Program kina Fontána na mesiac január 2022
Utorok 25. januára o 17,30 hodine

Štvrtok 13. a piatok 14. januára iba o 19,00 hodine

Klan Gucci

15

(House of Gucci)

USA 2021. Thriller inšpirovaný šokujúcim skutočným príbehom impéria talianskeho
módneho domu. Tri desaťročia rodinnej histórie, v ktorej nechýbajú láska, zrada,
dekadencia, pomsta ani vražda, skladajú dokopy mozaiku toho, čo všetko so sebou nesie
táto slávna značka. Dramatický príbeh režiséra Ridleyho Scotta o tom, ako Patrizia,
bývalá manželka Maurizia Gucciho, plánovala zabitie svojho manžela, vnuka módneho
návrhára. Slovenské titulky. Min.: 164. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

12

ČR 2020. Celovečerný dokumentárny film Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia a
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčala Karla Gotta
celý jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle osobný až intímny
pohľad na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným
priaznivom nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov povestný nadhľad a humor.
Originálna verzia. Min.: 127. MN12.
Vstupné: 4,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Nedeľa 16. januára o 16,00 hodine

Rodina Adamsovcov 2

(Addams Family 2)

USA 2021. Morticia a Gomez s istým znepokojením sledujú ako ich deti dospievajú a
začínajú sa vyhýbať rodinným večeriam a ďalším spoločným aktivitám. Preto sa
rozhodnú upevniť rodinné putá a vyraziť na poslednú strašnú rodinnú dovolenku. Naložia
teda dcéru Wednesday, syna Pugsleyho, strýka Festera a ostatných členov rodiny do
veľkého karavanu a vydajú sa na ďalekú cestu naprieč Amerikou, aby sa opäť zblížili.
Slovenský dabing. Min.: 90. MP.
Vstupné: 4,00 EUR.
FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 17. januára o 20,00 hodine

Ada

15

(Lamb)

Isl Švéd Poľ 2021. Mysteriózna balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže zmeniť v
prekliatie. Maria a Ingvar majú ovčiu farmu kdesi na zabudnutom cípe Islandu. Ich život
plynie v pokojnej rutine práce a odpočinku. Niečo medzi nimi ale zostáva nevyslovené,
niečo bolestne chýba. Divoká islandská krajina im ale ponúkne riešenie v podobe
bytosti, ktorá dostane meno Ada. Je to dar, alebo prekliatie? České titulky. Min.:106.
MN15.
Vstupné: 4,00 EUR.

Štvrtok 20. a piatok 21. januára iba o 17,30 hodine

Tri oriešky pre Popolušku (Tre notter till Askepott)
Nórsko 2021. Popoluška po smrti otca žije s krutou macochou a nevlastnou sestrou
Dorou, ktoré sa k nej správajú ako k slúžke. Pri jednej zo svojich každodenných
prechádzok po lese narazí na lovcov a odplaší im zvieratá, na ktoré poľujú. Je medzi
nimi aj mladý princ, od ktorého sa čaká, že si na kráľovskom bále vyberie nevestu.
Popoluška nie je medzi pozvanými. Slovenský dabing. Min.: 87. MP. Vstupné: 5,00 EUR.

Štvrtok 20. a piatok 21. januára iba o 20,00 hodine

Spencer

15

VB USA Nemecko 2021. Manželstvo princeznej Diany a princa Charlesa už dávno
vychladlo. Hoci sa množia klebety o aférach a rozvode, počas vianočných slávností v
kráľovninom sídle Sandringham je prikázaný mier. Naplánované je spoločné stolovanie,
streľba a lov. Diana túto hru pozná. Tento rok však budú veci úplne iné. Slovenská
premiéra. České titulky. Min.: 111. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Sobota 22. januára iba o 17,00 hod v 3D verzii, sobota 22. januára iba
o 20,00 hod a nedeľa 23. januára o 17,00 a 20,00 hodine v 2D verzii

Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home)

