
To już 21. edycja święta kina w Łowiczu. OCH! to taka nasza forma po-
dziękowania za cały poprzedni rok bycia razem… tu na ulicy Podrzecznej 
20. Bardzo się cieszymy że dwusalowe kino studyjne Fenix jest dobrym  
adresem od wielu lat. W minionym roku odwiedziło nas 45 tys. osób.  
Pobiliśmy rekord. Statystycznie każdy mieszkaniec Łowicza zajrzał tu półto-
ra raza. Bogata i różnorożna ramówka, dużo premier, filmów artystycznych  
i niekiedy trudnych, coraz więcej dokumentów, ale też rodzinna atmosfera 
bez spinki – to chyba atuty małego przecież kina u boku dwóch dużych aglo-
meracji. Z nikim się nie ścigamy, jesteśmy dla Was i ślicznie Wam dziękujemy 
za wszystko.

Tegoroczny OCH! to zbitka tego co najlepsze w minionym sezonie  
i zaskakujące nowości. Francuscy „Nędznicy”, włoskie filmy „Zdrajca”  
i „Tommaso”, irańkie „30 gramów”, kolumbijski „Monos – oddział małp”, 
amerykański dokument „Marianne i Leonard...”, to tylko część festiwalo-
wej ramówki na którą zapraszamy. Będą filmy Polańskiego, Loacha, Fer-
rary, Schnabela, braci Dardenne. Mistrza kreacji Willem Dafoe zobaczycie  
w ostatnich, niezwykłym produkcjach – gospodarzem tego bloku będzie 
Zbyszek Stelmaszewski. Zaprezentujemy też najlepszy film DKF Bez  
Nazwy minionego sezonu. To trzymający w napięciu dokument „Free 
Solo: ekstremalna wspinaczka”. Do tego spotkania i dobre koncerty…  
te smaki i zapachy. Na kinowej scenie zagra Król, usłyszymy muzykę inspi-
rowaną kompozycjami Tomasza Stańki w wykonaniu legendarnego duetu  
Skalpel z przyjaciółmi, po sześciu latach powraca Marek Dyjak – zaprezen-
tuje materiał z nowej płyty. No i finał. Zaprzyjaźnimy się z londyńską, barw-
ną, niezwykle energetyczną formacją Cykada. Zapraszamy do zapoznania  
się z ramówką festiwalu. Jesteśmy z Wami cały czas i zapewne ogłosimy 
jeszcze jakieś niespodzianki...

   W imieniu ekipy DKF Bez Nazwy 
    Maciek Malangiewicz

Witamy Was
ponownie!
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Król

Błażej Król, polski muzyk, kompozytor, wokalista  
i autor tekstów. Karierę rozpoczął w zespole Kawałek 
Kulki. W latach 2011–2014 współtworzył duet UL/KR. 
W 2014 wydał solowy debiut „Nielot”.

Rok 2015 przyniósł: Nagrodę artystyczną miasta  
Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, oraz nomina-
cję do Paszportów Polityki. W jej uzasadnieniu pisano:  
„Album „Wij” opisywaliśmy w Polityce jako pełen para-
doksów: chłodny, a zarazem romantyczny, syntetyczny 
w brzmieniach, a zarazem naturalny w ekspresji… Jego 
znakiem rozpoznawczym stała się oszczędna forma 
bardzo krótkich piosenek, w których ważną rolę gra 
pojedyncze słowo, skojarzenie, przenośnia, każda fra-
za, dźwięk i pauza”. („Polityka” 8.12.2015). 

Najnowszy album „Nieumiarkowania” ujrzał światło 
dzienne 13 września 2019 roku.  Artysta ponownie jest 
nominowany do Paszportu Polityki.

