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Mitzi kończy 35 lat. Z tej okazji przyjaciele przygotowują dla niej przyjęcie- niespodziankę.
Wszyscy zjeżdżają na weekend do malowniczego domku, który kojarzy się im z latami
młodości. Już od pierwszej chwili można wyczuć rosnące napięcie. Alkohol leje się litrami,
zabawa trwa w najlepsze, a tymczasem na jaw wychodzą skrywane sekrety, dawne urazy 
i pretensje. Przeszłość bierze w końcu na uczestnikach imprezy nieoczekiwany odwet.

28.10.2021
W CO GRAJĄ 
LUDZIE reż. Jenni Tolvoniemi, Finlandia 2020 (117 min)

w.: Emmi Parviainen Birn, Eero Milonoff

04.11.2021
CZŁOWIEK, KTÓRY SPRZEDAŁ

SWOJĄ SKÓRĘreż.Kaouther Ben Hania, Tunezja/ Francja/ Belgia/ Niemcy 2020 (104 min) 
w.: Yahya Mahayni, Koen De Bouw, Dea Liane

Nominacja do Oscara'2021 za najlepszy film obcojęzyczny; nagroda za scenariusz na
MFF w Sztokholmie'2020

Z ogarniętej wojną Syrii Sam Ali ucieka do Libanu. Ostatecznym celem podróży ma być jednak
Bruksela, gdzie przebywa jego ukochana, którą rodzice zmuszają do ślubu z innym mężczyzną.
Przepustką do Europy staje się udział w niekonwencjonalnym projekcie artystycznym: na plecach
daje sobie wytatuować upragnioną wizę Schengen. Czy to wystarczy, by teraz mógł trafić do
wymarzonego, lepszego świata?



18.11.2021
PLEASUREreż. Ninja Thyberg, Szwecja/Holandia/Francja 2021 (109 min) 

w.: Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire

Grand Prix oraz nagroda za rolę kobiecą na Art Film Festival' 2021; nagroda FIPRESCI na
MFF w Göteborgu'2021

19-letnia Szwedka wyprawia się do Kalifornii, aby rozpocząć karierę gwiazdy porno. Bella nie jest
ofiarą wyzysku ani handlu ludźmi. Jest świadoma swojej atrakcyjności, seskspozytywna i pełna
wiary w to, że potrafi decydować o sobie i swoim ciele. Praca seksualna nie jest dla niej
przymusem, ale wyborem, a kalifornijska branża porno wydaje się przestrzegać zasad mających
chronić aktorki i aktorów przed nadużyciami. Minie trochę czasu, zanim odkryje drugą,
ciemniejszą stronę obranej kariery.

25.11.2021
NARCYZ I ZŁOTOUSTY reż. Stefan Ruzowitsky,  Niemcy 2020 (110 min)

w.: Sabin Tambrea, Jannis Niewöhner, Henriette
Confurius

 

Ekranizacja powieści niemieckiego noblisty Hermanna Hessego. Rozgrywająca się w średniowieczu
historia przyjaźni tytułowych bohaterów, pokazuje dwie życiowe postawy. Duchowość zestawia  
z rozumem, a ascezę - z ciekawością świata i życia pełnego wrażeń. Rozstanie w klasztorze dla
jednego z nich oznacza pozostanie nadal w służbie Bogu, dla drugiego - otwarcie na świat.
Spotkanie po latach przyniesie weryfikację ich wyborów.



02.12.2021
PENGUIN BLOOM:

NIESAMOWITA HISTORIA SAM
BLOOMreż. Glendyn Ivin, Australia/USA 2020 (95 min) 

w.:Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver

Film oparty na faktach. Szczęśliwa rodzina nie ma powodów do zmartwień. Ich wspólne życie to
niemal sielanka. Do momentu, kiedy ukochana żona i matka zostanie sparaliżowana wskutek
wypadku. Perspektywa wegetacji na wózku odbiera jej chęć do życia. Dla niej życie już się
skończyło. Nawet najbliżsi nie są w stanie wyciągnąć jej z depresji. Wtedy w domu pojawi się
nieoczekiwany gość. I przywróci nieszczęśliwej kobiecie chęć do życia...

Seanse w czwartkowe
popołudnia o godzinie 18:00
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