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THE FLORIDA PROJECT

dramat / USA / 1 godz. 55 min

FILM OTWARCIA / SEKCJA GŁÓWNA

27.01 / SOBOTA 29.01 / PONIEDZIAŁEK

4

19:00

Moonee ma sześć lat i zawadiacki, nie do końca kompletny uśmiech. Mała
rozrabiaka uwielbia lody, a dni spędza poza domem z paczką swoich równie
żądnych przygód przyjaciół. Dom w ich przypadku oznacza motel Magic
Castle, wściekle liliowy budynek z zewnątrz przypominający kiczowaty
pałac z bajki. W pokojach, które można wynająć na godziny, raczej nie
spotka się księżniczki. Mieszkają tu za to rozmaici dziwacy, życiowi
przegrani i ledwo zarabiające najniższą krajową sprzątaczki. nnnnnnnnnnn
Mała rozrabiaka, razem ze swoją zbuntowaną mamą, Halley, układają sobie
życie w niezwykłym miejscu, w którym przyszło im mieszkać. Nieświadoma
coraz bardziej ryzykownych kroków, jakie podejmuje Halley, by opłacić
pokój w motelu na kolejny tydzień, Moonee jest najszczęśliwszym
dzieckiem na świecie. Całkiem, jakby czerpała energię z wychylającego się
zza horyzontu pobliskiego Disneylandu. n
reżyseria: Sean Baker
scenariusz: Sean Baker, Chris Bergoch
zdjęcia: Alexis Zabe
obsada: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto,
Christopher Rivera, Caleb Landry Jones

TUBIS TRIO
jazz / Łódź

KONCERT OTWARCIA

28.01 / NIEDZIELA

18:00

Docenione przez krytyków trio jazzowe. Zespół wykonuje autorskie kompozycje, których styl nakreśla improwizacja zaczerpnięta z jazzu, ale otwarta
na szersze horyzonty. Jak mówi pianista Maciej Tubis: ”Słowo jazz zbyt
ogranicza i szufladkuje”. W ten sposób powstają utwory z melodyjnymi
tematami, ale nieprzewidywalnymi formami. Klasycyzujące polifonie
przechodzą w rockowe ostinata. Trio inspiracje czerpie z szeroko pojętej
muzyki, czasami sięgając nawet po tematy muzyki pop, ale przerobione
z największym kunsztem artystycznym. W ten sposób nawiązując
do zespołów takich jak The Bad Plus czy E.S.T. Tubis Trio zaskakuje
publiczność świeżością z jaką podchodzi do każdego koncertu. Zawsze
dając 100% ekspresji, która jest najważniejsza w tym zespole i którą
publiczność zawsze w pełni od muzyków odbiera. Cytując jednego
ze słuchaczy: ”Podobało mi się! Ale to chyba nie był jazz? Bo ja jazzu to nie
lubię!”.
nnnnnn
Jesienią 2017 roku wydali fenomenalną płytę ”The Truth”.
skład: Maciej Tubis (fortepian), Paweł Puszczało (kontrabas),
Przemek Pacan (perkusja)
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BrAcia Lumière

dokumentalny / Francja / 1 godz. 30 min

SEKCJA DOKUMENT

30.01 / WTOREK

17:00

Porywająca historia narodzin kina - z pasją i humorem opowiedziana przez
Thierry'ego Fremaux, dyrektora Festiwalu Filmowego w Cannes i Instytutu
Lumiere w Lyonie. Dokument "Bracia Lumiere" to unikalne spojrzenie
na Francję i świat z początków współczesnej ery, a przede wszystkim
pasjonująca opowieść o pierwszych filmach, które wyznaczyły drogę dla
dzisiejszego kina. W 1895 roku Louis i Auguste Lumiere wymyślili kinematograf i nakręcili pierwsze w historii filmy. Z czasem, usprawniając pracę
kamery, doskonaląc kompozycję kadru, wprowadzając duble i śmiało
eksperymentując z efektami specjalnymi, położyli podwaliny pod sztukę
filmową. Spośród nakręconych przez nich ponad 1400 produkcji, Thierry
Fremaux wybrał 114 obrazów - zarówno klasyczne arcydzieła, jak i zaskakujące, nieznane dotychczas filmowe odkrycia. Wszystkie one, zrekonstruowane cyfrowo, zostały zebrane dla uczczenia wspaniałego dziedzictwa
braci Lumiere. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn+

reżyseria: Thierry Frémaux
scenariusz: Thierry Frémaux
obsada: Thierry Frémaux, Martin Scorsese
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JESZCZE NIE KONIEC
dramat / Francja / 1 godz. 33 min