KONCERT

SOBOTA
 

1
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2020
GODZ. 19:00
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Nędznicy

„[...] W czasie interwencji, podczas której małemu 
chłopakowi chcą odebrać ukradzione z cyrku małe 
lwiątko, dochodzi do bójki z małoletnimi kolegami 
złodziejaszka. Robi się groźnie, jeden z policjantów 
strzela. Kula trafia małego złodzieja, rani mu twarz. 
Policjantom zależy głównie na tym, żeby sprawę za-
tuszować, zdobyć kartę pamięci z dronu, który przy-
padkiem nagrał całe wydarzenie. A ranny chłopak? 
Wyjdzie z tego, ale przygotuje, razem z kumplami, 
potworną zemstę. Gwałt rodzi gwałt. Wśród nędzy  
i braku perspektyw pozytywne wartości przestają 
się liczyć. Ludźmi kierują gniew, pogarda i nienawiść.  
Tym wszystkim zarażają się już kilkuletnie dzieci.  
Ly pokazuje jak łatwo biorą do rąk kamień czy płonącą 
petardę, która może ich przeciwnika zabić. Tu wszyscy 
są niemal równo zbrukani – pozbawieni empatii, brutal-
ni policjanci, miejscowi gangsterzy, dzieci, które dopie-
ro co odrosły trochę od ziemi. A resztki dobra i sumie-
nia mogą cię narazić na śmiertelne zagrożenie.’’ (rp.pl)

SEKCJA 
GŁÓWNA

NIEDZIELA
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 PRZEDPREMIERA!

FILM OTWARCIA
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1 godz. 42 min

DRAMAT
Francja

REŻYSERIA:
Ladj Ly

SCENARIUSZ:
Ladj Ly
Giordano Gederlini
Alexis Manenti

ZDJĘCIA:
Julien Poupard

SCENARIUSZ:
Ladj Ly
Giordano Gederlini
Alexis Manenti



Portret kobiety 
w ogniu

Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i inty- 
mnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera  
w kostium – akcja rozgrywa się w Bretanii w 1770 
roku – jak najbardziej współczesne pragnienia i uczu-
cia. Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowa-
nego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz przybyła  
z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma namalować 
portret tej pierwszej, ale w sekrecie: Heloiza nie chce 
bowiem pozować, buntując się w ten sposób prze-
ciwko przymusowemu zamążpójściu. Marianna dys-
kretnie obserwuje swoją modelkę, intensywnie two-
rzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie 
pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo,  
jak sama będzie ukrywać własne.

SEKCJA 
GŁÓWNA

PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
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2 godz.

DRAMAT
HISTORYCZNY
Francja

REŻYSERIA:
Céline Sciamma

SCENARIUSZ:
Céline Sciamma

ZDJĘCIA:
Claire Mathon

OBSADA:
Noémie Merlant
Adèle Haenel
Luàna Bajrami
Valeria Golino



I młodzi
pozostaną

Przełomowy dokument „I młodzi pozostaną”, pre-
zentowany w setną rocznicę zakończenia I wojny 
światowej. Jackson wykorzystał najnowocześniejsze 
techniki rekonstrukcji i koloryzacji oraz technologie 
3D, aby odrestaurować stuletnie materiały filmowe, 
które starannie wyselekcjonował spośród setek go-
dzin oryginalnych nagrań z archiwów Imperial War 
Museum. Narratorami filmu są wyłącznie weterani 
wojny wybrani z archiwalnych materiałów BBC i IWM  
z wywiadami, które złożyły się na porywający doku-
ment „The War to End All Wars” z udziałem żołnierzy, 
biorących udział w walkach. Jackson ukazuje codzien-
ne życie żołnierzy i ich wojenną rzeczywistość na linii 
frontu - podejście do konfliktu, poczucie koleżeństwa 
i potrzebę zachowania pogody ducha pomimo okru-
cieństw wojny, codzienne funkcjonowanie w okopach 
oraz zajęcia, jakim oddawali się w czasie wolnym.

