Nenavaden božič (2006)
Že vrsto let v
prestolnici za
božične
praznike ni
snežilo, mlada
generacija
začudeno
sprašuje, zakaj
za praznike
sneži samo v
filmih. Vdova
bogataša, Olga
Samojlova, se
je odločila, da bo to spremenila in
priredila sneg z lastnimi sredstvi.
Ustanovi dobrodelni sklad »Sreča«, ki bi
osrečeval ljudi in uresničeval njihove
najbolj skrite želje. Temu pa nasprotujejo
njeni zaskrbljeni otroci, saj je s tem
ogrožena njihova dediščina.

Cikel ruskega filma
pripravljata
Mednarodni klub slovanskih
rojakov Ruslo

2017
Slovanska knjižnica
Einspielerjeva 1, Ljubljana
v četrtek, 23. marca 2017
PUŠKIN ZADNJI DVOBOJ (2006)
drama
Režija: Natalija Bondarčuk

in
ob 19. uri, kletna dvorana

Slovanska knjižnica.

v četrtek, 25. maja 2017
DVAJSET DNI BREZ VOJNE (1976)
vojna drama
Režija: Aleksej German

Slovenski podnapisi,
vstop je prost.

Vabljeni!
Novoletna komedija , 142 min.
Režija: Maksim Papernik
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 14. decembra 2017 ob 19. uri,
kletna dvorana

CIKEL RUSKEGA FILMA

ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 21. septembra 2017
DIAMANTNA ROKA (1968)
pustolovska komedija
Režija: Leonid Gajdaj
ob 19. uri, kletna dvorana
v četrtek, 14. decembra 2017
NENAVADEN BOŽIČ (2006)
novoletna komedija
Režija: Maksim Papernik
ob 19. uri, kletna dvorana

Puškin – zadnji dvoboj (2006)

Dvajset dni brez vojne (1976)

Diamantna roka (1968)

Režiserka Natalja
Bondarčuk je
posnela film o
temi, ki ne da
miru
zgodovinarjem,
poznavalcem
literature in
ljubiteljem
ustvarjalnosti A.
S. Puškina,
namreč o vzrokih
in okoliščinah
njegove smrti. Vsem je znano, da se je 27.
januarja zgodil usodni dvoboj, v katerem
je pesnik branil čast svoje soproge.
Nadaljnja raziskava pa odkriva, da je bil
v spletke vpleten dobršen del takratne
družbe, ki je vključeval tudi Puškinove
prijatelje.

Zgodba
vojaškega
novinarja
Lopatina. Leta
1942 ga pošljejo
za dvajset dni v
uzbekistanski
Taškent, ki ga vsa
grozota rušilne
vojne še ni
dosegla, poiskati
soprogo padlega
tovariša. Film po
noveli in scenariju Konstantina
Simonova, ki je življenje vojnega
dopisnika poznal iz prve roke, tako na
fronti kot v zaledju. Film je leta 1977
prejel nagrado filmskega kritika
Georgesa Sadoula v Franciji.

Pustolovska
komedija
legendarnega
Leonida Gajdaja
velja za eno
najpopularnejših
sovjetskih
filmskih stvaritev
vseh časov.
Zgodba filma
delno temelji na
resničnih
dogodkih iz
življenja
tihotapcev, v katero se nehote vplete čisto
navaden, vzoren in pošten sovjetski
državljan, Semjon Semjonovič Gorbunkov.
Odpravi se v tujino na turistično potovanje
s potniško ladjo, vendar se tam njegova pot
prekriža z nepridipravi.

Drama, 105 min.
Režija: Natalja Bondarčuk
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 23. marca 2017 ob 19. uri
kletna dvorana

Vojna drama, 101 min.
Režija: Aleksej German
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
četrtek, 25. maja 2017 ob 19. uri
kletna dvorana

Pustolovska komedija, 94 min.
Režija: Leonid Gajdaj
Predvajanje v Slovanski knjižnici:
v četrtek, 21. septembra 2017 ob 19. uri
kletna dvorana

