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

MÁJ
SACRO GRA

2014
pondelok 5.5., 18.00 hod.

Taliansky režisér Gianfranco Rosi sa rozhodol zobraziť Rím nevšedným spôsobom – prostredníctvom diaľnice.
Prináša autentické príbehy a osudy obyčajných ľudí, žijúcich na okraji najväčšej dopravnej tepny Talianska, Grande
Raccordo Anulare (GRA), ktorá je kruhovou diaľnicou Ríma s dĺžkou asi 70 kilometrov. Kamera divákom ukazuje
širokú rôznorodosť domácností, profesií, osobností i sociálnych vrstiev v ich každodennom živote. Režisér objavuje
neviditeľné svety, poetiku, krutosť i protirečenia súčasného Talianska i svetovej spoločnosti. Film získal Zlatého
leva na MFF v Benátkach.
(PREMIÉRA!, Taliansko - Francúzsko, 2013, 93 min., 3 € / 4 €)

JASMÍNINE SLZY

pondelok 5.5., 20.00 hod.

Komediálna dráma Woodyho Allena. Jasmine (Cate Blanchett) je elegantná, očarujúca a trošku rozmaznaná dáma,
ktorá má všetko, na čo si spomenie. Jej zdanlivo idylické manželstvo a bezstarostný život s bohatým podnikateľom
Halom (Alec Baldwin) sa v jedinom okamžiku rozpadnú... Napriek všetkému si Jasmine chce naďalej zachovať
aristokratické spôsoby, aj keď je emocionálne na dne. Cate Blanchet získala OSCARa za najlepší ženský herecký
výkon v hlavnej úlohe.
(BLUE JASMINE, USA, 2012, 98 min., 2,50 € / 4 €)

LÁSKA, SÚDRUH!

utorok 6.5., 19.30 hod.

Studená vojna – horúca láska! Kati Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek a ďalší v láskyplnej retro komédii na
pozadí obdobia studenej vojny. Je rok 1962. Klobučníčka a príležitostná jasnovidka Elsa má absolútnu kontrolu nad
svojím životom, až do chvíle, kým sa muž z Československa, ktorého kedysi milovala a stratila, náhle „vracia“
z minulosti. Túto nečakanú náhodu považuje Elsa za pokus komunistov balamutiť nevinných Fínov...
(PREMIÉRA!, Fínsko – Nórsko - ČR, 2013, 108 min., 3 € / 4 €)

BLÍZKO OD SEBA

pondelok 12.5., 18.00 hod.

Všade dobre, doma najhoršie! Westonovci sú taká normálna rodinka, presiaknutá alkoholom, rôznymi závislosťami
a roky tlejúcimi konfliktami. Matka, tri dcéry, ich muži a ďalší príbuzní sa stretávajú na pohrebe otca. Blízko od seba
sú si Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Juliette Lewis, Benedict Cumberbatch a
Sam Shepard. Nepochybujte o tom, že týchto sarkastických a rozhádaných ľudí si nakoniec môžete aj zamilovať...
Meryl Streep a Julia Robert boli nominované na OSCARa za ženské herecké výkony.
(AUGUST: OSAGE COUNTRY, USA, 2013, 120 min., 2,50 € / 4 €)

FELVIDÉK – HORNÁ ZEM

pondelok 12.5., 20.15 hod.

Dokument Vladislavy Plančíkovej sa s použitím animovaných postupov odvážne púšťa do problematiky

slovensko-maďarských vzťahov. Autorka sa vydáva po stopách rodinnej histórie, zozbierala príbehy
generácií a dala im unikátnu podobu. Nezvyčajnú intenzitu tohto filmu doplňuje hudba Jany Kirchner.
(PREMIÉRA!, SR-ČR, 2014, 74 min., 3 € / 4 €)

HOŘÍCÍ KEŘ

utorok 13.5., 18.30 hod.!!!

Prenikavá analýza politicko-spoločenskej situácie obdobia začiatku normalizácie v Československu začína scénou
sebaupálenia Jana Palacha. Temná naliehavá dráma režisérky Agnieszky Holland sa ďalej rozvíja okolo právnej
i morálnej obhajoby Palachovej obete a protestného aktu. Dielo prerastá v nadčasovú výpoveď o osamelosti
statočných a nutnosti neustálej voľby medzi slobodou a neslobodou. Film získal jedenásť Českých levov za rok
2013.
Film premietame s jednou prestávkou! (PREMIÉRA!, Česko, 2013, 206 min., 3 € / 4 €)

ŠTYRI MINÚTY

pondelok 19.5., 18.00 hod.

