DIGITALIZÁCIU
KINOKLUBU
PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND

Staré divadlo Karola Spišáka - štúdio TATRA NITRA
o.z. VERTIGO
www.kinoklubnitra.sk / kinoklubnitra@gmail.com / info: 0948 050 010 ; 0907 680 702
***pokiaľ nie je uvedené inak - všetky uvádzané filmy sú MLÁDEŽI PRÍSTUPNÉ OD 15 ROKOV***

MAREC 2017
PATERSON

pondelok 6.3., 18.00 hod.
Paterson je šofér autobusu, ale aj básnik. Jazdí trasou svojej linky, pozoruje mesto ubiehajúce pred čelným
sklom a počúva úryvky konverzácií. Jeho žena Laura zas stále niečo mení a každý deň prináša nové sny a
nápady... Jim Jarmusch prináša príbeh víťazstva a porážok všedného dňa a krásy, ktorá sa skrýva aj v tých
najmenších detailoch.
(USA, 2016, 118´, 3 € / 4 €)
* Jim Jarmusch - profil

BABA Z ĽADU

*sk
pondelok 6.3., 20.15 hod. + utorok 7.3., 18.00 hod.
Šesťdesiatnička Hana (Zuzana Kronerová) zisťuje, že nikdy nie je neskoro vziať život do vlastných rúk.
Po stretnutí s otužilcom Broňom (Pavel Nový) začína Hana meniť svoj stereotypný život, ktorý sa doteraz
krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat... Komédia Bohdana Slámu vás namočí do ľadovej vody
rodinných vzťahov, ale zároveň ovlaží váš život. (Česko – Francúzsko - Slovensko, 2016, 107´, 3 € / 4 €)
ZNIČENÍ LÁSKOU

utorok 7.3., 20.00 hod.
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou... Anna je väzenkyňa, čakajúca na rozsudok. Nezištne sa zamiluje
do riaditeľa väznice. Jean sa zmieta medzi pocitom moci a nečakanými emóciami voči nesprávnej žene. Príbeh
nešťastnej lásky je inšpirovaný skutočnými udalosťami a je vyrozprávaný z dvoch uhlov pohľadu – podľa
záznamov zo súdnych procesov a optikou verejnosti.
(Francúzsko – Belgicko, 2016, 110´, 3 € / 4 €)

PROFESIONÁLNA CUDZINKA

*sk

pondelok 13.3, 18.00 hod.
PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI PROTAGONISKY FILMU IRENY BREŽNEJ
A AUTORKY DOKUMENTU ANNY GRUSKOVEJ!
Osemnásťročná Irena krátko po okupácii Československa v 1968 nechtiac nasledovala svojich rodičov do
emigrácie. Musela čeliť nepochopiteľnej novej kultúre, ale aj výčitkám svedomia, že nebojovala o svoju
vlasť. Aj preto spisovateľka a aktivistka Irena Brežná píše o disidentskom hnutí vo Východnej Európe i o
ruskej invázii v Čečensku.
(Slovensko, 2016, 63´, 2,50 € / 4 €)

BOŽSKÁ FLORENCE

pondelok 13.3., 20.00 hod.
Hriešne bohatá Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) je v roku 1944 na výslní vrcholu newyorskej
spoločnosti. So svojím manželom a manažérom v jednej osobe (Hugh Grant) zahŕňajú mestskú smotánku
výberom slávnych operných árií v podaní samotnej božskej Florence. Jediným nedostatkom jej vystúpení je
skutočnosť, že jej hudobné nadanie a hlas sú jednoducho príšerné. Fascinujúci pravdivý príbeh o najhoršej
speváčke na svete.
(V. Británia, 2016, 110´, 3 € / 4 €)

