
Pokémon: Detektiv Pikachu
US/JP | 2019 | dobrodružný, akční
Rob Letterman 104’  dabing i titulky
2D i 3D | 150/130,- | MP

Největší květnové lákadlo napříč genera-
cemi: kdo by čekal, že film o Pokémonech, 
který vzhledem ke komerčnímu potenci-
álu nutně musel vzniknout, bude vtipný 
hraný “akčňák” s prvky fantasy, na který 
se rozhodně nemusí stydět jít i dospělí 
(i proto jej dáváme hned dvakrát 
s titulky, tak prosím sledujte web, 
abyste se nespletli, až budete chtít 
vzít do kina mladší sourozence). 
Nový Pokémon má zkrátka určitě blíž 
k Deadpoolovi než k My Little Pony.

klimt & Schiele - eróS a PSyché
IT | 2018 | umění na plátně | Michelle 
Mally | 90’ | titulky  100,- | MP

Gustav Klimt a Egon Schiele - nesmr-
telní umělečtí revolucionáři vídeňské 
zlaté éry přelomu století - nás budou 
provázet dalším filmem z cyklu Umění 
na plátně. Snímek diváky provede nej-
slavnějšími kulturními prostory rakous-
ké metropole: galeriemi Albertina, Bel-
vedere, prostory Uměleckohistorického 
muzea, Muzea Leopoldových nebo Mu-
zea Sigmunda Freuda.

rocketman
US/GB | 2019 | hudební, životopisný 
Dexter Fletcher 120’ | titulky | 130,- | 12+

Po fenomenálním úspěchu Bohemi-
an Rhapsody nás v květnu čeká nový 
životopisný film o hudební legendě, 
tentokrát o králi blyštivé extravagance 
Eltonu Johnovi. Projekci u příležitosti 
premiéry 30. 5. doplní módní pře-
hlídka studentů Střední školy designu 
a módy. Přijďte se nechat oslnit září 
flitrů a ponořit do záplavy peří jako 
Elton a pak zůstaňte na film, ve kte-
rém v hlavní roli exceluje Taron Eger-
ton, který všechny písně sám nazpíval.

BoleSt a Sláva
ES | 2019 | drama | Pedro Almodóvar 
113’ | titulky 100/80,- | 12+

Ve filmovém klubu uvedeme mimo jiné 
i nejnovější snímek jednoho z nejúspěš-
nějších současných španělských filmařů 
(Ženy na pokraji nervového zhroucení, 
Spoutej mě!, Vysoké podpatky, Vše 
o mé matce a další). Uhrančivý a nestár-
noucí Antonio Banderas v něm ztvárňu-
je stárnoucího režiséra, který pod tíhou 
tvůrčí krize vzpomíná na formativní 
okamžiky svého dosavadního života. 
Zda nalezne ztracenou múzu, se přijďte 
přesvědčit v pondělí 27. května.
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