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Slovensko-italijanski dokumentarec o zloglasni članici neapeljske mafije Cristini Pinto, ki se po prihodu iz zapora 
sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Cristina Pinto, nekdanja kamoristična morilka, se po 24-letni zaporni kazni sooča 
z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po prihodu iz zapora njen 20 let starejši partner Raffaele zboli za rakom. Cristina 
poišče zatočišče pri hčeri Eleni, s katero skušata zapolniti dvajsetletno vrzel v njunem odnosu. Pri 46 letih se tako 
Cristina na novo vzpostavlja v vlogi mame, partnerice in babice. 

Četrtek, 2. 7. ob 20.00: HČI CAMORRE

Petek, 3. 7. ob 20.00: VISOKA NOTA
Superzvezdnica, slavna diva Grace Davis, ki je s svojo nadarjenostjo osvojila številna priznanja, uživa v svoji bleščeči 
slavi v Los Angelesu. Na vsakem koraku ji sledi in ji pomaga njena predana osebna pomočnica, Maggie, ki za slavno 
pevko opravlja raznorazne opravke. Na skrivaj izpopolnjuje svojo izvedbo pevkinih največjih uspešnic. Kmalu 
spozna nadarjenega glasbenika Davida. Medtem ko skupaj pišeta in snemata novo gradivo, se Maggie znajde na 
razpotju – slediti svoji strasti ali biti še naprej predana pevki.

Sobota, 4. 7. ob 18.00: PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Češkoslovaška risanka Pat in Mat, znana tudi pod imenom A JE TO, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja 
Jiráneka. Prvič je bila predvajana leta 1976.  Pat in Mat tokrat v kina prihajata v povsem novi seriji epizod. Kakšno 
past bosta pripravila roparju, ki jima je ukradel jabolka? Kakšno avtopralnico bosta zgradila za svoj sanjski avto? 
Narediti palačinke na običajen način je dolgočasno, zato si bosta izmislila prav poseben način. Noben izziv ni 
dovolj velik in nobena težava ni ovira za naša dva mojstra. Ne poskušajte tega doma!

Nedelja, 5. 7. ob 17.00: PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Češkoslovaška risanka Pat in Mat, znana tudi pod imenom A JE TO, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja 
Jiráneka. Prvič je bila predvajana leta 1976.  Pat in Mat tokrat v kina prihajata v povsem novi seriji epizod. Kakšno 
past bosta pripravila roparju, ki jima je ukradel jabolka? Kakšno avtopralnico bosta zgradila za svoj sanjski avto? 
Narediti palačinke na običajen način je dolgočasno, zato si bosta izmislila prav poseben način. Noben izziv ni 
dovolj velik in nobena težava ni ovira za naša dva mojstra. Ne poskušajte tega doma!

Nedelja, 5. 7. ob 20.00: MALI JOE
Alice, mati samohranilka, je znanstvenica, ki razvija nove rastlinske vrste. Z genetskim inženiringom ji je uspelo 
ustvariti prav posebno vrsto rože, ki ni le čudovita, temveč ima tudi terapevtske lastnosti: če jo gojiš na ravno pravšnji 
temperaturi, jo redno zalivaš in se z njo tudi pogovarjaš, boš srečen. Navkljub prepovedi podjetja, v katerem dela, Alice 
en primerek rože vzame domov in jo podari sinu Joeju. Roži dasta ljubek vzdevek, vendar z vsakim dnem Alice vse 
bolj sluti, da njena stvaritev le ni tako neškodljiva, kot se je sprva zdelo. Nominacija za zlato palmo (Cannes).

Četrtek, 9. 7. ob 20.00: KONJE KRAST (LIFFE 2019)
November 1999: 67-letni Trond (Stellan Skarsgård) živi v prostovoljni osamitvi in veselo pričakuje novo tisočletje. 
Ko nastopi zima, spozna soseda Larsa in ugotovi, da ga je prvič srečal poleti 1948. Tistega leta, ko je Trond dopolnil 
15 let. Tistega leta, ko je Trond odrastel. Film Konje krast temelji na uspešnem romanu norveškega pisatelja Pera 
Pettersona, ki je zanj prejel številne pomembne mednarodne nagrade, časopis The New York Times pa ga je uvrstil 
tudi na seznam 10 najboljših knjig leta 2007. Pettersonovi romani so prevedeni v več kot 50 jezikov. 

