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 Film, posnet po resničnih dogodkih in 

motivih avtobiografije nekdanjega sov-

jetskega košarkarja Sergeja Belova, pri-

poveduje o legendarni finalni košarkarski 

tekmi med ekipama ZDA in Sovjetske 

zveze na XX. olimpijskih igrah v Munche-

nu leta 1972. 

 

četrtek, 14. marec 2019 ob 19.00 

Pot navzgor (2017) 

športna drama 

Režija: Anton Megerdičev 

133 min. 

 Zgodba filma se odvija leta 1942 v Kareliji 

ob finski meji, kjer se je v vasici namesti-

la vojaška enota zračne obrambe za 

nadzor obmejnega območja. Vojake so 

gostile kar vaščanke v svojih domovih, 

saj so zaradi vpoklica vseh moških živele 

same. V takšnih pogojih je imel starešina 

enote, bivši vohun, Fedot Vaskov, velike 

težave z disciplino vojakov, zato je zah-

teval, naj mu pošljejo koga, ki se ne bo 

zmenil le za pijačo in ženske. 

četrtek, 9. maj 2019 ob 19.00 

... A zarje so tukaj tihe 

(1972) 

vojna drama 

Režija: Stanislav Rostocki 

160 min. 
 Film pripoveduje o carju Nikolaju II. in 

slavni balerini Matildi Kšesinski. Škanda-

lozna tematika filma - ljubezenski odnos 

med carjem in baletko,  še danes buri 

domišljijo ljudi in neti spore med zgodo-

vinarji, ki se razhajajo predvsem v mnen-

ju o tem, v kolikšni meri je bila ta ljube-

zen tudi telesna, ne zgolj platonična.  

četrtek, 12. september ob 19.00 

Matilda (2017) 

zgodovinska melodrama 

Režija: Aleksej Učitelj 

109 min. 

 Mojster komedije, režiser in scenarist 

Eldar Rjazanov nas popelje v življenje in 

skrbi fotografskega ateljeja »Sodobnik« v 

majhnem zakotnem mestecu, ki se 

počasi pripravlja na prihajajoče Silves-

trovo, ko je v navadi, da se ozremo in 

ocenimo odhajajoče leto in se spomni-

mo na načrte in sanje za prihodnost. 

 

četrtek, 12. december  ob 19.00 

Cikcak sreče (1968) 

tragikomedija 

Režija: Eldar Rjazanov 

83 min.  

 

Cikel ruskega filma pripravljata Mednarodni klub slovanskih rojakov Ruslo 

in Slovanska knjižnica.  
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