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LISTOPAD 2019



4-14.11.2019
18:00 
DZIURA W GŁOWIE 
reż. Piotr Sobbotko / Polska 2018 / 90 min.           DRAMAT

Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej 
więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubiera w kostium 
– akcja rozgrywa się w Bretanii w 1770 roku – jak najbar-
dziej współczesne pragnienia i uczucia. Bohaterkami filmu 
są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka 
Heloiza oraz przybyła z Paryża malarka, Marianna. 
Ta druga ma namalować portret tej pierwszej, ale w se-
krecie: Heloiza nie chce bowiem pozować, buntując się  
w ten sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. 
Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, intensyw-
nie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obrazu. Czuje, że nie 
pozna prawdziwego oblicza młodej kobiety tak długo, jak 
sama będzie ukrywać własne.

Bartłomiej Topa wciela się w postać aktora, który wysta-
wia sztukę Thomasa Bernharda pod tytułem „Komediant”. 
Razem z trupą teatralną pokazuje spektakl niedaleko gra-
nicy z Białorusią. W końcu docierają w okolice jego rodzin-
nej wsi. W domu, gdzie leży umierająca matka bohatera, 
jest też Andrzejek, upośledzony mężczyzna, w którym bo-
hater rozpoznaje swojego sobowtóra. Próba rozwiązania 
zagadki, kim jest ten tajemniczy człowiek, staje się jego ob-
sesją, a w konsekwencji prowadzi do zaskakującego finału.

20:00 
PORTRET KOBIETY W OGNIU 
reż. Céline Sciamma / Francja 2019 / 120 min.           DRAMAT HISTORYCZNY

(uwaga - 13.11 - brak projekcji)(uwaga - 13.11 - brak projekcji)



4-7.11.2019
18:00 
KAFARNAUM 
reż. Nadine Labaki / USA, Liban 2018 / 120 min.            DRAMAT

20:00
GREEN BOOK 
reż. Peter Farrelly / USA 2018 / 130 min.           DRAMAT / KOMEDIA 

Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnię-
cie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, 
ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wy-
ruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów 
Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku 
i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie 
i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać 
się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspól-
na, pełna przygód podróż stanie się początkiem niepraw-
dopodobnej przyjaźni. Zdobywca Oscara!

Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slum-
sów, odmalowanych w „Kafarnaum” z niezwykłą intensyw-
nością. Zgodnie z tytułem, oznaczającym „chaos”, „bezład”, 
„gmatwaninę”, dzielnica uderza nadmiarem: rzeczy, ludzi, a 
przede wszystkim dzieci, niewinnych ofiar rzeczywistości 
społecznej oraz klasowych i ekonomicznych podziałów. 
Nadine Labaki (autorka doskonale znanego w Polsce 
„Karmelu”) staje w ich obronie – i to dosłownie, wciela 
się bowiem w filmie w rolę adwokatki Zejna. Przed sądem 
chłopak odtwarza swoją historię, przywołuje dramatyczne 
wspomnienia, ale co najważniejsze: z pasją walczy o siebie 
i swoją przyszłość.



8-14.11.2019
18:00
FREE SOLO 
reż. Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi / USA 2018 / 100 min.         DOKUMENTALNY

Lata 50. w Brazylii to czas, gdy kobiety są uzależnione od 
swoich rodziców i mężów. Siostry Gusmão chcą żyć po 
swojemu: Eurídice pragnie  zostać pianistką, Guida marzy 
o szalonej, wielkiej miłości. Gdy na skutek dramatycz-
nych wydarzeń zostają rozdzielone, nie przestają za sobą  
tęsknić.

Zapierająca dech w piersiach przyroda i przerażający 
plan - wspinaczka na wysokość 2300 m po niemal piono-
wej skale, i to bez zabezpieczenia. Alex Honnold posta-
nowił dokonać niemożliwego i spełnić życiowe marzenie 
- wspiąć się na majestatyczny El Capitan w parku narodo-
wym Yosemite. Cel uda się osiągnąć, ale tylko wtedy, gdy 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jak wiadomo, przy 
tego rodzaju wspinaczce możliwa jest nieskończona licz-
ba scenariuszy, wystarczy obluzowany kamień, silniejszy 
powiew wiatru. „Free Solo” zachwyca i zdumiewa widoka-
mi, ale ukazuje też motywacje ekstremalnego wspinacza.  
Zdobywca Oscara!