SEKCJA GŁÓWNA

30.01 - 31.01 / WTOREK - ŚRODA

19:00

PRZEDPREMIERA

Niecierpliwa, aczkolwiek zachowująca pokerową twarz sędzia wysłuchuje
prawników rozbitego małżeństwa, Miriam i Antoine’a Bessonów, toczącego
bój o prawa do opieki nad dziećmi. Żadna z osób obecnych na sali rozpraw
nie wydaje się szczególnie przejmować losem Joséphine, jako że dziewczyna właśnie wchodzi w wiek pełnoletni. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ale 11-letni Julien to co innego. Wszyscy zdają się koncentrować na jego
potrzebach i pragnieniach. Chłopiec nie jest obecny na spotkaniu, jednak
zostaje odczytane jego oświadczenie, wedle którego nie chce utrzymywać
kontaktu z ojcem. Miriam składa także wniosek o wyłączną opiekę
z powodu rzekomej przemocy, jakiej ten miał się dopuścić wobec ich córki.
Mężczyzna odrzuca oskarżenia i przedstawia własną wersję wydarzeń.
Istotnie, nie ma żadnych dowodów na swoją niewinność. Julien staje się
zakładnikiem narastającego konfliktu pomiędzy rodzicami. Przyparty
do muru stara się zapobiec najgorszemu.n
reżyseria: Xavier Legrand
scenariusz: Xavier Legrand
zdjęcia: Nathalie Durand
obsada: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria
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HISTORIA, KTÓRA ZABIŁA
LUDZKĄ NIEPAMIĘĆ

spotkanie, konferencja prasowa i pokaz fragmentów filmu

SPOTKANIE

31.01 / ŚRODA

17:30

Spotkanie z ekipą realizatorską filmu "Obłoki śmierci. Bolimów 1915"
w reżyserii Ireneusza Skruczaja. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
"Obłoki Śmierci. Bolimów 1915" to fabularyzowany film dokumentalny
ukazujący historię niemieckich ataków gazowych nad Rawką i Bzurą
w drugim roku I Wojny Światowej. To niezależna produkcja i debiut reżyserski Ireneusza Skruczaja. Wychowany w Bolimowie, wiedział, że jego pierwszy autorski
projekt filmowy będzie poświęcony historii
tego wyjątkowego miejsca. nnnnnnnnnnnn
n
n
Oficjalna strona filmu:
www.oblokismierci.plnn
Ireneusz Skruczaj
montażysta telewizyjny i filmowy, medialny
feelancer pracujący pod szyldem Skru
Production
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MAUDIE

biograficzny, dramat / Irlandia, Kanada / 1 godz. 55 min

SEKCJA SIEDEMNASTA

01.02 / CZWARTEK

17:00

Najlepszy film dkf „bez nazwy”
W roku 2017

Dziejący się w kanadyjskiej Nowej Szkocji film Aisling Walsh to niezwykły
romans, w którym pewien samotnik (Ethan Hawke) proponuje kruchej,
ale zdeterminowanej kobiecie zwanej Maudie (Sally Hawkins), żeby była
jego gospodynią domową. Ona, choć cierpi z powodu wrodzonej choroby,
jest pełna energii. Chce być niezależna, żyć z dala od nadopiekuńczej
rodziny – i przede wszystkim pragnie z wielką pasją malować swoje
wyjątkowe obrazy. Pierwowzorem głównej postaci była Maud Lewis
(1903-1970): malarka-amatorka słynąca z barwnych pejzaży, bohaterka
kilku dokumentów i książek, dzisiaj uważana za jednego z najważniejszych
kanadyjskich artystów ludowych. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Czuła opowieść, w której zakochała się publiczność i krytycy na całym
świecie, a z 11. edycji Festiwalu Filmowego Dwa Brzegi w Kazimierzu
Dolnym film wrócił jako zwycięzca, otrzymując Nagrodę Publiczności. n
reżyseria: Aisling Walsh
scenariusz: Sherry White
zdjęcia: Guy Godfree
obsada: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett, Gabrielle Rose,
Zachary Bennett
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POWRÓT DO MONTAUK

dramat / Niemcy / 1 godz. 46 min

SEKCJA GŁÓWNA

01.02 - 02.02 / CZWARTEK - Piątek

19:00

Jeden mężczyzna i dwie kobiety. Co ich łączy? Banalny trójkąt miłosny
i krótkotrwałe pożądanie, a może skomplikowana relacja, która nie może
mieć szczęśliwego zakończenia? On – dojrzały i popularny pisarz
z niezamkniętą przeszłością, szukający odkupienia, rozdarty miłością
do dwóch kobiet. One – namiętne, nieznające kompromisów w relacji, dwa
silne i wyraziste żywioły – ogień i woda. Wszyscy pragną jednego –
prawdziwego i czystego uczucia, jednak błędy z przeszłości i skrywane
tajemnice nie pozwalają im na zbliżenie się do tego ideału. Czy ich los się
odmieni, czy wybory których dokonają dadzą im szczęście? Piękny film
o trudnej, ale prawdziwej miłości. n

reżyseria: Volker Schlöndorff
scenariusz: Volker Schlöndorff, Colm Toibin
zdjęcia: Jérôme Alméras
obsada: Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isioma LabordeEdozien, Niels Arestrup
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MIKROMUSIC

