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NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE 
ZAPRASZA NA CYKL

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020
ZAPRASZAMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O 18:30 

W DNIU 27.07 ORAZ 17.08 O 18:00.

BILETY W CENIE 15 ZŁOTYCH



06.07 g. 18:30 #TUITERAZ /PRZEDPREMIERA/ 
napisy - Stéphane, francuski szef kuchni, ma wszelkie po-
wody, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych sy-
nów i za pan brat z wyrozumiałą eks żoną, wiedzie spokojne 
życie mężczyzny w średnim wieku. Do chwili, gdy zupełnie 
przypadkiem, poznaje na Instagramie tajemniczą i piękną 
Soo z Korei. Ich Instagramowe kontakty nie mają końca. 
Stéphane opowiada jej o przepięknych widokach z francu-
skiej części Kraju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście 
kwitnącej wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świet-
nie się rozumieją. Pewnej nocy Stéphane decyduje się na 
spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu.

13.07 g. 18:30 ZDRAJCA napisy - W najdroższym ze 
swoich filmów mistrz Bellocchio bez wahania zdradza ro-
mantyczną, gangsterską narrację spod znaku „Ojca chrzest-
nego” na rzecz surowej 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 skazania 362 ma-
fiosów. Fascynujące ekranowe dochodzenie skupia się na 
przemianie Buscetty, dla którego La Cosa Nostra, „nasza 
sprawa”, zaczęła znaczyć coś zupełnie innego, niż chcieli-
by szefowie klanów. Co ważne, reżyser nie psychologizuje, 
nie zgaduje intencji przestępcy, za to z pasją kreśli sytuację 
człowieka najpierw ściganego przez policję, a później przez 
mafię, który większość życia spędził w ukryciu.

20.07 g. 18:30 TAM GDZIEŚ MUSI BYĆ NIEBO 
napisy - Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się 
sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym 
Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty 
wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa 
w nim myśl o wyjeździe.    

Nowego życia i alternatywy dla swojej ojczyzny szuka naj-
pierw w Paryżu, później w Nowym Jorku. Nie jest to jednak 
łatwe, gdyż myśli o Palestynie prześladują go niemal na 
każdym kroku, a kusząca wizja świeżego startu zamienia 
się w komedię pomyłek. Podobną, jaką dla bohatera jest fil-
mowy biznes, który przez Suleimana został tu sportretowany 
w groteskowy sposób.

27.07 g. 18:00 MATTHIAS I MAXIME napisy 
+ rozmowa z gościem - Maxime (Xavier Dolan zagrał 
we własnym filmie po raz pierwszy od 6 lat) właśnie wybie-
ra się na dwa lata do Australii. Chce pozostawić za sobą 
nie tyle Kanadę, co pracę w barze, uczuciowe niespełnienie 
i nieustanne kłótnie z matką, którą musi się zajmować. Kilka 
ostatnich tygodni przed wyjazdem spędza z paczką starych 
przyjaciół: piją piwo, palą papierosy, grają w kalambury, ob-
rażają się i godzą. Dla nieśmiałego Maxime’a, po którego 
twarzy, niczym łza, spływa czerwone znamię, kumple sta-
nowią namiastkę kochającej i akceptującej rodziny. Jednym 
z najbliższych przyjaciół chłopaka jest Matthias (Gabriel 
D’Almeida Fritas), początkujący prawnik zmierzający wprost 
do kariery i ślubu. Sprecyzowane plany obu chłopaków 
pokrzyżuje jednak pewna impreza, podczas której zagra-
ją w  studenckim filmie, w scenie pocałunku. Spotkają się 
w niej, ubrane w almodovarowskie błękit i czerwień, tłumio-
ne latami uczucia i nieoczekiwanie odkryte pożądanie. Czy 
bohaterowie odważą się z nimi skonfrontować

03.08 g. 18:30 XABO: KSIĄDZ BONIECKI  - Tytuł fil-
mu oznacza inicjały, jakich ksiądz Adam Boniecki używa w 
„Tygodniku Powszechnym”. Pismo to jest jedynym miejscem, 
w którym wolno mu publikować po nałożeniu nań zakazu 

przez kościelnych zwierzchników. Od tamtej pory kapłan 
stał się jeszcze bardziej aktywny w terenie – odbywa rocznie 
ponad 200 spotkań z czytelnikami. Film jest intymnym por-
tretem człowieka w drodze. Pokazuje księdza, który w wieku 
85 lat zawsze znajduje czas na głęboką rozmowę, a równo-
cześnie pozostaje rozdarty między swoją wiarą i niepokojem 
o kształt współczesnego Kościoła, szczególnie w Polsce.

