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8 października 2020

PARASITE

reż. Bong Joon-ho, Korea Płd. (132 min)

Złota Palma na MFF w Cannes'2019; Złoty Glob'2020 za najlepszy film obcojęzyczny; Oscary'2020 za najlepszy
film, reżyserię, scenariusz u film obcojęzyczny; nagroda publiczności na MFF w Rotterdamie'2020

,,Parasite" to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości
wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez
kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie tworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać
się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie w którym liczy się tylko bezwzględność i sukces,
przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej
granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym co absolutnie zabronione.

15 października 2020

BÓL I BLASK
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania 2019 (113 min)
w.: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia

Nagroda za rolę męską na MFF w Cannes'2019; Europejska Nagroda Filmowa'2019 za rolę męską (A. Banderas)

Wielki powrót Pedra Almodóvara. Głównym
bohaterem filmu jest reżyser Salvador Mallo,
pogrążony w kryzysie ,,mistrz uwielbiany
przez publiczność". Salvador zrywa kolejne
więzi ze światem i zwraca się ku przeszłości czasom dzieciństwa, pierwszej miłości i
momentowi, w którym kino stało się dla niego
sensem życia. ,,Ból i blask", choć zaskakująco
kameralny i wyciszony, jednocześnie zawiera
w sobie wszystko to, za co kochamy Almodóvara: zachwycającą wrażliwość wizualną i zgrabne
połączenie subtelności z ekscentrycznym poczuciem humoru.

22 października 2020

Niewidoczne życie
sióstr Gusmao

reż. Karim Ainouz, Brazylia / Niemcy 2019 (139 min)
w.: Julia Stockler, Carol Duarte, Flavia Gusmao

Grand Prix (w sekcji Un Certain Regard) na MFF w Cannes'2019; Silver Spike, nagrody za role kobiece
(J. Stockler, C. Duarte) oraz nagroda FIPRESCI na MFF w Valladolid'2019; nagroda za zdjęcia oraz nagroda
publiczności na Latin American Film Festival w Limie'2019

Poruszająca opowieść o sile
siostrzeństwa i hartowaniu
się kobiecego charakteru w
świecie
zdominowanym
przez mężczyzn. Brazylia,
lata 50. Siostry Gusmao - na
przekór
patriarchalnym
stereotypom - chcą żyć po
swojemu: Euridice marzy by
zostać pianistką, Guida
oddałaby wszystko za
wielką miłość. Gdy na skutek dramatycznych wydarzeń obie zostają rozdzielone, nigdy
nie przestaną wierzyć, że w końcu się odnajdą.

29 października 2020

Boże Ciało
reż. Jan Komasa, Polska 2019 (115 min)
w.: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel

Nominacja do Oscara'2020 za najlepszy film zagraniczny; nagroda za reżyserię, scenariusz, drugoplanową rolę
kobiecą (E. Rycembel), nagroda dziennikarzy i nagroda publiczności na FPFF w Gdyni'2019; nagrody za
najlepszą rolę męską (B. Bielenia) na MFF w Chicago'2019 i Sztokholmie'2019.

20-latni chłopak przechodzi w poprawczaku
przemianę duchową. Po warunkowym
zwolnieniu trafia na głuchą prowincję. Tutaj,
pod nieobecność miejscowego księdza,
wykorzystuje okazję i udając nowo przybyłego

duchownego, zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jego niekonwencjonalne metody
i charyzma sprawiają, że udaje mu się poruszyć ludzi pogrążonych w tragedii, jaka
niedawno wstrząsnęła lokalną społecznością.

5 listopada 2020

Oficer i szpieg

reż. Roman Polański, Francja / Włochy 2019 (132 min)
w.: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

Srebrny Lew oraz nagroda FIPRESCI na MFF w Wenecji'2019; Cezary'2020 za reżyserię, scenariusz adaptowany
i kostiumy.

Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda
Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na
dożywocie za zdradę ojczyzny i zesłanego na
Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej.
Nowy szef wywiadu - Georges Picquart - wkrótce
po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody
przeciwko skazanemu oficerowi zostały
spreparowane. Wbrew swoim przełożonym,
Picquart postanawia ujawnić prawdę za wszelką
cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie
zapowiadająca się kariera Picquarta, ale i wielki
międzynarodowy skandal, który może wpłynąć
na bieg historii.

