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

SEPTEMBER - OKTÓBER 2 0 1 6 *sk / označenie cyklu SLOVENSKÉ KINO
UČITEĽKA
*sk
pondelok 19.9., 19.30 hod.
Učiteľka, na akú sa nezabúda. Nadčasový príbeh na prvý pohľad milej a láskavej učiteľky, ktorá rafinovaným
spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi. Zuzana Mauréry v hlavnej úlohe nového filmu Petra
Jarchovského a Jana Hřebejka zasadeného do polovice 80.rokov.
(SR-ČR, 2016, 102´, 3 € / 4 €)

Divadelná Nitra * 2016 * // *** viac info na www.kinoklubnitra.sk ***
Čitáreň Starého divadla / ak nie je uvedené inak - vstup voľný s obmedzeným počtom miest!!!
* PRÍBEH LESA (Francúzsko, 2015, 97´) / piatok 23.9., 9.30 hod.
* ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO (Slovensko, 2016, 69´) / piatok 23.9., 13.00 hod.
* SAULOV SYN (Maďarsko, 2015, 107´, vstupné: 3€) / sobota 24.9., 13.00 hod.
* A JE TU ZAS (Nemecko, 2015, 110´) / nedeľa 25.9., 13.00 hod.
* MUSTANG (Francúzsko, 2015, 97´) / pondelok 26.9., 13.00 hod.
* V LÚČOCH SLNKA (Rusko-ČR-Nem.-Sev.Kórea-Lotyšsko, 2015, 105´) / utorok 27.9., 13.00 hod.
* SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY (Poľsko-Švédsko, 2016, 104´) / streda 28.9., 13.00 hod.

SLOBODA POD NÁKLADOM

*sk pondelok 3.10., 18.30 h.
Vysoké Tatry sú miestom posledných vysokohorských nosičov v Európe. So stovkou kíl na chrbte sa brodia
v snehu, stúpajú svahmi, odolávajú búrke i víchrici, no zároveň je to aj ich cesta k vnútornému pokoju.
Dokument Pavla Barabáša zachytáva najstaršiu generáciu tatranských nosičov. (Slovensko, 2016, 58´, 3 € / 4 €)
*PROJEKT 100

LILY LANE

pondelok 3.10., 20.00 hod.
Len mŕtvi sa neboja temnoty! Nový film Benedeka Fliegaufa je záhadnou drámou o tom, ako dieťa naozaj počúva a
aktívne pretvára to, čo mu dospelí rozprávajú. Cesta do hlbín detstva a pamäte, v ktorej epicentre stojí Rebeka a
jej malý syn. Evokatívny film s prvkami ponurej fantázie, v ktorej čas a priestor navzájom splývajú.
(Maďarsko – Nemecko - Francúzsko, 2015, 91´, 3 € / 4 €)

DÁNSKE DIEVČA

utorok 4.10., 19.30 hod.
Film inšpirovaný neuveriteľným životným osudom hovorí o príbehu muža, ktorý sa v snahe nájsť samého seba
vydal tam, kam pred ním ešte nikto nikdy nevkročil. A príbeh ženy, ktorá ho pri jeho hľadaní podporovala, hoci
vedela, že ho v prípade úspechu navždy stratí. Krehkému s silnému filmu Toma Hoopera herecky kraľujú Eddie
Redmayne a Alicia Vikander (ktorá za túto úlohu získala Oscara).
(V.Británia - USA., 2015, 119´, 3 € / 4 €)

PSIE SRDCE

pondelok 10.10., 18.00 hod.
Čo vidíte, keď zavriete oči? Nekonvenčná vizuálna esej hudobníčky a experimentálnej performerky Laurie
Anderson o vzťahu človeka a psa, o premenách moderného sveta, o dôležitosti intimity a snívania. Tento
krehký film je sprevádzaný pôsobivou hudbou samotnej režisérky... (Francúzsko - USA, 2015, 75´, 3 € / 4 €)
KOMORNÁ
*PROJEKT 100
pondelok 10.10., 19.30 hod.
Režisér Park Chan-wook vytvoril dynamický thriller plný zvratov predchnutý podmanivou erotickou atmosférou.
Príbeh bestselleru Zlodejka spisovateľky Sarah Waters previedol do japonsko-korejských reálií 30. rokov minulého
storočia. Šľachtičná Hideko žije v ústraní na vidieckom panstve so svojim strýkom a poručníkom. Ten ju vychováva
prísnou rukou a čaká na jej dospelosť, aby si ju mohol vziať a zmocniť sa jej bohatstva. V dome sa však objavuje
podvodník, ktorý zinscenuje príchod mladej komornej...
(Južná Kórea, 2016, 144´, 3 € / 4 €)
MOST ŠPIÓNOV
utorok 11.10., 19.30 hod.
Dokázal by jeden človek zastaviť svetovú vojnu? Koniec 50. Rokov. Svet na oboch stranách železnej opony sa
prepadá do šialenej paranoje. Keď FBI zatkne sovietskeho špióna žijúceho v New Yorku, strach a mocenská
nedôvera sa ešte viac vystupňuje... Americká vláda osloví uznávaného právnika Jamesa Donovana, aby sa ujal

neľahkého politického prípadu smerujúceho k výmene dvoch väzňov... TOM HANKS v hlavnej úlohe filmu
STEVENA SPIELBERGA.
(USA - Nemecko, 2015, 141´, 3 € / 4 €)