20:0O
NIEWIDOCZNE ŻYCIE SIÓSTR GUSMAO 
reż. Karim Aïnouz / Brazylia 2019 / 145 min.           DRAMAT

(uwaga - 13.11 - brak projekcji)



15-21.11.2019
18:00 
INNA DE YARD – DUCH JAMAJKI 
reż. Peter Webber / Francja 2019 / 99 min.          DOKUMENTALNY / MUZYCZNY

18:00 
NIE MA NAS W DOMU 
reż. Ken Loach / Belgia, Francja, Wielka Brytania 2019 / 100 min.          DRAMAT

Ricky i Abbie chcą dla siebie i swoich dzieci czegoś więcej. 
On jest w stanie poświęcić wszystko, żeby ich marzenie  
o własnym domu wreszcie się spełniło. Ma dosyć czeka-
nia, aż sprawy przyjmą lepszy obrót – stawia wszystko na 
jedną kartę i zaczyna pracę na własną rękę. Rzuca się w 
wir obowiązków, chcąc jak najszybciej osiągnąć swój cel. 
Ona, myśląc o przyszłości, nie chce stracić z oczu tego, co 
już mają: kochającej się rodziny i wzajemnego wsparcia. 
Wierzy, że goniąc za szczęściem, trzeba wiedzieć, kiedy 
się zatrzymać.

Tytuł filmu to nazwa unikalnego projektu, który połą-
czył legendarnych weteranów reggae – takich jak Ken 
Boothe, Winston McAnuff czy Cedric Myton – oraz ich 
dużo młodszych kolegów. To spotkanie przyniosło nie 
tylko znakomitą akustyczną płytę „The Soul of Jamaica”  
z 2017 roku, ale i potwierdziło żywotność tej muzyki w ko-
lejnych pokoleniach. Film pokazuje, jak dziś wygląda dzień 
powszedni starszych panów z dredami. Przywołuje także 
ciemne strony życia na rozkołysanej wyspie i wolnościową 
atmosferę miejsca, w którym narodził się ów muzyczny 
fenomen.



15-21.11.2019
20:00
ZDYCHAJ TATULKU 
reż. Kirill Sokolov / Rosja 2018 / 100 min.           CZARNA KOMEDIA

Oparta na faktach, wstrząsająca historia dwóch kobiet  
i ich uzależnienia od narkotyków. Toksyczna przyjaźń, 
zdrada i kolejne stadia narkotykowego piekła. Film zupeł-
nie inny od klasycznych opowieści o uzależnionych i ich 
rodzinach. Mocne kino, które wprost boli.

Andrei jest detektywem i prawdopodobnie najgorszym 
ojcem na całym świecie. Przypadkiem sprowadza do jed-
nego miejsca grupę osób, z którymi nie powinien prze-
bywać – własną córkę, wściekłego opryszka i zdradzoną 
policjantkę. Każda z tych osób ma powód, aby zemścić się 
na nim.

20:00
POZWÓL MI UPAŚĆ
reż. Baldvin Zophoníasson / Finlandia, Islandia, Niemcy 2018 / 136 min.             DRAMAT



22-27.11.2019
18:00 
KREWETKI W CEKINACH 
reż. Cédric Le Gallo, Maxime Govare / Francja 2019 / 100 min.             KOMEDIA

18:00
ASPROMONTE 
reż. Mimmo Calopresti / Włochy 2019 / 90 min.              DRAMAT

Położone w malowniczym kalabryjskim Aspromonte nie-
wielkie miasteczko Africo to miejsce, gdzie czas się zatrzy-
mał. Pozbawione elektryczności i drogi, która łączyłaby je 
z większymi ośrodkami, skazane jest na izolację. Porządek 
życia wyznacza tu natura oraz jasne zasady, którymi kieru-
je się na co dzień lokalna społeczność. Ma to jednak i złe 
strony, gdyż w Africo wszystko pozostaje w stanie zawie-
szenia, co wzmaga jedynie frustrację mieszkańców. Czarę 
goryczy przelewa tragiczna śmierć kobiety w trakcie poro-
du, gdyż z powodu braku drogi lekarz nie zdążył na czas. 
Poirytowani mieszkańcy postanawiają wziąć sprawy w 
swoje ręce i wybudować ją własnymi siłami. 

„Krewetki w cekinach” to amatorska drużyna piłki wodnej, 
która chce wystartować w zawodach Gay Games. Mają 
zapał i fantazję, ale brakuje im profesjonalnego trenera. 
Z nieba spada im Matthias – dostał tę fuchę jako szansę, 
żeby podreperować swój wizerunek po kontrowersyjnej 
wypowiedzi w telewizji. Matthias próbuje ratować swoją 
karierę pływacką, ale nie spodziewa się, jakie zmiany w 
jego życiu może przynieść podróż wesołym autobusem 
na finał gejowskich zawodów piłki wodnej w Chorwacji. 
„Krewetki w cekinach” to pełna uroku komedia o przy-
jaźni, marzeniach i byciu sobą – w rytmie niezawodnych 
przebojów disco!



