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danubeStory                             pondelok   2.6., 19.30 hod. 
Desať príbehov, desať krajín – jedna rieka, jeden film. Príbehy ľudí a druhej najdlhšej rieky v Európe. Jana 

Čavojská a Vladimír Kampf niekoľkokrát precestovali celý Dunaj a hľadali postavy charakterizujúce desať krajín, 
ktorými rieka preteká. Od Čierneho lesa v Nemecku po Čierne more na hraniciach Rumunska a Ukrajiny. Bohatstvo, 

bieda. Skalnaté kaňony aj nekonečné roviny. A okolo jedinečného toku kopa príbehov. Veselých aj smutných. Tečú 

životom, ako Dunaj.      

PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!! (PREDPREMIÉRA!, Slovensko, 2014, 2x52 min., 3 € / 4 €) 
 

 

Veľký Gatsby                                 utorok   3.6., 19.30 hod. 

Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan a Tobey Maguire v milostnom príbehu Baza Luhrmanna (Moulin 

Rouge, Romeo a Julia) podľa románu F.S.Fitzgeralda.  Je jar 1922 a éra uvoľnených mravov, iskriaceho 

jazzu, nelegálneho obchodu s alkoholom a do nebies siahajúcich akcií. Vitajte! 

Film získal OSCARov za najlepšie kostýmy a výpravu.                        (Austrália - USA, 2013, 143 min., 3 € / 4 €) 
 

KINOKLUB TATRA                                              pondelok   9.6. 
       

 
 

KINOKLUB TATRA                                                  utorok   10.6. 
 

 
 