SEKCJA 
DOKUMENT

WTOREK
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1 godz. 39 min

DOKUMENT
Nowa Zelandia
Wielka Brytania

REŻYSERIA:
Peter Jackson



Van Gogh: U bram 
wieczności

Zmysłowa opowieść o najbardziej owocnym i zara-
zem najbardziej dramatycznym okresie życia Vincenta 
Van Gogha. Malarz szuka nowego miejsca do życia.  
Za namową przyjaciela wyjeżdża z Paryża do Arles  
w Prowansji. Tam, zafascynowany feerią barw i grą 
światła, niedoceniany artysta tworzy swoje najsłyn-
niejsze obrazy. Tam też, błąkając się po malowniczych 
polach, niosąc sztalugę, pędzle i farby, stopniowo po-
pada w obłęd, a przy tym zyskuje pewność, że sen-
sem jego życia jest sztuka. Film odkrywa tajemnicę 
jego zagadkowej śmierci i przedstawia jako człowieka  
z krwi i kości, pełnego sprzeczności, wspieranego 
przez ukochanego brata i przyjaciela Paula Gauguina, 
z którym pod koniec życia popadł w śmiertelny kon-
flikt. Opowiada o człowieku, który godzi się z wła-
snym przeznaczeniem i wbrew wszelkim przeszkodom  
do końca idzie swoją ścieżką.

WILLEM 
DAFOE - 
MISTRZ 
KREACJI

ŚRODA
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1 godz. 50 min

DRAMAT
BIOGRAFICZNY
Francja
Irlandia
Szwajcaria
USA
Wielka Brytania

REŻYSERIA:
Julian Schnabel

SCENARIUSZ:
Julian Schnabel
Jean-Claude Car-
rière
Louise Kugelberg

ZDJĘCIA:
Benoît Delhomme

OBSADA:
Willem Dafoe
Rupert Friend
Oscar Isaac
Mads Mikkelsen



Błąd systemu

Benni ma zaledwie dziewięć lat, a doświadcze-
niem mogłaby obdzielić kilkoro swoich rówieśników.  
Do jakiejkolwiek placówki by nie trafiła, prędzej  
czy później zostaje z niej wydalona. Takie przypadki, 
jak niewinnie na pierwszy rzut oka wyglądająca Ben-
ni, w slangu pracowników socjalnych nazywane są 
„łamaczami systemu”. Za agresją, krzykiem, gwałtow-
nością, które charakteryzują zachowanie dziewczynki 
kryje się jeden cel. Jest nim desperacka chęć powrotu  
do domu i życie u boku ukochanej matki. Kobieta  
ma jednak spore wątpliwości, obawiając się, 
że krnąbrna córka nie pozwoli jej ułożyć sobie  
na nowo życia. Kiedy kolejne sposoby nie pomagają 
poskromić wybuchowego charakteru Benni, niespo-
dziewanie pojawia się światełko w tunelu w osobie 
nowego opiekuna Michy. Czy uda mu się odnieść suk-
ces tam, gdzie wszyscy inni postawili na dziewczynce 
krzyżyk?

SEKCJA 
GŁÓWNA

ŚRODA
CZWARTEK
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1 godz. 58 min

DRAMAT
Niemcy

REŻYSERIA:
Nora Fingscheidt

SCENARIUSZ:
Nora Fingscheidt

ZDJĘCIA:
Yunus Roy Imer

OBSADA:
Helena Zengel
Albrecht Schuch 
Gabriela Schme-
ide
Lisa Hagmeister



Żelazny most
+ spotkanie z reżyserką

Sztygar Kacper, rozdzielając zadania pracującym  
pod ziemią górnikom, wysyła swojego przyjaciela, 
Oskara na najdalsze odcinki, by mieć więcej czasu  
na spotkania z jego żoną, Magdą. Jedno z takich spo-
tkań kochankom przerywa telefon z kopalni - miał 
miejsce wstrząs o niespotykanej sile i nie ma kon-
taktu z załogami pracującymi pod ziemią. Wkrótce 
okazuje się, że los Oskara jest nieznany. Uwalniający 
się metan uniemożliwia bezpieczne dotarcie do zasy-
panego, dlatego za namową Kacpra kierownik akcji 
zarządza dostanie się do niego otworem, drążonym  
z powierzchni, podobnie jak to zrobiono podczas słyn-
nej akcji w Chile. Kochankowie rzucają się w wir akcji  
ratunkowej, mając nadzieję, że ratując przyjaciela oca-
lą także własne sumienia.

