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TEÓRIA VŠETKÉHO      (OSCAR 2015)       pondelok 29. 2., 19.30 hod.   
„Jeho myseľ zmenila náš svet. Jej láska zmenila ten jeho.“ Výnimočný a neuveriteľný životný príbeh Stephena 

Hawkinga, ktorý na svojom chorom tele nosí jednu z najchytrejších hláv, akú kedy ľudstvo poznalo. Eddie 

Redmayne získal za stvárnenie hlavnej úlohy OSCARA a Zlatý Glóbus.              (V. Británia, 2014, 123´, 3 € / 4 €) 
 

TRI SPOMIENKY                       utorok  1. 3., 19.30 hod. 
Romantický milostný príbeh je nostalgickým ohliadnutím za prvou láskou i bilancovaním na prahu stredného 

veku. Paul sa pripravuje na odchod z Tadžikistanu a spomína na detstvo, matkine záchvaty šialenstva, na puto 

s bratom Ivanom. Na cestu do ZSSR, na štúdium v Paríži a hlavne na lásku jeho života. 
                                                                          (Francúzsko, 2015, 120´, 3 € / 4 €)   

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS   LETÍCÍ KOMETY                                                                                           
pondelok  7.3., 18.00 hod. 

Dokument o Filipovi Topolovi, charizmatickom skladateľovi, textárovi, klaviristovi a spevákovi skupiny Psí 

vojáci, ktorého tvorba zasiahla tri generácie. Celým filmom sa nesú piesne, ktoré sám Filip Topol označoval za 

formu svojich denníkov, a jeho poviedky, doplnené postrehmi a spomienkami jeho životných súputníkov a 

priateľov.                    (Česko, 2015, 100´, 3 € / 4 €) 
 

ČIERNE DUŠE            pondelok  7.3., 20.00 hod. 
„Čierne duše -  tenký ľad“. Traja bratia sú nútení vrátiť sa na rodné vrcholky Kalábrie a doriešiť záležitosti           

z minulosti svojej zločineckej rodiny. Z načakanej drobnej nezhody vyklíči konflikt, ktorý má vo výsledku 

rozmer  antickej tragédie. Kriminálna dráma troch bratov z kalábrijskej zločineckej rodiny je inšpirovaná 

skutočnými udalosťami.               (Taliansko - Francúzsko, 2014, 103´, 3 € / 4 €) 
 

DOMÁCÍ PÉČE                                 utorok  8. 3., 19.30 hod. 
Obetavá zdravotná sestra Vlasta (Alena Mihulová) pri svojej práci na juhomoravskom vidieku ošetruje 

množstvo "rázovitých" miestnych pacientov. Keď ale  jedného dňa zistí, že sama potrebuje pomoc, začne ju 

hľadať tam, kde by to sama nečakala - u ezoterickej liečiteľky (Zuzana Krónerová). Postupne objavuje samu 

seba - to všetko k veľkej nevôli svojho manžela Láďu (Bolek Polívka), ktorý na tieto "hňupoviny" neverí. 

Tragikomédia Slávka Horáka je z toho najlepšieho, čo minulý rok v „česko-slovenskom“ filme vzniklo. 

A koľko dostal Českých levov...?               (Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, ČR-SR, 2015, 90´, 3 € / 4 €) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a ~ téma :  S me už  za vodou?           utorok   24.2., 19.00 h. 

 

14. - 15. marca 2016   /   Crème de la Crème 
 

Prehliadka súčasného frankofónneho filmu 
 

 

V TIENI ŽIEN   / L'ombre des femmes                  pondelok   14.3., 18.00 hod.   
Pierre a Manon nakrúcajú nízkorozpočtové dokumenty a žijú z rôznych pomocných prác. Keď sa Pierre stretne   

s mladou Elisabeth, stanú sa z nich milenci. Pierre však nechce opustiť Manon a túži mať obe ženy. Špecialista 

na citové krízy súčasného moderného človeka Philippe Garrel prináša novú variáciu na tému romantickej vášne, 

zrodu a smrti vzťahov a podivných ciest túžby.    (PREDPREMIÉRA, Francúzsko, 2015, 73´., čes. tit., 3 € / 4 €) 
 

CENA SLÁVY   / La rançon de la gloire                      pondelok   14.3., 19.30 hod. 

