Silvestrski paket (2008)
Pred vrati je silvestrovo – čas, ko se dogajajo
čudeži, se
uresničujejo želje,
ko nastopi novo
leto in prinese
pomembne
spremembe. Pred
praznovanjem
Andrej izgubi
telefon, zato gre
po novega,
obenem se naroči
na »silvestrski
paket«, ki naj bi
mu uresničil sanje. Izkaže se, da ni šlo samo za
marketinški slogan, saj v tradicionalnem
naključnem voščilu prek telefona naleti na
Aljono, neznanko, v katero se zaljubi.
Presenečenja in čudeži pa se s tem ne končajo.
Čaka ju še veliko nepredvidenih zapletov.

Cikel ruskega filma
pripravljata
Mednarodni klub slovanskih
rojakov Ruslo
in
Slovanska knjižnica.

CIKEL RUSKEGA FILMA
MAREC – DECEMBER 2012
Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1, Ljubljana
v četrtek, 1. marca 2012
DVANAJST STOLOV (1971)
komedija
Režija: Leonid Gajdaj
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 10. maja 2012
MI SMO IZ PRIHODNOSTI (2008)
pustolovska vojna drama
Režija: Andrej Maljukov
ob 19. uri, kletna dvorana

Slovenski podnapisi,
vstop je prost.
Vabljeni!

v četrtek, 27. septembra 2012
ČUDNI ODRASLI (1975)
melodrama
Režija: Ajan Šahmalijeva
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 6. decembra 2012

Romantična komedija
Režija: Evgenij Bedarjev
Predvajanje v Slovanski knjižnici
6. decembra 2012 ob 19. uri
kletna dvorana

SILVESTRSKI PAKET (2008)
romantična komedija
Režija: Evgenij Bedarjev
ob 19. uri, kletna dvorana

Dvanajst stolov (1971)

Mi smo iz prihodnosti (2008)

Čudni odrasli (1975)

Ekranizacija istoimenskega romana I. Ilfa in
E. Petrova nam
pripoveduje o
pustolovščinah
enega najbolj
priljubljenih
literarnih junakov,
Ostapa Benderja, ki
je znan po
iznajdljivosti v vseh
življenjskih
situacijah. Zgodba
se odvija leta 1927.
Junak sreča
nekdanjega plemiča, Ippolita Vorobjaninova,
ki je izvedel, da so v enem od stolov sedežne
garniture skriti družinski dragulji. Bender
izvabi iz njega vse skrivnosti in se mu
»ponudi za pomočnika«, tako se skupaj
odpravita v lov na stole. Izkaže se, da imajo
konkurenco, saj je za to skrivnost izvedel tudi
vaški duhovnik. »Zlata mrzlica« jih nosi po
državi in njihove duhovite dogodivščine nam
poleg obile humorja ponujajo satirično sliko
takratne družbe.

Film pripoveduje o štirih prijateljih, ki živijo
v Sankt
Peterburgu, in se
preživljajo z
izkopavanjem in
prodajo vsega,
kar je povezano z
2. svetovno vojno.
Ko se nekega dne
spet odpravijo v
peterburški okoliš
po naslednji
“ulov”, se jim
začno dogajati
čudne nevšečnosti. Ker mislijo, da gre za
halucinacije, se odločijo za osvežilno
kopanje v jezeru. Ko priplavajo ven, se
znajdejo na istem kraju, ampak v letu 1942.
Mladeničem 21. stoletja ne preostane
drugega, kot da se bojujejo, obenem pa jih
skrbi vrnitev v svoj čas.

Otroška neposrednost se pogosto izkaže za
logičen pogled na stvari,
odrasli pa se velikokrat
zapletajo v pravilih in
vzorcih obnašanja.
Deklica Tonja, ki jo
posvoji starejši par,
vsem sosedom in
sostanovalcem popestri
življenje, obenem pa
vanj vnese nekaj zmede.
Ljudje se redko
sprašujemo, zakaj pravzaprav počnemo, kar
počnemo, zakaj so pravila takšna, kot so.
Tonja si je dolgo na vsa vprašanja
odgovarjala sama in njeni presenetljivi
odgovori so polni preprostega bistva. Film
prikazuje ganljivo zgodbo, ki se odvija na meji
med smešnim in konfliktnim, problematičnim
in pravilnim, razumom in intuicijo, otroškim in
odraslim.

Komedija
Režija: Leonid Gajdaj
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 1. marca 2012 ob 19. uri
kletna dvorana

Pustolovska vojna drama
Režija: Andrej Maljukov
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 10. maja 2012 ob 19. uri
kletna dvorana

Melodrama
Režija: Ajan Šahmalijeva
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 27. septembra 2012 ob 19. uri
kletna dvorana

