1. Rozumiemy się bez słów
Reżyseria: Eric Lartigau
Czas trwania: 100 minut
Produkcja: Belgia, Francja 2014
Paostwo Bélier to urocza rodzina. Dobrzy sąsiedzi, kochający rodzice. Może czasem zbyt impulsywni,
nadmiernie namiętni. I jeszcze jedno: są niesłyszący. Tylko ich córka, nastoletnia Paula urodziła się bez tej
niepełnosprawności. Stała się więc ich naturalnym łącznikiem ze światem dźwięków, niezastąpionym
przewodnikiem i pomocnikiem w codziennym życiu. Osiągnęła jednak już wiek, gdy dzieci zaczynają
wyfruwad z gniazd, szukad swojego miejsca, miłości.
Idąc za głosem serca, Paula zapisuje się do szkolnego chóru, w którym śpiewa już „ten” chłopak. Nauczyciel
muzyki odkrywa w niej wielki talent wokalny i proponuje szkołę muzyczną w Paryżu. Jak powiedzied o tym
rodzicom? Jak opisad im radośd, którą daje muzyka? Jak zostawid zwariowane życie rodzinne i ruszyd w
nieznane?
Zwiastun:
https://www.youtube.com/watch?v=kSR9PdIRxlo

2. Teraz i w godzinę
Reżyseria: Mariusz Pilis, Dariusz Walusiak
Produkcja: Polska 2017
Czas trwania: 95 min.
Czy prawdą jest, że równo sto lat temu w Fatimie Maryja, zachęcając do odmawiania różaoca, podarowała
światu najlepszą broo w walce ze złem? Na zdjęciu młody amerykaoski żołnierz. Chwilę wcześniej został
ciężko ranny. Cierpi, ale jest spokojny. W zaciśniętej pięści, brudnej od krwi i ziemi wznosi różaniec… Autorka
tego ujęcia zginie w Afganistanie trzy lata później… Historia tej fotografii staje się inspiracją dla dwóch
polskich filmowców: Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka, do wyruszenia w wielomiesięczną podróż z
kamerą przez cztery kontynenty, by przekonad się, czy naprawdę – jak twierdzą katolicy – modlitwa
różaocowa może zmieniad bieg historii. Czy to prawda, że to krucjata różaocowa spowodowała, że z Austrii
wycofały się wojska sowieckie, a modlitwa różaocowa setek tysięcy demonstrantów spowodowała upadek
Ferdynanda Marcosa na Filipinach? Czy sprawdza się mistyczna wizja nigeryjskiego biskupa, że Boko Haram
w jego kraju zostanie pokonane dzięki modlitwie różaocowej? Czy milion białych różaoców przywróci pokój
na Ukrainie?
zwiastun:

https://youtu.be/Ygae0nNzUHw
3. Nazywam się Cukinia
Reżyseria: Claude Barras,
Produkcja: Francja, Szwajcaria 2016,
Czas trwania: 66 min.
Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia się z
sympatycznym policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają inne dzieci w jego
wieku. Początkowo Cukinia ma problemy z przystosowaniem się do nowego miejsca, nie zawsze dogaduje
się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł
liczyd na ich wsparcie.
Nagrody m.in.:
EUROPEJSKA NAGRODA FILMOWA DLA NAJLEPSZEGO FILMU ANIMOWANEGO
WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY – NAGRODA PUBLICZNOŚCI
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY W SAN SEBASTIAN – NAGRODA PUBLICZNOŚCI
a także nominacje do Złotego Globu, Złotej Kamery na festiwalu w Cannes, nagrody Parlamentu
Europejskiego – Lux Prize.
Zwiastun:
https://youtu.be/OSth64wByak
4. Snowden
Reżyseria: Oliver Stone
Czas trwania: 134 min.
Produkcja: Francja, Niemcy, USA 2016
Trzymający w napięciu thriller sensacyjny o najsłynniejszym demaskatorze naszych czasów – Edwardzie
Snowdenie (w tej roli Joseph Gordon-Levitt) w reżyserii trzykrotnego zdobywcy Oscara Olivera Stone’a.
Pracujący dla służb specjalnych Edward Snowden decyduje się ujawnid ściśle tajne informacje dotyczące
nielegalnego podsłuchiwania przez rząd Stanów Zjednoczonych milionów ludzi na całym świecie.
Wypowiada wojnę najpotężniejszym. Niespotykany dotąd wyciek kompromitujących danych w historii USA
stawia na nogi wszystkie służby. Zaczyna się wyścig z czasem. Amerykaoski rząd ma tylko jeden cel – złapad
Snowdena.
zwiastun:
https://www.youtube.com/watch?v=QlSAiI3xMh4

