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Bracia Lumière

Porywająca historia narodzin kina, z pasją i 
humorem opowiedziana przez Thierry’ego 

Frémaux – dyrektora Festiwalu Filmowego w 
Cannes i Instytutu Lumière w Lyonie. Pasjonująca 
opowieść o pierwszych lmach, które wyznaczyły 
drogę i świetlaną przyszłość dla dzisiejszego kina. 
W 1895 roku Louis i Auguste Lumière wymyślili 

kinematograf i nakręcili pierwsze w historii lmy, 
takie jak: Wyjście robotników z fabryki czy 

Polewacz polany. 
Oto nadszedł czas, gdy kino zeszło z drzew i 

wyszło z mórz na brzeg. Gdy człowiek z magiczną 
kamerą przystanął na skwerach i w kawiarniach. 
Gdy ekran stał się oknem w nieskończoność. Oto 

nadeszła era braci Lumière.

Reżyseria:  Thierry Frémaux

Produkcja: Francja 2016

Czas trwania: 90 minut
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Captain Fantastic

Ben jest ojcem sześciorga dzieci, które wspólnie z 
żoną wychowuje z dala od zgiełku miasta. 

Żyją inaczej niż przeciętna amerykańska rodzina: 
jedzą to, co uda im się upolować, nie chodzą do 
normalnej szkoły, uczą się sztuki przetrwania, 
żyjąc w miłości i wzajemnym szacunku. Kiedy 

sytuacja rodzinna zmienia się, muszą stawić czoła 
cywilizacji. Film pełen humoru i znakomitych 
dialogów, zdobywający uznanie krytyków na 

całym świecie. Nagroda dla najlepszego reżysera 
(sekcja Un Certain Regard) podczas 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w 
Cannes 2016.

Reżyseria: Matt Ross

Produkcja: USA 2016

Czas trwania: 118 minut
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 San Andreas 

Na skutek przesunięcia, cieszącego się złą 
sławą, uskoku San Andreas w Kalifornii 

dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w 
skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego 

(Dwayne Johnson) i jego żona, z którą nie 
utrzymuje kontaktów, muszą udać się z Los 

Angeles do San Francisco, aby uratować swoją 
jedyną córkę. Okazuje się jednak, że 

karkołomna podróż na północ jest jedynie 
początkiem, a gdy oboje myślą, że najgorsze 

już za nimi... jest tylko gorzej.

Reżyseria: Brad Peyton

Produkcja: USA, Australia 2015

Czas trwania: 114 minut



S
T

Y
C

Z
E

Ń
 

Bogowie

Film oparty na faktach, lmowa opowieść o 
młodym Zbigniewie Relidze, który w latach 

80-tych dokonał pierwszego w Polsce, 
udanego przeszczepu serca. Wyjmując z 
ludzkiego ciała serce, Religa przełamał 

moralne, kulturowe i religijne tabu. Kilka 
dekad temu transplantacja serca była według 

powszechnej opinii działaniem wbrew 
naturze.

Reżyseria:  Łukasz Palkowski

Produkcja: Polska 2014

Czas trwania: 121 minut
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Kedi- sekretne 
życie kotów 

Stambuł to miasto z sięgającą tysięcy lat 
historią i jedyne najprawdziwsze kocie 
imperium. Spryciara, Przylepa, Sułtan, 

Flirciarz, Bestia, Szajba i Cwaniak to 
indywidualności, które są 

przewodnikami po mieście. 

Reżyseria: Ceyda Torun

Produkcja: Turcja, USA 2016

Czas trwania: 80 minut
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Żałuję

Jochem jest otyłym licealistą 
gnębionym przez innych uczniów. 
David oraz Vera starają się pomóc 

chłopakowi.

Reżyseria: Dave Schram

Produkcja: Holandia 2013

Czas trwania: 95 minut
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Fighter

Obraz skupia się na życiu profesjonalnego 
boksera Micky'ego Warda oraz jego 

starszego brata przyrodniego Dicky'ego 
Eklunda. Dicky Eklund, był niegdyś dobrze 

zapowiadającym się bokserem, jednak 
przegrana walka doprowadziła go na skraj 

przepaści psychicznej i odsiadki w 
więzieniu. Utrzymanie rodziny spada więc 

na barki młodszego brata przyrodniego 
Dicky'ego – Micky'ego, który sukcesywnie 

dzięki ciężkiej pracy i uporowi, stał się 
mistrzem bokserskim. Dicky po zwolnieniu 

z więzienia, zostaje trenerem młodszego 
brata, pomagając mu wywalczyć 

najważniejszy tytuł.

Reżyseria: David O. Russell

Produkcja: USA 2010

Czas trwania: 114 minut
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