jazz, trip-hop, pop / Wrocław

KONCERT

03.02 / SOBOTA

19:00

Mikromusic zadebiutował wydanym w 2006 roku albumem o tej samej
nazwie. Pojawiło się na nim wielu gości, m.in. Leszek Możdżer oraz Sambor
Dudziński. Po 11 latach, 5 albumach studyjnych i 3 albumach koncertowych,
zespół powrócił we wrześniu 2017 r. z nowym singlem "Synu", który był
zapowiedzią szóstego, długogrającego krążka. 16 października zespół
zaprezentował drugi, tytułowy singiel z płyty. Premiera albumu odbyła się
30 października. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tym razem zespół postanowił wydać samodzielnie: ”Wracamy do korzeni
wydawania niezależnego. Nagrywamy płytę bez żadnych ograniczeń
artystycznych i formalnych. A mając totalną wolność nie spełniamy niczyich
oczekiwań. Nagrywamy nowe piosenki z ogromną radością i przyjemnością,
co na płycie będzie jak najbardziej do usłyszenia”. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
To najbardziej ”piosenkowa” płyta Mikromusic w większości inspirowana
muzyką lat 60-tych i 80-tych. n
skład: Natalia Grosiak (wokal), Dawid Korbaczyński (gitara),
Robert Szydło (gitara basowa), Robert Jarmużek (piano), Adam Lepka
(trąbka i instrumenty perkusyjne), Łukasz Sobolak (perkusja)
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ATAK PANIKI

komedio-dramat / Polska / 1 godz. 40 min

SEKCJA GŁÓWNA

04.02 - 05.02 / NIEDZIELA - PONIEDZIAŁEK

19:00

Wielowątkowa opowieść, w której zwykli ludzie wpadają w wir nieoczekiwanych zdarzeń, co radykalnie odmieni ich życie. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Atrakcyjna autorka kryminałów na randce spotyka swojego byłego. Wracające z wakacji małżeństwo wybiera najgorsze miejsca w samolocie.
Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę i przeżywa totalny odlot. Młoda
dziewczyna ryzykuje, że koleżanki zdemaskują ją jako gwiazdę porno.
Panna młoda z pomocą psiego psychologa rodzi na własnym weselu,
a w tym czasie kelner próbuje uratować planetę. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Brawurowa komedia, w której nic nie jest tym, czym się wydaje, a codzienność zamienia się w czyste wariactwo. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-

n

n

n

n

n

reżyseria: Paweł Maślona
scenariusz: Paweł Maślona, Bartłomiej Kotschedoff, Aleksandra Pisula
zdjęcia: Cezary Stolecki
obsada: Dorota Segda, Artur Żmijewski, Grzegorz Damięcki, Magdalena
Popławska, Mirosław Haniszewski, Andrzej Konopka
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n

FUGAZI. CENTRUM WSZECHŚWIATA

dokumentalny, animacja, muzyczny / Polska / 40 min

REPUBLIKA. NARODZINY LEGENDY

dokumentalny, muzyczny / Polska / 51 min

SEKCJA DOKUMENT

06.02 / WTOREK

17:00

”Fugazi. Centrum wszechświata” przedstawia burzliwą historię jednego
z pierwszych rockowych, niezależnych klubów muzycznych w wolnej
Polsce, uznawanego ówcześnie za największe tego typu miejsce w całej
Europie Środkowo – Wschodniej. Klubu, który w 1992 roku stał się najważniejszym miejscem na mapie odradzającej się Warszawy i skupił niezwykłą
społeczność młodych ludzi kochających muzykę i dobrą zabawę.
n
reżyseria i scenariusz: Leszek Gnoiński
”Republika. Narodziny legendy” to historia przyjaźni i rodzącego się fenomenu Republiki. Opowieść o pierwszym okresie działalności zespołu,
zakończony jego rozpadem w 1986 r. z ciekawymi mało znanymi archiwami
filmowymi i muzycznymi. Film porusza kontekst historyczny czasów
i miejsca twórczego fermentu, jakim było wówczas środowisko skupione
wokół Studenckiego Klubu Pracy Twórczej ”Od Nowa”. nnnnnnnnnnnnnn
reżyseria i scenariusz: Ryszard Kruk
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FANTASTYCZNA KOBIETA

dramat / Hiszpania, Niemcy, USA, Chile / 1 godz. 44 min

SEKCJA GŁÓWNA

06.02 - 07.02 / Wtorek - Środa

14

19:00

Orlando planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie młodszej od niego
partnerki, Mariny. Prezent wręcza jej podczas romantycznego wieczoru,
który para spędza w Santiago na kolacji i tańcach. Po powrocie do mieszkania mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera go do szpitala, gdzie
musi skonfrontować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo nastawioną
służbą zdrowia i policją. Wskutek tragicznych wydarzeń będzie musiała
zawalczyć o prawo do swoich uczuć, godności, a nawet przeżywania
żałoby.
nn
Reżyser ”Fantastycznej kobiety” wykazał się wyczuciem, obsadzając
w głównej roli debiutantkę: zachwycająca Daniela Vega łączy na ekranie
zmysłowość z siłą, a wrażliwość z uporem. Sebastián Lelio stworzył
bohaterkę, która w pojedynkę – i w nienagannym makijażu – staje do walki
z uprzedzeniami. Marina jest fantastyczną kobietą: nie daje się wpisać
w żaden schemat i bezkompromisowo idzie pod prąd. nnnnnnnnnnnnnnnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
reżyseria: Sebastián Lelio
scenariusz: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
zdjęcia: Benjamín Echazarreta
obsada: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim

KOBIETA Z LODU

komedio-dramat, romans / Czechy, Francja, Słowacja / 1 godz. 46 min

SEKCJA SIEDEMNASTA

08.02 / CZWARTEK

17:00

Po śmierci męża Hana mieszka samotnie w rodzinnym domu. Jej dwaj
dorośli już synowie odwiedzają ją wraz ze swoimi żonami i dziećmi, ale te
wizyty na ogół kończą się kłótniami, więc atmosfera w rodzinie jest
nienajlepsza.
n
Kiedy Hana spotyka Bronę, twardego mężczyznę uzależnionego
od pływania w morzu zimą, przed kobietą otwiera się nagle zupełnie nowy
świat.
nnnnnnnn
Brona przyjmuje Hanę do swojego zespołu morsów, a ona stopniowo uczy
się pokonać strach przed lodowatą wodą. Przede wszystkim jednak
na nowo uczy się kochać... nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

reżyseria: Bohdan Sláma
scenariusz: Bohdan Sláma
zdjęcia: Diviš Marek
obsada: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neuzil
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MORDERSTWO W HOTELU HILTON

thriller / Dania, Francja, Niemcy, Szwecja / 1 godz. 46 min

SEKCJA GŁÓWNA

08.02 - 09.02 / Czwartek - Piątek

19:00

Policjant z Kairu próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa kobiety dokonanego w przededniu rewolucji w Egipcie w 2011 roku. nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Incydent, który z początku wygląda na przypadkowe zabójstwo prostytutki,
z czasem ewoluuje w znacznie bardziej skomplikowanym kierunku. nnnnn
Śledztwo prowadzi detektywa do egipskiej elity. W kręgu podejrzeń są
ludzie z otoczenia samego prezydenta Mubaraka... nnnnnnnnnnnnnnnnn
Doskonały thriller z ambicjami politycznymi - kombinacja jakiej nie sposób
n
n
się oprzeć. nnnnn

reżyseria: Tarik Saleh
scenariusz: Tarik Saleh
zdjęcia: Pierre Aïm
obsada: Fares Fares, Mari Malek, Hania Amar, Ger Duany, Mohamed
Yousry
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EABS

jazz / Wrocław

KONCERT

10.02 / SOBOTA

19:00

W ostatnich latach wyraźnie widoczny jest renesans jazzu wśród mainstreamowej publiki, czego dowodem jest popularność artystów zza oceanu
takich jak Kamasi Washington, The West Coast Get Down czy BadBadNotGood. Również w Europie można mówić o nowej fali, którego przedstawicielami są zbierający coraz większe uznanie i rozgłos brytyjscy muzycy jak
duet Yussef Kamaal, Shabaka Hutchings, Ruby Rushton oraz Moses Boyd.
Ukłon w stronę klasyki sprzed kilkudziesięciu lat wraz z nowym brzmieniem
muzyki współczesnej tworzy zupełnie nową jakość. Takim też składem jest
wrocławski EABS, który kontynuuje tradycję polskiej szkoły jazzu, wymykając się równocześnie wielu brzmieniowym schematom i prezentując
zupełnie autorskie podejście do utartych muzycznych standardów.
Debiutancki krążek EABS “Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”
w całości poświęcony jest twórczości legendy polskiego jazzu - Krzysztofowi Komedzie. n
n
n
n
n
n
skład: Marek Pędziwiatr (piano, syntezator, wokal), Marcin Rak
(perkusja), Paweł Stachowiak (gitara basowa, synt. mooga),
Piotr Skorupski (scratch i sample), Wojto Monteur (gitara), Olaf Węgier
(saksofon tenorowy), Jakub Kurek (trąbka)
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SUPERMENKA

spektakl / 90 min

SPEKTAKL

11.02 / NIEDZIELA

17:00

W ”Supermence” jak w życiu, dramat miesza się z komedią, ironia
z życzliwością, filozofia z banałem, a śmiech następuje po łzach i wściekłości. ”Supermenka”, to opowieść inteligentna więc podobnie jak w życiu
inteligentnego człowieka, nie ma w niej czasu na nudę. W opowiadanej
przez Jowitę Budnik historii pojawia się galeria groteskowych, choć z życia
wziętych postaci. Desperackie próby bohaterki, aby poradzić sobie
na niebezpiecznych zakrętach życia, wzbudzają z jednej strony wielki
podziw, a z drugiej wywołują salwy śmiechu.
nnnnnnnnnnnnnn
n
n
n
n
Możemy obserwować Jowitę Budnik w przejmujących monologach, finezyjnych, zabawnych dialogach, próbie tańca erotycznego i w niezwykle
bogatym repertuarze wokalnym. Tytułowa Supermenka, bierze na swoje
barki ciężary, którym nie sposób podołać. Potrafi jednak krytycznie podejść
do swoich relacji z dziećmi, matką, ukochaną pracą oraz mężczyznami. Uczy
się na swoich własnych, często bolesnych, błędach. I znajduje rozwiązanie!
autor: Dorota Macieja
reżyseria: Jerzy Gudejko
scenografia: Krzysztof Kelm
kostiumy: Grażyna Gudejko
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obsada: Jowita Budnik

