DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „FAFIK”
REPERTUAR * styczeń, luty 2017 r.
STYCZEŃ 2017
12.01 (czwartek)

20:00

19.01 (czwartek)

20:00

REŻYSERZY ŚWIATOWEGO KINA: John Landis*

NOWE FILMY POLSKIE
ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI
Polska/Szwecja, 2016, 104`, od lat 15, reż.: Tomasz Wasilewski, wyk.: Julia Kijowska, Dorota
Kolak, Marta Nieradkiewicz, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i inni.
Srebrny Niedźwiedź za scenariusz na MFF w Berlinie w 2016 r.
Kobiece kino, mistrzowsko wyreżyserowane przez Tomasza Wasilewskiego, który jak Ozon,
Almodovar, Dolan czy Szumowska, doskonale wyczuwa emocje kobiet. Wyjątkowe kobiece portrety,
w rewelacyjnej odsłonie kwartetu aktorskiego: Magdaleny Cieleckiej, Marty Nieradkiewicz, Julii
Kijowskiej i Doroty Kolak. Samotność, niespełnienie, marzenia i namiętności w kameralnym, wielkim
filmie z uniwersalnym przekazem zrozumiałym pod każdą szerokością geograficzną.
Jest początek 1990 roku. Mimo, że nastała już wolność, cały czas czuć jeszcze ducha poprzedniej epoki.
Cztery pozornie szczęśliwe kobiety w będące różnym wieku łączy nieodparte pragnienie zmiany swojego
życia. Nowy świat będący w transformacji budzi w nich lęk, ale też wyzwala tłumione pragnienia. Agata
(Julia Kijowska), młoda matka uwięziona w pozbawionym namiętności małżeństwie, szuka ucieczki
w niemożliwej do spełnienia miłości. Renata (Dorota Kolak) jest nauczycielką zafascynowaną swoją
młodszą sąsiadką Marzeną (Marta Nieradkiewicz) - prowincjonalną królową piękności, której mąż
pracuje w RFN. Siostra Marzeny, Iza (Magdalena Cielecka), jest dyrektorką szkoły i sekretną kochanką
ojca jednej z uczennic.
„Zjednoczone Stany Miłości” to film o najskrytszych pragnieniach, które drzemią w każdym z nas,
których nawet czasami się boimy. Nie dlatego, że nie mogą się zrealizować, ale właśnie dlatego, że mogą
stać się naszą rzeczywistością – Tomasz Wasilewski

25.01 (środa)

26.01 (czwartek)

20:00

19:45

CZY BOISZ SIĘ BOMBY*

REŻYSERZY ŚWIATOWEGO KINA: Terry Gilliam*
12 MAŁP*

1

LUTY 2016
2.02 (czwartek)

20:00

REŻYSERZY ŚWIATOWEGO KINA: Wes Anderson (cz. 1)*

09.02 (czwartek)

20:00

REŻYSERZY ŚWIATOWEGO KINA: Wes Anderson (cz. 2)*

16.02 (czwartek)

20:00

KLASYKA NA SEANSIE „FAFIKA”*

23.02 (czwartek)

20:00

ROBERT ALTMAN – wspomnienie w 10 rocznicę śmierci*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UWAGA!
Wszystkie projekcje w cieszyńskim kinie „Piast”.
Karnety miesięczne: 20,00 zł. Bilet na jedną projekcję: 12,00 zł.
Karnety i bilety do nabycia w kasie kina.
Na projekcje oznaczone gwiazdką nie będą sprzedawane bilety jednorazowego wstępu
* - wstęp tylko dla posiadaczy karnetów miesięcznych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w repertuarze.
Zapraszamy!

2

