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Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kinowej dla grup przedszkolnych
i szkolnych - LAMA MOVIE. Jest to połączenie projekcji filmowych z tematycznymi
warsztatami plastycznymi. Wyświetlamy wyłącznie dobre klasyczne bajki oraz nowości
ze świata polskiej animacji. W tym miesiącu mamy dla najmłodszych widzów do wyboru cztery propozycje: ciao italia, maudie, Biegacze, Beksińscy. Album wideofoniczny,
Po tamtej stronie oraz kedi: sekretne życie kotów. Po seansie odbywają się związane
tematycznie z filmem warsztaty, w których wykorzystujemy interesujące, niestandardowe materiały plastyczne.
Istnieje również możliwość zorganizowania specjalnego pokazu (informacja
o dostępnych pozycjach filmowych w biurze Kina Meduza) i warsztatów poza tą ofertą,
jednak wymaga wcześniejszej konsultacji z koordynatorem LAMA MOVIE.
Zajęcia odbywają się w godzinach 9-14 w dni robocze w Kinie Meduza (ul.
Oleskiej 45, Opole). Koszt uczestnictwa to jedynie 10 zł od dziecka. Aby skorzystać
z oferty należy wysłać e-mail na adres wmyslinski80@gmail.com (z informacją o: liczbie dzieci w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie oraz pasującej Państwu
dacie i godzinie) lub skontaktować się telefonicznie z koordynatorem LAMA MOVIE:
Wojciechem Myślińskim, tel. 693 365 542
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cIAO ItALIA
reż. Pif
włochy/99 min.
15+/napisy

jak wiele filmów włoskich “ciao italia” ma naturalny, samorodny wdzięk. jest to jakość trudno
uchwytna, składa się na nią zapewne i przyjemna
melodia języka, i sympatyczne postacie, i spontaniczność ich zachowań, w każdym razie to
dzięki niej filmy z tego kraju łatwo polubić, nawet
gdy są niedoskonałe.
paweł mossakowski - co jest grane 24

Nowy Jork, 1943 rok. Między włoskimi imigrantami Arturo i Florą rodzi się
uczucie. Niestety, zamążpójście dziewczyny zostało dawno zaplanowane przez jej wujka, który obiecał jej rękę synowi szefa mafii. Aby nie dopuścić do tego małżeństwa,
Arturo postanawia skłonić ojca Flory do zmiany decyzji. W tym celu musi udać się na
Sycylię, gdzie mieszka mężczyzna. Idealnym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie do
amerykańskiego wojska, które właśnie przygotowuje się do lądowania we Włoszech…

https://www.youtube.com/watch?v=aoynDmylD74
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MAudIE
reż. aisling Walsh
irlandia, kanada/115 min.
15+/napisy

jest jak piękny obraz, który odkryliśmy
w zasadzie przypadkiem i który z dumą
wieszamy na ścianie, po to, by cieszyć
oczy jego widokiem. to zachwycające kino
biograficzne, które po raz wtóry przekonuje, że najlepsze historie pisze życie.
mateusz cyra - głos kultury

Maudie to wzruszająca opowieść oparta na życiu malarki Maud Lewis, dziś
uważanej za jedną z najważniejszych kanadyjskich artystek. Niesamowita historia o
romansie pomiędzy samotnikiem (Ethan Hawke), a kruchą, ale pełną energii kobietą
(Sally Hawkins), która pragnie niezależności, by móc z wielką pasją malować swoje
wyjątkowe obrazy. 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! W rolach głównych rewelacyjna Sally Hawkins (“Sally Hawkins pewną kandydatką do Oscara.’” - The Wrap) i
Ethan Hawke (‘”Jedna z najlepszych ról Ethana Hawke’a.’” - Interview Magazine).

https://www.youtube.com/watch?v=ztihyhrsaqe
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biegacze
reż. łukasz boroWski
polska/72 min.
15+/dokument

Dokumenty borowskiego są pozbawione
zamiłowania do osobliwości, nie mają
w sobie cienia klasowej pogardy, za to
dowodzą, że największe owoce przynosi
ciekawość i współodczuwanie. rzadkie
zjawisko w biegnącej ku podium masie filmowych zwycięzców i olimpijczyków.
adriana prodeus - kino

