Osem prvih zmenkov (2012)
Vera je televizijska
voditeljica, zaročena
s teniškim igralcem.
Nikita je veterinar,
zaročen z zdravnico
plastične kirurgije.
Vsak od njiju živi
svoje življenje in se
niti ne poznata. Oba
sta zadovoljena s
svojim življenjem in
izborom, ki ga podpirajo tudi njuni prijatelji.
Nekega lepega jutra, ko se Vera in Nikita
zbudita v isti postelji, se vse spremeni. Ker
sklepata, da je ta prigoda posledica prekrokane
noči, se naglo razideta in skušata pozabiti
nanjo. Ne vesta pa, da ju čaka še nekaj prav
tako presenetljivih zmenkov.

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

MAREC – DECEMBER 2013
Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1, Ljubljana
v četrtek, 28. marca 2013
KRUTA ROMANCA (1983)
drama
Režija: Eldar Rjazanov
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 23. maja 2013
BALADA O VOJAKU (1959)
lirična vojna drama
Režija: Grigorij Čuhraj
ob 19. uri, kletna dvorana

Slovenski podnapisi,
vstop je prost.
Vabljeni!
Romantična komedija
Režija: David Dodson,
Aleksandr Maljarevski
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 12. decembra 2013 ob 19. uri
kletna dvorana

CIKEL RUSKEGA FILMA

v četrtek, 3. oktobra 2013
ANNA KARENINA (1967)
drama
Režija: Aleksandr Zahri
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 12. decembra 2013
OSEM PRVIH ZMENKOV (2012)
romantična komedija
Režija: D. Dodson, A. Maljarevski
ob 19. uri, kletna dvorana

Kruta romanca (1983)

Balada o vojaku (1959)

Anna Karenina (1967)

Zgodba filma temelji
na drami A.
Ostrovskega, ki
prikazuje
provincialno mestece
konec 19. stoletja.
Obubožana
dvorjanka, vdova s
tremi hčerami, kljub
pomanjkanju
sredstev prireja
slavnostne večere, da
bi privabila premožne veljake, ki bi se oženili
z njenimi hčerami. Dvema starejšima ji je
uspelo najti »ugodno partijo«, ostala je še
najmlajša, Larisa. V tej pomembni odločitvi
so na tehtnici poleg ljubezni, ki je pomembna
le mladi Larisi, še denar, družbeni položaj in
ugled. Film odlikuje igralska zasedba,
pokrajinski prizori in glasba.

Aljoša, preprost
sovjetski vojak, je v
paniki zadel dva
fašistična tanka, zato
ga nagradijo z
medaljo. On pa prosi,
naj ga raje za dva dni
pustijo domov, da
obišče mater in
popravi streho.
Njegov kratek dopust
je poln
nepredvidljivih zapletov, novih poznanstev,
nepričakovanih situacij. Življenje v zaledju je
vse prej kot enostavno. Vojne razmere so
kljub temu zbližale ljudi ter izostrile
medsebojno sposobnost sočutja in
razumevanja. Film prikaže tudi razsežnosti
trpljenja in skrbi, ki ga povzroča ločitev od
bližnjih.

Ekranizacija
istoimenskega
romana
L. N. Tolstoja v
ospredje postavlja
tragično zgodbo o
ljubezni in prevari
ženske, ki se zaradi
strasti odloči
nepovratno
spremeniti svoje
življenje. Anna se ni zmogla odpovedati
čustvom do izbranca, mladega oficirja
Vronskega. Proti njej se naperijo njeni
prijatelji, družba in vsa javnost. Poleg
ugleda se mora odreči tudi otroku.
Kljub temu si na vse načine skuša izboriti
pravico do ljubezni.

Drama
Režija: Eldar Rjazanov
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 28. marca 2013 ob 19. uri
kletna dvorana

Lirična vojna drama
Režija: Grigorij Čuhraj
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 23. maja 2013 ob 19. uri
kletna dvorana

Drama
Režija: Aleksanrd Zahri
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 3. oktobra 2013 ob 19. uri
kletna dvorana