22-28.11.2019
20:00
DIEGO
reż. Asif Kapadia / Wielka Brytania 2019 / 130 min.         DOKUMENTALNY / SPORTOWY

Dani i Christian to młodzi Amerykanie, którym nie ukła-
da się w związku i rozważają rozstanie. Niespodziewana 
rodzinna tragedia zbliża ich jednak do siebie, a pogrążona 
w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego 
przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na 
północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, 
raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z 
letnim przesileniem. Jednak to, co z początku wygląda na 
beztroską wycieczkę do krainy niezachodzącego słońca, 
z czasem przybiera nieoczekiwany, przerażający obrót. 
Lokalni mieszkańcy zapraszają amerykańskich gości do 
udziału w niepokojących rytuałach. W sielskiej scenerii 
rozpoczyna się dziewięciodniowy festiwal coraz dziw-
niejszych obrzędów, których rezultat zadecyduje o życiu 
i śmierci biorących w nich udział.

Młody, niezwykle utalentowany chłopak zostaje ściągnię-
ty do włoskiego klubu Napoli. Trafia w sam środek neapo-
litańskiego kotła: mafijnych rozgrywek, sukcesów, uwiel-
bienia i skandali. Jego geniusz i charyzma wkrótce robią  
z Napoli najlepszą drużynę świata. 
W mieście, w którym piłka to religia, Maradona staje się 
świętym. Na boisku dokonuje cudów, ale gdy gasną świa-
tła, wszystko wymyka się spod kontroli. Diego nie potrafi 
udźwignąć swojej sławy, a miasto, które zrobiło z niego 
boga, z dnia na dzień staje się jego przekleństwem.

20:00 
MIDSOMMAR 
reż. Ari Aster / USA 2019 / 147 min.         DRAMAT / HORROR



<<<

LILIANA PĘDZIWIATR 
11-letnia Liliana potrafi rozmawiać ze zwierzętami!  
Jest to jednak wielka tajemnica, o której nikt nie powinien 
wiedzieć, poza rodzicami. Jej szczególny talent spowodo-
wał w przeszłości wystarczająco dużo kłopotów i zmusił 
rodzinę do przeprowadzki.

PORANEK FILMOWY - WSTĘP: 10 ZŁ

9-10.11.2019
10:00 BASIA 3 
reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, 
Robert Jaszczurowski / Polska 2019
 45 min. / 4+

10:00 LILIANA PĘDZIWIATR 
reż. Joachim Masannek / Niemcy 2019  
100 min. / 7+

23-24.11.2019
10:00 BASIA 3 + WARSZTATY
reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, 
Robert Jaszczurowski / Polska 2019
 45 min. / 4+ 

10:00 LILIANA PĘDZIWIATR 
+ WARSZTATY 
reż. Joachim Masannek / Niemcy 2019  
100 min. / 7+



tydzień filmu 
niemieckiego

Wrocław • Kraków • Gdańsk • Katowice • Opole • Kielce • Poznań 

Zielona Góra • Gorzów Wielkopolski • Łódź • Rzeszów • Warszawa



25.11.19 18:30
 

Helios

26.11.19 18:30 Henckel von Donnersmarck NCPP

27.11.19 18:30 Helios

28.11.19 18:00 Meduza

29.11.19 18:00
Wackersdorf Meduza

30.11.19 18:00
Lotte w Bauhausie Meduza

 1.12.19 18:00
Die Toten Hosen w trasie 

 

Paul Dugdale
Meduza

Tydzień Filmu Niemieckiego to wydarzenie, które już na stałe wpisało się  
w opolski filmowy krajobraz. Organizatorzy zawsze pilnują, by program naświe-
tlał aktualne trendy i był blisko tego, co bije w sercu niemieckiego społeczeństwa. 
Przegląd gwarantuje podróż przez różnorodne filmowe gatunki, od komedii przez 
dramat, po dokument.

PROGRAM 2019

WSTĘP WOLNY! OPISY FILMÓW NA WWW.OPOLSKIELAMY.PL



BILETY: 13 ZŁ

TANI WTOREK, 
STUDENCKIE ŚRODY

ORAZ POKAZY 
DLA DZIECI: 10 ZŁ
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JEDYNE TAKIE KINO 
W OPOLU! UL. OLESKA 45

 
REPERTUAR / OPISY FILMÓW ZNAJDZIESZ NA: 

WWW.OPOLSKIELAMY.PL

...................................................... 
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU FB.COM/KINOMEDUZA 

ORAZ NA INSTAGRAMIE! #KINOMEDUZA 
#OPOLE #OPOLSKIELAMY


