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četrtek, 22. april ob 19.00 

Belo puščavsko sonce 

akcijski film (1970) 

režija: Vladimir Motilj 

85 min. 
  

 

četrtek, 6. maj  ob 19.00 

Kukavica (2002) 

vojna drama 

režija: Aleksandr Rogožkin 

100 min. 

  
 

četrtek, 16. september ob 19.00 

Dva dneva (2014) 

melodrama 

režija: Avdotja Smirnova     

90 min. 

  
 

četrtek, 2. december  ob 19.00 

Novoletni očka (2014) 

komedija 

režija: Andrej Krasavin 

92 min.  
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Cikel ruskega filma pripravljata Mednarodni klub slovanskih rojakov RUSLO 

in MKL - Slovanska knjižnica.  

Filmska zgodba nas popelje na vzhodno obalo 

Kaspijskega morja, kjer se vojak Rdeče arma-

de Fjodor Suhov  že vrsto let bori v državljan-

ski vojni (v dvajsetih letih prejšnjega stoletja). 

Nemiri se še niso polegli, vojna pa se je ura-

dno končala, zato Suhov odhaja v domače 

kraje in komaj čaka, da prispe k svoji ženi. 

Toda na poti skozi puščavo se zaplete v lokal-

ne dogodke ...  

September leta 1944. Finskega vojaka Veikka 

njegova četa proglasi za izdajalca in zapusti v 

gozdu. Podobno usodo doživlja rdečearmejec 

Ivan, ki ga obtoženega izdaje peljejo na zasli-

šanje. V bombnem napadu njegovi stražniki 

umrejo, njega pa poškodovanega najde Sa-

mijka Anni. Po spletu okoliščin se tudi Veikko 

znajde na njeni osamljeni kmetiji, kjer ne ve-

do, da je Finska sklenila premirje in izstopila iz 

vojne. 

V slikovitem dvorcu na zakotnem podeželju 

deluje muzej slavnega pisatelja. Za dvorec in 

njegov okoliš se zelo zanimajo mestne oblasti. 

Guverner si že dalj časa prizadeva, da bi muze-

ju odvzel ozemlje, zato na delovni obisk povabi 

namestnika ministra za gospodarstvo in razvoj. 

Moskovski visoki uradnik je navdušen nad gu-

vernerjevimi idejami, vprašanje je le, če bo 

muzejskim delavcem uspelo, da ga prepričajo v 

nasprotno.  

Veseli december je pogosto zelo naporen me-

sec, saj nas med drugim tarejo skrbi, kje in ka-

ko praznovati, komu kaj podariti in kje dobiti 

dovolj denarja za vsa darila. Osemletni Dima 

želi svoji mami kupiti novoletno darilo, vendar 

ugotovi, da v svojem hranilniku nima dovolj 

denarja. K sreči naleti na donosno poslovno 

ponudbo. Nič kaj takega, samo za potegavšči-

no gre. Fant ve, da lagati ni lepo, a je za to, da 

osreči mamo, pripravljen storiti vse. 

 