NIEMIŁOŚĆ

dramat / Belgia, Francja, Niemcy, Rosja / 2 godz. 7 min

SEKCJA GŁÓWNA

12.02 - 13.02 / Poniedziałek - wtorek

19:00

Alosza ma dwanaście lat, mieszka w ładnym, dużym mieszkaniu na
obrzeżach Moskwy, chodzi do porządnej szkoły. Zaczyna wprawdzie
przechodzić okres nastoletniego buntu, ale to przecież u chłopaka w jego
wieku naturalne. Aloszy brakuje w życiu tylko jednego: miłości. Jego rodzice
już od jakiegoś czasu nie potrafią na siebie patrzeć. Kłócą się przy każdej
możliwej okazji, między innymi o to, kto wychowa syna po rozwodzie.
Niby oboje go kochają, ale żadne z nich go nie chce w nowym życiu. On ma
młodszą partnerkę w zaawansowanej ciąży, a także mieszkanie, w którym
pragnie uwić sobie nowe gniazdko. Ona spotyka się ze starszym mężczyzną,
który ma jeszcze większe lokum i wydaje się zapewniać jej wszystko, czego
potrzebuje. Patowy stan przerywa niespodziewane zniknięcie Aloszy, który
wyszedł pewnego dnia z domu i już nie wrócił. Uciekł? Został porwany?
Zamordowany? Rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, a byli małżonkowie zaczynają rozumieć co być może już bezpowrotnie
utracili. n
reżyseria: Andriej Zwiagincew
scenariusz: Oleg Negin, Andriej Zwiagincew
zdjęcia: Mikhail Krichman
obsada: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Aleksey Fateev
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BEKSIŃSCY. ALBUM WIDEOFONICZNY
dokumentalny / Polska / 1 godz. 20 min

SEKCJA DOKUMENT

13.02 / Wtorek

17:00

Historia wybitnego polskiego malarza - Zdzisława Beksińskiego i jego
skomplikowanej relacji z synem Tomkiem - niezwykle popularnym dziennikarzem muzycznym, cierpiącym na depresję i podejmującym wielokrotnie
próby samobójcze. Wstrząsający, dokumentalny dramat rodzinny precyzyjnie zrekonstruowany na podstawie prywatnych, nigdy wcześniej w takiej
formie niepublikowanych, dźwiękowych, filmowych i fotograficznych
materiałów z archiwum Beksińskich. Scenariusz oparty na bestsellerowej
biografii Magdaleny Grzebałkowskiej pt. "Beksińscy. Portret podwójny". n

reżyseria: Marcin Borchardt
scenariusz: Marcin Borchardt
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NA MLECZNEJ DRODZE

dramat / Meksyk, USA, Wielka Brytania, Serbia / 2 godz. 5 min

SEKCJA GŁÓWNA

14.02 - 15.02 / Środa - Czwartek

19:00

Pierwszy od blisko dekady film jednego z najważniejszych twórców
europejskiego kina - Emira Kusturicy. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta codziennie przekracza linię frontu, aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu sprzyja: kule się
go nie imają, piękna Milena oddała mu serce, a jego przyszłość rysuje się
w jasnych barwach. Do czasu. Wraz z przybyciem do wioski tajemniczej
Włoszki, życie Kosty wywraca się do góry nogami. Tak wygląda początek
namiętnej i zakazanej miłości, przez którą para bohaterów zostanie
wystawiona na niejedną niebezpieczną próbę. Skoro jednak połączył ich
los, to nikt i nic nie może im zagrozić. n

reżyseria: Emir Kusturica
scenariusz: Emir Kusturica
zdjęcia: Martin Šec
obsada: Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Mićalović, Predrag
'Miki' Manojlovic
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PARTY

komedio-dramat / Wielka Brytania / 1 godz. 11 min

SEKCJA SIEDEMNASTA

15.02 / Czwartek

17:00

Janet organizuje domowe przyjęcie w gronie najbliższych, aby uczcić swój
awans na ministrę zdrowia w brytyjskim rządzie. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Wśród gości są sarkastyczna April i jej mąż Gottfried, zwolennik medycyny
alternatywnej; para wyzwolonych lesbijek – Martha oraz jej o kilkanaście lat
młodsza partnerka Jinny; dziwnie podenerwowany bankier Tom, który
zaczyna imprezę od wciągnięcia kreski kokainy w toalecie. nnnnnnnnnnnn
Tymczasem mąż gospodyni, Bill, zdaje się kompletnie niezainteresowany
całą sytuacją. Siedzi osowiały na środku salonu, bez słowa sączy wino i tylko
od czasu do czasu puszcza ekscentryczną muzykę z płyty winylowej. n
Sytuacja robi się coraz bardziej napięta... nnn