10.08 g. 18:30 OJCIEC napisy - Film otwiera scena 
pochówku starszej kobiety. Wśród żałobników szybko roz-
poznajemy jej zdenerwowanego męża, Vasila. Irytacja 
krewkiego mężczyzny wzmaga się, gdy syn - mimo jego 
próśb - nie chce zrobić pamiątkowych zdjęć trumny z ciałem 
nieboszczki. To pierwsza spośród wielu scysji pomiędzy bo-
haterami. Po pogrzebie matki Pavel najchętniej wróciłby do 
swoich codziennych obowiązków i ciężarnej żony, zwłaszcza 
że w towarzystwie ojca nie czuje się zbyt komfortowo. Ten 
natomiast jest przekonany, że zmarła żona próbuje się z nim 
skontaktować zza grobu.

17.08 g. 18:00 NADZIEJA /PRZEDPREMIERA/  
napisy + rozmowa z gościem - Kiedy w Wigilię Bożego 
Narodzenia kobieta dowiaduje się, że ma nawrót choroby 
i nieoperacyjnego raka mózgu, życie bohaterów rozpada się 
na kawałki i ulega przewartościowaniu. Troska miesza się 
ze skrywanymi od lat pretensjami, a trudnemu do okiełzna-
nia lękowi towarzyszy frustracja. Kolejne tygodnie pokażą, 
czy Anja i Tomas odnajdą w sobie uczucie, które kiedyś ich 
połączyło, oraz czy będą w stanie przejść przez ten rodzinny 
dramat razem.

24.08 g. 18:30 SIŁA OGNIA napisy - Osadzony wśród 
pejzaży hiszpańskiej Galicji film Laxe’a opowiada o potrze-
bie równowagi. Zagrożonym ekosystemem okazuje się tu nie 
tylko przyroda, lecz także lokalna społeczność. A przyczyną 
iskrzeń są zmiany, jakie zachodzą w pustoszejących, wy-
glądających turystów wsiach, oraz powrót Amadora, który 
właśnie odsiedział wyrok za podpalenie. Górzysty krajobraz 
Galicji nie jest tu tylko tłem, ale głównym bohaterem. Suro-
wy i nieprzystępny, kształtuje ludzkie charaktery i relacje na 
swoje podobieństwo. Rzeźbi twarze. Uczy twardości. „Mu-
sisz być głodny” - wita nieobecnego dwa lata Amadora jego 
matka Benedicta. Tylko tak potrafi okazać synowi akcepta-
cję i miłość. Pozornie bliski dokumentu styl Laxe’a zamienia 
rzeczywistość w poemat. Jego tematem jest tytułowa siła 
ognia - oczyszczenie poprzez zniszczenie.

31.08 g. 18:30 KRAINA MIODU napisy - 50-letnia Ha-
tidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej 
wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły 
i  jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprze-
dają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym 
mieście, oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Co-
dziennie chodzi po zboczu wzgórza, aby sprawdzić swoje 
ule. Kocha pszczoły, zaklina je śpiewem, delikatnie manew-
rując plastrami miodu bez kombinezonu, siatki na twarzy 
lub rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak 
pewnego dnia do jej okolicy wprowadza się wielodzietna ro-
dzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci, ryczące 
krowy i silniki. Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale 
traktują miód i pszczoły zgoła inaczej. Tradycję zastępuje 
twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Hatidze czuje, że 
to, czego nie da się zmienić, należy zaakceptować. Jednak 
nowi przybysze mogą poważnie zagrozić jej życiu oraz ulom, 
które posiada. Film ukazuje zanikającą tradycję szacunku 
do pszczół i traktowania ich jak partnerów, a nie poddanych 
człowiekowi niewolników produkujących miód.


