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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 *** 
 

J A N U Á R   2 0 2 3 

 

VÁŽENÍ MILOVNÍCI FILMU – z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie budovy  

Starého divadla vás dočasne pozývame do priestorov  NITRIANSKEJ   SYNAGÓGY 

a bodu.K7  - priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu     
 

 

P I A R G Y          *SK..                      utorok 17.1., 19.30 hod. – SYNAGÓGA!!! 

Milostný príbeh o nejasnej vine, láske a krutom treste. Dedina Piargy bude žiť hriešnym 

životom, pokiaľ v jednu fašiangovú noc celkom nezmizne. Akoby ju čerti odniesli s ľuďmi, domami aj 

zvieratami. Naplnia sa proroctvá starej vedmy Uli (Jana Oľhová) o príchode ancikrista a krutom treste? Dej filmu 

vznikol na motívy novely Františka Švantnera. Mladá, krásna a chudobná Juliša (Judit Bárdos) tu zaplatí krutú 

daň za túžbu po lepšom živote. Keď sa vydá za Martina (Daniel Fischer) – syna najbohatšieho statkára, ocitne sa 

v rodine, kde vládnu tvrdé pravidlá. Nielenže bude čeliť nepríjemnému tlaku svokry, ale nedokáže sa ubrániť ani 

násilným zvodom svokra (Attila Mokoš). Juliša sa napriek tomu do manželovho otca zamiluje a vznikne ľúbostný 

trojuholník. Zakázané tajomstvo však neostane dlho utajené a vyťažiť z neho zatúžia všetci. Julišina sestra, ľudia 

v obci a dokonca aj dedinský kňaz.                                                (SR – ČR - Macedónsko, 2022, 100´, 4 € / 5 €) 
 

OSEM HÔR      *Cannes                   utorok 24.1., 19.30 hod. – SYNAGÓGA!!! 

Film o prerode chlapcov na mužov, hodnote priateľstva a hľadaní zmyslu života v tichu 

spektakulárnych Álp či Himalájí.  
Pietro je chlapec z rušného talianskeho mesta, Bruno je chlapec z Bohom zabudnutej alpskej dediny. Jeden sa 

každé leto vracia do hôr s rodičmi, druhý kopce nikdy neopúšťa. Zdieľajú lásku k majestátnym vrcholom, zložitý 

vzťah k vlastným otcom a časom si obaja  nechajú narásť husté brady. Tak ako príroda rastie, oschýna a znovu 

rozkvitá, mení sa aj ich priateľstvo. Strata v Pietrovom živote ho po mnohých rokoch zavedie naspäť na vidiek a 

opätovné stretnutie s Brunom zmení jeho pohľad na svet. Za adaptáciu rovnomennej knihy Paola Cognettiho 

získali autori Cenu poroty na festivale v Cannes.                            (Talian.-Franc.-Belg., 2022, 147´, 4 € / 5 €) 
 

 

 

Aktuálne informácie sledujte na  www.kinoklubnitra.sk  
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