reżyseria: Sally Potter
scenariusz: Sally Potter
zdjęcia: Aleksei Rodionov
obsada: Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Timothy Spall, Cillian
Murphy
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Zbigniew Wodecki with Mitch
& Mitch Orchestra and Choir
„1976: A space odyssey”

koncert / Polska / 1 godz. 13 min

Pokaz SPECJALNY

16.02 / PIĄTEK

17:30

Zapis wyjątkowego koncertu, stanowiącego muzyczną podróż w czasie
do 1976 roku. Właśnie wtedy Zbigniew Wodecki nagrał płytę, którą po
niemal czterdziestu latach odświeżył wspólnie z muzykami Mitch & Mitch.
n
n
n
n
n
n
n
Przed kilkoma laty wspólne występy alternatywnego Mitch & Mitch
i znanego głównie z telewizji Wodeckiego były jedną z najbardziej
zaskakujących kooperacji. Młodsi muzycy nie włączyli się w nią dla zgrywy
czy rozgłosu – zachwycili się kompozycjami, w których dostrzegli echa
pomysłów Bacharacha czy Veloso. Namówili artystę do ponownego
zarejestrowania materiału. Utwory z albumu ”Zbigniew Wodecki” po raz
pierwszy zabrzmiały na OFF Festival 2013, stając się jednym z najgoręcej
komentowanych wydarzeń tamtego lata. Koncert, który trafił na płytę ”1976:
A Space Odyssey”, odbył się w 2014 roku w Studiu Koncertowym Polskiego
Radia im. Witolda Lutosławskiego. To 13 utworów zaaranżowanych na
43-osobową orkiestrę, utrzymanych w poetyce bossanovy, samby i rumby.
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THE PLACE

dramat / Włochy / 1 godz. 45 min

SEKCJA GŁÓWNA

16.02 / Piątek 18.02 / Niedziela

19:00

PRZEDPREMIERA

Tajemniczy mężczyzna codziennie siedzi przy tym samym stoliku w tej
samej restauracji, rozmawiając z osobami, które przychodzą do niego po
nietypową pomoc. Każdy z gości okazuje się czegoś pragnąć, ma marzenie
trudne w realizacji, jeśli w ogóle nie niemożliwe. Jednak dla mężczyzny
wszystko jest wykonalne. ”Możesz to osiągnąć”, powtarza każdemu.
Ale warunkiem jest wykonanie specjalnego zadania, dzięki czemu spełni
najskrytsze życzenie. Kim właściwie jest ten człowiek i kto wyznacza reguły
dziwnej gry przy stoliku? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
W filmie powracają aktorzy znani z ”Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, jak Valerio Mastandrea, Marco Giallini i Alba Rohrwacher, a dołącza
do nich m.in. gwiazda mafijnego serialu ”Suburra”, Alessandro Borghi.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
reżyseria: Paolo Genovese
scenariusz: Isabella Aguilar, Paolo Genovese
zdjęcia: Fabrizio Lucci
obsada: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Alba
Rohrwacher
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ORKIESTRA KLEZMERSKA
TEATRU SEJNEŃSKIEGO
muzyka żydowska / Sejny

KONCERT

17.02 / SOBOTA

19:00

Orkiestrę tworzą młodzi ludzie związani z Fundacją i Ośrodkiem ”Pogranicze
– sztuk, kultur, narodów”. Powstała w trakcie pracy nad teatralną inscenizacją ”Dybuka” Szymona Anskiego. Premiera spektaklu miała miejsce w 1996 r.
Od tego czasu trwa fascynująca przygoda młodych ludzi z muzyką klezmerską. Dzisiaj to kolejne pokolenie sejneńskich muzyków. Wielu młodych
w Sejnach miało już okazję wtajemniczać się w sekrety muzyki klezmerskiej,
ciągle dochodzą młodsi, zajmując miejsce odchodzących w dorosłe życie
kolegów. Zmienia się też instrumentarium a tym samym brzmienie. nnnnnnnn
Muzyka klezmerska jest obecna w Sejnach w Białej Synagodze niemalże
na co dzień. Letnie koncerty gromadzą szeroką publiczność i wrosły
już w krajobraz sejneńskich wydarzeń kulturalnych. Orkiestra dla młodych
z Sejn jest doświadczeniem, które czasem prowadzi dalej i wpływa
na wybory oraz staje się ścieżką życia. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n
n
n
Spotkania z Mikołajem Trzaską i Raphaelem Rogińskim wybitnymi muzykami
młodego pokolenia poszukującymi inspiracji w muzyce żydowskiej, którzy
w ciągu ostatnich lat odwiedzali ”Sejneńską Spółdzielnię Jazzową” zaowocowały nowym brzmieniem muzyki żydowskiej w Sejnach. nnnnnnnnnnnnn-
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W UŁAMKU SEKUNDY

