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

Listopad\Grudzień 2016
Karnety i wejściówki do nabycia w CKiBP oraz przed
seansami w kasie kina
Cena karnetu: 40 zł
Cena wejściówki: 10 zł
10.11.2016 r.
czwartek g. 18.00

U PANA MARSA BEZ ZMIAN
reż. Dominik Moll, Francja/Belgia 2016 (101 min)
w.: Françoi Damien, Vincent Macaigne,
Veerle Baetens

Philippe zostaje sam z dwójką dzieci, z którymi nie potrafi się
dogadać. Podobne problemy ma w pracy. Jego współpracownik to zamknięty
w sobie dziwak, który obcina mu ucho tasakiem. Następnie zjawia się w jego
domu, a wraz z nim kobieta, w której zakochał się podczas pobytu w szpitalu
psychiatrycznym. Tym razem parę połączyła misja terrorystycznego ataku na
zakład przetwórstwa drobiu…

17.11.2016 r.
czwartek g. 18.00

MISTRZ I MAŁGORZATA
reż. Jurij Kara, Rosja 1994 (125 min)
w.: Wiktor Rakow, Anastazja Wertyńska,
Nikołaj Burlajew

Stosunkowo wierna ekranizacja nieśmiertelnej powieści Bułhakowa.
Pojawiają się tu jednak postacie w książce pozornie nieobecne: Lenin, Stalin
i Hitler. Są za to wątki, które Kara pominął. Film był jedną z najdroższych
produkcji kina rosyjskiego (15 mln $), ale wskutek pechowych okoliczności
(czyżby robota Szatana?), miał swoją premierę dopiero po siedemnastu latach
od powstania.
24.11.2016 r.
NIE OPUSZCZAJ MNIE
czwartek g. 18.00
reż. Jin Mo-young, Korea Płd. 2014 (86 min)
Nagroda za najlepszy dokument na MFF w Los Angeles’2015; nagroda
publiczności na MFF w Moskwie’2015
Film o miłości jak z bajki. Para staruszków, która prawie dobiega setki,
nie utraciła nic z młodzieńczych uczuć. Upływ czasu daje się im we znaki, ale
nadal cieszą się z tego, że są razem, okazują sobie czułość i przywiązanie.
Potrafią zachowywać się spontanicznie, w żartach i zabawie, jak dzieci. I tylko
coraz częściej myślą o tym, kto pierwszy z nich przejdzie na drugą stronę…
Największy sukces kasowy w historii południowokoreańskiego dokumentu
(4 mln widzów).
1.12.2016 r.
czwartek g. 18.00

CAŁKOWITE POSŁUSZEŃSTWO
reż. Luis Urquiza, Meksyk 2014 (99 min)
w.: Juan Manuel Bernal, Sebastian Aguirre,
Juan Ignacio Aranda
Grand Prix na MFF w Montrealu’2014; Meksykańskie Nagrody Filmowe
Ariel’2015 za scenariusz i rolę męską (J.M. Bernal)
Juan, młody seminarzysta, poddawany jest różnym próbom mającym
złamać jego charakter i morale. To formowanie przez kościelnych
przełożonych, oficjalnie nazywa się „podążaniem śladami św. Ignacego
Loyoli”. A jego celem jest wymuszenie na alumnach bezwzględnego
posłuszeństwa…
8.12.2016 r.
czwartek g. 18.00

POKAZ NIESPODZIANKA

