CIKEL RUSKEGA FILMA
MAREC – DECEMBER 2018
Slovanska knjižnica, kletna dvorana
Einspielerjeva 1, Ljubljana

v četrtek, 22. marca 2018
ČAS PRVAKOV (2017)
zgodovinska drama, 140 min.
Režija: Dimitrij Kiseljov
ob 19.00 v kletni dvorani

v četrtek, 17. maja 2018
TRIJE DNEVI DO POMLADI (2017)
vojni detektivski film, 100 min.
Režija: Aleksandr Kasatkin
ob 19.00 v kletni dvorani

v četrtek, 27. septembra 2018
PROGASTA PLOVBA (1961)
komedija, 83 min.
Režija: Vladimir Fetin
ob 19.00 v kletni dvorani

v četrtek, 13. decembra 2018
PRIDI ME POGLEDAT (2000)
novoletna komedija , 102 min.
Režija: Olega Jankovski, Mihail Agranovič
ob 19.00 v kletni dvorani

Sovjetska zveza in Združene države
Amerike so bile v šestdesetih letih sredi
nepopustljive tekme v osvajanju vesolja.
Leta 1965 sta obe državi pripravljali
izhod človeka v odprto vesolje. Vse je
bilo podrejeno bitki za prvenstvo,
pogosto tudi človekove zmogljivosti in
varnost. Prvemu je uspelo Alekseju
Leonovu.
Leningrad, februar 1942. Mesto je
oblegano že več mesecev, prebivalci
umirajo od mraza in pomanjkanja
hrane. Medtem, ko se vsi veselijo
prihajajoče pomladi in otoplitve, oficir
varnostne službe Andrejev in zdravnica
Maricka odkrijeta novo grožnjo, ki bi
lahko pripeljala k popolnemu izumrtju
blokiranega Leningrada.
Kuhar Šulejkin si srčno želi vrniti v
domovino iz vroče Afrike. Ponudi se mu
priložnost, da v Odeso odpluje s tovorno
ladjo, a pod pogojem, da bo spremljal
nek tovor. Izkaže se, da gre za precej
eksotični tovor. Pod pretvezo, da je
krotitelj divjih živali, se vkrca na ladjo.
Svoje naloge se zelo ustraši. Izkaže se,
da upravičeno.
Tatjana, ženska srednjih let, živi z
bolehno materjo. Pred začetkom novega
leta mater preplavi slutnja, da jo
življenje zapušča. Izrazi željo, da bi si
hči, ki je še zmeraj samska, uredila svoje
življenje, saj bo le tako lahko odšla z
mirno vestjo. Tatjana se v želji, da bi
osrečila mamo, odloči za prevaro.

Slovenski podnapisi, vstop je prost. Vljudno vabljeni!
Ciklus ruskega filma pripravljata Slovanska knjižnica in Mednarodni klub slovanskih rojakov Ruslo.

