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PREDAJ VSTUPENIEK JE VÝHRADNE 30 MINÚT PRED ZAČIATKOM PREDSTAVENIA  

PRED VSTUPOM DO SÁLY TATRA 

***pokiaľ nie je uvedení inak - všetky uvádzané filmy sú MLÁDEŽI PRÍSTUPNÉ OD 15 ROKOV*** 
 

JANUÁR   2 0 1 7        *sk / označenie cyklu SLOVENSKÉ KINO 

 

 

NESPOZNANÝ                           *sk                   utorok 17.1., 18.00 hod. 
Dokumentárny film bez pretvárky nahliada do vnútra Richard Müllera a aj do zákulisia turné s kapelou 

Fragile. Snímka režiséra Mira Rema  nie je iba obrazom  prerodu  Richarda Müllera, ale aj toho, ako sme sa za 

posledné desaťročia zmenili my – jeho publikum.                                     (Slovensko - ČR, 2016, 88´, 2,50 € / 4 €) 
 

SUBURRA                                     utorok 17.1., 19.40 hod. 
Rím je mesto moci, kde zločin hľadá priamu cestu ako všetkým vnútiť svoj vlastný zákon. Režisér seriálu 

GOMORA prináša príbeh o veľkých peniazoch okolo plánovanej výstavby, ktorá má pobrežie v Ostii premeniť 

na talianske Las Vegas. Tento projekt majú pomôcť presadiť politik, mafián a predovšetkým Samuraj -  

najobávanejší predstaviteľ rímskeho podsvetia a zástupca južanskej mafie. 7 dní zo zákulisia bojov mafiánov, 

chamtivých kardinálov, politikov a aj nevinných obyvateľov...            (Talian. – Franc., 2015, 134´, 2,50 € / 4 €) 
 

CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER                                pondelok  23.1., 18.00 hod.  
Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti vyniká fascinujúcim majstrovstvom japonskej animácie (réžia: Mamoru 

Hosoda). 9-ročný Kjúta je obyčajný chlapec z moderného Tokia. Mnoho vecí o živote ešte nevie a nemal 

doteraz ani tušenia o tom, že vedľa reálneho sveta existuje ešte skrytý fantazijný svet obývaný zvieratami. Až 

do chvíle, kým sa v ňom náhodou sám ocitol. Chlapca sa ujme osamelý medvedí bojovník, aby ho ochránil v 

neznámom svete... Výnimočná filmová udalosť pre chytré deti, ich rodičov, milovníkov japonskej animácie a 

jedinečných filmových zážitkov. Film uvádzame s českými titulkami!                (Japonsko 2015, 119´, 3 € / 4 €) 
 

BOBO  (alebo Chorvátska ústava)                               pondelok  23.1., 20.15 hod. 
“Milostný príbeh o nenávisti“. Režisér Rajko Grlić získal hlavnú cenu na MFF v Montreali. Trpká komédia 

o troch úplne odlišných ľuďoch, ktorí žijú v jednom dome a ktorí sú nečakane spojení a závislí jeden na 

druhom.  Učiteľ histórie Vjeko žije so svojim otcom... Smrť Vjekovej životnej lásky ho zanechala bezradným 

a smutným. Zdravotná sestra Maja sa oňho stará, keď ho jednu noc zmláteného a v ženských šatoch privezú do 

nemocnice...                                             (Chorvátsko – Česko – Slovinsko – Macedónsko., 2016, 92´, 3 € / 4 €)  
 

SLADKÉ SNY                                   utorok 24.1., 19.30 hod. 
„Všetko o jeho matke” Citlivá dráma o vzťahu  syna a matky, ktorá sa odohráva v rozpätí štyridsiatich rokov. 

Príbeh dieťaťa, ktoré sa stane dospelým a čelí najväčšej možnej bolesti – strate matky. Čo ho zraňuje viac - 

strach zo smrti, alebo strach zo života?                                           (Taliansko - Holandsko, 2016, 133´, 3 € / 4 €) 
 

TEÓRIA TIGRA                               *sk                            pondelok  30.1., 18.00 hod. 
Česko – slovenská partnerská komédia o tom, že aj skrotení muži môžu zdivočieť. Veterinár Jan (Jiří 

Bartoška) má toho akurát tak dosť. Ženy vraj vždy a lepšie vedia, čo je pre mužov to najlepšie. A Janovi 

začína byť jasné, že tak ako jeho svokra (Iva Janžurová) aj jeho žena Olga (Eliška Balzerová) majú rovnakú 

stratégiu „výchovy“ svojich mužov. Jan už takto ďalej nevládze, nechce, ani nevie žiť. Je najvyšší čas niečo 

radikálne zmeniť...                                                                            (Česko - Slovensko., 2016, 101´, 2,50 € / 4 €) 
 

PATERSON             * Jim Jarmusch - profil                    pondelok  30.1., 19.50 hod. 
Paterson je šofér autobusu v rovnomennom mestečku Paterson. Každý jeho deň je zdanlivo rovnaký ako ten 

predošlý: jazdí trasou svojej linky, pozoruje mesto ubiehajúce pred čelným sklom a počúva úryvky konverzácií. 

Píše si básne do notesa, ide na prechádzku so psom, zastaví sa v bare vždy len na jedno pivo a prichádza domov 

za svojou ženou Laurou. Život Laury je pravým opakom – stále sa niečo mení a každý deň prináša nové sny a 

nápady. Paterson a Laura sa vzájomne milujú a podporujú... Jim Jarmusch nám prináša príbeh víťazstva a 

porážok všedného dňa a krásy, ktorá sa skrýva aj v tých najmenších detailoch.         (USA, 2016, 118´, 3 € / 4 €)  
 

http://www.kinoklubnitra.sk/


 

 

KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA                          *SCANDI 2017               utorok 31.1., 19.30 hod. 
„Dievča, ktoré zmenilo dejiny” Príbeh švédskej kráľovnej Kristíny, ktorá nastúpila na trón vo veku šiestich 

rokov. Portrét extravagantnej mladej ženy, ktorá sa vzpierala tradícii i konvenciám a popritom zmenila beh 

dejín. Mladá žena vzdorujúca konzervatívnym silám brániacim pokroku sa rozhoduje medzi rozumom a citom, 

medzi kvalitným moderným vzdelaním a svetom štátnických povinností - medzi úchvatnosťou svojej mysle a 

nezrozumiteľnými túžbami svojho tela. Mika Kaurismäki nám tentoraz ponúka svoj pohľad na dejiny 17. 

storočia.                                                                    (Fínsko – Kanada – Nemec. - Švédsko, 2016, 106´, 3 € / 4 €) 
 

 

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

TOTO JE NÁŠ SVET  
Zábavná cesta charizmatického otca a jeho šiestich detí. 

JE TO LEN KONIEC SVETA 
Rodinné stretnutie plné napätia a hádok v réžii Xaviera Dolana. 

CHLAPCI 
Magická gender rozprávka nápadito aktualizuje príbeh o dospievaní.  

JIM JARMUSCH - profil 
prehliadka najvýraznejších filmov kultového nezávislého filmára 

IDEALISTA 
dánska dobrodružná dráma novinára a jeho odhalenia tajného plánu s jadrovými zbraňami 

MUŽ MENOM OVE 

švédska komédia o starom hundrošovi, ktorému sa nečakane zmení život príchodom nových susedov 

 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/3687-mika-kaurismaki/