12

USA 2021. Vôbec prvýkrát vo filmovej histórii je odhalená totožnosť Spider-Mana a náš
dobrý sused už nedokáže oddeliť svoj bežný život od riskantného života superhrdinu.
Spider-Man požiada o pomoc Doctora Stranga. Lenže tým rozpúta nebezpečný chaos,
ktorý mu dá spoznať, čo to v skutočnosti znamená byť Spider-Manom. Slovenská
premiéra. Slovenský dabing. Min.:149. MN12. Vstupné: 3D 6,00 EUR, 2D 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Nedeľa 23. januára o 15,00 hodine

Viki a jej Mystery

Oceľové dámy (Teräsleidit / Ladies of Steel)

15
SCANDI 2022
Fínsko 2020. Réžia: Pamela Tola. V tejto pohodovej komédii sa tri staršie sestry vydávajú
na sebapoznávací výlet po tom, čo 75-ročná Inkeri nechtiac zabije svojho muža panvicou.
Cestovanie po Fínsku je plné šarmantných stopárov, spomienok a hriešneho tanca. Keď
Inkeri narazí na svoje zápisky zo študentských čias, nájde v nich Eina, svoju lásku z
mladosti, neskôr potlačenú patriarchálnym sobášom. Slovenská premiéra. České
titulky. Min.:105. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Streda 26. januára o 17,30 hodine

Tigre

15
(Tigrar / Tigers)
SCANDI 2022
Švéd Tal Dán 2020. Réžia: Ronnie Sandahl. Martin je jedným z najväčších futbalových
talentov, aké kedy Švédsko videlo. V šestnástich sa mu splnil životný sen, keď ho kúpil
jeden z najprestížnejších talianskych klubov. Martin za to však platí veľkú cenu v podobe
obety, oddanosti, tlaku a najmä samoty. Začína si klásť otázku, či je to život, po ktorom
túžil. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:116. MN12. Vstupné: 5,00 EUR.

Streda 26. januára o 20,00 hodine

Ninjababy

15
SCANDI 2022
Nórsko 2021. Réžia: Yngvild Sve Flikke. Astronautka, lesníčka, kreslička komiksov. Rakel
má ešte veľa iných plánov, než stať sa matkou. A práve vtedy sa objaví Ninjababy,
animovaná postavička, ktorá robí Rakel z každodenného života peklo. Vyštverá sa z jej
poznámkového bloku a skočí jej do čajovej šálky, odkiaľ jej stále pripomína, aká je
otrasná. Tá by radšej žúrovala, pila a hulila, ako presedela na záchode. Je to ňou alebo
dieťaťom? Slovenská premiéra. České titulky. Min.:103. MN15. Vstupné: 5,00 EUR.

Štvrtok 27. januára iba o 17,30 hodine

Milan Kundera (Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti) 12
ČR 2021. Prečo dielo Milana Kunderu tak zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do
Francúzska a začal písať vo francúzštine? Prečo sa vyhýba kamerám a publicite?
Dokument o Kunderovom diele nás zavedie do jeho rodného Brna, do čias, keď študoval
a učil na FAMU. V polovici 70. rokov využil pozvanie univerzity v Rennes a začal tam
prednášať. Originálna verzia. Min.:95. MN12.
Vstupné: 5,00 EUR.

Štvrtok 27. januára iba o 19,30 hodine

Cruella
Piatok 28. januára o 17,30 a 20,00 hodine

Zlato

15

(Gold)

Austrália 2022. Dvaja cudzinci putujú austrálskou púšťou. Virgil ide za prácou, ktorá mu
má zmeniť život s nesympatickým vodič Keithom. Musia zastaviť v divočine a kým Keith
opravuje auto, zaujme Virgila zlatý odlesk pri nohách. Začnú kopať a objavia veľký
balvan zlata. Zistia však, že vytiahnuť zo zeme takú veľkú hrudu zlata je nad ich sily.
Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.:94. MN15. Vstupné: 5,00 EUR.

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIE Sobota 29. a nedeľa 30. januára o 15,00 hodine

Spievaj 2

(Sing 2)

USA 2021. Kto chce povedať, že v šoubiznise prerazil, musí mať vlastné vystúpenie v
Redshore City, hlavnom meste zábavy. Tam to má pevne pod kontrolou vlk Jimmy a bez
jeho súhlasu nemôžete nič. A tak Busterovi neostáva nič iné, len znudenému Crystalovi
sľúbi, že pokiaľ mu dovolí v meste uviesť svoju show, tak do nej obsadí žijúcu legenda,
leva Claya. Slovenská premiéra. Slovenský dabing. Min.: 110. MP. Vstupné: 5,00 EUR.

