
 

 

     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    

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

***pokiaľ nie je uvedení inak - všetky filmy uvádzame  

V PÔVODNOM ZNENÍ SO SLOVENSKÝMI alebo ČESKÝMI TITULKAMI *** 
 

SEPTEMBER - OKTÓBER  2 0 1 8 

 

Divadelná Nitra  * 2018 *   //  ***     viac info na  www.kinoklubnitra.sk    *** 

FESTIVALOVÝ STAN – námestie  /  vstup voľný 

* CINEAMA 2018 – výber filmov (cca 60´)  /  piatok 28.9., 14.30 hod. 

* MEČIAR (Slovensko - Česko, 2017, 90´)  /  sobota 29.9., 13.00 hod. *sk 

* MILDA (Česko, 2017, 75´)  / nedeľa 30.9., 13.00 hod. 

* CINEAMA 2018 – výber filmov (cca 45´)  /  nedeľa 30.9., 19.45 hod. 

* SLNKO V SIETI (Československo, 1962, 90´)  / pondelok 1.10., 14.00 hod. *sk 

* UCHO (Československo, 1970, 91´)  / pondelok 1.10., 16.00 hod. *sk 

* ZBEHOVIA A PÚTNICI (Československo, 1969, 100´)  / pondelok 1.10., 18.00 hod. *sk 

* CIRKUS RWANDA (Česko - Slovensko, 2018, 80´)  / pondelok 1.10., 21.00 hod. *sk 

(po projekcii beseda s režisérom filmu!!!) 

* MÔJ NEZNÁMY VOJAK (Česko – Slovensko - Lotyšsko, 2018, 79´)  / utorok 2.10., 13.00 hod. *sk 

* ČESKÁ CESTA (Česko, 2015, 75´)  / streda 3.10., 13.00 hod. 
 

NIEČO NAVIAC            *sk                                                  pondelok  8.10., 18.30 hod. 
Stačil jeden chromozóm v DNA navyše a všetko bolo inak. Niekoľko hodín po narodení malej Dorotky vykreslila 

lekárka rodičom vidinu čiernej budúcnosti s dieťatkom postihnutým Downovým syndrómom. Dnes je z nej 

teenegerka, ktorá má svoje sny a túžby tak ako všetci mladí ľudia v jej veku. Jeden sen prerástol všetky - túži sa stať 

veľkou herečkou.... Dokumentárny film Pavla Kadlečíka a Martina Šenca.       (Slovensko, 2018, 67´, 2,50 €/4 €) 
 

STUDENÁ VOJNA      *PROJEKT 100      pondelok  8.10., 20.00 hod. 
Režisér Oscarového filmu Ida Pawel Pawlikowski prináša vášnivý príbeh lásky odohrávajúci sa na pozadí časov 

budovania stalinovského Poľska. Speváčka Zula a skladateľ Wiktor nedokážu byť spolu, ale zároveň sa neuveriteľne 

priťahujú. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú 

nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú „studenú vojnu“.                   (Poľsko – Franc.- V.Brit., 2018, 84´, 3 € / 4 €) 
 

3 DNI V QUIBERONE        *Be2Can                                     utorok  9.10., 19.30 hod. 

Jedna línia hraného filmu nám rozpráva príbeh slávnej herečky Romy Schneider, ktorá sa napriek úspešnej 

kariére dostala do ťažkej životnej situácie. v ďalšom pláne dominuje téma bezohľadnosti médií, ktoré cynicky 

parazitujú na jej utrpení a lovia „intímne detaily“  zo jej života. (SRN – Rakúsko – Franc., 2018, 115´, 3 € / 4 €) 
 

MANIFESTO                          *PROJEKT 100                    pondelok 15.10., 18.30 hod. 

Film Juliana Rosefeldta skladá hold premenlivej tradícii a literárnej kráse umeleckých manifestov a zároveň kriticky 

skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. Zostrihal a znovu poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú 

o umeleckých manifestoch a podávajú myšlienky tvorcov, ako sú Oldenburg, Rainer, Malevič, Breton, Sturtevant, 

Jarmusch a ďalší. Tieto „nové manifesty“ sa prostredníctvom vynikajúcej Cate Blanchett premieňajú v modernú 

výzvu k akcii. Herečka sa tu prevteľuje do trinástich rôznych postáv!     (Austrália - Nemecko, 2016, 95´, 3 € / 4 €) 
 

TVÁR                          *Be2Can                                       pondelok 15.10., 20.15 hod. 