Petek, 10. 7. ob 17.00: PAT IN MAT: MOJSTRA NA DELU
Češkoslovaška risanka Pat in Mat, znana tudi pod imenom A JE TO, je delo Lubomírja Beneša in Vladimírja 
Jiráneka. Prvič je bila predvajana leta 1976.  Pat in Mat tokrat v kina prihajata v povsem novi seriji epizod. Kakšno 
past bosta pripravila roparju, ki jima je ukradel jabolka? Kakšno avtopralnico bosta zgradila za svoj sanjski avto? 
Narediti palačinke na običajen način je dolgočasno, zato si bosta izmislila prav poseben način. Noben izziv ni 
dovolj velik in nobena težava ni ovira za naša dva mojstra. Ne poskušajte tega doma!

Petek, 10. 7. ob 20.00: ŽVIŽGAČI (LIFFE 2019)
Policijski inšpektor Cristi prispe na kanarski otok Gomera, da bi se sestal z Gildo, femme fatale, ter se naučil 
starodavnega žvižganega jezika. A nič ni tako, kot je videti na prvi pogled, in stvari ne gredo ravno po načrtih . Še 
ena značilna suha komedija Corneliuja Porumboiuja (Smo imeli revolucijo ali ne?, Policijski, pridevnik), a tokrat 
postavljena na najbolj neznačilne lokacije romunskega novega vala: na Kanarske otoke in v Singapur. Film je bil 
premierno prikazan v Cannesu in na slovenskem Liffe festivalu. Romunski kandidat za oskarja.

Sobota, 11. 7. ob 18.00: KOLONIJA: MULARIJA
Mlajša sestrica Camille brezskrbno vandra po vasi ter se pogovarja s kokošmi in žabami, medtem ko njena starejša 
sestra, molčeča Mylia, svet doživlja drugače. Izgubljena je med negotovostjo v družini in ozračjem na novi šoli ter prvimi 
hišnimi zabavami. Camille ji predstavi Jimmyja, dečka iz ljudstva Abenaki, ki živi v bližnjem rezervatu. Ta ji bo pomagal, 
da se reši spon in sprejme samo sebe. Film estetsko in poetično prikaže čustva v obdobju zgodnjega najstniškega iskanja 
avtentičnosti in je hkrati posvetilo sestrski ljubezni. Glavna nagrada mladinske žirije na Berlinalu 2019.

Četrtek, 16. 7. ob 20.00: LARA (LIFFE 2019)
Na dan, ko Lara praznuje šestdeset let, se njen sin Viktor, obetavni pianist, pripravlja na najpomembnejši koncert 
kariere. A Lare ni med povabljenimi. Tankočutna, večplastna zgodba o izgubljenih sanjah, ljubezni do glasbe ter 
zapletenem razmerju med materjo in sinom. Nemški film, posnet po scenariju slovenskega scenarista in režiserja 
Blaža Kutina, je na festivalu v Karlovih Varih osvojil posebno nagrado žirije in lovoriko za najboljšo igralko, posebno 
omembo pa mu je namenila tudi žirija na zadnjem Liffu.

Petek, 17. 7. ob 20.00: KRALJ STATEN ISLANDA
Potem ko mu je pri sedmih letih umrl oče gasilec, se Scott ni prav dobro vklopil v družbo. Zdaj sredi dvajsetih let je dosegel 
bolj malo. Potem ko se njegova ambiciozna mlajša sestra Claire odpravi na fakulteto, Scott še vedno živi s svojo materjo Margie 
(dobitnica oskarja Marisa Tomei) in dneve preživlja s kajenjem trave in druženjem s prijatelji, na skrivaj pa se dobiva s svojo 
prijateljico iz otroštva Kelsey. Ko pa njegova mati začne hoditi na zmenke z glasnim gasilcem po imenu Ray, se sproži niz 
dogodkov, ki bodo Scotta prisilili, da se spopade s svojo žalostjo in naredi prve korake, da se v svojem življenju premakne naprej.

Sobota, 18. 7. ob 18.00: DOLITTLE
Potem ko je pred sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), slavni 
zdravnik in veterinar, umakne pred svetom za visoke zidove graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le 
eksotične živali. Ko pa mlada kraljica (Jessie Buckley) hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti 
na epsko pustolovščino na mitičen otok, da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in pogum, ko 
naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.