Matrix Resurrections

SCANDI 2022 15

Dán Nór Švéd Isl ČR 2021. Réžia: Charlotte Sieling. Píše sa rok 1402. Margrete sa
podarilo to, čo žiadnemu mužovi pred ňou. Spojila Dánsko, Nórsko a Švédsko do mierovo
orientovanej únie, ktorej sama vládne cez svojho mladého adoptívneho syna Erika. Únia
je však obkľúčená nepriateľmi, a tak plánuje manželstvo medzi Erikom a anglickou
princeznou. Hroziace sprisahanie však môže všetko zničiť.Slovenská premiéra. České
titulky. Min.:120. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

12

USA 2021. Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa vracajú v úlohách Nea a Trinity a v
uchvacujúcom príbehu. Po udalostiach Matrix Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný
život ako Thomas Anderson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut predpisuje modré
kapsule. Ani on, ani Trinity sa navzájom nespoznávajú. Červená kapsula mu znovu otvorí
myseľ. Slovenská premiéra. Slovenské titulky. Min.: 155. MN12. Vstupné: 5,00 EUR.

FILMOVÝ KLUB, pondelok 24. januára o 20,00 hodine

Margrete: Kráľovná severu

12

USA 2021. Držiteľka Oscara Emma Stone hviezdi v hlavnej úlohe drámy zo štúdia
Disney o mladých rokoch jednej z najznámejších filmových postáv a anti - hrdiniek v
histórii kinematografie, o legendárnej a zlej Cruelle de Vil. Jedného dňa jej vkus a štýl pre
módu upútajú pozorné oko módnej legendy. Min.:134. MN12.
Vstupné: 4,00 EUR.

Sobota 29. a nedeľa 30. januára o 17,00 a 20,00 hodine

(Mystére)

Francúzsko 2020. Stéphane sa rozhodne presťahovať do krásneho pohoria Cantal, aby
sa mohol viac zblížiť so svojou osemročnou dcérou Viki, ktorá od zmiznutia svojej matky
mlčí. Počas prechádzky v lese jej pastier daruje šteniatko menom Mystery, ktoré jej
postupne dodá chuť do života. Stéphane však veľmi rýchlo zistí, že zviera je v skutočnosti
vlk... Slovenská premiéra. Slovenský dabing. Min.: 83. MP.
Vstupné: 5,00 EUR.
FK

15

SCANDI 2022
Dánsko 2021. Réžia: Thomas Daneskov. Martin v zúfalej snahe prekonať krízu uteká od
spoločnosti, aby mohol žiť v lese. Zaobstará si luk a jaskynný outfit, ale v prežití nestojí za
nič. Jedného dňa stretne Musu, drogového dílera, ktorý je zranený a na úteku. V nádeji,
že uniknú mnohým problémom, sa toto excentrické duo na hektickú jazdu cez fjordy.
Prenasleduje ich miestna polícia, rozzúrený Viking, násilníci a v Martinova rodina.
Slovenská premiéra. České titulky. Min.:102. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Utorok 25. januára o 20,00 hodine

Sobota 15. a nedeľa 16. januára iba o 19,00 hodine

Karel

Divoch (Vildmaen / Wild Man)

FK

FILMOVÝ KLUB, pondelok 31. januára o 20,00 hodine

Tove

15
SCANDI 2022
Fínsko Švédsko 2020. Réžia: Zaida Bergroth. Helsinki 1945. Koniec vojny prináša
maliarke Tove Jansson pocit umeleckej a spoločenskej slobody. Zatiaľ čo svoje umelecké
ambície sústreďuje na maľovanie, príbehy muminovských postavičiek, ktoré rozprávala
vystrašeným deťom v protileteckých krytoch, začnú žiť vlastným životom a prinášajú jej
slávu. Slovenská premiéra. České titulky. Min.:103. MN15.
Vstupné: 5,00 EUR.

Predpredaj vstupeniek je v pokladni kina, ktorá sa otvára hodinu pred predstavením a program nájdete na adrese: www.fontana-piestany.sk

