PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(3.02 – 9.03.2017)
Jesteśmy na facebooku! www.facebook.com/kinocieszyn

I. KINO PREMIER

3 – 9.02
14:30
DALEKO NA PÓŁNOCY – dubbing
Francja/Dania, 2015, b.o., 81`, reż.: Remi Chaye.
Animowany familijny film przygodowy.
UWAGA! Promocja!!! Wszystkie bilety w cenie: 12,00 zł.
Sankt Petersburg, 1892 rok. Młoda arystokratka Sasza fascynuje się historią swojego dziadka
podróżnika. Znany eksplorator zaprojektował wspaniały statek arktyczny, którym popłynął na
wyprawę w kierunku bieguna północnego. Niestety z wyprawy już nie powrócił. Sasza postanawia
wyruszyć w podróż śladami dziadka. Chce odnaleźć słynny statek...
O filmie pisano: „Ta francusko-duńska produkcja oferuje wszystko, czego oczekujemy od filmu
przygodowego dla dzieci i młodzieży: wartka akcja pełna niebezpieczeństw, pasjonujące podróże,
ciekawa bohaterka oraz dobra animacja. To widowiskowa bajka o odwadze i sile, która nie epatuje
niepotrzebną agresją.” - New York Times
3 – 8.02
16:00, 20:00
SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ
9.02
16:00
SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ
Polska, 2016, 117`, od lat 15, reż.: Maria Sadowska, wyk.: Magdalena Boczarska, Justyna
Wasilewska, Piotr Adamczyk, Eryk Lubos, Danuta Stenka, Karolina Gruszka i inni.
Dramat biograficzny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka kochania”
podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała
przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej
obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu „Sztuki kochania”
Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w PRL.
3 – 9.02
18:15
KONWÓJ
Polska, 2016, 92`, od lat 15, reż.: Maciej Żak, wyk.: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz,
Łukasz Simlat, Agnieszka Żulewska i inni.
Thriller kryminalny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, zawsze się opłaca!
„Konwój” pokazuje zamknięty świat, w którym sprawiedliwość jest względna, a wymykający się
prawu Układ rządzi wszystkim. Film podejmuje temat zbrodni i kary we współczesnym świecie oraz
dylematu moralnego - co powinno się robić z najgroźniejszymi przestępcami naszych czasów.
Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed
światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz dostaje nowe
zadanie – zostaje dowódcą konwoju, który ma przetransportować niebezpiecznego więźnia do
szpitala psychiatrycznego. Członkowie jego ekipy to ludzie ze skomplikowaną przeszłością. Wśród
nich jest także pełen ideałów Feliks (Tomasz Ziętek), prywatnie mąż córki Nowackiego (Agnieszka
Żulewska), który nigdy nie powinien był znaleźć się w więźniarce.
Dyrektor więzienia utraciwszy kontrolę nad konwojem, rusza w pościg, by naprawić, a może ukryć
niewygodną dla niego prawdę. Powoli wychodzi na jaw prawdziwy cel konwoju...
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10 – 16.02
14:00
KARLSSON Z DACHU – lektor
Szwecja/Norwegia, 2002, b.o., 77`, reż.: Vibeke Idsoe.
Animowany, przygodowy film familijny.
UWAGA! Promocja!!! Wszystkie bilety w cenie: 12,00 zł.
Na dachu jednego ze sztokholmskich domów mieszka chłopiec o imieniu Karlsson, który dzięki
śmigłu umieszczonemu na plecach potrafi latać. Pewnego dnia Karlsson odwiedza mieszkającego
w tym samym budynku siedmioletniego chłopca. Svante, zwany przez wszystkich Braciszkiem, ma
dużo starsze rodzeństwo i nie ma się z kim bawić. Od tej pory Karlsson staje się jego najlepszym
przyjacielem. Spędza z nim czas, gdy ten czuje się samotny. Karlsson jest wyjątkowy nie tylko
dzięki swojemu śmigłu. Jak sam twierdzi, jest też najlepszym specjalistą od wszystkiego, a więc
również od przygód i psot, w których towarzyszyć mu będzie Braciszek.
Film zrealizowany na podstawie opowiadań Astrid Lindgren.
10 – 15.02
15:30, 17:45, 20:00
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
16.02
15:30, 17:45
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
17 - 22.02
17:45, 20:00
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
23.02
17:45
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
24.02 – 1.03
20:15
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
2.03
18:00
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA – napisy
USA, 2017, 115`, od lat 15, reż.: James Foley, wyk.: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim
Basinger, Rita Ora, Max Martini, Hugh Dancy, Marcia Gay Harden i inni.
Melodramat. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Jamie Dornan i Dakota Johnson powracają jako Christian Grey i Anastasia Steele w filmie
„Ciemniejsza strona Greya”, drugiej części ekranizacji światowego bestsellera E.L. James.