SEKCJA 
SIEDEMNA-
STA

CZWARTEK
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1 godz. 24 min

DRAMAT
Polska

REŻYSERIA:
Monika Jordan-
-Młodzianowska

SCENARIUSZ:
Monika Jordan-
-Młodzianowska

ZDJĘCIA:
Piotr Kukla

OBSADA:
Julia Kijowska
Bartłomiej Topa
Łukasz Simlat
Andrzej Konopka



Skalpel

Marcin Cichy i Igor Pudło - tego duetu nie trzeba ni-
komu przedstawiać. Laureaci Paszportu Polityki na po-
czątku wieku zrobili spektakularną, międzynarodową 
karierę łącząc tradycję z nowoczesnością, nagrywając 
albumy-kolaże oparte na samplach z polskiego jazzu 
lat 60. dla kultowej brytyjskiej wytwórni Ninja Tune.

W składzie powiększonym o perkusistę Rafała Dut-
kiewicza i jednego z czołowych polskich jazzmanów 
- Piotra Damasiewicza zespół wykona materiał inspiro-
wany twórczością najbardziej legendarnego polskiego 
jazzmana - Tomasza Stańko.

Premiera tego projektu miała miejsce w lipcu 2019 r.  
w Warszawie na Placu Defilad.

KONCERT

PIĄTEK
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Oficer i szpieg

Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda 
Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywo-
cie za zdradę swojej 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 przeło-
żonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką 
cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie roz-
poczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy 
skandal, który zmieni bieg historii.

SEKCJA 
GŁÓWNA

SOBOTA
NIEDZIELA
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2 godz. 6 min

DRAMAT
HISTORYCZNY
Francja
Włochy

REŻYSERIA:
Roman Polański

SCENARIUSZ:
Robert Harris
Roman Polański

ZDJĘCIA:
Paweł Edelman

OBSADA:
Jean Dujardin
Louis Garrel
Emmanuelle 
Seigner
Grégory Gadebois



Nie ma nas
w domu

Ricky i Abbie chcą dla siebie i swoich dzieci cze-
goś więcej. On jest w stanie poświęcić wszystko,  
żeby ich marzenie o własnym domu wreszcie się spełniło.  
Ma dosyć czekania, aż sprawy przyjmą lepszy ob-
rót – stawia wszystko na jedną kartę i zaczyna pracę  
na własną rękę. Rzuca się w wir obowiązków, chcąc 
jak najszybciej osiągnąć swój cel. Ona, myśląc  
o przyszłości, nie chce stracić z oczu tego,  
co już mają: kochającej się rodziny i wzajemne-
go wsparcia. Wierzy, że goniąc za szczęściem,  
trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać.

To małe arcydzieło na banalny z pozoru temat. Takie 
kino robi tylko Ken Loach.

SEKCJA 
GŁÓWNA

PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
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1 godz. 40 min

DRAMAT
Belgia
Francja
Wielka Brytania

REŻYSERIA:
Ken Loach

SCENARIUSZ:
Paul Laverty

ZDJĘCIA:
Robbie Ryan

OBSADA:
Kris Hitchen
Debbie Honey-
wood
Rhys Stone
Katie Proctor



Free Solo: ekstre-
malna wspinaczka

Zapierająca dech w piersiach przyroda i przerażają-
cy plan - wspinaczka na wysokość 2300 m po niemal 
pionowej skale, i to bez zabezpieczenia. Alex Honnold 
postanowił dokonać niemożliwego i spełnić życiowe 
marzenie - wspiąć się na majestatyczny El Capitan  
w parku narodowym Yosemite. Cel uda się osią-
gnąć, ale tylko wtedy, gdy wszystko pójdzie zgodnie  
z planem. „Free Solo” zachwyca i zdumiewa widokami, 
ale ukazuje też motywacje ekstremalnego wspinacza. 
Często niezrozumiałe dla postronnych, którzy nie wie-
dzą, po co ryzykować życie dla czegoś tak błahego  
jak sport wyczynowy, uprawiany w dużej mierze tylko 
dla samego siebie i ciągłego przekraczania własnych 
granic. Alex niczego nie tłumaczy, ale po prostu wspina 
się dalej, wyznaczając limity ludzkiej wytrzymałości.