Jenny (Hannah Herzsprung) je mladá, ale jej život už skončil. Zabila. A urobila by to znovu. Jenny sa skrýva za
svojou nepreniknuteľnou maskou a skrýva za ňu aj svoj obrovský hudobný talent. Keď však 80-ročná učiteľka hry na
klavír Traude Krüger (Monica Bleibtreu) odhalí desivé tajomstvo mladej Jenny, jej brutalitu, jej sny, rozhodne sa jej
pomôcť. Chce v nej znovu vzkriesiť záujem o hudbu… a o život.
(Cyklus: INAKOSŤ – LÁSKA JE LÁSKA, Nemecko, 2006, 110 min., 2,50 € / 4 €)

PARADE

pondelok 19.5., 20.00 hod.

Sedem statočných je späť, tentoraz obraňujú pochod Gay Pride v Belehrade pred skupinou neonacistov. Rozmarná tragikomédia
Srdjana Dragojevića rozpráva netradičný príbeh usporiadateľa svadobných hostín Radmila a veterinárneho lekára Mirka. Život
páru sa náhodne prepletie s vojnovým veteránom Limunom a jeho snúbenicou Perlou. Všetci spoločne by mali dospieť k
usporiadaniu luxusnej svadby Limuna s Perlou a bezpečnému Gay Pride pochodu v Belehrade. Nie je to však také jednoduché...
Film získal množstvo cien, medzi inými aj Cenu Ekumenickej poroty na Berlinale za mimoriadne stvárnenie sociálnych hodnôt a
problémov našej spoločnosti.
(Cyklus: INAKOSŤ – LÁSKA JE LÁSKA, Srb., Chorvát., Slovin., Maced., Čierna Hora, 2011, 111´, 2,50 € / 4 €)

ŽIVOT ADÈLE

utorok 20.5., 19.00 hod.

Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Nečakane a vášnivo... V príbehu sexuálneho prebudenia režisér Abdellatif
Kechiche šokoval divákov aj filmových kritikov svojím detailným vykreslením sexuálnych scén, no hlavne uchvátil
výnimočným príbehom dvoch žien, ktoré hľadajú cestu k sebe samým i k okolitému svetu. Festival v Cannes pridal
k množstvu cien, ktoré získal tento film, aj svoju Zlatú palmu.
(Cyklus: INAKOSŤ – LÁSKA JE LÁSKA,Francúzsko, 2013, 172´, 2,50 € / 4 €)

NATIONAL THEATRE LONDON uvádza
Benedicta Cumberbatcha a Jonny Lee Millera
v réžii Dannyho Boylea

FRANKENSTEIN

pondelok 26.5., 19.30 hod.
Oskarový režisér Danny Boyle (Trainspotting,
Milionár z chatrče) sa podujal režírovať divadelnú
adaptáciu hororového príbehu z počiatku 19. storočia
autorky Mary Shelley. Príbeh mladého vedca Viktora
Frankensteina, ktorý stvorí umelého človeka
s nadľudskou silou, patrí medzi klasické diela
hororového žánru. Spája v sebe prvky gotického
románu i romantickej prózy. Otázka, ako veľmi je
stvoriteľ zodpovedný za stvorené, je varovaním pred

dôsledkami vedeckých experimentov. Benedict Cumberbatch (Sherlock zo seriálu BBC) ako

Frankenstein a Jonny Lee Miller (Trainspotting) ako jeho monštruózny výtvor.
(V. Británia, 2011, 110´, angličtina / české titulky, dôchodcovia, študenti a členovia FK: 6 € / ostatní: 8 €)

TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA

utorok 27.5., 19.30 hod.

Ako sa znesie osem ľudí z troch krajín, ktorí sa navzájom nepoznajú, ale strávia spoločne štyri mesiace v
žltých ponorkách? Režisér a cestovateľ Dan Příbáň a 21 124 kilometrov naprieč Južnou Amerikou až na
koniec sveta. Dva Trabanty, poľský Fiat a Jawa 250 sa vydali v ústrety amazonskému pralesu,
päťtisícovým priesmykom Ánd, púšťam, či oceánom...
(PREMIÉRA!, Česko, 2014, 98 min., 3 € / 4 €)

