
 

 

     DIGITALIZÁCIU  
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      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 7 

 

KLIENT                          *PROJEKT 100        pondelok 18.9., 19.30 hod. 
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do 

nového bytu. Až príliš neskoro zistia, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili 

v noci jej klienti.... Film získal Oscara za najlepší zahraničný film!       (Franc. - Irán, 2016, 125´, 2,50 € / 4 €) 
 

OUT                                             *PROJEKT 100          *sk                     utorok 19.9., 19.30 hod. 
PREDFILM: ŽLTÁ / Animovaný príbeh o slobode... v réžii Ivany Šebestovej. (SR, 2017, 6´) 

Film OUT je odyseou päťdesiatnika, ktorý sa vydáva na cestu po Východnej Európe s nádejou získať prácu, 

hľadať seba samého a splniť si svoj veľký sen. Dostáva sa do čoraz viac bizarných situácií s ešte bizarnejšími 

ľuďmi. Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú do mora...                   (SR-ČR-Maďar., 2017, 81´, 2,50 € / 4 €) 
 

 

Divadelná Nitra  * 2017 *   //  ***     viac info na www.kinoklubnitra.sk    *** 

Čitáreň Starého divadla  /  vstup voľný s obmedzeným počtom miest!!! 

* DIERA V HLAVE (Slovensko, 2016, 90´)  /  sobota 23.9., 13.00 hod. *sk 

* RODINNÉ ŠŤASTIE (Maďarsko, 2016, 81´)  / nedeľa 24.9. 13.00 hod. 

* COOLTÚRA  (Slovensko, 2016, 68´) / pondelok 25.9., 13.00 hod. *sk 

(po projekcii beseda s režisérom filmu!!!) 

* NEBO A ĽAD  (Francúzsko 2015, 89´) / utorok 26.9., 14.00 hod. 
 

ÚNOS                          *sk                                                     pondelok  2.10., 18.30 hod. 
Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie. Fiktívny príbeh podľa skutočných udalostí je nahliadnutím 

do absurdného politicko-mafiánskeho zákulisia našej nedávnej minulosti. (Slovensko, 2017, 102´, 2,50 €/4 €) 
 

ČERVENÁ             *sk          pondelok  2.10., 20.30 hod. 
Režisérka Olga Sommerová zachytáva príbeh unikátnej ženy, herečky a opernej speváčky Soni Červenej. Jej 

bohatú umeleckú kariéru zahŕňa asi stovka operných postáv na javiskách piatich kontinentov sveta. Svoje 

prirodzené ľudské čaro rozdáva divákom aj v súčasnosti, vo veku 92 rokov. Publikum v Nitre ju mohlo vidieť 

osobne v roku 2008 v predstavení Zítra se bude... o osude Milady Horákovej.                               

                                  (Česko - Slovensko, 2017, 83´, 2,50 € / 4 €) 
 

NA MLIEČNEJ CESTE        *Be2Can                                     utorok  3.10., 19.30 hod. 

Emir Kusturica (ako režisér i predstaviteľ hlavnej úlohy) a Monica Bellucci v divokej balkánskej komédii 

s prvkami modernej rozprávky. Kosťa rozváža uprostred vojnovej zóny mlieko na svojom oslíkovi. Pri jednej 

zo zastávok sa zoznámi s očarujúcou ženou, ktorá sa ukrýva uprostred „krajiny nikoho“. Stačí okamih a je to 

láska na prvý pohľad  - ako v rozprávke...     (Srbsko - V.Británia - USA., 2017, 125´, 3 € / 4 €) 
 

DRUHÁ STRANA NÁDEJE         *PROJEKT 100         pondelok 9.10., 18.30 hod. 

Najnovšia snímka Akiho Kaurismäkiho sa venuje stále aktuálnej téme utečencov. Wikström - bývalý 

obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec Khaled, ktorý práve prišiel 

do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a Wikström sa 

rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno... Snímke s vážnou témou nechýba absurdný humor, 

typickým pre tohto fínskeho filmára.           (Fínsko - Nemecko, 2017, 98´, 3 € / 4 €) 

NINA                          *sk                             pondelok 9.10., 20.30 hod. 

