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NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE 
ZAPRASZA NA CYKL

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2020
ZAPRASZAMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O 18:30 

W DNIU 14.09 ORAZ 19.10 O 18:00.

BILETY W CENIE 15 ZŁOTYCH



07.09 g. 18:30 BABYTEETH napisy - Poważnie 
chora nastolatka Milla zakochuje się w drobnym handla-
rzu narkotyków Mojżeszu. Ten fakt staje się najgorszym 
koszmarem jej rodziców. Nie tak wyobrażali sobie chłopa-
ka córki. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami 
w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Sprawy 
wymykają się spod kontroli, a tradycyjna moralność prze-
staje obowiązywać. Milla pokazuje rodzicom, Mojżeszowi 
i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia. 
Jak dobrze jest nie być martwym. Pełen humoru portret 
nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice 
w ekstremalny sposób.

14.09 g. 18:00 TONY HALIK + rozmowa z go-
ściem - Reżyser, Marcin Borchardt, zabiera nas w podróż 
śladami jednego z najwybitniejszych podróżników XX 
wieku. Jest to obejmująca pół wieku dokumentalna epo-
peja, precyzyjnie zrekonstruowana z unikalnych i  nigdy 
niepublikowanych materiałów archiwalnych, nakręconych 
przez Halika podczas niezliczonych podróży po całym 
świecie. Tony Halik, za pomocą swoich kultowych progra-
mów przenosił co wieczór miliony Polaków w miejsca, któ-
re im się nawet nie śniły. Film opowiada o jego życiu, przy-
godach oraz wszelkiego rodzaju przeciwnościach, którym 
musiał stawiać czoło na każdym kroku. Halik, jak przystało 
na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkolory-
zować to i owo. Dziś trudno dociec, co z tego, o czym mówił 
wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie pokłosiem jego 
nieokiełznanej wyobraźni i poczucia humoru. 

21.09 g. 18:30 INTERIOR - Magda i Maciek. Dwoje 
trzydziestokilkulatków szukających swojego miejsca na 
świecie. Ona, pewna siebie kobieta, stawiająca zawodowy 
sukces ponad rodzinę. On, uwięziony w szponach kapita-
lizmu, uciekinier, który wywraca swoje życie do góry noga-
mi. Dwoje nieznajomych, których pozornie różni wszystko. 
Łączy ich jednak miejsce, w  którym przyszło im żyć. To 
Polska – dla jednych kraj wielkich możliwości, dla innych 
ojczyzna zatracenia. Pewnego dnia ich losy skrzyżują się 
i sprawią, że nic nie będzie dla nich już takie samo. Czy 
Magda zdoła odmienić swoje życie i uratować rodzinę? 
Czy Maciek znajdzie dla siebie miejsce w świecie, który 
chce go zniszczyć?

28.09 g. 18:00 NIEDOSYT napisy - Hunter (Haley 
Bennett) ma przystojnego męża, wielki dom, bajecznie 
bogatych teściów i wyniki badań jednoznacznie wska-
zujące na to, że w jej ciele zaczyna rozwijać się dziecko. 
Zamknięta w swojej złotej klatce dziewczyna poddaje się 
całkowicie woli rodziny, która przejmuje coraz większą 
kontrolę nad jej życiem. Hunter wykształca w sobie niety-
powy mechanizm obronny: nieodpartą potrzebę połykania 
drobnych przedmiotów, takich jak szklane kulki czy pinezki 
i inne znalezione w zakamarkach domu rzeczy. Pozornie 
idealny świat zaczyna rozpadać się na kawałki.

05.10 g. 18:30 SZARLATAN napisy /przedpre-
miera/ - Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jed-
na z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca 
opartym na faktach, zrealizowanym z rozmachem „Szar-
latanem”. Debiutujący na tegorocznym Berlinale, gdzie 
uznano go za jeden z najlepszych tytułów festiwalu, film 
Agnieszki Holland to znakomita, nieszablonowa i niesły-
chanie zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął 
okiełznać naturę. 

