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N O V E M B E R   2 0 2 1 

 

VÁŽENÍ MILOVNÍCI FILMU – z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy  

Starého divadla vás dočasne pozývame do priestorov  NITRIANSKEJ   SYNAGÓGY   
 

 

FESTIVAL IZRAELSKÉHO FILMU - KOLNOA    štvrtok 4.11.  
 

SVEDECTVO    (Testament)                    štvrtok  4.11., 18.00 hod. 

Joel je zanietený historik, ktorý vedie dôležitú diskusiu s popierateľmi holokaustu. Snaží sa prinútiť rakúsku 

vládu, aby pripustila, že v malej dedinke Lensdorf sa na sklonku druhej svetovej vojny uskutočnil masaker 200 

židov vykonávajúcich nútené práce. V priebehu vyšetrovania jatriaceho staré rany zisťuje, že niekto sa snaží 

systematicky zakrývať stopy zločinu. Pri hľadaní dôkazov natrafí aj na fotografiu svojej mamy priradenú k inému 

menu a zisťuje, že jeho mama pravdepodobne nie tou ženou, za ktorú sa vždy vydávala a pravdepodobne nie je 

dokonca ani židovka...                                                                             (Izrael – Rakúsko, 2017, 90´, vstup voľný!) 

BETLEHEM                          štvrtok  4.11., 20.00 hod. 

Napínavý príbeh o zložitom vzťahu medzi dôstojníkom izraelskej tajnej služby a jeho dospievajúcim 

palestínskym informátorom. Obaja musia riešiť konflikty so svojim najbližším okolím, navzájom medzi sebou, 

ale i samých so sebou, ktoré vyplývajú z povahy toho, čo robia. Surový portrét rozpolených postáv 

riešiacich  neriešiteľné morálne dilemy zároveň divákom poskytuje jedinečný pohľad do temného a fascinujúceho 

sveta tajnej služby.                                                                      (Izrael – Nem. - Belgicko, 2013, 95´, vstup voľný!) 
 

SUSED                        *Be2Can      *Berlinale                              utorok 9.11., 19.30 hod. 

Daniel je filmová hviezda, zvyknutá na úspech. Má štýlový podkrovný byt a rovnako štýlovú manželku, ako aj 

opatrovateľku, ktorá sa im stará o deti. Všetko je pripravené na to, aby odletel na konkurz do Londýna, kde na 

slávneho nemecko-španielskeho herca čaká rola v americkom filme o superhrdinoch. Keď vojde do miestneho 

baru na rohu, nájde tam sedieť Bruna. Ako sa ukazuje s každou ďalšou minútou, Bruno na túto chvíľu dlho čakal. 

A tak sa tento večne prehliadaný muž – jedna z obetí znovuzjednotenia Nemecka – pomstí. A Daniel je jeho 

cieľ... Tragikomédia v réžii Daniela Brühla (Goodbye, Lenin!).                  (Nemecko - USA, 2021, 92´,  3 € / 4 €) 
 

CENZORKA                     *Be2Can    *sk   *Benátky                         streda 10.11., 18.00 hod. 

Irina je oddanou dozorkyňou v ženskom nápravnom ústave na Ukrajine, kde stráži viac ako sto väzenkýň. Lesja, 

odsúdená na sedem rokov za zločin z vášne, je jednou z nových žien, prichádzajúcich do basy. Je tehotná so svojim 

prvým dieťaťom. Kým si Lesja postupne zvyká na pravidlá väzenského života, zisťuje tiež, že viaceré jej 

spoluväzenkyne postihol podobný osud... Hraný debut dokumentaristu Petra Kerekesa získal na nedávnom filmovom 

festivale v Benátkach Cenu za najlepší scenár.                                                  (SR-ČR-Ukrajina, 2021, 88´, 3 € / 4 €) 
 

PREDFILM: BOLO RAZ JEDNO MORE... - Príbehy z trblietavého dna umierajúceho Aralského mora. Krátky 

animovaný dokument režisérky Joanny Kozuch. (SR-Poľsko, 2021, 17´) 
 

SNEŽIŤ UŽ NIKDY NEBUDE    *Be2Can *Benátky        streda 10.11., 20.00 hod. 
Masáž pre telo aj ducha. Do života uzavretej zámožnej komunity vstupuje masér z Východu. Z príslušníkov tejto 

komunity vyžaruje aj napriek bohatstvu vnútorný smútok a túžba. Tajomný návštevník má zvláštny dar, jeho ruky 

liečia a jeho oči prenikajú do duší osamelých žien. Jeho ruský prízvuk znie ako pieseň minulosti, pokojná melódia ich 

detstva, keď bol svet bezpečnejším miestom. Masér Žeňa mení ich životy...(Poľsko – Nemecko, 2020, 115´, 3 € / 4 €) 
 

http://www.kinoklubnitra.sk/
https://www.csfd.sk/film/536417-testament/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/350459-betlehem/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/988879-sused/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/988879-sused/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/1077459-cenzorka/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/1077459-cenzorka/prehlad/
https://www.csfd.sk/film/806821-sniegu-juz-nigdy-nie-bedzie/prehlad/


 

 

 VEČER ZA SLOBODU    -    streda 17. november . 
 

