
29 e 30 de novembro, 1 de decembro de 2018

SALA MARILYN MONROE

GOLDEN DAWN GIRLS
(AS MOZAS DO AMENCER DOURADO)

"Que pasou con Grecia?" é o que se pregunta o
director Håvard Bustnes ao principio do documental.
Recentemente, a súa imaxe de país asollado e xente
amable viuse eclipsada polas ideoloxías políticas que
se achegan ao nazismo. Con moitos membros do
movemento de dereitas Golden Dawn xa na cadea,
unha filla, unha esposa e unha nai seguen propagando
a súa mensaxe, e son o suficientemente
listas para non cometeren erros. Adoitan parar as
entrevistas para comprobar que todo quedou como
elas querían, pero esta vez Bustnes deixa a cámara
prendida.

DEREITOS HUMANOS

Dirección: Håvard Bustnes
Xénero: DOCUMENTAL

Noruega, 201 7 - 95 min (VOS en castelán)
Formato: Bluray
NON RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 ANOS

HORARIOS: xoves e venres 20:1 5 h,
sábados ás 1 7:1 5 e 20:1 5 h

13, 14 e 15 de decembro de 2018

HUMAN FLOW (MAREA HUMANA)

Máis de 65 millóns de persoas en todo o mundo foron
obrigadas a saír dos seus fogares para escaparen da
fame, o cambio climático e a guerra no maior
desprazamento humano desde a Segunda Guerra
Mundial. Unha viaxe épica da película conducida polo
artista afamado internacional Ai Weiwei, dá unha
expresión visual de grande alcance a esta migración
humana masiva.

Dirección: Ai Weiwei
Xénero: DOCUMENTAL

Estados Unidos, 201 7 - 1 44 min (VOS en castelán)
Formato: Bluray
NON RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 ANOS

6, 7 e 8 de decembro de 2018

MATAR A JESÚS

Dirección: Laura Mora Ortega
Intérpretes: Natasha Jaramillo e Giovanni Rodríguez

Colombia, 201 7 - 95 min (VO en castelán)
Formato: Bluray
NON RECOMENDADAPARAMENORES DE 1 6 ANOS
* FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2017: PREMIO DA XUVENTUDE.
* FESTIVAL DA HABANA 2017: PREMIO CORAL ESPECIAL DO
XURADO (ÓPERA PRIMA).
* PREMIOS FÉNIX 2018: NOMEADAAMELLOR DIRECCIÓN E GUIÓN.
* PREMIOS MACONDO: MELLOR FILME, DIRECTOR, GUIÓN, SON E
ACTOR SEC.

Paula, unha nova estudante de 22 anos, presencia o
asasinato do seu adorado pai, un popular profesor
de ciencias políticas dunha universidade pública da
cidade de Medellín. Desde a distancia, logra ver o
asasino mentres se afasta a toda velocidade nunha
motocicleta. Devastados pola dor tras os feitos,
Paula e a súa familia terán que enfrontar a
indolencia oficial. As autoridades non farán ningún
esforzo por esclareceren o ocorrido e o caso axiña
quedará arquivado e suspendido.

* Pídese puntualidade, unha vez comezada a proxección
non se permitirá o acceso á sala.

ENTRADAS: 3,00 €
(Carné xove, +65 anos, ou persoas desempregadas: 2,00 €)
* É imprescindible achegar o documento que acredite o
desconto no momento de comprar a entrada

SESIÓNS DO/A ESPECTADOR/A: sábados 1 7:1 5 h
PREZO ÚNICO: 1 ,50 €
ABONO DE 5 PELÍCULAS: 1 2,00 €

VENDA NO DESPACHO DE BILLETES: media hora
antes de cada función (só se quedan entradas
dispoñibles)
VENDAANTICIPADA: na conserxaría, de luns a venres
de 9.00 a 1 4.00 e de 1 6.00 a 20.00 h; sábados de 1 0.00
a 1 3.00 h