Pierwsza część serii („Pięćdziesiąt twarzy Greya”) stała się międzynarodowym przebojem.
Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe
warunki. Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości
Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co
budują młodzi...
17 – 23.02
14:15
BALERINA – dubbing
Francja/Kanada, 2016, b.o., 89`, reż.: Eric Summer, Eric Warin.
Animowany/familijny/musical/przygodowy.
Bilety: 16,00 zł (norm.); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, rencistów i emerytów).
11-letnia Felicja marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym
przyjacielem, spryciarzem Wiktorem, ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole
baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu,
Madame Odetty, która otworzy przed Felicją magiczny świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej
Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka, podstępna Kamila, której matka nie cofnie się
przed niczym, by utorować córce drogę do kariery. Na szczęście Felicja zawsze może polegać na
Wiktorze i Madame Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić w siebie i w swoje marzenia.
17 – 23.02
16:00
DUSIGROSZ – napisy
Francja, 2016, od lat 15, 90`, reż.: Fred Cavaye, wyk.: Dany Boon, Laurence Arne, Noemie
Schmidt i inni
Komedia. Bilety: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, rencistów i emerytów).
Pod prysznic wchodzi ze stoperem. Myje się wyłącznie w zimnej wodzie. Telewizję ogląda
przez lornetkę w oknie sąsiada. W domu korzysta tylko ze światła ulicznych neonów.
Utalentowany skrzypek, Francois Gautier jest chorobliwie skąpy. Nie ma przyjaciół, bo postawienie
drinka przyprawiłoby go o zawał serca. Nie związał się z kobietą, bo nawet zakup uschniętych
kwiatów to w jego oczach finansowe szaleństwo. Świat Francoisa stanie jednak na głowie w dniu,
w którym do orkiestry dołączy młoda i piękna wiolonczelistka. Na domiar złego znikąd pojawi się też
16-letnia Laura, przekonana, że jest jego córką. Biedny dusigrosz nagle poczuje, że jest kochany
przez dwie kobiety, które nie wiedzą, że jego serce jest już zajęte przez... lokatę bankową...
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24.02 – 2.03
14:00
2D SING – dubbing
24.02 – 2.03
16:00
3D SING – dubbing
USA/Anglia, 2016, b.o., 108`, reż.: Garth Jennings.
Animowana komedia, musical.
Bilety: 20,00 zł (norm. 3D); 18,00 zł (norm. 2D); 17,00 zł (ulg. 3D); 14,00 zł (ulg. 2D).
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, rencistom i emerytom.
Wspaniałe, zabawne postaci, mnóstwo humoru i ogromna dawka przebojowej muzyki!
W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona (Marcin
Dorociński) popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią
szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który ma ocalić teatr i pomoże odnaleźć najpiękniejszy
głos świata.
Do konkursu staną: pewna siebie, przemądrzała i niezwykle utalentowana mysz Mike (Jankes),
nieśmiała Słonica Meena (Katarzyna Sawczuk), utalentowana matka 25 świnek, Rosita
(Małgorzata Socha), młody goryl Johnny (Adam Zdrójkowski) i Ash (Ewa Farna), punkowa
rebeliantka-jeżozwierzyca oraz utalentowany tancerz - świnka Gunter (Jarosław Boberek).
„Sing” to jednak przede wszystkim film o poszukiwaniu gwiazdy, którą każdy z nas ma w sobie.
24.02 – 1.03
18:00
LA LA LAND – napisy
USA, 2016, 126`, od lat 15, reż.: Damien Chazelle, wyk.: Emma Stone, Ryan Gosling, John
Legend i inni.
Musical/komedia/romans.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Reżyser wielokrotnie nagradzanego „Whiplash” tym razem przedstawia muzyczną opowieść
w znacznie lżejszym tonie. Na tle kolorowego i tętniącego życiem Los Angeles rozgrywa się
romantyczna historia dwojga marzycieli – Sebastiana i Mii, którzy próbują zrealizować swoje sny
o karierze w showbiznesie.
Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to
muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych
dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość
dodaje im sił, ale gdy ich kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej mają czasu dla siebie
nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?
Musical na miarę XXI wieku
Chłopak spotyka dziewczynę i razem wyruszają na podbój miasta wielkich gwiazd, łamiąc przy
okazji wszelkie konwencje codziennego życia. „La La Land” zabiera widzów w podróż tętniącą
energią, piosenkami oraz tańcem. Film jest urzekającą wizualnie odą do przepychu i nieustannie
emocjonujących klasyków kina. Jest to też list miłosny do Los Angeles, miasta wielkich marzeń.
