
6.10.2016 r. ŚMIERĆ W SARAJEWIE 
czwartek g. 18.00 reż. Danis Tanović, 

Francja/Bośnia i Hercegowia 2016 (85 min)
w.: Snežana Vidović, Vedrana Seksan, 
Muhamed Hadzović

 Srebrny Niedźwiedź oraz nagroda FIPRESCI na MFF 
w Berlinie’2016

W  Sarajewie  trwają  przygotowania  do  wielkiej  gali 
w rocznicę wybuchu I wojny światowej. Jej początek wziął miejsce 
właśnie tutaj, od zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Od tamtego 
czasu  Sarajewo  przeżyło  wiele  wstrząsów.  I  można  odnieść 
wrażenie,  że  do  dziś  nie  pozbyło  się  balastu  przeszłości. 
Tymczasem za kulisami spektakularnej uroczystości znowu czają 
się złowieszcze cienie…

13.10.2016 r.  WRÓBLE
czwartek g. 18.00  reż. Rúnar Rúnarsson, 

Islandia/Dania/Chorwacja 2015 (99 min)
w.: Atli Oskar Fjalarsson, Rakel Björk 
Björnsdóttir, Ingvar Eggert Sigurdsson

Złota Muszla na MFF w San Sebastian’2015; Srebrny Hugon na  
MFF w Chicago’2015; nagroda za scenariusz i najlepszy film  
fabularny na MFF w Sao Paulo’2015; najlepszy film (w konkursie  
1-2) na Warszawskim Festiwalu Filmowym’2015

16-letni Ari na jakiś czas musi przeprowadzić się do ojca, do 
miejsca  swojego  dzieciństwa.  Na  początek  odnawia  znajomość 
z Larą, którą niegdyś darzył sympatią. Ona nie ma nic przeciwko 
temu,  ale  jej  zaborczy  chłopak-macho,  owszem.  Każde 
rozwiązanie nie wygląda dobrze…

20.10.2016 r.  KWIAT WIŚNI I CZERWONA FASOLA
czwartek g. 18.00 reż. Naomi Kawase, 

Japonia/Francja/Niemcy 2015 (113 min)
w.: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

Nagroda publiczności na MFF w Cork’2015; nagroda publiczności  
w Sao Paulo’2015; nagroda za reżyserię na MFF 
w Valladolid’2015; nagroda publiczności na festiwalu Wiosna 
Filmów w Warszawie’2016 

Nieco  zdziwaczała  starsza  pani,  zjawia  się  na  stoisku 
z naleśnikami  w  poszukiwaniu  pracy.  Właściciel,  mrukliwy 
mężczyzna, początkowo okazuje jej niechęć, ale ona wpycha mu 
do ręki pastę zrobioną według własnego, sekretnego przepisu. Jej 
smak sprawia, że właściciel zmienia zdanie. I otwiera się na nową 
znajomość…

27.10.2016 r. RAGTIME 
czwartek g. 18.00 reż. Miloš Forman, USA 1981 (149 min)
 w.: Howard E. Rollins Jr., James Cagney, 

Elizabeth McGovern

Nowy Jork, 1910.  Coalhouse Walker Jr. jest czarnoskórym 
pianistą, któremu udało się wybić ponad przeciętność. Ma zamiar 
poślubić porzuconą wcześniej z dzieckiem Sarę, obecnie będącą 
pod  opieką  białej  rodziny.  Jednak  głupi  żart  strażaka-rasisty 
i dyskryminacja  kolorowych,  popchnęły  Walkera  do  aktu 
terrorystycznego  –  zajęcia  biblioteki  miejskiej  z  użyciem 
materiałów wybuchowych… 

3.11.2016 r.  POKAZ NIESPODZIANKA
czwartek g. 18.00



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
Październik\Listopad 2016

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