REKONŠTRUKCIA OKUPÁCIE       *sk           streda 17.11., 18.00 hod. 

Minulosť stále trvá! Útržky pamäti jednotlivých postáv filmu skladajú obraz okupácie Československa v roku 

1968. A toho, čo v nás tento okamžik zanechal. Spomienky na konkrétne udalosti ožívajú a skúmanie sa postupne 

mení na reflexiu toho, ako sa historický okamžik odtlačil do nás samotných. Dokument o skúsenosti medznej 

situácie a svojbytnej forme spoločenskej pamäti.                                          (Česko - Slovensko, 2020, 95´, 3 € / 4 €) 
 
 

DRAHÍ SÚDRUHOVIA        *Be2Can *Benátky          streda 17.11., 20.00 hod. 

Provinčné mestečko na juhu Sovietskeho zväzu, rok 1962. Ľudmila, oddaná funkcionárka komunistickej strany 

a idealistická veteránka z druhej svetovej vojny, je metlou na všetko, čo vníma ako protisovietsky postoj. Spolu 

s ďalšími miestnymi funkcionármi strany ju zaskočí štrajk v miestnej továrni, na ktorom sa zúčastní aj jej vlastná 

dcéra. Situácia sa rýchlo vymkne spod kontroly. Jej kedysi nespochybniteľná viera v stranícku líniu je otrasená 

rastúcim povedomím o ľudských stratách, ktoré trhá jej svet na márne kúsky. Režisér Andrej Končalovskij 

získal za film Zvláštnu cenu poroty na MFF v Benátkach.                                               (Rusko, 2020, 121´, 3 € / 4 €) 
 

SNOW FILM FEST 2021                                                     utorok 30.11., 17.30 hod. 

Pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstve prichádza aj do Nitry s tým najlepším výberom 

zo zahraničných festivalov i domácej produkcie.                                                             (117 minút, vstupné 5€) 
 

K2: The Impossible descent (K2: nemožný zostup)                  (Poľsko,2020, 66´) 
Dobrodružstvo, ktoré začína tam, kde iné expedície končia. 22. júla 2018 si poľský skialpinista nasadil lyže vo výške 8611 

m.n.m., aby prepísal históriu. Andrzej Bargiel ako prvý na svete dokázal zísť z vrcholu K2 na lyžiach – druhej najvyššej hory 

sveta, ktorá má na konte najviac neúspešných pokusov o zdolanie. 

Float to Ski                                                                                                                                                             USA, 2020, 18´ 

Middle Fork Salmon River v Idahu nie je rieka, na ktorú jazdia zástupy vodákov a svahy tirtisícoviek nad jej kaňonom 

nie sú bežná destinácie, kam mieria lyžiari na výpravy... 

Záchranári (Hors Piste)                                                  Francie, 2018, 6´ 

Animovaný krátky film o dvoch nie najlepších záchranároch horskej služby. Zranený lyžiar má teda šťastie v 

nešťastí, že sa dostal do rúk práve im. Zrovna dnes ako na potvoru nejde všetko tak, ako by malo.  
Viktor                                                                                          (Slovensko, 2019, 21´)                                                   
Mladý Viktor Beránek bol tak trochu rebel. Protirežimové názory a túžba po slobode ho doviedli až do Tatier, stal sa 

nosičom. Od roku 1969 vystriedal rad tatranských chát, ale skutočným domovom sa mu stala Chata pod Rysmi... 

ADA                                               *Cannes                                                   utorok 30.11., 19.45 hod. 

Mysteriózna islandská balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť v najstrašnejšie prekliatie. Maria a Ingvar 

vlastnia ovčiu farmu kdesi na zabudnutom cípe Islandu. Ich život plynie v pokojnej rutine práce a odpočinku. Každý rok je 

o niečo lepší ako ten predchádzajúci, alebo sa v tom aspoň manželia utvrdzujú. Niečo medzi nimi ale zostáva nevyslovené, 

niečo bolestne chýba. Snažia zmieriť so stratou, na ktorú zdanlivo neexistuje liek. Divoká islandská krajina im ale nečakane 

ponúkne riešenie v podobe bytosti, ktorá dostane meno Ada. Je to dar, alebo prekliatie?  

                                                                                                                           (Island, Švédsko, Poľsko, 2020, 106´3 € / 4 €) 
 

****************************************************************************** 

 

Aktuálne informácie sledujte na  www.kinoklubnitra.sk/aktualne 

alebo na FB KINOKLUB NITRA 
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