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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 *** 
 

O K T Ó B E R    2 0 2 0 

 

VÁŽENÍ MILOVNÍCI FILMU – z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy  

Starého divadla vás dočasne pozývame do priestorov AGROINŠTITÚTU na Akademickej ulici. 
 

ĎALEKO OD REYKJAVIKU     *FEBIOFEST         pondelok 5.10., 18.00 hod. 

Mlčanlivá Inga vlastní malé hospodárstvo v odľahlej dedinke na severe Islandu. Vplyvom nečakaných udalostí príde 

v priebehu niekoľkých dní o manžela, o väčšinu životných istôt a ocitá sa až po uši v dlhoch. Jej nešťastie z veľkej 

časti spôsobilo chamtivé farmárske družstvo. Inga už nemá čo stratiť a vydáva sa do boja. Príbeh s komediálnym 

nádychom o silnej a tvrdohlavej žene sa odohráva v kulisách prekrásnej islandskej krajiny a je pretkaný jemnou 

severskou absurditou.                                                                        (Island–Dánsko–Franc.-Nem., 2019, 92´, 3 € / 4 €) 
 

FREM                        *sk                                  pondelok 5.10., 20.00 hod. 

*** predstavenie za osobnej účasti autorky *** REQIUEM ZA HOMO SAPIENS. Unikátny experimentálny 

dokument odráža podobu nového sveta a zobrazuje svet prírody za hranicami ľudského vnímania skutočnosti. Film je 

reakciou na súčasnú vlnu posthumanistického myslenia spôsobeného rozvojom technológií a umelej inteligencie 

rovnako ako klimatickou krízou. Ľudský druh si začína uvedomovať svoju nedôležitosť a pominuteľnosť a ľudská 

identita sa ocitá v kríze. Autorka Viera Čákanyová sa pokúša tento pocit reflektovať a vytvárať odľudštený a 

odcudzený pohľad na krajinu a prírodu za hranicami ľudského vnímania skutočnosti.    (ČR - SR, 2019, 73´, 3 € / 4 €) 
 

SALTO JE KRÁĽ                *sk                                 utorok 6.10., 19.00 hod. 

Režisér Pavol Barabáš vezme divákov zlaňovať najvyššie vodopády sveta. Čo si pod tým predstaviť? 

Neskutočnú scenériu, adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne? A predsa existuje 

partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá nepostihnuteľnú kategóriu ovláda takmer dokonale. Ich spoločnou 

výzvou je objaviť, dosiahnuť a splynúť s nespútanými vertikálnymi živlami.     (Slovensko, 2020, 64´, 3 € / 4 €) 
 

ROCCA MENÍ SVET            *FEBIOFEST                      pondelok 12.10., 18.00 hod. 

Život neobyčajnej 11-ročnej Roccy je všetko možné, iba nie obyčajný. Jej otec je astronaut a ona žije doma sama 

iba so svojou veveričkou. Svoj nekonformný prístup k životu sa snaží prenášať aj do školy. Je zástankyňou 

spravodlivosti, kamaráti sa s bezdomovcom a snaží sa získať srdce svojej babky. S odzbrojujúcim optimizmom 

je Rocca dôkazom, že aj ona má moc zmeniť svet... 😊                                        (Nemecko, 2019, 97´, 3 € / 4   €) 
 

MILAN SLÁDEK    *sk                       pondelok 12.10., 20.00 hod. 

Filmový portrét Martina Šulíka o výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry. Zachytáva jeho tvorivú i životnú cestu 

bohatú na neočakávané zvraty. Sládek stál pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Nadväzoval na tvorbu 

francúzskych mímov, ale veľmi rýchlo si vypracoval vlastný divadelný jazyk. Po emigrácii v roku 1968 precestoval 

so svojimi predstaveniami celý svet, založil divadlo pantomímy i medzinárodný divadelný festival. Napriek tomu, že 

má viac ako osemdesiat rokov, stále hrá svoje predstavenia...                                     (Slovensko, 2020, 92´, 3 € / 4 €) 
 

SAMOTÁRI                                                        utorok 13.10., 19.00 hod. 

PREDSTAVENIE PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA KINOKLUBU NITRA       
Obnovená premiéra kultového filmu. Desať dní zo života siedmych mladých ľudí, ktorí hľadajú... Čo? Ideálny 

vzťah, lásku a šťastie. Petr Zelenka a David Ondříček sa vo svojej čiernej komédii smejú našim úchylkám, 

sebeckosti a neschopnosti niekoho skutočne milovať. „Lidi tady málo hulej. Hulení prostě u nás nemá žádnou 

tradici!“. A čo na to rodičia? „Vy ten život nežijete! Vy ho jenom krájíte!!!“     (ČR-Slovinsko, 2000, 103´, 3 € / 4 €) 

http://www.kinoklubnitra.sk/


 

 

RAJ NA ZEMI               *sk    *FEBIOFEST                     pondelok 19.10.,18.00 hod. 

