
31.03.2016 r. VICTORIA
czwartek g. 18.00 reż. Sebastian Schipper, Niemcy 2015 (140 min)

w.: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski

Srebrny Niedźwiedź za zdjęcia na MFF w Berlinie’2015; Niemieckie  
Nagrody  Filmowe’2015 za najlepszy film, reżyserię, zdjęcia, rolę męską,  
kobiecą i muzykę

Jedna  noc w Berlinie,  która  nie  ma końca.  Victoria  szaleje  na 
parkiecie i przy barze. Po wyjściu z lokalu daje się poderwać czwórce 
podpitych  kumpli.  Razem  chcą  przedłużyć  tak  dobrze  rozpoczęty 
wieczór,  ale  co  pomysł  to  głupszy  i  ryzykowny.  Nawet  nie  zauważają 
kiedy niewinna zabawa zaczyna zmieniać się w niebezpieczną grę. Grę, 
z której nie można już się wycofać…

7.04.2016 r.  SYN SZAWŁA
czwartek g. 18.00 reż. Lászlo Nemes, Węgry 2015 (107 min)

w.: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

 Oscar‘2016 za najlepszy film obcojęzyczny; Złoty Glob‘2016 za 
najlepszy film obcojęzyczny; Grand Prix Jury oraz nagroda FIPRESCI na  
MFF w Cannes’ 2015

Najczęściej  nagradzany  na  świecie  film  ostatniego  sezonu,  
opisuje  48  godzin  z  życia  więźnia  Auschwitz.  Jego  bohater  jest  tylko  
trybikiem w machinie  obozowej  zbrodni.  Wprowadza ofiary  do komory  
gazowej, potem spala ich zwłoki w krematorium. Swoje zajęcie traktuje  
z obojętną rutyną. Chce za wszelką cenę przeżyć. W pewnym momencie  
dociera  do niego,  że  wśród  zagazowanych  ciał  są  zwłoki  jego  syna.  
Od tej  chwili  zrobi  wszystko by wykraść zwłoki  i  godnie je  pochować,  
w samym środku piekła. Wstrząsające kino!

14.04.2016 r.  PRAWIE JAK MATKA
czwartek g. 18.00 reż. Anne Muylaert, Brazylia 2015 (114 min)

w.: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles

 Nagroda publiczności na MFF w Berlinie’2015; Nagroda Specjalna 
Jury na Sundance Film Festival’2015

Val  jest  gosposią  i  poświęca  siebie  bez  reszty  swoim 
chlebodawcom. Także swoją córkę, z którą nie widziała się od lat. 
Tymczasem  dziewczyna  dorosła  i  wybiera  się  na  studia. 
Bezceremonialnie wkracza tym samym w życie matki.  Konflikt  jest 
nieunikniony.  Obie  kobiety  muszą  nie  tylko  rozliczyć  się 
z przeszłością, ale również stawić czoła nowym wyzwaniom…

21.04.2016 r. UMRIKA
czwartek g. 18.00 reż. Prashant Nair, Indie 2015 (98 min)

w.: Suraj Sharma, Tony Revolori, Adil Hussain

Nagroda publiczności na Sundance Film Festival’2015; nagroda 
FIPRESCI  na MFF w Kairze’2015

Udai,  jak  wielu  młodych ludzi,  opuszcza rodzinną wioskę by 
szukać szczęścia w dalekiej,  mitycznej Umrice.   Czyli  Ameryce,  jak 
nazywają ją tamtejsi mieszkańcy. Na jakiś czas słuch po Udaiu ginie, 
aż  nagle  zaczynają  przychodzić  seriami  listy  pełne  zachwytów nad 
amerykańskim stylem życia. Jego młodszy brat decyduje się na taką 
samą wyprawę…



28.04.2016 r. BARANY. ISLANDZKA OPOWIEŚĆ
czwartek g. 18.00 reż. Grimur Hákonarson, Islandia 2015 (93 min)

w.:  Sigurdur  Sigurjonsson,  Theodor  Julinsson,  
Charlotte Boving

Grand Prix na MFF w Salonikach’2015; Grand Prix na MFF w Valladolid’
2015; Grand Prix na MFF w Zurychu’2015

Dwaj  bracia,  hodowcy  owiec,  nie  odzywają  się  do  siebie  od 
czterdziestu  lat.  Czasem  tylko  komunikują  się  ze  sobą  przez  psa 
posłańca.  Niewykluczone,  że  nawet  już  nie  pamiętają  tego,  co  ich 
poróżniło.  Ale  żaden  z  nich  nie  chce  ustąpić,  ani  pierwszy  wykonać 
pojednawczego gestu.  Obaj  przywykli  do  samotności,  a  ich  jedynymi 
towarzyszami  są  zwierzęta.  Nad  owcami  zawisła  jednak  katastrofa. 
Chcąc nie chcąc, aby ratować stado muszą wykonać jakiś krok w swoją 
stronę…

5.05.2016 r. NASZA WIELKA ROZPACZ 
czwartek g. 18.00 reż. Seyfi Teoman, Turcja/Niemcy/Holandia 2011 

(100 min)
w.:  Ilker Aksum, Fatih Al, Günes Sayin

Nagroda Specjalna Jury, nagroda za zdjęcia oraz nagroda publiczności 
na MFF w Stambule’2011

Dwaj  mężczyźni  po  trzydziestce  pielęgnują  męską  przyjaźń 
jeszcze od czasów studenckich.  W ich  ustabilizowane życie  wkracza 
pewnego dnia  młoda,  atrakcyjna dziewczyna,  powierzona ich  opiece. 
Początek wspólnego przebywania pod jednym dachem nie zapowiada 
nic  dobrego.  Ale  z  czasem  Nihal  zawładnie  uczuciami  starych 
kawalerów…
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