Nedelja, 19. 7. ob 17.00: KOŠARKAR NAJ BO 2
Minila so tri leta odkar smo junake knjižne uspešnice Primoža Suhodolčana Košarkar naj bo spoznali na 
filmskih platnih. Vračajo se Ranta in njegovi prijatelji, novi košarkarski izzivi in prve ljubezenske težave. 
Osnovna šola je za filmske junake že skoraj pri kraju. Poletje trka na vrata, pred Rantovim moštvom pa je 
najpomembnejša košarkarska tekma njihovih življenj … jim bo uspelo zmagati na vseh področjih? Film 
primeren za vso družino.

Nedelja, 19. 7. ob 20.00: HČI CAMMORE
Slovensko-italijanski dokumentarec o zloglasni članici neapeljske mafije Cristini Pinto, ki se po prihodu iz zapora 
sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Cristina Pinto, nekdanja kamoristična morilka, se po 24-letni zaporni kazni sooča 
z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po prihodu iz zapora njen 20 let starejši partner Raffaele zboli za rakom. Cristina 
poišče zatočišče pri hčeri Eleni, s katero skušata zapolniti dvajsetletno vrzel v njunem odnosu. Pri 46 letih se tako 
Cristina na novo vzpostavlja v vlogi mame, partnerice in babice.

Četrtek, 23. 7. ob 20.00: TOMMASO
Film Abela Ferrare, v katerem režiserjevo fiktivno verzijo odigra njegov prijatelj Willem Dafoe, ob njem pa nastopita Ferrarova 
žena in hči, raziskuje notranji nemir umetnika, ki skuša zaživeti normalno življenje, a ga preganjajo demoni iz preteklosti. 
Tommaso je ameriški režiser, ki živi v Rimu z mlado ženo Nikki in njuno triletno hčerko Dee Dee. Potika se po rimskih 
kavarnah, obiskuje ure italijanščine in srečanja anonimnih alkoholikov, vodi igralske delavnice, meditira in piše scenarij za nov 
film. Vendar Tommasa muči ljubosumje, poleg tega pa ga vse pogosteje preplavljajo erotične fantazije in mračni prividi ... 

Petek, 24. 7. ob 20.00: JADRALKE
Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli sveta, je bil leta 1989 
nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. 
Pravzaprav bodo lahko srečne, če sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za 
krmilom jadrnice Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, da se motijo. Film 
za vse generacije, ki daje sporočilo o vsemogočnosti človeške volje in vztrajnosti. 

Sobota, 25. 7. ob 18.00: NENAVADEN TEDEN S TESSO
Sam, včasih prepameten in razmišljujoč fant, med počitnicami pride z družino na nizozemski otok. Razmišlja o 
življenju in minljivosti in se odloči za poseben trening samote. Potem pa spozna nenavadno in samosvojo vrstnico, 
domačinko Tesso. Skupaj izpeljeta načrt, kako bo Tessa spoznala svojega očeta, ki ne ve, da hčer sploh ima. Razburljive 
poletne počitnice Sama naučijo, da je bolje polno živeti, kot se bati neznanega. Steven Wouterlood je bil rojen leta 1984 
v Utrechtu na Nizozemskem. Za svoj kratki film Alles mag je prejel otroškega emmyja in vrsto drugih nagrad.

Nedelja, 26. 7. ob 17.00: KOLONIJA: MULARIJA
Mlajša sestrica Camille brezskrbno vandra po vasi ter se pogovarja s kokošmi in žabami, medtem ko njena starejša 
sestra, molčeča Mylia, svet doživlja drugače. Izgubljena je med negotovostjo v družini in ozračjem na novi šoli ter prvimi 
hišnimi zabavami. Camille ji predstavi Jimmyja, dečka iz ljudstva Abenaki, ki živi v bližnjem rezervatu. Ta ji bo pomagal, 
da se reši spon in sprejme samo sebe. Film estetsko in poetično prikaže čustva v obdobju zgodnjega najstniškega iskanja 
avtentičnosti in je hkrati posvetilo sestrski ljubezni. Glavna nagrada mladinske žirije na Berlinalu 2019.