dramat / Francja, Niemcy / 1 godz. 46 min

SEKCJA GŁÓWNA

19.02 - 20.02 / PONIEDZIAŁEK - WTOREK

19:00

PRZEDPREMIERA

W ułamku sekundy życie Katji eksploduje i rozpada się bezpowrotnie,
gdy jej mąż i kilkuletni synek giną w zamachu bombowym. Przyjaciele
i rodzina w trakcie żałoby próbują podtrzymać kobietę na duchu i zapewniają, że sprawcom zostanie wymierzona sprawiedliwość. Jednak z czasem,
gdy policja zaczyna podejrzewać o udział w zamachu dwoje młodych
neonazistów, w Katji narasta potrzeba osobistej zemsty na ludziach, którzy
odebrali jej tych, których kochała. n n

reżyseria: Fatih Akin
scenariusz: Fatih Akin
zdjęcia: Rainer Klausmann
obsada: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Açar, Samia Muriel
Chancrin, Johannes Krisch
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NIE JESTEM TWOIM MURZYNEM

dokumentalny / Francja, USA / 1 godz. 45 min

SEKCJA DOKUMENT

20.02 / WTOREK

17:00

"Nie jestem twoim murzynem" opowiada o segregacji rasowej, prześladowaniach i walce o prawa Afroamerykanów w USA. Reżyser wykorzystuje
niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej książki ”Remember This
House” Jamesa Baldwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza
i eseisty, oraz bogaty zasób archiwalnych filmów i zdjęć. W filmie usłyszymy
głos Samuela L. Jacksona – narratora opowieści. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Książka i film przedstawiają historie następujących po sobie zabójstw
trzech przyjaciół Baldwina: Medgara Eversa, Malcolma X i Martina Luthera
Kinga. Baldwin nie dokończył książki przed swoją śmiercią w 1987 roku.
Pozostawił zaledwie trzydzieści stron, a spadkobiercy pisarza powierzyli
rękopis reżyserowi Raoulowi Peckowi. n

reżyseria: Raoul Peck
scenariusz: Raoul Peck
zdjęcia: Henry Adebonojo
narracja: Samuel L. Jackson
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DUSZA i CIAŁO

dramat / Węgry / 1 godz. 56 min

SEKCJA GŁÓWNA

21.02 - 22.02 / Środa - Czwartek

19:00

Wypełniona każdego dnia zwierzęcą posoką rzeźnia jest jednym z ostatnich
miejsc, w których dwójka życiowych wrażliwców mogłaby nawiązać intymne
relacje. A jednak właśnie w rzeźni, pośród rutynowego krojenia jeszcze
niedawno żywych krów na kawałki jakościowego mięsa, Endre i Mária
odnajdują w sobie bratnie dusze. On pełni funkcję kierowniczą i jest
zdystansowanym wobec otaczającej rzeczywistości mężczyzną w średnim
wieku z niedowładem ręki. Ona, znacznie od niego młodsza, chorobliwie
nieśmiała i niepotrafiąca radzić sobie z zawiłościami świata zewnętrznego,
rozpoczyna pracę w rzeźni jako kontrolerka jakości. Z początku łączy ich to,
że każdej nocy śnią ten sam sen, w którym są jeleniem i łanią biegającymi
wolno po zaśnieżonym lesie. Z czasem odkrywają, że mogą ofiarować sobie
o wiele więcej za dnia. Pytanie tylko czy będą w stanie przełożyć delikatną,
powstałą na bazie efemerycznego marzenia więź na fizyczną relację
w świecie, którym rządzi cielesność i seksualna gratyfikacja?n
reżyseria: Ildikó Enyedi
scenariusz: Ildikó Enyedi
zdjęcia: Máté Herbai
obsada: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin
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DZIECKO APOKALIPSY

dramat / Filipiny / 1 godz. 35 min

SEKCJA SIEDEMNASTA

22.02 / Czwartek

17:00

Krystaliczne fale, jasne plaże, skóra wystawiona na promienie słońca, senna
atmosfera końca sezonu. To Baler, miejsce, w którym trzy dekady temu
Francis Ford Coppola spędził kilka miesięcy podczas zdjęć do "Czasu
apokalipsy". Dziś jest oazą surferów. Jednym z nich jest Ford, o imieniu nie
bez powodu kojarzącym się z postacią reżysera. Mężczyzna spędza beztrosko czas ze swoją energiczną, bezpośrednią dziewczyną; odwiedza ich
jego dawny przyjaciel, przywożąc ze sobą narzeczoną o urodzie modelki
i zmuszając bohaterów do konfrontacji z niełatwą przeszłością. Dojrzałość
okazuje się trudniejsza do osiągnięcia niż opanowanie ślizgającej się
na falach deski. n

reżyseria: Mario Cornejo
scenariusz: Mario Cornejo, Monster Jimenez
zdjęcia: Ike Avellana
obsada: Sid Lucero, Gwen Zamora, RK Bagatsing, Annicka Dolonius, Ana
Abad-Santos