RODINNÝ FILM

*sk
pondelok 17.10., 18.30 hod.
Ako sa vyrovnajú s nečakanou slobodou dve dospievajúce deti, ktorých rodičia (Karel Roden a Vanda
Hybnerová) sa vydali na vysnívanú plavbu po oceáne? Čo urobí toto odlúčenie s doteraz perfektne fungujúcou
rodinou? A čo ak do tohto rodinného „testu“ vstúpi ďalšia nečakane dramatická udalosť? Olmo Omerzu a jeho
nový autorský film...
(Česko – Nem. –Slovinsko - Franc. - Slovensko, 2015 95´, 3 € / 4 €)
CHRONIC
pondelok 17.10., 20.15 hod.
Život vedľa smrti. Dráma o mužovi, pre ktorého je umieranie denným chlebom. David (Tim Roth) pracuje ako
paliatívny ošetrovateľ tých, ktorí na smrť čakajú – často ako na vyslobodenie z nesmierneho utrpenia. Pokojný,
uzavretý, ale veľmi súcitný muž uľahčuje umierajúcim posledné dni života s nehou a pozornosťou, ktorá z
pohľadu nezaujatého pozorovateľa vyvoláva otázky...
(Mexiko - Francúzsko, 2015, 92´, 3 € / 4 €)
TOTO JE NÁŠ SVET
*PROJEKT 100
utorok 18.10., 19.30 hod.
Hlboko v lesoch mimo civilizácie vychováva svojrázny a charizmatický otec (Viggo Mortensen) svojich šesť
detí podľa vlastných predstáv. Ich život pripomína letný tábor v raji, plný netradičných pravidiel a hier. Až
pokiaľ nepríde správa, ktorá všetko zmení. Začína prekvapivá a zábavná cesta, pri ktorej sú zásady tejto
voľnomyšlienkárskej rodiny vystavené skúškam nášho sveta.
(USA, 2016, 118´, 3 € / 4 €)
NEON DEMON
*Be2Can
pondelok 24.10., 18.30 hod.
Jesse je mladá, krásna a má onú tajomnú esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo zástupu dokonalých krások. Režisér
Nicolas Winding Refn vyzýva diváka, aby s ním vstúpil do pestrofarebného prázdna, ktoré požiera pôvab a
nevinnosť. Horor o kráse a ničote i o kráse ničoty vťahuje diváka do zvodnej čiernej diery módneho priemyslu i
Mesta anjelov.
(PREDPREMIÉRA, Franc. – USA - Dánsko., 2016, 110´, 3 € / 4 €)
SMRTEĽNÉ HISTORKY
*sk
pondelok 24.10., 20.30 hod.
Trikový poviedkový film kombinuje hrané akcie s 3D a 2D animáciou. Každý príbeh (Dedko Kaktusák, Maják
a Veľký chlap) je vyrobený inou technikou a je iného žánru. Hrdinstvo a smrť sú ústrednou spojovacou témou,
na ktorú však každý z troch príbehov nazerá inak...
(Česko – Slovensko, 2016, 80´, 3 € / 4 €)
TONI ERDMANN
*Be2Can
utorok 25.10., 19.00 hod.
Život zostarnutého učiteľa Winfrieda plynie rutinne, čo mohutný muž len občas naruší svojou pubertálnou
vášňou – drobným žartovným prevlekom. Po čase sa rozhodne venovať pozornosť svojej odcudzenej dcére,
ktorá robí kariéru v nadnárodnej firme a nemá na nič a na nikoho čas... Nemecká režisérka Maren Ade ponúka
prenikavú a vrstevnatú tragikomédiu o zblížení otca a dcéry, o generácii singles, o svete očividných rozdielov a
o tom, že najťažšou vecou v živote je nestratiť humor. Film získal Cenu kritiky na MFF v Cannes 2016!
(PREDPREMIÉRA, Nemecko - Rakúsko., 2016, 162´, 3 € / 4 €)
5.OKTÓBER
*PROJEKT 100 *sk
pondelok 31.10., 18.30 hod.
ZĎALEKA

*Be2Can

pondelok 31.10., 20.00 hod.

