nagrajen z Zlato palmo.

Film temelji na
življenjepisu slavne
ruske balerine, ki je
na začetku 20. stol.
očarala ves svet. Že
kot majhna deklica se
je zaljubila v baletno
umetnost in se ji
odločila posvetiti
svoje življenje.
Pedagogi so bili
očarani nad njenim talentom, a so ji zaradi
šibkega zdravja odsvetovali garaško pot.
Izkazalo se je , da o imeli prav... Njeno
življenje je bilo polno drame, lepote in
navdiha, umrla je kot svetovno znana
umetnica. Film bo navdušil vse, ki jih gane
lepota baletne in filmske umetnosti.

Drama
Režija: Andrej Mihalkov Končalovski
Trajanje:102 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 8. septembra 2011 ob 19.00
kletna dvorana

Vojna drama
Režija: M.K.Kalatozov
Trajanje: 94 min.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
5. maja 2011 ob 19.00. uri
kletna dvorana

Biografska drama
Režija: Emil Lotjanu
Trajanje:155 min – dva dela.
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
3. marca 2011 ob 19.00. uri
kletna dvorana