SEKCJA 
DOKUMENT

WTOREK
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 NAJLEPSZY FILM 
 DKF „BEZ NAZWY”
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1 godz. 40 min

DOKUMENT
Francja
Irlandia
Szwajcaria
USA
Wielka Brytania

REŻYSERIA:
Jimmy Chin
Elizabeth Chai 
Vasarhelyi

ZDJĘCIA:
Clair Popkin 
Jimmy Chin 
Mikey Schaefer



Lighthouse

Stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu 
końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, 
pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały  
już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn ma spę-
dzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, 
doglądając własnej poczytalności i światła wskazują-
cego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych 
wodach. Tom jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, 
byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej 
kontuzji nogi. Ephraim, znacznie młodszy i - przynaj-
mniej z początku - bardziej otwarty, jednak dręczy  
go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosob-
nienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince 
drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje  
o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony 
przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają 
zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas 
gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć  
w morzu surrealistycznej frustracji. 

WILLEM 
DAFOE - 
MISTRZ 
KREACJI

ŚRODA
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1 godz. 50 min

DRAMAT
HORROR
Kanada
USA

REŻYSERIA:
Robert Eggers

SCENARIUSZ:
Robert Eggers
Max Eggers

ZDJĘCIA:
Jarin Blaschke

OBSADA:
Willem Dafoe
Robert Pattinson
Valeriia Karaman



SEKCJA 
GŁÓWNA

ŚRODA
CZWARTEK
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 PRZEDPREMIERA!

W labiryncie

Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze  
do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt  
nie trafił na jej ślad. Piętnaście lat później odnajdu-
je się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią 
działo. Z pomocą doktora Greena próbuje odzyskać 
pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia 
z tajemniczego labiryntu - podziemnego więzienia,  
w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, 
stosując przerażający system nagród i kar. Tajemni-
cę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje również 
rozwiązać Bruno Genko niepokorny i bezkompromi-
sowy detektyw, mający tylu przyjaciół, ilu wrogów.  
Sprawa Samanthy może być ostatnią, nad którą pra-
cuje.

16

2 godz. 10 min

THRILLER
Włochy

REŻYSERIA:
Donato Carrisi

SCENARIUSZ:
Donato Carrisi

ZDJĘCIA:
Federico Masiero

OBSADA:
Dustin Hoffman
Toni Servillo
Valentina Bellè
Vinicio Marchioni



Młody Ahmed

Tytułowy bohater nowego filmu braci Dardenne  
to zdolny, błyskotliwy belgijski 13-latek. Podczas  
gdy jego rówieśnicy spędzają czas na beztroskich 
zabawach, Ahmed wolne chwile przeznacza na stu-
diowanie Koranu, gorliwe modły i rozmowy z lokalnym 
imamem. Mężczyzna umiejętnie podsyca niepokojąco 
rosnącą w chłopcu fascynację dżihadem. 

Na skutek niebezpiecznego incydentu, w którego 
samym środku znalazł się Ahmed, trafia on do pod-
miejskiego ośrodka resocjalizacyjnego. Tam, pod 
opieką specjalistów, powinien wrócić na właściwe 
tory. Pomóc w tym ma nie tylko zróżnicowany pro-
gram reedukacyjny, ale i niespodziewana przyjaźń,  
jaka zawiązuje się pomiędzy Ahmedem a córką  
właścicieli gospodarstwa. Czy to jednak wystarczy,  
by skruszyć zbudowany przez chłopca mur oparty  
na fundamentalizmie, nietolerancji i agresji?    