AUDIENCIA / The Audience                               pondelok   16.6., 19.30 hod. 
 

~~~NATIONAL THEATRE LONDON uvádza 

HELEN MIRREN ako kráľovnú Alžbetu II. ~~~ 
 

Britská kráľovná udeľuje tradične každý týždeň svojmu premiérovi prísne 

súkromnú audienciu, o ktorej je zakázané kdekoľvek a akokoľvek hovoriť. 

Divadelná hra Petera Morgana tento zákaz imaginárne porušuje. Dáva 

nahliadnuť do Buckinghamského paláca práve počas súkromných rozhovorov 

medzi ministerským predsedom a Jej Veličenstvom. Hra mapuje éru Alžběty II. 

Rozhovorov sa účastnia britskí premiéri od Churchilla, cez Edena, železnú lady 

Margaret Thatcherovú až po Davida Camerona. Kráľovná má v systéme britskej 

konštitučnej monarchie čisto ceremoniálnu funkciu a žiadne skutočné 

právomoci. Zároveň má však nespochybniteľný morálny kredit, neskutočnú 

charizmu a dlhé roky skúseností. Divadelnú hru na doskách londýnskeho 

národného divadla režíroval filmový režisér Stephen Daldry (Billy Elliot, 

Hodiny) a do hlavnej úlohy obsadil Helen Mirren.  
(V. Británia, 2013, 150 min., angličtina / české titulky, vstupné: dôchodcovia, 

študenti a členovia FK: 6 € / ostatní: 8 €)  

 

http://www.kinoklubnitra.sk/
http://www.csfd.cz/tvurce/769-leonardo-dicaprio/
http://www.csfd.cz/tvurce/54073-carey-mulligan/
http://www.csfd.cz/tvurce/1820-tobey-maguire/


Veľké preteky                                utorok   17.6., 19.30 hod. 

„Nádej umiera posledná a žltý dres už nie je len snom.” Športová komédia Laurenta Tuela. Rovnako ako milióny 

iných po celom svete aj François je nadšeným fanúšikom Tour de France. Trávi na bicykli toľko času, koľko sa len 
dá, bicykel je pre neho únikom z každodenného života. V práci aj v súkromnom živote je obmedzovaný – jeho syn si 

myslí, že je smoliar, jeho manželka mu zas nadáva, že je zbabelec... Prihlási sa do práce pre Tour a stretáva Rémiho, 

depresívneho bývalého športového manažéra, ktorý tiež prepadol životnej dezilúzii. François si však pod jeho 

vplyvom splní svoj detský sen – zúčastniť sa na Tour de France. Preteky začínajú zajtra. Ak sa do Paríža vyberie už 
teraz, dorazí tam skôr než všetci profesionálni pretekári.   (PREMIÉRA!, Francúzsko, 2013, 98 min., 3 € / 4 €) 

 
 

 

* CINE VITAJ * PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU 

* PAOLO SORRENTINO – miniprofil * 
Namotajte sa s nami na talianske filmy ako na špagety 

 

Tu to musí byť  *  pondelok 23.6., 18.00 hod. 

„Nikdy nie pre peniaze. Vždy iba pre lásku.” Paolo Sorrentino ponúka netradičnú, vizuálne atraktívnu road-movie 

a komediálnu drámu o hľadaní vlastnej identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým. Kedysi veľmi 

slávny rocker Cheyenne (Sean Penn) žije so svojou dlhoročnou partnerkou v Dubline, stále sa oblieka ako za starých 
dobrých čias a jeho jedinou priateľkou je dospievajúce mladé dievča. Otcova smrť ho privedie do New Yorku. Na 

ceste naprieč USA Cheyenne stretáva rôznych ľudí, ktorí mu pomáhajú zmieriť sa s otcovou smrťou i so svojím 

vlastným životom. Film s presvedčivým hereckým výkonom Seana Penna a so skvelou hudbou Davida Byrnea, 
zakladateľa avantgardnej novej hudby 70. rokov, získal v Cannes Cenu ekumenickej poroty a je držiteľom 

niekoľkých talianskych národných filmových cien. (PREMIÉRA!, Talian.- Franc.- Írsko, 2011, 118 min., 2,50 € / 4 €) 
 

Následky lásky  *  pondelok 23.6., 20.15 hod.  

„Každý z nás má nejaké tajomstvo. Avšak Titta ich má viac.“ Režisér Paolo Sorrentino  podáva rafinovanou 

kombináciou motívov kriminálneho žánru a drámy pôsobivú analýzu starnúceho človeka. Život päťdesiatnika Tittu 

(Toni Servillo) bez práce, plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a prázdnych pohárikov v hotelovom bare sa zrazu 

naruší láskou a “problémami“, ktoré s ňou prichádzajú. Film ponúka vizuálne opojný filmový zážitok s precíznou 
obrazovou štylizáciou a podmanivým hudobným soundtrackom. Bol nominovaný na Zlatú palmu v Cannes a je 

držiteľom niekoľkých talianskych národných filmových cien.  (PREMIÉRA!, Taliansko, 2004, 100 min., 3 € / 4 €) 
 

Veľká nádhera  *  utorok  24.6., 19.30 hod.  

„Magická a čistá krása sa skrýva až pod povrchom.“ Režisér Paolo Sorrentino prináša vizuálne podmanivú 

komediálnu drámu o hľadaní zmyslu vlastnej existencie a zmierení sa s večne plynúcim časom a starnúcim telom. 
Príbeh spisovateľa a novinára Jepa (Toni Servillo) je zasadený do “trblietajúcej” sa vysokej smotánky podmanivého 

Ríma a po vzore filmových velikánov Felliniho a Antonioniho podáva kritiku súčasnej spoločnosti, žijúcej v 

povrchnosti, pretvárke a zaslepenosti. Obrazy zo života drobných, často krát bizarných a exotických postáv, nám cez 

dvojpólovosť života a umenia ponúkajú hľadanie skutočnej krásy. Okrem množstva európskych cien film získal aj 

OSCARa v kategórii NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM.        (Taliansko - Francúzsko, 2013, 141 ,́ 3 € / 4 €)          

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


