NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE
ZAPRASZA NA CYKL

PAŹDZIERNIK 2022
POKAZY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 18:30
W DNIU 17.10 O GODZINIE 18:00
BILETY W CENIE 15 ZŁOTYCH

03 października | 18:30 | PRZEDPREMIERA

DIANA THE PRINCESS napisy

W 1981 roku, w dniu ślubu z księciem Karolem, Diana Spencer przykuwa oczy całego świata. Od tej chwili każdy ruch przyszłej ikony XX wieku, obserwowany jest
przez obiektywy paparazzich, którzy staną się fascynacją i przekleństwem księżnej.

10 października | 18:30 |

PASAŻEROWIE NOCY napisy
W noc wyborczą 1981 r. na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta, świętując zwycięstwo. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje
sama z dwójką nastoletnich dzieci. Znajduje pracę w nocnej audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki
niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności, wpłynie na życie Elisabeth i jej bliskich, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko, zmieniające bieg ich życia.

17 października | 18:00 | KLUB FILMOWY:

IO

Oglądany z perspektywy zwierzęcia, świat wydaje się tajemniczą zagadką. IO, szary
osiołek o melancholijnych oczach, spotyka na swojej drodze ludzi dobrych i złych,
doświadcza radości i bólu. Jego losem rządzi przypadek, który w sekundę zmienia
szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną błogość. Ale IO ani na chwilę nie
traci swojej niewinności.

24 października | 18:30 | PRZEDPREMIERA

BABY BROKER napisy

W swoim pierwszym filmie zrealizowanym w Korei Południowej Hirokazu Koreeda
przygląda się fenomenowi, który idealnie wpisuje się w jego zainteresowanie tematyką rodzinnych zażyłości i społecznego odrzucenia – Baby Broker jest bowiem niemal siostrzaną historią dla Złodziejaszków. Tym razem w centrum opowieści znalazł
się proceder, w ramach którego tytułowi brokerzy handlują niechcianymi noworodkami, tzw. „box babies”. Jak to jednak bywa u Koreedy, jego perspektywa daleka jest
od jednoznacznej oceny. Kiedy w ręce mężczyzn trafia kolejne dziecko, reżyser zabiera nas w podróż przez koreański krajobraz w celu odnalezienia idealnej rodziny,
a Baby Broker nieoczekiwanie staje się filmem drogi.

31 października | 18:30 | PRZEDPREMIERA

BOHATER napisy

Dwukrotny zdobywca Oscara (za „Rozstanie” i „Klienta”) powraca do rodzinnego
Iranu i czerpiąc z lokalnego kontekstu, tka kolejną uniwersalną, przejmującą przypowieść. Tym razem o człowieku, który stał się zakładnikiem sądów, w tym wydającego najostrzejsze wyroki trybunału, jakim są media społecznościowe. Podążając
za tytułowym „Bohaterem”, Asghar Farhadi z wyczuciem i wprawą filmowego linoskoczka porusza się po cienkiej granicy, jaka dzieli ofiarę od przestępcy, sukces od
porażki, a dobre chęci od nieczystych intencji.
Rahim wychodzi na krótką przepustkę z więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za długi.
Ma ledwie dwa dni na przekonanie wierzyciela, by ten darował mu część należności. Najwyraźniej los mu sprzyja, bo w ręce mężczyzny nieoczekiwanie trafia torba
pełna złotych monet. Kiedy „Bohater” zrozumie, że brzęczący pakunek zawierał także pokusy, niechcianą sławę i wyroki serwowane przez anonimowy tłum, będzie już
za późno, by zatrzymać spiralę dramatycznych wydarzeń.