SEKCJA 
SIEDEMNA-
STA

CZWARTEK
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1 godz. 24 min

DRAMAT
Belgia
Francja

REŻYSERIA:
Jean-Pierre Dar-
denne
Luc Dardenne

SCENARIUSZ:
Jean-Pierre Dar-
denne
Luc Dardenne

ZDJĘCIA:
Benoît Dervaux

OBSADA:
Idir Ben Addi
Olivier Bonnaud
Myriem Akheddiou 
Victoria Bluck



Historia
małżeńska

Nicole i Charlie to kochająca się para artystów. 
Wspólnie pracują, wspólnie mieszkają, wspólnie wy-
chowują synka. Wiedzą o sobie wszystko. Kto gdzie 
zostawia nitkę dentystyczną, kogo jakie prezenty cie-
szą najbardziej, co kto lubi czytać, a czego nie znosi,  
kogo rozprasza telewizja. Po kilku latach miłości roz-
poznają najdrobniejsze gesty i grymasy, doskonale 
wiedzą, czego się spodziewać. W swoim „byciu razem” 
zrośli się niemal w jeden organizm, mimo że każde  
z nich ma swoje ambicje i marzenia, głęboko skrywa-
ne przed tym drugim. Nadchodzi w końcu moment,  
w którym to one dochodzą do głosu. Wystarczy jedna 
atrakcyjna propozycja, by choć na jakiś czas uwolnić 
się od rutyny, poczuć wolność. Czy to oznacza koniec 
dla pary idealnej?

SEKCJA 
GŁÓWNA

PIĄTEK
NIEDZIELA
 

14, 16
LUTEGO
2020
GODZ. 19:00

18

2 godz. 16 min

DRAMAT
USA

REŻYSERIA:
Noah Baumbach

SCENARIUSZ:
Noah Baumbach

ZDJĘCIA:
Robbie Ryan

OBSADA:
Scarlett Johans-
son
Adam Driver
Laura Dern
Alan Alda



Marek Dyjak

Marek Dyjak - kompozytor i polski wokalista. Jest to 
postać kontrowersyjna, ze względu na swoje poglądy 
oraz styl bycia.

Z wykształcenia hydraulik, laureat Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, zwycięzca Festiwa-
lu Artystycznego Młodzieży Akademickiej „FAMA”  
w Świnoujściu oraz zdobywca drugiej nagrody na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Wokalnym w Bydgoszczy.

Artysta zaprezentuje materiał ze swojej nowej pły-
ty „Piękny instalator”, która ukazała się nakładem 
wydawnictwa Agora  29 listopada 2019 roku. Jest to 
tytuł piosenki, do tekstu Jana Kondraka, która była 
próbą nawiązania do obrazu Jerzego Dudy-Gracza,  
tą piosenką Marek Dyjak w 1995 roku wyśpiewał 
jedną z nagród Studenckiego Festiwalu Piosenki  
w Krakowie.

KONCERT

SOBOTA
 

15
LUTEGO
2020
GODZ. 19:00
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Monos- 
oddział małp

Wilk, Lady, Rambo, Yeti, Bum-Bum, Smerf, Szwedka  
i Pies to nastoletni partyzanci pilnujący amerykańskiej 
zakładniczki gdzieś w górach w Ameryce Południo-
wej, pośród zjawiskowo sfilmowanych, soczystych  
i dzikich krajobrazów. Tajemnicza „Organizacja” 
daje im rozkazy przez radio, przydziela krowę Sha-
kirę, karabiny do zabawy i pozwala na rytualne orgie  
po dniu ćwiczeń wojskowych. Kiedy przypadko-
wo ginie Shakira, zaczyna się walka o przywództwo  
w oddziale, który musi uciekać z gór do amazońskiej 
dżungli. Chaos i napięcie zamieniają się w brutalną 
walkę o przetrwanie. Młodzi rebelianci przypomina-
jący rozbitków z „Władcy much” stają twarzą w twarz  
ze swoimi demonami. Przedzierają się przez tropikalny 
las, a śmierć podąża za nimi…

SEKCJA 
GŁÓWNA

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
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1 godz. 42 min