Obraz stworzony przez utalentowanego reżysera i scenarzystę Damiena Chazelle'a (nagrodzonego
Oscarem za „Whiplash”), stanowi również kolejne ekranowe spotkanie Ryana Goslinga oraz
Emmy Stone. Akcja rozpoczyna się w miejscu, w którym w Los Angeles rozpoczyna się dosłownie
wszystko: na autostradzie. Właśnie tam, w otoczenu zagłuszających wszystko dźwięków klaksonów,
Sebastian poznaje Mię. Korek odzwierciedla odczuwany przez oboje życiowy impas. Bohaterowie
walczą o spełnienie swych niemal niemożliwych marzeń, które wyznaczają rytm codzienności całemu
miastu. Sebastian chciałby, żeby współcześni ludzie znowu zakochiwali się w tradycyjnym jazzie,
natomiast Mia pragnie przynajmniej jednego sukcesu na aktorskich przesłuchaniach. Jeszcze nie
wiedzą, że to spotkanie pozwoli im dokonać rzeczy, których nie byliby zdolni czynić w pojedynkę.
3 – 9.03
14:15
LEGO® BATMAN: FILM – dubbing
USA/Dania, 2017, b.o., 104`, reż.: Chris McKay.
Animowana, familijna komedia przygodowa.
Bilety: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, rencistów i emerytów).
Batman, Robin i Joker w kontynuacji przebojowego filmu familijnego "LEGO®: Przygoda"!
Tym razem złożony z klocków LEGO® Mroczny Rycerz z Gotham musi obronić swoje miasto
przed zakusami nikczemnego Jokera. Na szczęście ma sprzymierzeńców w postaci Robina, córki
komisarza Gordona - Barbary oraz wiernego kamerdynera Alfreda.
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3 – 8.03
16:15, 20:00
PORADY NA ZDRADY
9.03
16:15
PORADY NA ZDRADY
Polska, 2016, 95`, od lat 15, reż.: Ryszard Zatorski, wyk.: Magdalena Lamparska, Anna
Dereszowska, Mikołaj Roznerski, Weronika Rosati, Krzysztof Czeczot, Michał Koterski,
Tomasz Karolak i inni.
Komedia.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Nowa komedia romantyczna Ryszarda Zatorskiego (twórcy takich hitów jak: „Tylko mnie
kochaj”, „Dlaczego nie!”, „Nigdy w życiu!” oraz „Dzień dobry, kocham Cię!”), której scenariusz
powstał w oparciu o prawdziwe wydarzenia opisane w bestsellerowej książce o tym samym tytule.
Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka
(Anna Dereszowska) rozkręcają nietypowy biznes, który ma rozwiązać problemy z męską
wiernością. Filmowe bohaterki postanawiają pomagać innym dziewczynom i na zlecenie testować
lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj
Roznerski), coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona, Beata (Weronika Rosati)
podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę „przeciwnika”,
bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak
inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny - mimo
podjętych postanowień - znów zaczyna bić mocniej...

3 – 9.03
18:00
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Polska/Belgia/Francja, 2016, 99`, od lat 12, reż.: Marie Noelle, wyk.: Karolina Gruszka,
Charles Berling, Fabrizio Rongione, Izabela Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Głowacki i inni.
Biograficzny.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Wystawna, międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki.
Historia niezwykłej kobiety, która opuszcza ojczyznę i wyjeżdża do Francji, by rozpocząć karierę
naukową, a przy tym niepowtarzalna podróż w czasie do Paryża z przełomu wieków – miasta intryg,
romansów, sztuki i odkryć, które zmieniały świat. W roli tytułowej Karolina Gruszka. Partnerują jej
między innymi: Izabela Kuna w roli Bronisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki
jako Albert Einstein i Daniel Olbrychski jako Emile Amagat – zagorzały przeciwnik Marii.
Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku
przyznano jej profesurę i równocześnie katedrę na paryskiej Sorbonie, co wtedy było wydarzeniem
bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która została uhonorowana nagrodą Nobla. W dziejach
tej nagrody nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych dziedzinach
naukowych.
Film Marie Noelle to jednak nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca,
odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu. To również, a może nawet przede wszystkim
portret Skłodowskiej-Curie, jakiej do tej pory nie znaliśmy – czułej matki, kochającej żony, kobiety
charyzmatycznej i zdecydowanej, choć pełnej dylematów i sprzeczności.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kino „Piast” ● ul. Ratuszowa 1 ● 43-400 Cieszyn ●
tel./fax 33 85 204 26; www. kino.cieszyn.pl ; e-mail: biuropiast@ interia.pl
Kasa kina otwierana codziennie pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej projekcji
i czynna do momentu rozpoczęcia projekcji ostatniej.
Filmy przystosowane wyświetlane w systemie DOLBY STEREO DIGITAL
2D – projekcja cyfrowa dwuwymiarowa; 3D – projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego
(trójwymiarowego).
Kierownictwo kina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w repertuarze.
Zapraszamy!
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