29

VOO VOO

rock alternatywny / Warszawa

KONCERT ZAMKNIĘCIA

23.02 / PIĄTEK

19:00

Voo Voo to jedna najbardziej żywotnych i pracowitych marek w historii
polskiej muzyki. W ich nagraniach usłyszeć można echa najróżniejszych
światów, dziś już klasycznych, ale nade wszystko bardzo osobisty świat Voo
Voo. Bo przecież najwybitniejsze dzieła tego zespołu wciąż pozostają
inspiracją dla twórczych poszukiwań współczesnej muzyki. nnnnnnnnnnnnn
Niedawno obchodzili 30-lecie, jednak nie ma tu mowy o odcinaniu
kuponów. Każdy album to kolejny etap, niezmiennie patrzą w przyszłość.
Jak żartuje Waglewski: ”Postanowiliśmy jeszcze raz zrobić płytę, której nikt
nie będzie chciał kupić…”. To założenie w przypadku ”Dobry wieczór” (2014),
spowodowało skutek odwrotny – album uzyskał status Złotej Płyty.
W marcu 2017 roku Voo Voo powrócili z klimatycznym albumem "7". Kluczową tematyką płyty jest czas i jego nieustanny upływ. Znajduje się na niej
zaledwie siedem (za to długich) kompozycji, a każda z nich zatytułowana
jest od kolejnych dni tygodnia począwszy od "Środy".
skład: Wojciech Waglewski (gitara, wokal), Mateusz Pospieszalski
(saksofony, wokal), Michał Bryndal (perkusja), Karim Martusewicz (gitara
basowa, kontrabas)
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TRZY BILLBOARY
ZA EBBING, MISSOURI

komedio-dramat, kryminał / USA / 1 godz. 55 min

FILM ZAMKNIĘCIA / S. GŁÓWNA

24.02 - 25.02 / SOBOTA - niedziela

19:00

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred
Hayes upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop
sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie:
wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka
i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez
lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego.
Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie
do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.nnnnnnnn
reżyseria: Martin McDonagh
scenariusz: Martin McDonagh
zdjęcia: Ben Davis
obsada: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John
Hawkes, Peter Dinklage
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fot. Marcin Kułakowski (PISF)

DKF „BEZ NAZWY”

został laureatem Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej 2016 w kategorii ”Dyskusyjny Klub
Filmowy”. Nagrody PISF wręczono po raz dziesiąty 19 września 2017 r. podczas
42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
DKF ”Bez Nazwy” działa przy kinie Fenix. Powstał w 1996 roku. Proponuje spotkania
z X Muzą podczas wybranego weekendu w miesiącu. W repertuarze znajdują się
starannie wybrane tytuły cechujące się wysokimi walorami artystycznymi.
DKF organizuje szereg projektów edukacyjnych min.: Och! Film Festiwal, Mały Och,
warsztaty i pokazy specjalne, projekt X Muza – historia filmu. Dzięki tym działaniom
kino Fenix zostało przyjęte na przełomie roku do Europa Cinemas z siedzibą
w Paryżu. Jesteśmy najmniejszym miastem w Polsce należącym do rodziny
42 krajów zrzeszonych w tej organizacji. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym
pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie
nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia
w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej
twórczości filmowej. Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. nnnnnn

Nominacja do Nagrody PISF dla DKF Bez Nazwy za rok 2014 w kategorii
Dyskusyjny Klub Filmowy
Nagroda PISF dla Kina Fenix za rok 2013 w kategorii Kino
Nominacja do Nagrody PISF za rok 2011 dla książki Macieja Malangiewicza
i Jacka Rutkowskiego
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Miniony rok był bardzo owocny dla kina Fenix. Z myślą o komforcie funkcjonowania
kina zrealizowaliśmy kilka znaczących projektów. Pozyskaliśmy środki finansowe
z różnych źródeł na inwestycje i działalność programową. Plan, który ogłosiliśmy
publicznie podczas ostatniej edycji Festiwalu, zrealizowaliśmy w 150 procentach.
Wszystko to robimy dla naszych Widzów. Wy odwdzięczyliście się nam rekordową
frekwencją w 12-letniej historii NASZEGO KINA. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Dziękujemy
Maciej Malangiewicz i ŁOK Crew
kwiecień 2017 - wprowadzony został zakup system biletowy do zakupu
online
maj 2017 - wsparcie działalności programowej DKF ”Bez Nazwy”
maj 2017 - wsparcie działalności programowej kina studyjnego Fenix
czerwiec 2017 - montaż klimatyzacji w kinie Fenix
wrzesień 2017 - nagroda PISF dla DKF ”Bez Nazwy” za rok 2016
październik 2017 - przystąpienie do Europa Cinemas
listopad - grudzień 2017 - druga sala "art house" kina Fenix
z wyposażeniem
grudzień 2017 - cyfryzacja drugiej sali kina Fenix
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PRODUKCJA:
Łowicki Ośrodek Kultury
DKF ”Bez Nazwy”
Kino Fenix

KONCEPCJA I RAMÓWKA:
Maciej Malangiewicz
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Zbigniew Stelmaszewski
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