Nedelja, 26. 7. ob 20.00: VITA IN VIRGINIJA
Vita in Virginija je resnična zgodba o strastnem in turbulentnem razmerju med literarno samo-hodko Virginio 
Woolf in enigmatično aristokratinjo Vito Sackville-West in hkrati filmska pripoved o nastajanju romana, ki 
ga je njuno razmerje spodbudilo. To je Orlando, Virginijin smeli literarni eksperiment iz umetnosti, spola, 
zgodovine in adroginosti. Ko se njune poti prekrižajo, privlačna Vita sklene, da bo na vsak način osvojila trmasto 
in nadarjeno Virginijo…

Četrtek, 30. 7. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE: VITA IN VIRGINIJA
Vita in Virginija je resnična zgodba o strastnem in turbulentnem razmerju med literarno samo-hodko Virginio 
Woolf in enigmatično aristokratinjo Vito Sackville-West in hkrati filmska pripoved o nastajanju romana, ki 
ga je njuno razmerje spodbudilo. To je Orlando, Virginijin smeli literarni eksperiment iz umetnosti, spola, 
zgodovine in adroginosti. Ko se njune poti prekrižajo, privlačna Vita sklene, da bo na vsak način osvojila trmasto 
in nadarjeno Virginijo…

Četrtek, 30. 7. ob 20.00: PREVAJALCI
Devet prevajalcev, najetih za prevajanje nestrpno pričakovane zadnje knjige najbolje prodajane trilogije, 
je zaprtih v razkošnem bunkerju. Ko se na spletu pojavi prvih deset strani najbolj skrivnostnega rokopisa, 
postane sanjsko delo nočna mora. Tat je eden izmed njih in založnik Eric Angstrom (Lambert Wilson) je 
pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da ga odkrije... ali jo odkrije. Napet triler v iskanju krivca vas bo 
pustil v negotovosti do samega konca.

Sreda, 15. 7. ob 10.00: FILMSKO DOPOLDNE: MALI JOE
Alice, mati samohranilka, je znanstvenica, ki razvija nove rastlinske vrste. Z genetskim inženiringom ji je uspelo 
ustvariti prav posebno vrsto rože, ki ni le čudovita, temveč ima tudi terapevtske lastnosti: če jo gojiš na ravno pravšnji 
temperaturi, jo redno zalivaš in se z njo tudi pogovarjaš, boš srečen. Navkljub prepovedi podjetja, v katerem dela, Alice 
en primerek rože vzame domov in jo podari sinu Joeju. Roži dasta ljubek vzdevek, vendar z vsakim dnem Alice vse 
bolj sluti, da njena stvaritev le ni tako neškodljiva, kot se je sprva zdelo. Nominacija za zlato palmo (Cannes).

1990. Na noč, ko italijansko nogometno reprezentanco na svetovnem prvenstvu po streljanju enajstmetrovk izloči Argentina, 
je prestolnica v globokem žalovanju. Športni avto črne barve s ceste zleti naravnost v Tibero. Policija iz vozila potegne truplo 
znanega italijanskega filmskega producenta Leandra Saponara. Glavni osumljenci za umor so trije mladi nadobudni scenaristi, 
ki so jih zvlekli pred policiste, da bi povedali svoje različice dogodkov tiste noči. Humoren poklon italjanski kinematografiji.

Sobota, 4. 7. ob 21.30: LETNI KINO: ČAROBNE NOČI

Petdesetletna Claire, predavateljica primerjalne književnosti, na Facebooku ustvari lažni profil, da bi vohunila za svojim mladim 
ljubimcem Ludom. Pod lažno identiteto Clare, privlačne štiriindvajsetletnice, se zaplete v pogovor z Ludovim prijateljem Alexom. 
Mladenič je nad njo povsem očaran in tudi Claire se kmalu do ušes zaljubi vanj. Resnični svet se vse bolj umika, Claire pa postaja 
ujetnica svoje virtualne osebnosti … Zgodba o ljubezni, hrepenenju in osamljenosti v dobi družabnih medijev.

Sobota, 11. 7. ob 21. 30: LETNI KINO: MOJ NAJBOLJŠI PROFIL 

Lucija poskuša najti ravnotežje med življenjem s hčerko najstnico, zapletenim razmerjem in kariero. Lucijina kariera je v 
ogrožena, ko ugotovi, da je novo poslopje nevarno za okolje zaradi napačnih zemljevidov. Lucia je razpeta med odločitvijo, 
da bi ostala tiho zaradi strahu pred izgubo službe. Skrivnostna neznanka prepriča Lucio, da se upre svojim nadrejenim. 
Predlaga ji cerkev kot edino rešitev za zapleteno gradbišče. Luciina vera v čudeže bo kmalu na preizkušnji.