„O mame, tatovi a mne.“ Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej 

rozpadá pred očami. Otec a mama tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len na seba. Nina im 
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nerozumie, cíti sa opustená a oklamaná – nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť. Jedinou istotou v jej svete 

je plávanie – dáva jej pocit pokoja a opory a nahrádza všetko, čo jej doma chýba... Bibiana Nováková, Robert 

Roth a Petra Fornayová v hlavných úlohách filmu Juraja Letotského. (Slovensko - Česko, 2017, 82´, 3 € / 4 €) 
 

ŠTVOREC                            *Be2Can                                   utorok  10.10., 19.30 hod. 
Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér spĺňa 

ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy. S nimi ladí aj 

pripravovaná výstava konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje inštalácia štvorca 4 x 4 metre, v ktorom platia 

pravidlá absolútnej rovnosti a tolerancie... nečakane sa však rozbehne špirála udalostí, ktoré otvoria viacero 

pochybností. Ruben Östlund vo svojej tragikomédii s potmehúdstvom skúma jeden egoistický charakter i povýšené 

pokrytectvo súčasných západných spoločností, ktoré čelia zmätku jazykov, symbolov a hodnôt. Víťazný film na 

MFF v Cannes 2017!     (PREDPREMIÉRA! Švéd. – Nem. – Franc.- Dán., 2017, 142´, 3 € / 4 €) 
 

ŤAŽKÁ DUŠA                              *sk                             pondelok 16.10., 18.30 hod. 
Film o Rómoch a ich smutných piesňach. Autorský film Mareka Šulíka sa v troch príbehoch snaží sledovať, 

akým spôsobom sa autentické žalostné piesne prenášajú z generácie na generáciu, respektíve, ako zanikajú. 

Tragikomické situácie dopĺňajú dokumentačné intermezzá, ktoré vznikli počas výskumných ciest 

etnomuzikologičky Jany Belišovej a jej tímu.                                             (Slovensko, 2017, 71´, 2,50 € / 4 €) 
 

ODRAZY                             *PROJEKT 100                         pondelok 16.10., 20.00 hod. 

Rok 1945. Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski (Bogusław Linda) odmietne robiť v stalinskej dobe umelecké 

kompromisy a tak sa stane prenasledovaným, vylúčia ho z univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien galérií. Za 

pomoci niektorých svojich študentov sa rozhodne bojovať proti komunistickej strane a stáva sa symbolom 

umeleckého odporu proti tyranii. Posledný film filmovej legendy Andrzeja Wajdu!  (Poľsko, 2017, 98´, 3 € / 4 €) 
 

 

120 TEPOV ZA MINÚTU          *Be2Can                                utorok 17.10., 19.30 hod. 
Začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia. AIDS si už desať rokov vyberá obete na životoch. Tvorcovia 

filmu si zvolili pre svoj pohľad na členov špecifickej komunity funkčnú queer perspektívu a organicky prepojili 

osobné a politické. Výsledkom je mix umiernenej a citlivej drámy, ktorá zachytáva privátny rozmer 
ideologických súbojov a emocionálnej romance. Titul filmu odkazuje k monitoringu srdečnej aktivity, ale 

aj k dobovému houseovému tepu tanečných klubov...      (PREDPREMIÉRA! Francúzsko, 2017, 140´, 3 € / 4 €) 
 

 STRÝČKO TONI, TRAJA BLÁZNI A TAJNÁ SLUŽBA      *KineDok      pondelok  23.10., 18.30 h. 
V 60. a 70. rokoch pôsobil v bulharských štúdiách animovaného filmu slávny majster animácie Doňo Donev. 