Dokumentárny film Jara Vojteka zachytávajúci profesionálny aj súkromný osud slovenského novinára, 

reportéra a fotografa Andreja Bána. Počas ich spoločných putovaní po svete sa odkrýva osobný Andrejov príbeh, 

jeho vnútorné prežívania i súkromné krízy. Paralelne film zaznamenáva tragické a komplikované príbehy 

súčasného sveta vo vojnových a krízových oblastiach, či utečeneckých táboroch. (Slovensko, 2019, 78´, 3 € / 4 €) 
 

HAVEL                                                                        pondelok 19.10., 20.00 hod. 

Životopisný príbeh jednej z najvýraznejších postáv česko-slovenskej histórie z disidentského obdobia, keď ešte 

Václav Havel nebol slávnou osobnosťou. „Portrét štátnika nečakajte,“ sľubuje režisér Slávek Horák. Film sa 

sústredí na Havlov búrlivý osobný život medzi rokmi 1968 a 1989, ktorému dominuje boj za pravdu a správnu 

vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti o sebe samom a humor. V centre všetkého však 

stojí atypický, no o to silnejší vzťah s manželkou Olgou.                                           (Česko, 2019, 118´, 3 € / 4 €) 
 

CORPUS CHRISTI                       *Oscar                            utorok 20.10., 19.00 hod. 

PREDPREMIÉRA!!! Dvadsaťročný Daniel prejde v nápravnom zariadení pre mladistvých duchovnou premenou. Chcel 

by sa stať kňazom, ale s jeho trestným registrom na to nemôže ani pomyslieť. Keď ho prepustia a má začať pracovať v 

stolárstve v malom meste, prezlečie sa po príchode do kňažského a vďaka náhode sa začne starať o miestnu farnosť. Príchod 

mladého charizmatického pastiera rozčerí stojaté vody a miestna komunita, môže s jeho pomocou začať pomaly liečiť svoje 

rany. Uspeje Daniel vo svojom poslaní? A za akú cenu? Strhujúca dráma hriechu, ktorý priniesol vykúpenie bola 

nominovaná na Oscara za najlepší medzinárodný film.                                               (Poľsko – Franc., 2019, 116´, 3 € / 4 €) 
 

V SIETI                                                                    *sk                            pondelok 26.10.,  18.00 hod. 
3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému 

zneužívania detí na internete. Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu, prostredníctvom falošných profilov 

na sociálnych sieťach predstierať, že majú dvanásť rokov. Dokumentárny film Víta Klusáka hovorí o strhujúcej dráme 

troch „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po osobné stretnutia, kedy sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom 

ochranky a šiestich skrytých kamier...                                                                     (Česko - Slovensko, 2019, 105´, 3 € / 4 €)  
 

JASKYŇA                                                                                               pondelok 26.10.,  20.00 hod. 

Film inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v Thajsku v roku 2018. Dvanásťčlenný chlapčenský 

futbalový tím na čele s trénerom sa vydal na výlet do jaskynného komplexu Tham Luang v oblastia Chiang Rai 

nachádzajúcej sa na severe krajiny. Náhly prudký dážď zdvihol hladinu vody, ktorá zaplavila prístupovú cestu 

a všetkých uväznila v útrobách jaskyne. Vyslobodení boli až po viac ako dvoch týždňoch s pomocou početného 

tímu skúsených potápačov a záchranárov zo všetkých kútov sveta.             (Írsko - Thajsko, 2019, 104´, 3 € / 4 €)   

ALCHYMICKÁ PEC        *sk                                  utorok 27.10., 19.00 hod. 

Svetoznámy režisér, animátor, výtvarník a surrealista Jan Švankmajer, jeho manželka výtvarníčka Eva 

Švankmajerová a producent Jaromír Kallista sú protagonistami filmu, ktorý bilancuje ich doterajšie myslenie a tvorbu 

a ukazuje, že svetová kinematografia môže vznikať aj “na kolene” a že cez autentické prežívanie magického sveta je 

možné zvíťaziť i nad smrťou. Tento alchymický dokument Adama Oľhu nie je len Švankmajerovým portrétom, ale 

je najmä živým, imaginatívnym a hravým situačným filmom.                       (Česko - Slovensko, 2019, 118´, 3 € / 4 €) 
 
 

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