DRAMAT
Argentyna
Holandia
Niemcy
Szwecja
Kolumbia
Urugwaj

REŻYSERIA:
Alejandro Landes

SCENARIUSZ:
Alejandro Landes
Alexis Dos Santos

ZDJĘCIA:
Jasper Wolf

OBSADA:
Sofia Buenaven-
tura
Moises Arias



Marianne i Leonard:
Słowa miłości

Piękna i dramatyczna historia miłosna Leonar-
da Cohena i jego norweskiej muzy Marianne Ihlen.  
Ich miłość zaczęła się na początku lat 60. na idyl-
licznej greckiej wyspie Hydra, która była wówczas 
mekką zagranicznych artystów, pisarzy i muzyków. 
Tutaj młody Cohen zmagał się z marzeniami o zosta-
niu pisarzem, a Marianne próbowała dojść do siebie  
po nieudanym małżeństwie. Film opowiada o tym, 
jak ewoluowała ich miłość, kiedy Leonard stał się już 
odnoszącym sukcesy muzykiem, o tym jaką niezwy-
kłą siłą inspirowania innych emanowała Marianne.  
To dzięki niej powstały nieśmiertelne piosenki  
„So Long, Marianne” czy „Bird on a Wire”. To dzię-
ki niej Nick Broomfield, reżyser tego dokumentu  
zaczął kręcić filmy. Wykorzystując archiwalne nagrania  
i wywiady, Nick Broomfield opowiada o pięknej  
i romantycznej miłości. Aż do ostatniego, niezwykle 
przejmującego rozdziału. Marianne i Leonard zmarli  
w 2016 roku w odstępie trzech miesięcy.

SEKCJA 
DOKUMENT

WTOREK
 

18
LUTEGO
2020
GODZ. 17:00
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1 godz. 42 min

DOKUMENT
USA

REŻYSERIA:
Nick Broomfield

ZDJĘCIA:
Barney Broomfield



WILLEM 
DAFOE - 
MISTRZ 
KREACJI

ŚRODA
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Tommaso

Tommaso jest ekranowym alter ego samego re-
żysera. Wrażenie obcowania z intymnym dzienni-
kiem potęguje fakt, że towarzyszkę życia Tommaso  
zagrała Cristina Chiriac, partnerka Abla, a w rolę  
córeczki ekranowej pary wciela się mała Anna Ferrara.  
Akcja filmu rozgrywa się natomiast w rzymskim miesz-
kaniu autora „Złego porucznika”. Nie sposób dociec, 
gdzie kończy się scenariusz, a zaczyna coś na kształt 
psychodramy. Niepostrzeżenie stajemy się świadka-
mi dekonstrukcji toksycznej męskości - z jej agresją, 
zazdrością, seksualnymi frustracjami i uzależnienia-
mi. Tommaso walczy ze swoimi demonami, a przede 
wszystkim z potężnym ego. Chodzi na mityngi AA,  
medytuje, pracuje z młodymi aktorami, stara się być 
dobrym ojcem i partnerem, ale jego nastroje zmienia-
ją się nieoczekiwanie i gwałtownie. Czułość ustępuje 
atakom złości, bliskość - potrzebie dominacji, późne 
ojcostwo frustruje. 

22

1 godz. 55 min

DRAMAT
Włochy

REŻYSERIA:
Abel Ferrara

SCENARIUSZ:
Abel Ferrara

ZDJĘCIA:
Peter Zeitlinger

OBSADA:
Willem Dafoe
Anna Ferrara
Cristina Chiriac



30 gramów

W mieście jest bardzo dużo narkomanów. Wielu  
z nich to bezdomni. Sytuacja jest kryzysowa.  
Policjanci, których wciąż jest za mało, są przepraco-
wani i sfrustrowani. Często działają na granicy prawa. 
Samad, członek policyjnej grupy antynarkotykowej 
poszukuje króla narkotyków, Nassera Khakzada.  
Kiedy zaczynał pracę w policji, statystyki podawały,  
że uzależnionych od narkotyków jest około miliona osób.  
Po latach wyłapywania dilerów, aresztowań i wyko-
nanych kar śmierci, liczba ta… wzrosła do 6,5 milio-
na. Wygląda na to, że nawet kara śmierci, jaka czeka  
za handel narkotykami, nie jest wystarczającą prze-
strogą.

