
12.05.2016 r. EL CLAN 
czwartek g. 18.00 reż. Pablo Trapero, Argentyna/Hiszpania 2015 

(110 min)
w.: Guillermo Francella, Peter Lanzani, 
Stefania Koessi

„Srebrny Lew” na MFF w Wenecji’2015

Arquimedes  Puccio  robił  karierę  w  wojsku  w  czasach 
rządów argentyńskiej junty. Po upadku reżimu, podobnie jak wielu 
byłych wojskowych, stał  się czarną owcą, bez prawa do wypłaty 
wojskowych świadczeń. Jako odpowiedzialna głowa rodziny musi 
zadbać o jej utrzymanie. Uruchamia, dobrze prosperujący w latach 
80.  ubiegłego  wieku,  rodzinny  biznes,  polegający  na  porywaniu 
majętnych obywateli dla okupu…

19.05.2016 r. AURORA
czwartek g. 18.00  reż. Rodrigo Sepúlveda, Chile 2014 (98 min)

w.: Amparo Noguera, Luis Gnecco, 
Jaime Vadell

 Nagroda za scenariusz na MFF w Valladolid’2015

Ta  historia  wydarzyła  się  naprawdę.  Sofia  i  Pedro  są  
kochającym się małżeństwem w średnim wieku. Brakuje im tylko  
jednego – dziecka. Starają się o adopcję, co wymaga uzbrojenia  
się w cierpliwość. Pewnego dnia Sofia trafia na artykuł w gazecie o  
martwym  noworodku  znalezionym  na  śmietniku.  To  mogło  być  
przecież dziecko, na które czeka. Nie może pogodzić się z myślą,  
że odejdzie bezimiennie z tego świata. Decyduje się wyprawić mu  
godny pochówek…

26.05.2016 r. ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT
czwartek g. 18.00  reż. Jaco Van Dormael, 

Belgia/ Francja/Luksemburg 2015 (113 min)
w.: Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, 
Catherine Deneuve

Gdzie  mieszka  Pan  Bóg?  W  Brukseli.  Największą 
przyjemność sprawia mu oglądanie telewizji,  dokuczanie żonie 
i wymyślanie  praw,  które  komplikują  ludziom życie.  Do czasu. 
Jego  córka  Ea  nie  może  już  tego  znieść  i  postanawia  się 
zbuntować.  Wykrada  ojcu  z  komputera  hasła  i  wszystkie 
tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat na nowo…

9.06.2016 r. PARKING 
czwartek g. 18.00 reż. Bence Miklauzić, Węgry 2014 (91 min)

w.: Ferenc Lengyel, Tibor Szervét,
Lia Pokorny

Prywatny parking to królestwo jego właściciela. On tutaj 
rządzi i ustala zasady. Nie chce im się podporządkować pewien 
nadziany biznesmen, który uważa, że pieniądze mogą wszystko. 
Tym razem źle trafił.  Rozpoczyna się brutalna walka o to,  kto 
postawi  na  swoim.  Walka,  w  której  wszystkie  chwyty  są 
dozwolone…



16.06.2016 r. FÚSI
czwartek g. 18.00 reż. Dagur Kári, Islandia 2015 (90 min)

w.:  Gunnar  Jónsson,  Ilmur  Kristjánsdóttir,  
Sigurjón Kjartansson

Nagrody na Tribeca Film Festival‘2015 za najlepszy film fabularny,  
sce nariusz i  rolę  męską (G.  Jónsson);  nagroda za  reżyserię  na  
MFF w Kairze’2015; nagroda za najlepszą rolę męską (G. Jónsson)  
na MFF w Valladolid’2015

Fúsi  jest  singlem  po  czterdziestce.  Z  powodu  swojej 
sylwetki  (bardzo  duży  misiek)  nie  ma  powodzenia  u  kobiet. 
Zresztą specjalnie  mu to  nie  przeszkadza.  Na urodziny dostaje 
oryginalny prezent: karnet na lekcje tańca. Olbrzym-niezgrabiasz 
nie  uważa tego za dobry pomysł,  ale  co ma do stracenia? Na 
zajęciach poznaje kobietę „po przejściach”,  równie samotną jak 
on,  co  daje  cień  nadziei  na  związek  dwóch  poobijanych  przez 
życie dusz…

23.06.2016 r. UDAR SŁONECZNY 
czwartek g. 18.00 reż. Nikita Michałkow, Rosja 2014 (159 min)

w.: Martins Kalita, Wiktoria Sołowjowa, 
Aleksiej Djakin

Nagroda za zdjęcia na MFF w Szanghaju’2015; Rosyjskie Nagrody  
Filmowe’2015  za  najlepszy  film,  zdjęcia,  scenografię,  kostiumy  i  
muzykę

Scenariusz  do  filmu  powstał  na  motywach  dziennika 
„Przeklęte  dni”  i  opowiadania  „Udar  słoneczny”  Iwana  Bunina. 
Zmysłowa  opowieść  o  gwałtownej  i  niespodziewanej  miłości. 
Zaledwie  jedna  namiętna  noc  spędzona  z  nieznajomą,  jest  dla 
bohatera filmu początkiem miłosnego obłędu. Ten „udar  słoneczny” 
nie mija nawet w dni straszliwej zagłady rosyjskiego imperium.

Zrealizowano przy wsparciu PISF

Nagroda Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej ‘2013

dla najlepszego DKFu - DKF „Zwierzyńczyk”

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
„ZWIERZYŃCZYK”

przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w 
Zwierzyńcu

POKAZY KLUBOWE
Maj\Czerwiec 2016

Karnety i bilety do nabycia w CKiBP oraz przed 
seansami w kasie kina
Cena karnetu: 40 zł
Cena wejściówki: 10 zł