Jacek miluje heavy metal, svoje dievča a svojho psa. Pracuje na stavenisku, na ktorom má vyrásť najvyššia 

socha Ježiša vo svete. Keď ho nečakane zmrzačí nehoda, obráti sa na neho pozornosť celej krajiny  – Jacek sa 

totiž stane prvým občanom, ktorý podstúpi transplantáciu tváre. Začnú ho oslavovať ako národného hrdinu a 

mučeníka, ale v zrkadle sa nespoznáva. A Ježišova socha rastie vyššie a vyššie…      (Poľsko, 2017, 91´, 3 € / 4 €) 
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PODOBA VODY                        utorok  16.10., 19.30 hod. 
Trochu iný príbeh o láske si pre nás prichystal majster rozprávania Guillermo del Toro. Nemá upratovačka sa 

v tajnom vládnom laboratóriu zblíži s nezvyčajným vodným tvorom a s pomocou svojej najlepšej kamarátky, 

suseda a niekoľkých špiónov naplánuje jeden z najpodivuhodnejších a najromantickejších únosov... Film získal 

tento rok 4 Oscarov (najlepší film, réžia, hudba a výprava).                         (USA - Kanada, 2017, 123´, 3 € / 4 €) 
 

POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT      *sk  / *PROJEKT 100        pondelok 22.10., 18.00 hod. 
Dokumentarista Marek Kuboš sa vo svojom novom filme pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale tiež 

obyčajného človeka. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými, slovenskými filmármi, ale aj  ľuďmi z jeho skorších 

filmov, sa snaží nájsť̌ na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede… predfilm: MONŠTRUM – animovaný film 

Martina Snopeka o manipulácii mocných s našimi životmi.                                 (Slovensko, 2018, 71´+ 7´, 2,50 € / 4 €) 
 

ZLODEJI                                *Be2Can                                  pondelok 22.10., 19.30 hod. 

Víťazný film MFF v Cannes 2018. Osamu si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho 

syna. Obaja žijú v provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu. Do rutiny 

krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, 

ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin... Citlivá a rafinovaná dráma o láske (?). (Japonsko, 2018, 121´, 3 € / 4 €) 
 

 

PIVNICA                           *sk                                                 utorok 23.10., 19.30 hod. 

Dlhoročné manželstvo Milana a Táni je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka. Keď sa však šestnásťročná 

tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov pohltí bezmocnosť, strach a pocit viny. 

Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už neverí ani policajnému pátraniu, ktoré nikam 

nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Jean-Marc Barr, Oľga Simonova a Milan Ondrík v hlavných úlohách 

filmu Igora Vološina.                                                                     (Slovensko – Rusko  - Česko, 2018, 114´, 3 € / 4 €) 
 

KAPELA                   *sk                                            pondelok  29.10., 18.00 hod. 
Voľné pokračovanie dokumentu Všetky moje deti sleduje osudy jeho rómskych hrdinov. Remeselne nadaný 

a organizačne šikovný Stano ešte nedávno pomáhal v dedine stavať murované domčeky. Teraz je však manažérom 

vznikajúcej kapely a snaží sa zo všetkých síl, aby sa „jeho chlapci presadili na veľkom pódiu“  a ukázali svoj talent. 

PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI AUTORA LADISLAVA KABOŠA.       (Slovensko, 2018, 80´, 2,50 € / 4 €) 
 

MOJE LETO LÁSKY       *FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI         pondelok  29.10., 20.15 hod.  
Režisér filmov Ida alebo Studená vojna Pawel Pawlikowski prináša bezprostredný a tajomný príbeh Mony 

a Tamsin, ktoré sa náhodne spriatelili – aj keď sú pravým opakom. Aj cez počiatočné obavy zo svojich výrazne 

odlišných pováh, prerastie ich vzťah do vzájomnej fascinácie a príťažlivosti. Opojnú romancu, zničujúcu 

posadnutosť a boj za lásku doplňuje pôvabné obsadenie hlavných postáv.                (V. Británia, 2004, 86´, 3 € / 4 €) 
 

QUEER SHORTS             *FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI             utorok  30.10., 18.00 hod. 
Výber krátkych filmov s QUEER tematikou 😊.                                                          (90 minút, 2,50 € / 4 €) 

UTØYA, 22. JÚLA                       *Be2Can                           utorok 30.10., 20.00 hod. 

72 minút, ktoré otriasli Európou! 22. júla 2011 o 15:30 exploduje v centre Osla bomba. Zhruba dve hodiny po 

tejto udalosti na malom ostrove Utøya diskutujú o teroristickom útoku skupinky mladých ľudí, ktorí sa tu stretli 

na letnom tábore. Keď zaznejú prvé výstrely, nikto netuší, že sa skupina viac ako 500 detí a dospievajúcich 

stáva ďalším cieľom teroristu, ktorý v tej chvíli ešte nemá meno.                             (Nórsko, 2018, 97´, 3 € / 4 €) 
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