SEKCJA 
GŁÓWNA

ŚRODA
CZWARTEK
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 PRZEDPREMIERA!
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2 godz. 10 min

DRAMAT
Iran

REŻYSERIA:
Saeed Roustayi

SCENARIUSZ:
Saeed Roustayi

ZDJĘCIA:
Hooman Behma-
nesh

OBSADA:
Peyman Moaadi
Navid Mohamma-
dzadeh
Parinaz Izadyar 
Farhad Aslani



SEKCJA 
SIEDEMNA-
STA

CZWARTEK
 

20
LUTEGO
2020
GODZ. 17:00

Jojo Rabbit

Gdy niemiecki chłopiec Jojo znajduje młodą Żydów-
kę, którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca  
go matka, jego świat staje na głowie. Mając u boku je-
dynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym 
jest nikt inny jak sam Adolf Hitler, Jojo musi teraz sta-
wić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi.

Jojo Rabbit to tak naprawdę przejmujący film o wcho-
dzeniu w dorosłość i związane z nim nieegoistyczne 
spojrzenie na rzeczywistość.

24

1 godz. 55 min

DRAMAT
KOMEDIA
Czechy
Niemcy
Nowa Zelandia
USA

REŻYSERIA:
Taika Waititi

SCENARIUSZ:
Taika Waititi

ZDJĘCIA:
Mihai Malaima-
re Jr.

OBSADA:
Roman Griffin 
Davis
Thomasin Mc-
Kenzie
Scarlett Johans-
son
Taika Waititi 
Sam Rockwell



Cykada

Cykada to zespół uznanych muzyków na scenie lon-
dyńskiej, grających w takich grupach jak m.in. Myriad 
Forest, EZRA Collective, Maisha, Where Pathways 
Meet, Family Atlantica i Don Kipper. 

Unikalny vibe Cykady jest znakiem rozpoznawczym 
członków zespołu. Niepowtarzalność jest ich kluczo-
wym aspektem w procesie twórczym. Cykada to ener-
getyczna bomba o niepowtarzalnym stylu. W zgrabny 
sposób łączy odległe bieguny, świat analogów roz-
bity jest elektroniką, wschodnie wpływy przeplatają  
się z zachodnimi, a harmonizujące i nostalgiczne mo-
menty z parkietowymi bombami. Wydaje się, że Za-
chodnia Afryka po prostu graniczy z Europą Wschod-
nią, gdzie turecka muzyka przybija piątkę Flamenco, 
a wszystko to opakowane jest fundamentami londyń-
skiej sceny klubowej. Tak wiele inspiracji sprawia wra-
żenie niemożliwości ich zjednoczenia, jednak Cykada 
umiejętnie tego dokonuje, tworząc warstwy dewasta-
cji, piękna i intrygi.

KONCERT

PIĄTEK
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SEKCJA 
GŁÓWNA

SOBOTA
 

22
LUTEGO
2020
GODZ. 18:00

 PRZEDPREMIERA!

FILM ZAMKNIĘCIA

Zdrajca

W najdroższym ze swoich filmów mistrz Bellocchio 
bez wahania zdradza romantyczną, gangsterską nar-
rację spod znaku „Ojca chrzestnego” na rzecz suro-
wej rekonstrukcji brutalnych wydarzeń. W jej centrum 
znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał 
omertę, mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zezna-
niom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko 
Cosa Nostrze, tzw. maxiproces doprowadził do ska-
zania 362 mafiosów. Fascynujące ekranowe docho-
dzenie skupia się na przemianie Buscetty, dla którego  
La Cosa Nostra, „nasza sprawa”, zaczęła znaczyć  
coś zupełnie innego, niż chcieliby szefowie klanów.  
Co ważne, reżyser nie psychologizuje, nie zgaduje  
intencji przestępcy, za to z pasją kreśli sytuację czło-
wieka najpierw ściganego przez policję, a później przez 
mafię, który większość życia spędził w ukryciu.
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2 godz. 15 min

DRAMAT
BIOGRAFICZNY
Brazylia
Francja
Niemcy
Włochy

REŻYSERIA:
Marco Bellocchio

SCENARIUSZ:
Marco Bellocchio 
Valia Santella 
Ludovica Ram-
poldi 
Francesco Piccolo 
Francesco La 
Licata

ZDJĘCIA:
Vladan Radovic

OBSADA:
Pierfrancesco 
Favino
Luigi Lo Cascio


