
5. 7. ob 21.00
MORENA / Murina 
Hrvaška, Slovenija, Brazilija, ZDA, drama, 92 min
režija: Antoneta Alamat Kusijanović 
igrajo: Gracija Filipović, Danica Curcić, Leon Lučev, Cliff Curtis idr.

Napeti odnos med šestnajstletno Julijo in avtoritarnim očetom Antem se 
začne krhati, ko na njihov dom na jadranskem otoku prispe stari družinski 
prijatelj. Med vikendom, napolnjenim z velikimi pričakovanji, Julia vleče svojo 
družino v nevaren vrtinec strasti in nasilja. 

Nagrada Art kino mreže Slovenije na FSF v Portorožu, Zlata kamera za 
najboljši prvenec Cannes idr.

19. 7. ob 21.00
VONJ PO ROŽAH / La Fine Fleur
Francija, komedija, 85 min
režija: Pierre Pinaud
igrajo: Catherine Frot, Manel Foulgoc, Fatsah Bouyahmed Hall idr.

Eve Vernet goji vrtnice. Znajde se na robu bankrota, ker dobi močnega 
konkurenta, ki jo želi celo odkupiti. Za piko na i Vera, njena asistentka, 
zaposli tri osebe, ki nimajo nikakršnih vrtnarskih izkušenj. Skupina 
ljudi, ki nima ničesar skupnega, poskusi nemogoče, da bi rešili Evino 
malo kmetijo.

16. 8. ob 21.00
TRI NADSTROPJA / Tre piani 
Francija, Italija, drama, 119 min
režija: Nanni Moretti
igrajo: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, 
Adriano Giannini

Pripoved o treh družinah, živečih v isti zgradbi, se dotika tem, kot so 
krivda in pravica, starševska odgovornost ter neizbrisne posledice 
naših odločitev. Film, posnet po izraelski knjižni uspešnici, svetovna 
premiera na festivalu v Cannesu.

2. 8. ob 21.00
DEJ NO / C’mon C’mon
ZDA, drama, 109 min
režija: Mike Mills
igrajo: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman idr.

Johnny je radijski novinar, ki potuje od mesta do mesta in najstnike 
sprašuje o njihovih pogledih na prihodnost. Njegovo samotno rutino 
pa prekine sestrina prošnja, da za nekaj dni popazi na njenega 
devetletnega sina. Johnny, ki še nikoli v življenju ni skrbel za otroka, 
vzame živahnega, pronicljivega Jesseja s seboj na pot …

26. 7. ob 21.00
LUZZU
Malta, Češka, Slovaška, Slovenija, drama, 110 min
režija: Alex Camilleri 
igrajo: Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna idr.

Malteški kandidat za oskarja za najboljši mednarodni film. Malteški 
ribič Jesmark ostaja zvest tradicionalnemu ribolovu z luzzujem – 
lesenim čolnom, ki se prenaša z očeta na sina. Ko mora čoln 
nepričakovano popraviti, je to le ena izmed njegovih težav. 

Posebna nagrada žirije za igro na festivalu Sundance.

9. 8. ob 21.00
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO
Slovenija, komedija, 90 min
režija: Tijana Zinajić
igrajo: Liza Marijina, Jure Henigman, Anuša Kodelja, Tosja Flaker 
Berce idr.

Spremljamo zgodbo mlade slikarke Eve, ki ji gre trenutno v življenju 
narobe skoraj vse. Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, 
najboljša prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila 
in vrh vsega ji tik pred 27. rojstnim dnevom že tri mesece izostaja 
menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način življenja, in se po 
pomoč obrne na spletni iskalnik. 

7 vesen, med njimi za najboljši celovečerni film in nagrado občinstva.



23. 8. ob 20.00
ZGODBA SAVE
celovečerni dokumentarni film, 84 min
režija: Rožle Bregar 
producent: Rok Rozman

Čeprav že močno načeta z jezovi in industrijo, Sava v zadnjih 
desetletjih spet postaja polna življenja in potenciala za to, da jo vsi 
skupaj zares spoznamo. Pridružite se štirim kajakašem, medtem ko 
veslajo čez Slovenijo in spoznavajo Savino divjo preteklost, temno 
zgodovino, barvito sedanjost in negotovo prihodnost.

30. 8. ob 20.00
VESOLJE MED NAMI
Slovenija, mladinski, 100 min
režija: Rahela Jagric Pirc
igrajo: Kolja Chilima Budišin, Ivo Barišic, Manca Dorrer, Irena 
Mihelic, Alenka Kraigher, Aljaž Jovanovic, Aliash Tepina, Matic 
Jamar, Neja Čušin, Jakob Cilenšek, Liam Cimperman

14-letni Kanadčan Tobi z mamo Kristino za poletne počitnice pripotuje 
na obisk v Slovenijo, k babici Gizeli. Tobi ni navdušen nad idejo, da bo 
počitnice preživel v tuji deželi, brez prijateljev in očeta. Slaba volja se 
stopnjuje, ko se prvič sreča z rasnimi predsodki lokalnih otrok.

poletne filmske projekcije
v atriju Knjižnice Tolmin 2022

V organizaciji Kinogledališča Tolmin in Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin se
Kino pod brezami za vse ljubitelje filma na prostem brezplačno odvija že v

sedmi izdaji.  V juliju in avgustu 2022 si oglejte izbrani filmski program
v čudovitem poletnem ambientu pod brezami.
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INFORMACIJE ZA UDOBEN OGLED FILMOV NA PROSTEM:

Vse projekcije so brezplačne. Ure projekcij so okvirne, začetek predvajanja je 
prilagojen večernemu mraku.

Na stopnicah atrija je na voljo okoli 100 prosto razporejenih sedežev, gledalci lahko 
prinesejo svoja sedala in pripomočke, da bo ogled čim bolj udoben.

Hrana in pijača, ki ju gledalci prinesejo s seboj, sta dovoljeni v maniri kulturnega 
uživanja.

Priporočamo topla oblačila in ogrinjala, saj so večeri v Tolminu tudi poleti lahko sveži.

Prihod z zamudo in predčasen odhod nista težava, če z njima ne motite okolice.

Uporaba elektronskih naprav, ki svetijo, med ogledom ni dovoljena.

V primeru slabega vremena so filmi in spremljevalni dogodki prestavljeni v 
Kinogledališče Tolmin.