12.10 g. 18:30 ARAB BLUES napisy - Wszędzie do-
brze, ale w domu najlepiej? Komedia „Arab Blues” przy-
pomina, że powroty w rodzinne strony nie zawsze bywają 
łatwe. Tak jest w przypadku wychowanej we Francji Selmy, 
która postanawia wrócić do Tunezji, aby otworzyć gabinet 
psychoanalityczny. Na miejscu okazuje się jednak, że nie 
tylko nikt tam na nią nie czeka, ale jej zawód i styl życia 
nawet najbliższym krewnym wydają się cokolwiek podej-
rzane. Kulturowe różnice generują serię pomyłek i nie-
porozumień, które debiutująca reżyserka Manele Labidi 
ze swadą rozbraja humorem. Niezależna, niezamężna, 
żyjąca na własnych zasadach Selma jest solą w oku kon-
serwatywnej rodziny i miejscowej władzy. W ulubionych 
dżinsach i z papierosem w ustach szybkim krokiem prze-
mierza ulice, korytarze i pokoje, odkrywając po drodze nie 
tylko absurdy lokalnego prawa, ale i własną tożsamość. 
Charyzma, urok i ekranowy magnetyzm odtwórczyni głów-
nej roli, Golshifteh Farahani, sprawiają, że od początku ki-
bicujemy szalonym planom psychoanalityczki. Kibicujemy 
też jej kolejnym pacjentom, którzy - wychowani w opresyj-
nej kulturze - wreszcie przyznają sobie prawo do depresji, 
lęku i bycia tym, kim naprawdę są. 

19.10 g. 18:00 BĄDŹ SOBĄ CZYLI NIEOPOWIE-
DZIANA HISTORIA ALICE GUY-BLACHÉ na-
pisy + rozmowa z gościem - Kino biograficzne czy 
trzymające w napięciu detektywistyczne śledztwo? Doku-
ment zrealizowany przez Pamelę B. Green łączy w sobie 
elementy jednego i drugiego. Nie może być inaczej, skoro 
bohaterką tej niezwykłej opowieści jest postać tak nietuzin-
kowa jak pionierka kinematografii, uznawana za pierwszą 
reżyserkę w historii X Muzy Alice Guy-Blaché. Francuzka 
swoją przygodę z kinem zaczęła, pracując jako sekretarka 
Léona Gaumonta. Szybko pięła się po szczeblach kariery, 
by w wieku 23 lat nakręcić swój pierwszy film. Po ponad 
dziesięcioletniej współpracy z wytwórnią Gaumont wraz 
z mężem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie założyła własne studio. Szacuje się, że Alice Guy-
-Blaché miała udział – reżyserski, scenariuszowy czy 
producencki – w blisko tysiącu filmów. W „Bądź sobą…”, 
którego realizacja zajęła ponad osiem lat, Pamela B. Gre-
en opowiada nie tylko o niezwykłym wkładzie swojej boha-
terki w rozwój X Muzy, ale też o tym, jak łatwo została ona 
zepchnięta na boczny tor. Amerykańska dokumentalistka 
dotarła do niepublikowanych wcześniej materiałów archi-
walnych, wplatając w nie szereg wywiadów z ludźmi filmu. 
Wśród nich m.in. Patty Jenkins, Ben Kingsley, Ava DuVer-
nay czy Julie Delpy. Narratorką tej wyjątkowej opowieści 
o pierwszej kobiecie kina jest Jodie Foster. 

26.10 g. 18:30 OBRAZ POŻĄDANIA napisy  
/przedpremiera/ - Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick 
Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości 
nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Cla-
es Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się 
z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje 
przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest 
dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Pod-
czas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do 
odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, 
którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę 
i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada 
w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, po-
ciągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje 
odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.


