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

V PÔVODNOM ZNENÍ SO SLOVENSKÝMI alebo ČESKÝMI TITULKAMI *** 
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COOLTÚRA                             *sk                     pondelok  22.1., 18.00 hod.  

PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI AUTORA FILMU 

Miro Remo uvádza úsmevný, ironický a zároveň i vážny dokumentárny film o zmysle a stave slovenskej 

kultúry. Kultúra sa stala jednou zo zložiek obchodu. Jej kvalita tak podlieha komerčnému záujmu oveľa viac 

ako v minulosti. Naša kultúra stále hľadá svoju identitu, no v tomto kultúrnom dospievaní je ťažké sa zorientovať. 

Došlo k zásadnému odlivu divákov z tradičných kultúrnych podujatí, objavili sa nové kultúrny fenomény 

súvisiace so zmenou životného štýlu... AKO TEDA DNES VYZERÁ ONA SLOVENSKÁ COOLTÚRA? 

                                                                                       (Slovensko, 2016, 68´, VSTUP VOĽNÝ na preukaz FK) 
 

DVOJITÝ MILENEC                                       pondelok  22.1., 20.00 hod. 

Psychoerotický thriller o mladej žene, jej psychoterapeutovi a jeho jednovaječnom dvojčati. Mladá krehká žena 

so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do psychológa Paula. Potom, 

ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá, až objaví existenciu 

jeho jednovaječného dvojčaťa. Aké dávne tajomstvo ich spája a rozdeľuje?... Erotikou presýtený thriller 

francúzskeho režiséra Françoisa Ozona.                                                           (Francúzsko, 2017, 107´, 3 € / 4 €)  
 

ČIARA                                       *sk                 utorok 23.1., 19.30 hod. 

Adam Krajňák (Tomáš Maštalír) je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez 

slovensko-ukrajinskú hranicu. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď 

novovybudovaná hranica Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. Režisér Peter 

Bebjak vo forme kriminálneho námetu s prvkami trileru odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do 

prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy...            (Slovensko - Ukrajina, 2017, 113´, 3 € / 4 €) 
 

KINO FEST ANČA – Najlepšie animované videoklipy            pondelok  29.1., 19.00 hod. 
Kolekcia najlepších animovaných videoklipov, ktoré nikde inde neuvidíte. 15 klipov z celého sveta je 

reprezentatívnym výberom jedinečných prístupov k hudbe, ktorú sprevádzajú. Diváci sa môžu tešiť na množstvo 

nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych animačných techník, ale i na objavenie množstva skvelej hudby, 

ktorú možno doposiaľ nepoznali.                                                                                   (2015 - 2017, 50´, 2 € / 4 €) 
 

NA KONCI SVETA                                   pondelok  29.1., 20.00 hod. 

Johnny Saxby je chovateľom oviec a pracuje od rána do večera na zapadnutej farme svojich rodičov. Frustráciu 

z osamelosti si vybíja alkoholom a príležitostným sexom. Vo chvíli, keď prichádza na brigádu atraktívny 

rumunský migrant, začína byť Johnny konfrontovaný s emóciami, ktoré nikdy predtým nepocítil... Počas sezóny 

jahniat obaja mladí muži začínajú pracovať stále intenzívnejšie a rovnako sa zintenzívňuje ich osudový vzťah. 
„Najsuverénnejší britský debut posledných rokov. Skvele zahratá, vetrom ošľahaná romanca, ktorá vás zahreje i dojme. 

Citlivé, prekvapivé a veľmi dojemné.“                                                                   (V. Británia, 2017, 104´, 3 € / 4 €) 
 

*SCANDI 2018 / Severská filmová lekcia 
 

TAK KÁŽE BOH                          *SCANDI 2018                          utorok 30.1., 19.00 hod. 

Uštipačný, sarkastický a dojímavý rodinný portrét inšpirovaný slávnou biografiou dánskeho dramatika Jensa 

Blendstrupa sa odohráva v druhej polovici 80. rokov - v čase, keď explodoval Černobyľ. Zachytáva nevšednú 

rodinu, v ktorej pevnou rukou vládne čudácky psychiater Uffe. Medzi jeho podivné záľuby patria domáce pitky 

s pacientmi i rázovitá výchova synov. Uffe sa doma cíti ako Boh. Ale bohovia nemusia byť dvakrát láskaví. 

Nevšedná tragikomédia o podivnej láske, odpustení a polievke z pálenky...         (Dánsko, 2016, 86´, 3 € / 4 €) 

http://www.kinoklubnitra.sk/


 

 

 

ŠTVOREC                                        *SCANDI 2018                             utorok 6.2., 19.00 hod. 

Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér 

spĺňa ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy... 

nečakane sa však rozbehne špirála udalostí, ktoré otvoria viacero pochybností. Víťazný film na MFF v Cannes 

2017.                                                                                             (Švéd. – Nem.– Franc.- Dán., 2017, 142´, 3 € / 4 €) 
 

TRI SLOVÁ                                     *SCANDI 2018                          utorok 13.2., 19.00 hod. 

Manželia Lily a Max sú svoji už viac ako päťdesiat rokov. Teraz spolu žijú v opatrovateľskom dome, na ktorého 

profesionálnej starostlivosti je Max po prekonaní mŕtvice celkom závislý. Lily, ktorá tak musela odložiť vlastný 

život bokom, zúfalo túži po vzrušení a intimite. Keď sa však vedľa nich nasťahuje muž, ktorý si hovorí „pilot“, 

Lily je ním a jeho vášňou k životu úplne očarená. Rozhodne sa prelomiť mreže svojho neviditeľného väzenia a 

získať späť vytúženú slobodu?                                                                                    (Dánsko, 2017, 91´, 3 € / 4 €) 
 

FANNY A ALEXANDER             *SCANDI 2018                          utorok 20.2., 19.00 hod. 

Vysnená rodinná kronika Ingmara Bergmana je jeho posledným kinofilmom, skutočným vrcholom jeho 

filmovej tvorby a antológiou Bergmanovských tém, postáv, názorov a výjavov. Očami 10-ročného Alexandra 

sme svedkami autobiografických spomienok na šťastné detstvo v rodinnom kruhu na začiatku 20. storočia. 

Radosti i strasti divadelnej rodiny ukrytej pred chaosom vonkajšieho sveta prinášajú divákovi oslavu 

človečenstva a lásky, ktorá získala štyroch Oscarov (najlepší cudzojazyčný film, najlepšia výprava, kamera 

a kostýmy). V roku 2018 si pripomíname 100. výročie narodenia tohto filmového mága. (Švédsko, 1982, 189´, 3€/4€) 
 

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

**** okrem prehliadky SCANDI pripravujeme na najbližšie obdobie **** 
 

CHLAPI NEPLAČÚ                     
Ani dvadsať rokov nestačí na to, aby ste zabudli na vojnu. 

MANIFESTO     
Cate Blanchet v trinástich hlavných postavách umeleckých manifestov. 

ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA     
Nicole Kidman a Colin Farrell v „klinickom rodinnom horore“ 

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

 

 
 
 
 

 
 

 