240 kilometrów, 1200 metrów wspinaczki i tylko 52 godziny na pokonanie morderczej trasy mają uczestnicy Biegu 7 Szczytów. Biegacze nie śpią, nie mają przystanków i nawet posiłki przyjmują biegnąc. Trójka bohaterów: Agata – matka trójki dzieci,
Michał – sportowiec i podróżnik oraz Wiesław – menager w dużym banku, podejmuje
wyzwanie ukończenia jednego z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie.

https://www.youtube.com/watch?v=umhhorxcnj0
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beksińscy. album Wideofoniczny
reż. marcin borchardt

twórcy spełnili swoją rolę rewelacyjnie, ten dokument to wspaniały obraz
wysublimowanego kunsztu reżyserskiego oraz świetny research osób zaangażowanych w projekt.
karolina Futyma - kulturatka.pl

polska/80 min.
15+/dokument

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”.

https://www.youtube.com/watch?v=eqykiu_jrpu
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Po tamtej stronie
reż. aki kaurismäki
finlandia, niemcy/98 min.
15+/napisy

kaurismaki kolejny raz udowodnił, że do zrobienia znakomitego kina wystarczy humor i wielkie
serce. “po tamtej stronie” jest kwintesencją oryginalnego stylu tego fińskiego reżysera, który
postanowił po swojemu skomentować niezwykle palący problem przybywania do europy
kolejnych fal uchodźców z bliskiego wschodu.
michał piepiórka - bliżej ekranu

Nagrodzona na ostatnim festiwalu w Berlinie czarna komedia w reżyserii kultowego fińskiego reżysera Akiego Kaurismäkiego („Leningrad Cowboys”, „Człowiek
bez przeszłości”). Mistrzowski film, w którym może się przejrzeć (i pośmiać z siebie)
współczesna Europa.
Po sukcesie zrealizowanego we Francji „Człowieka z Hawru”, pełnego nawiązań
do tamtejszego kina lat trzydziestych i czterdziestych, fiński mistrz postanowił wrócić
do ojczyzny. W nagrodzonym na tegorocznym Berlinale „Po tamtej stronie” opowiedział historię mieszkańca Helsinek, który postanawia odmienić swoje życie i otworzyć
restaurację. Pewnego dnia Wikström przypadkiem natyka się na uciekiniera z Syrii –
Khaleda. Choć znajomość między mężczyznami zaczyna się niefortunnie, bohaterowie
szybko nawiązują głęboką więź, która zostanie wystawiona na wiele ciężkich prób. Czy
tylko w bajce ich nieoczekiwane spotkanie byłoby początkiem pięknej przyjaźni?

https://www.youtube.com/watch?v=4r7ur0zkF5s
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kedi – sekretne życie kotóW
reż. ceyda torun

to w równym stopniu prezent dla właścicieli i wielbicieli tych zwierząt, co zachęta dla sceptyków. bez
względu na preferencje, “kedi” działa jak najlepszy
antydepresant - to piękny film o zachwycie nad
prawdziwym cudem natury.
Dorota kostrzewa – Filmweb

turcja, usa/80 min.
10+/dokument/lektor/napisy/familijny

Fenomenalny dokument o życiu stambulskich kotów, który odkrywa przed
nami fascynujący świat widziany z kociej perspektywy. Stambuł to miasto z niezwykłą,
sięgającą tysięcy lat historią i zarazem jedyne w swoim rodzaju najprawdziwsze kocie
imperium. Koty, mając w nim swoje wyjątkowe, zaszczytne miejsce, są nieodłączną
częścią lokalnej społeczności. Żyją na styku dwóch światów – dzikiego i cywilizowanego: nie mają swoich właścicieli, ale każdego dnia towarzyszą mieszkańcom w chwilach
smutku i radości. Bywają drapieżne, uparte, zdeterminowane, ale też wdzięczne, radosne i wierne. A tak naprawdę są najważniejszymi mieszkańcami Stambułu – ukrytym skarbem miasta, niestrudzonymi towarzyszami i nieoczywistym lustrem, w którym
każdy może się przejrzeć. Wystarczy spojrzeć na świat z ich perspektywy.

https://www.youtube.com/watch?v=Fcka4kvellq

kino meduza uL. OLESKA 45
www.opolskielamy.pl