Sobota, 18. 7. ob 21.30: LETNI KINO: LUCIJINA MILINA 

Valparaíso, sodobnost. Življenje mlade plesalke Eme in njenega moža Gastóna, koreografa, zajame kaos, ko po neuspeli 
posvojitvi skleneta vrniti šestletnega sina. Medtem ko njen zakon počasi razpada, se Ema poda na divjo odisejado, 
polno glasbe, plesa in nebrzdanega seksa, odločena, da bo dobila nazaj, kar je izgubila. Film, poln fluorescentnih barv 
in energičnih urbanih ritmov, je zgodba o umetnosti, poželenju in sodobni družini.

Sobota, 25. 7. ob 21.30: LETNI KINO: EMA

Zakonca Claude in Marie se spopadata z novo krizo. Kot pripadnika katoliškega meščanstva, ki gojita vrednote stare tradicionalne 
Francije, težko sprejmeta najnovejšo novico. Zakonci štirih hčera so se odločili zapustiti Francijo zaradi različnih razlogov. 
Različne komične življenjske situacije ves čas zahtevajo, da sta oče in mama odprtega duha. Claude in Marie sta v prvem delu 
z veliko težavo sprejela, da se je njuna prva hči poročila z muslimanom, druga z Judom in tretja s Kitajcem. Smeh zagotovljen.

Torek, 7. 7. ob 21.30: KINO POD ZVEZDAMI: BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?

Župan mesta Lyon, Paul Théraneau, ni v najboljši formi. Po tridesetih letih v politiki je ostal brez idej. »Počutim se kot dirkalni 
avto z močnim motorjem, ki mu je zmanjkalo goriva.« Da bi premagal težavo, najame mlado filozofinjo Alice Heimann. Med 
dvema popolnoma različnima človekoma se razvije dialog, ki ju zbliža in postavi pod vprašaj njuna prepričanja. Pronicljiv, 
duhovit in nadvse aktualen film, ki zastavlja vprašanje: ali politiki manjka filozofije?

Torek, 14. 7. ob 21.30: KINO POD ZVEZDAMI: ALICE IN ŽUPAN

Špela, diplomantka umetnostne zgodovine, bo kmalu stara 30. Preživlja se s priložnostnimi deli, saj še nikoli ni imela 
redne službe. Za razliko od svojih najboljših prijateljic, ki sta se pred leti odselili v tujino in se ne nameravata vrniti, Špela 
trmasto vztraja, da bo v Ljubljani ostala, pa čeprav se večina njenega družabnega življenja odvija na Skypeu. Ko se brez 
denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih razočaranih staršev, ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala.

Torek, 28. 7. ob 21.30: KINO POD ZVEZDAMI: NE BOM VEČ LUZERKA

Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli sveta, je bil leta 1989 nekaj 
popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Pravzaprav 
bodo lahko srečne, če sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice 
Maiden, »stare konzerve, polne babnic«, kot se je izrazil neki novinar, dokazala, da se motijo.

Torek, 11. 8. ob 21.30: KINO POD ZVEZDAMI: JADRALKE

Letni kino bo potekal vsako soboto v juliju ob 21.30 pred 
Cankarjevim domom. V primeru dežja bo predvajanje 

potekalo v dvorani. Cena vstopnice: 5.00 EUR

Kino pod zvezdami bo potekal ob torkih 7., 14., 28. julija in 11. 
avgusta ob 21.30 v Športnem parku na Vrhniki. 

Ogled je brezplačen in poteka znotraj festivala Poletje na Vrhniki.
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Petek, 31. 7. ob 20.00: ŠE VEDNO VERJAMEM
Resnična zgodba, posneta po avtobiografiji z istim naslovom, sledi glasbeniku Jeremyju Campu in njegovi ljubezni do 
svoje prve žene, s katero se je kljub njeni smrtni bolezni poročil oktobra 2000. Na medenih tednih sta izvedela, da se je 
Mellisin rak razširil, nakar je februarja leta 2001 umrla. Film prikazuje Campova najstniška leta, njegov vzpon v svetu 
glasbe in na koncu tudi srečanje s svojo drugo ženo, Adrienne. Film temelji na njegovi intimni izpovedi v knjigi „I Still 
Believe”, kjer je z bralci podelil svoje najbolj osebne življenjske izkušnje in preizkušnje.