JACKIE

utorok 14.3., 19.30 hod.
Keď je JFK zvolený za prezidenta USA, stáva sa Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou z najmladších
prvých dám v histórii. Pre jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus ju rýchlo začínajú obdivovať milióny ľudí
po celom svete. Potom prichádza okamžik, ktorý všetko zmení… Filmový portrét jednej z najikonickejších
žien 20. storočia je príbehom hrdosti, lásky a noblesy, fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho
domu a zachytením dní, ktoré zmenili beh dejín.
(USA, 2016, 99´, 3 € / 4 €)

PIATA LOĎ

*sk
pondelok 20.3, 19.30 hod.
PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!
Aj detská hra sa môže stať niečím, čo navždy zmení život. Nový film Ivety Grófovej podľa knihy Moniky
Kompaníkovej je príbehom netradičnej detskej rodiny a je inšpirovaný skutočnou udalosťou. Malá Jarka má
mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolností
vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej skutok je dojemným a detsky úprimným pokusom
napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by chcela mať... (Slovensko - Česko, 2017, 85´, 3 € / 4 €)

ODYSEA

utorok 21.3., 19.30 hod.
Výpravná biografia rodiny Cousteau, ktorá pred našimi očami otvorila tichý svet pod morskou hladinou.
Rok 1946. Kapitán Jacques Cousteau si vďaka vynálezu akvalungu môže dovoliť vysnívanú vilu pri
Stredozemnom mori. Svojich synov Philippa a Jeana-Michela zasväcuje do tajov potápania a zázračného
sveta ticha. Zdanlivo idylické rodinné súžitie naruší Jacquesova túžba po dobrodružstve a dobývanie
nesmierneho priestoru pod vodnou hladinou...
(Francúzsko, 2016, 130´, 3 € / 4 €)

SPRISAHANIE ŠEDEJ RASY

*sk
pondelok 27.3, 18.00 hod.
Tatry, Trnava, Turiec či Mochovce. Všade žijú ľudia, ktorí zažili niečo mimoriadne, čo si nedokážu vysvetliť.
Mnohí mlčia. Mnohí sa však rozhodli hovoriť. Rastúci výskyt UFO vyvoláva znepokojenie. Protagonisti filmu
hľadajú pravdu, neboja sa odvážne formulovať hypotézy o podstate globálnej moci. Je stretnutie s mimozemskou
inteligenciou už blízko? Autorský dokument Maroša Beráka.
(SR - ČR, 2017, 72´, 2,50 € / 4 €)

VIVA

pondelok 27.3., 20.00 hod.
Jesus pracuje ako kaderník v nočnom travesty klube v Havane a sníva o tom, že sa raz stane hviezdou.
Vďaka svojmu učiteľovi sa mu podarí urobiť konkurz a dostane prvú šancu na pódiu. Potom sa ale zjaví
jeho roky neprítomný otec – bývalý boxer, dnes agresívny alkoholik – a všetky Jesusove nádeje zmarí... Iba
pozvoľna nachádzajú otec a syn náhľad do sveta toho druhého.
(Írsko - Kuba, 2015, 100´, 2,50 € / 4 €)

NOCTURAMA

* Crème de la Crème
utorok 28.3., 19.30 hod.
Ráno v Paríži. Niekoľko mladých ľudí z rôznych prostredí nezávisle na sebe začína podivnú cestu
v labyrinte metra a uliciach hlavného mesta. Zdá sa, že majú nejaký spoločný plán... Ich pohyby sú presné,
takmer nebezpečné a smerujú k jedinému bodu – k nákupnému centru po záverečnej. Noc sa iba začína...
Bertrand Bonello prináša thriller, ktorý vás do seba vtiahne!
(Francúzsko, 2016, 130´, 3 € / 4 €)
*sk - cyklus SLOVENSKÉ KINO // * Crème de la Crème - prehliadka súčasného frankofónneho filmu

**** PRIPRAVUJEME NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE ****

DIERA V HLAVE ***

Holokaust ako jazva na tele i duši európskych Rómov a Sinti.

CEZ KOSTI MŔTVYCH *** kriminálna zápletka v novom filme Agnieszky Holland

