KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 16.
Vetített film:

Oldás és kötés
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1963
Rendezte: Jancsó Miklós
Szereplők: Latinovits Zoltán (dr. Járom Ambrus) Ajtay Andor
(Ádámfy professzor) Barsi Béla (Ambrus apja) Bodrogi Gyula
(Kiss Gyula) Domján Edit (Márta) Medgyesi Mária (Eta) Szakáts
Miklós (Docens) Koltai János (Beteg) Sívó Mária (Ápolónő)
2014. május 14. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme
A paraszti származású sebész, Jámbor Ambrus úgy érzi, a helyén
van a társadalomban. Az idők neki kedveztek, a “fényes
szellők” diplomával, értelmiségi léttel ajándékozták meg.
Aztán egy szép napon kénytelen szembenézni önmagával. Ádámfy
professzor, a “lecserélendő régi értelmiségi” egy hihetetlenül
nehéz szívműtéttel bebizonyítja, mennyire érti a szakmáját,
milyen erős és mennyire emberi. Újjáéleszti, visszahozza az
életbe a beteget, akiről már mindenki más lemondott volna.
Ambrusnak megrendül a hite önmagában, és kérdőjeleire választ
keresve hazautazik édesapjához.. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 15.
Vetített film:

Szegénylegények
fekete-fehér, magyar filmdráma, 87 perc, 1965
Rendezte: Jancsó Miklós
Szereplők: Görbe János (Gajdar János), Latinovits Zoltán
(Veszelka), Molnár Tibor (Kabai), Barsi Béla (Foglár), Madaras
József (Magyardolmányos), Koltai János (Varjú Béla), Kozák
András (ifj. Kabai), Agárdy Gábor (Torma), Avar István
(vallató), Őze Lajos (vallató)
2014. március 12. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme
1869-ben gróf Ráday Gedeon kormánybiztos megkezdi az ország
közbiztonságának helyreállítását. Tevékenységének egy része
arra irányul, hogy felkutassa, és ártalmatlanná tegye azokat a
szegénylegényeket
és
betyárokat,
akik
a
’48-as
szabadságharcban Rózsa Sándor vezetésével részt vettek. Az
elfogottakat egy alföldi sáncban tartják, ahol néhány
magánzárka kivételével szabad ég alatt, puszta földön élnek a
rabok. A kihallgatások egy közeli tanyán folynak. Szabályszerű
ítélet itt nem születik. A hatalom emberei a legkülönbözőbb
kegyetlen lélektani módszerekhez folyamodnak az emberek
megtörésére. Ennek esik áldozatul Gajdor is, aki saját bőre
mentésének reményében besúgóvá válik. A csendőrök nem
akadályozzák meg, hogy később fogolytársai megfojtsák az
árulót. Végül hathatós cselhez folyamodnak Ráday emberei:
nagyszabású újonctoborzást rendeznek. Az egyik volt betyár
hiszékenységét és büszkeségét kihasználva felszólítják,
válogassa ki a volt szabadcsapat embereit az újoncok közül,
mert ezekből külön egységet alakítanak. Amikor együtt áll a
csapat, kihirdetik Ferenc József ítéletét: “Sándor”, a vezér

kegyelmet kapott, de legényei el fogják nyerni méltó
büntetésüket. Csendőrök veszik körül az imént még Kossuth
nótát éneklő legényeket. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 14.
Vetített film:

Alfred Hitchcock: BŰVÖLET
(Spellbound)
fekete-fehér, hangalámondásos, amerikai thriller, 113 perc,
1945
Rendezte: Alfred Hithcock
Szereplők: Ingrid Bergman (Dr. Constance Peterson), Gregory
Peck (John Ballantine), Michael Chekhov (Dr. Alex Brulov),
Leo G. Carroll (Dr. Murchison), John Emery (Dr. Fleurot),
Steven Geray (Dr. Graff)
2014. február 12. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme
A történet egy elmegyógyintézetben játszódik, és kissé
erőltetett hódolat a pszichoanalízis divatja előtt. Az
álomjelenetek díszleteinek megtervezésével Salvador Dalít
bízták meg. Az egyik doktornő beleszeret az új orvosba, ám rá
kell jönnie, hogy a férfi emlékezetkihagyásban szenved és
talán gyilkolt is. Karrierjét, sőt talán életét kockáztatva, a
nő mégis gyógyítani kezdi… (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 13.
Vetített film:

A leleményes Hugo
színes, feliratos, amerikai családi kalandfilm, 126 perc,
2011
Rendezte: Martin Scorsese
Szereplők: Asa Butterfield (Hugo Cabret), Chloe Grace Moretz
(Isabelle), Jude Law (Hugo apja),Christopher Lee (Monsieur
Labisse), Helen McCrory (Mama Jeanne), Emily Mortimer
(Lisette), Sacha Baron Cohen (állomás-felügyelő), Richard
Griffiths (Monsieur Frick), Sir Ben Kingsley (Georges Mélies),
Ray Winstone (Claude), Michael Stuhlbarg (Rene Tabard),
Frances de la Tour (Madame Emilie)

2013. február 13. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme
A Hugo egy árva kisfiú története, aki egy párizsi pályaudvar
falai mögött éli titkos életét. Egy különc lány segítségével
keresi a választ a rejtélyre, mely összefügg apja
elvesztésével, az alatta lakó mogorva játékboltossal és egy
szív alakú lakattal, amelynek, úgy tűnik, nincs meg a kulcsa.
(forrás: port.hu)
96 jelölés, 43 díj, abból 5 OSCAR
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 12.
Vetített film:

NOSFERATU
a horror szimfóniája
fekete-fehér, némafilm, német horror, 65 perc, 1922
Rendezte: Friedrich Wilhelm Murnau
Szereplők: Max Schreck (Orlok gróf/Nosferatu), Alexander
Granach (Makler Knock/Broker Knock), Gustav von Wangenheim
(Thomas Hutter), Greta Schröder (Ellen Hutter), Georg H.
Schnell (Westrenka)
2013. január 9. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme
A táj, az épületek, az emberek kísérteties vonásokat öltenek,
a vámpír megjelenését remegő fényhatások kísérik. Nosferatu
lassított felvételt sejtetően mozog, a néző felé közeledve
egyre hatalmasabb méretűre nő. Az expresszionista gyakorlattól
eltérően Murnau nagyrészt eredeti helyszíneken forgatott..
(forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 11.
Vetített film:

Az élet fája (The Tree of Life)
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 139 perc, 2011
Rendezte: Terrence Malick
Szereplők: Brad Pitt (Mr. O’Brien), Sean Penn (Jack), Jessica
Chastain (Mrs. O’Brien), Fiona Shaw (nagymama), Joanna Going
(Jack felesége), Kimberly Whalen (Mrs. Brown), Michael Showers
(Mr. Brown), Bryce Boudoin (Robert)
2012. december 12. szerda, 18.00
Városi Könyvtár olvasóterme
Öccsének korai halálának évfordulóján Jack O’Brien, a modern
világ rohanásába belefásult építész visszagondol sorsfordító
gyermekkorára, azokra a texasi kisvárosban töltött évekre,
mikor elveszítette ártatlanságát, angyali édesanyjához és
szigorú édesapjához fűződő kapcsolata pedig örökre
megváltozott. Az emlékek felidézése közben talán nem csupán a
saját, de az egész emberiség helyét is megtalálja az
univerzumban. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 10.
Vetített film:

Hukkle
színes, magyar filmszatíra, 78 perc, 2002
Rendezte: Pálfy György
Szereplők: Bandi Ferenc (Csuklik bácsi), Farkas József
(Rendőr), Rácz Józsefné (Bába), Kaszás Attila (Városi papa)
Ónodi Eszter (Városi anya), Baráth István (Tulaj), Koncz
Szimonetta (Városi kislány)
2012. november 21. szerda, 18.00
Városi Könyvtár olvasóterme
Öregúr csuklik a padon, részeg fiú horkol a kocsin, jóságos
arcú nénike gyöngyvirágot szed a réten, asszonyok varrnak a
varrodában. Férfiak kugliznak a kocsmában, a méhész kipörgeti
a mézet, aratógép aratja a búzát, amiből a malomban liszt,
majd a nagymama konyhájában nokedli lesz. A rendőr pedig
gyilkosságok után nyomoz. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 9.
Vetített film:

Aguirre, Isten haragja
színes, feliratos, NSZK-perui kalandfilm, 90 perc, 1972
Rendezte: Werner Hercog
Szereplők: Klaus Kinski (Don Lope de Aguirre), Ruy Guerra (Don
Pedro de Ursua), Peter Berling (Don Fernando de Guzman),

Helena Rojo (Inez), Alejandro Repulles (Gonzalo Pizarro),
Cecilia Rivera (Flores), Edward Roland (Okello)
2012. október 10. szerda, 18.00
Városi Könyvtár olvasóterme
1560-ban a spanyol konkvisztádorok – élükön a hírhedt
Pizarróval – az amazonasi őserdők mélyére indulnak. Kalandos
és veszélyekkel teli expedíciójuk célja, hogy felleljék a
mesés El Doradót, az Aranyvárost. Aguirre, a csapat vezére
istennek tartja magát, s míg csapatát felőrli a természettel
és a bennszülöttekkel vívott küzdelem, a háborodott
hatalommániás magára marad a majmok között. “Én vagyok isten
haragja. Ahol én vagyok, ott a fákról lehullanak a madarak.
Feleségül veszem a lányomat és megalapítom a legtisztább
dinasztiát. Aki velem tart, gazdag lesz, aki nem, az meghal.”
(forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 8.
Vetített film:

A faun labirintusa
színes, feliratos, mexikói-spanyol-amerikai fantasztikus
thriller, 112 perc, 2006
Rendezte: Guillermo del Toro
Szereplők: Ivana Baquero (Ofelia), Ariadna Gil (Carmen), Sergi
Lopez (Vidal kapitány), Doug Jones (Faun), Maribel Verdú
(Mercedes), Álex Angulo (Dr. Ferreiro)

2012. szeptember 12. szerda, 18.00
Városi Könyvtár olvasóterme
Spanyolország, 1944. A polgárháború véget ért, de a
hegyekben még harcolnak a gerillák. Carmen (Ariadna Gil)
kislányával, Oféliával (Ivana Baquero) új férjéhez, a hideg,
kegyetlen és autoriter Vidal (Sergi López) kapitányhoz
költözik, aki Franco seregében szolgál. Ofélia nem szenvedheti
az új életét, így a ház mögött felfedezett rejtélyes
labirintusba menekül. Pán – védelmezője és vezetője – egy
mesebeli figura meggyőzi, hogy a kislány egy mágikus királyság
rég elveszett hercegnője. Hogy az elveszett igazságot
megtalálja, Oféliának három próbát kell kiállnia, olyanokat,
melyekre senki nem készítette fel. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 7.
Vetített film:

Száll a kakukk fészkére
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 130 perc, 1975
Rendezte: Milos Forman
Szereplők: Jack Nicholson (Patrick McMurphy), Louise Fletcher
(Mildred Ratched nővér), William Redfield (Harding), Michael
Berryman (Ellis), Danny DeVito (Martini), Brad Dourif (Billy
Bibbit)
2012. június 13. szerda, 18.00
Városi Könyvtár olvasóterme

A
Ken
Kesey
regényéből
forgatott
film
egy
elmegyógyintézetben játszódik, ahová McMurphy, a kisstílű
bűnöző a börtön helyett záratja magát. Hamarosan rájön: a
műintézmény lakói – akik ellentétben vele, nem tettetésből
kerültek ide – semmivel sem bolondabbak nála, annál inkább
bolond a világ, amely idejuttatta őket. A történet többi
szereplőjének élete – kivétel nélkül remekbe szabott figurák
és alakítások – mind egy-egy dráma, aminek már csak
végkifejletével találkozunk. McMurphyről hamar lehull a
kívülállás páncélja, és megpróbál segíteni társain, akiken
látja: az orvostudomány köntösébe bújtatott érzéketlenség és
álszent gyógyítás – valójában fegyelmezni, idomítani akarás –
csak rontja állapotukat. (forrás: port.hu)
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!