„Máme Chaplinovu rakvu, zaplaťte“. Film inšpirovaný skutočnými udalosťami  rozpráva o jednom z 

najzvláštnejších únosov, ktoré sa kedy udiali. Eddy má štyridsať, práve ho prepustili z väzenia. Jeho kamarát 

Osman býva v karavane, má šikovnú sedemročnú dcéru, ženu v nemocnici a žiadne peniaze, ktorými by rodinu 

http://www.kinoklubnitra.sk/
http://www.csfd.cz/tvurce/39572-eddie-redmayne/
http://www.csfd.cz/tvurce/39572-eddie-redmayne/
http://www.imdb.com/title/tt3194410/


 

 

zabezpečil. Keď Eddy v televízii uvidí správu o smrti Chaplina, dostane brilantný nápad, ako vyriešiť neradostné 

vyhliadky všetkých zúčastnených. (PREDPREMIÉRA!, Franc. – Belg. – Švajčiar., 2014, 114 min., čes. tit., 3 € / 4 €) 
 

MIKRÓB A GASOIL   / Microbe et Gasoil                 utorok   15.3., 19.30 hod.   

„Kto jazdí rýchlo, nič nezažije“. Michel Gondry prichádza s komedálnou roadmovie. Tak trochu nenápadní 

teenageri na zbesilo pomalej ceste po Francúzsku. Predstava, že by mali dva mesiace blížiacich sa prázdnin 

stráviť so svojimi rodinami, ich vôbec neláka. Ale ako  uniknúť pred nudnou rutinou? Napríklad  tak, že vezmete 

motor z kosačky, niekoľko drevených súčiastok a postavíte neortodoxné vozidlo, niečo medzi karavánom a 

záhradným domčekom  a  v ňom zamierite na netradičný dobrodružný road trip naprieč Francúzskom. Sloboda 

volá!                   (PREDPREMIÉRA! Francúzsko, 2015, 103 min., čes. tit., 3 € / 4 €) 
 

Hlavným organizátorom prehliadky sú:  FILM EUROPE  MEDIA COMPANY   a  FRANCÚZSKY   INŠTITÚT na Slovensku 
 

 

 

 
 

 
 

EASY MONEY / Film café Európ                                                                                                                                                                                                                                                                - - - - -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -                                                                                                                                                                                                                                                                        a ~ téma :  Sme už  za vodou?           utorok   24.2., 19.00 h. 
 

KON-TIKI                                                pondelok 21. 3., 19.30 hod.  

Nórsky moreplavec Thor Heyerdahl uskutočnil s piatimi priateľmi túto legendárnu, 101 dní trvajúcu a vysoko 

nebezpečnú plavbu v roku 1947. Strhujúci dobrodružný film mapuje prípravu expedície, ale hlavne priebeh 

plavby plti Kon-tiki. ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila históriu a presvedčila verejnosť o skutočnom 

osídľovaní Polynésie. Vizuálne a technicky skvele prepracovaný a herecky výborne obsadený film bol 

nominovaný na Oscara za najlepší cudzojazyčný film...           (Nórsko - V.Británia ..., 2012, 119´, 3 € / 4 €) 
 

MACBETH                                              utorok 22. 3., 19.30 hod.  

„Z krvi vzíde ďalšia krv.” Michael Fassbender a Marion Cotillard v hlavných úlohách príbehu neohrozeného 

bojovníka, ktorého  zrazia na kolená ambície a túžba po moci. Klasická Shakespearova tragédia sa vracia na 

plátna kín v novej verzii režiséra Justina Kurzela.        (V.Británia – Franc. - USA, 2015, 113´, 3 € / 4 €) 
 

BARANI                                              utorok 29. 3., 19.30 hod.  

Kiddi pije a rád strieľa. Gummi nepije ani nestrieľa. Sú to bratia, ktorí spolu neprehovorili už 40 rokov ani slovo 

a jediné, čo majú spoločné, je láska k ovciam. Jedného dňa Gummi získa podozrenie, že Kiddiho výstavný baran 

je nakazený smrteľnou chorobou - klusavkou. Nad rodinným plemenom oviec, životnou pýchou oboch bratov, sa 

začnú sťahovať mračná. Film citlivo zobrazuje bratské puto, ktoré aj po desaťročiach vzájomných nezhôd 

zostáva silné. Nechýba mu nič, čo majú fanúšikovia islandských filmov radi: surové prostredie, irónia a absurdný 

humor, umelecký včlenený do žánru drámy. Snímka absolventa FAMU Grímura Hákonarsona si z Cannes 

odniesol hlavnú cenu sekcie Un Certain Regard.                  (PREMIÉRA, Island, 2015, 93´, 3 € / 4 €)                                     
EASY MONEY / Film café Európ                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -                                                                                                                                                                                                                                                                        a ~ té ma :  Sme už  za vodou?           utorok   24.2., 19.00 h. 

 