Jeho krátke filmy zabávali divákov doma aj vo svete. Tento film ale odhaľuje pravú kreatívnu silu, na základe 

ktorej boli diela vytvorené a to v osobe Donevovho "asistenta" Strýčka Tonyho, Antoni Trajanova. Donev a 

ďalšie vysoko postavené osoby v štúdiu, sú tu naopak vykreslení ako kolaboranti s bulharskou tajnou 

službou. Zanietený dokument rozpráva príbeh o štátnej kontrole a korupcii v dobách komunizmu, pred ktorým 

nebolo možné ochrániť svet autorskej spolupráce a tvorivosti...                           (Bulharsko, 2014, 86´, 2 € / 4 €) 
 

KŘIŽÁČEK                        *PROJEKT 100      *sk              pondelok 23.10., 20.15 hod. 
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec (Karel 

Roden), skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného 

povedomia, v ktorom skladá osud svojho syna a stretáva sa so svojím najväčším strachom...  Film na motívy 

Vrchlického básne zvíťazil na MFF v Karlovych Varoch 2017.               (Česko – Slovensko, 2017, 90´, 3 € / 4 €) 
 

BEZ LÁSKY                        *Be2Can                                    utorok 24.10., 19.30 hod. 
Andrej Zvjagincev prináša majstrovsky vystavanú drámu o ľuďoch, ktorí sú zamilovaní do vlastného odrazu v 

mobiloch, ale inak žijú v skľučujúcom svete odcudzenia a nepochopenia. Žeňa a Boris prechádzajú bolestným 

rozvodom... s tým súvisí predaj bytu, ich nové životy, ale aj ich spoločný syn. Rodičia mu však neprejavujú 

žiadnu náklonnosť... Aľjoša však nečakane zmizne, čo ich privedie k pátraniu po ňom, ale aj po koreňoch 

vlastného emocionálneho chladu. Cena poroty na MFF v Cannes 2017! 
(PREDPREMIÉRA, Rusko - Francúzsko., 2017, 127´, 3 € / 4 €) 

PRÍKAZ ZHORA   +   ONI                    *KineDok        ndelok  30.10., 18.30 hod. 
Masy ľudí sa pokúšajú ilegálne prekročiť hranicu Európskej únie. Dokument PRÍKAZ ZHORA hovorí o 

hranici, ktorú z maďarskej strany strážia dobrovoľníci, aby nikto neprenikol na ich územie. Na druhej strane 

pastor v Subotici pomáha prežiť imigrantom, ktorí sú odhodlaní za každú cenu hranicu prekročiť. V dokumente 

ONI pokoj obyvateľov malej bohatej maďarskej dediny naruší náhla udalosť – vybudovaním utečeneckého 

tábora iba pár kilometrov od nich. Ako sa prejavili reakcie a charaktery rôznych generácií obyvateľov dediny? 
Projekt bol podporený Fondom EU na pomoc utečencom.             (Maďarsko, 2013 / 2015, 50´ + 28´, 2 € / 4 €) 



 

 

 

HAPPY END             *PROJEKT 100                         pondelok  30.10., 20.00 hod. 
Zatiaľ čo svet okolo sa nepostrehnuteľne, ale zásadne mení, jedna lepšia francúzska rodina žije vo svojej 

uzavretej bubline a za každú cenu sa drží ilúzie o svojom dokonalom šťastí. Isabelle Huppert i Jean-Louis 

Trintignant v novom filme Michaela Hanekeho, ktorý hovorí o kríze spoločnosti ako takej - o tom, že už 

nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými.            (Franc.-Nemec.-Rakúsko, 2017, 107´, 3 € / 4 €) 
 

O TELE A DUŠI                     *Be2Can                                utorok 31.10., 19.30 hod. 
„Dvaja ľudia, jeden sen”. Nekonvenčná love story dvoch odlišných ľudí: starnúceho finančného riaditeľa 

bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia majú rovnaké sny a pokúšajú sa ich spoločne 

naplniť. Ľahko excentrická romanca s prvkami drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti 

a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film zároveň dopĺňa výrazná vizuálna stránka a sústredená práca 

s hercami. Zlatý medveď na MFF Berlinale 2017!                                         (Maďarsko., 2017, 116´, 3 € / 4 €) 

 

 

 
 

 


