1. Ja, Daniel Blake,
reż. Ken Loach
czas trwania: 100 min.
Produkcja: Wielka Brytania 2016
Złota Palma Cannes 2016. Zabawne, poruszające i chwytające za serce najnowsze dzieło Kena Loacha,
jednego z najważniejszych reżyserów europejskiego kina. Niesamowicie wzruszająca i pełna humoru historia
dojrzałego mężczyzny, który decyduje się pomóc samotnej matce z dwójką dzieci stanąd na nogi. Jednak gdy
sam zacznie starad się o rentę, trafi w tryby bezdusznej, biurokratycznej machiny niczym z powieści Franza
Kafki. Pomimo obojętności urzędników i kolejnych wyzwao, jakim muszą sprostad w codziennym życiu,
Daniel i Katie na nowo odnajdą radośd życia i prawdziwą przyjaźo.
Zwiastun:
https://www.youtube.com/watch?v=-XmB7KVsRP4
2. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie,
Reżyseria: Paolo Genovese
Czas trwania: 97 min
Produkcja: Włochy 2017
Kilka zaprzyjaźnionych par spotyka się pewnego ciepłego wieczoru na kolacji. Każdego dręczą inne kłopoty,
każdy ma inny pomysł na ich rozwiązanie. Sympatyczne towarzystwo, pyszne jedzenie i zbliżające się
zadmienie księżyca mają pomóc rozluźnid się i zapomnied o troskach codzienności. W rzeczywistości jest to
jednak początek próby sił, testu na szczerośd, wiernośd, oddanie i cierpliwośd. Ktoś proponuje grę: do
zakooczenia wieczoru wszystkie wiadomości, maile i rozmowy staną się publiczne, przy stole nie będzie
tajemnic. Czy taka igraszka z prywatnością może skooczyd się dobrze? Obsypany nagrodami przebój włoskich
kin w reżyserii Paola Genovesego to opowieśd o grupie przyjaciół badających głębię wzajemnych relacji i
eksperymentujących z własnymi słabościami, żądzami, potrzebami i nadziejami. To pełne czułości i
przemyślane połączenie lekkiej komedii i gorzkiego dramatu, osadzone w idei oczyszczającego,
inteligentnego dialogu. W rolach głównych m.in. Kasia Smutniak i Alba Rohrwacher. Międzynarodowa
premiera filmu miała miejsce na festiwalu Tribeca.
Opracowanie: Magdalena Maksimiuk
nagrody
Tribeca FF 2016 - Best Screenplay; David di Donatello Awards 2016 - Best Film, Best Screenplay
Zwiastun:
https://www.youtube.com/watch?v=yxXHwWk5UMI

3. 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

4. Moonlight
Reżyseria: Jbarry Jenkins
Produkcja: USA 2016
Czas trwania: 110 minut
Wygrana Złote Globy 2017 – najlepszy dramat, 8 Nominacji do Oskara, Zdobywca 3. Oskarów w kategoriach:
najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza rola drugoplanowa Mahershala Ali
Ponadczasowa historia o związkach międzyludzkich i poszukiwaniu siebie. MOONLIGHT jest filmem o życiu
młodego czarnego mężczyzny, poczynając od dzieciostwa w jednej z gorszych dzielnic Miami, w której
próbuje odnaleźd swoje miejsce. Z jednej strony obraz życia Afroamerykanów we współczesnej Ameryce, z
drugiej bardzo osobista, poetycka refleksja na temat tożsamości, rodziny, przyjaźni i miłości; genialny film
pełen głębokiego współczucia i uniwersalnych prawd. Powalające, wyjątkowe dzieło Jenkinsa, wspartego
przez fantastyczną aktorsko obsadę, w dogłębnie poruszający sposób ukazuje chwile, ludzi i niezbadane siły,
które kształtują nasze życie i nas samych.
https://www.youtube.com/results?search_query=moonlight+trailer
5. Paterson
Reżyseria: Jim Jarmusch
Produkcja: Francja, Niemcy, USA 2016,
Czas trwania: 113 min.
„Paterson” to rewelacja tegorocznego festiwalu w Cannes i najlepszy od lat film Jima Jarmuscha. Twórca
„Broken Flowers” stworzył pełną humoru opowieśd o tym, że życie jest poezją i każdy może odnaleźd
szczęście na swój sposób.
Paterson (Adam Driver) jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną
szalonych pomysłów żonę (Golshifteh Farahani), która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłośd.
Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych
ekscentryków. Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka
przesiadująca wieczorami w barze, czy wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi
pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera.

6. 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

