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Staniczek reż. Veit Helmer, Niemcy/Azerbejdżan 2018 (90 min)
w.: Miki Manojlović, Denis Lavant, Czułpan Chamatowa

Uprzejmy znalazca elementu intymnej, kobiecej
garderoby wędruje od domu do domu, by znaleźć
właścicielkę zaginionego biustonosza. Kobiety
chętnie godzą się na przymiarkę, co nie wzbudza
entuzjazmu ich mężczyzn. Kolejne próby kończą się
tym niemniej niepowodzeniem, ale bohater filmu
nie traci nadziei, że uda mu się w końcu umieścić
stanik na właściwych piersiach. Brawurowo
zrealizowany film, w którym nie pada ani jedno
słowo. Godny spadkobierca najlepszych tradycji
komedii slapstickowej z okresu kina niemego.
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Kłamstewko
Złoty Glob' 2020 za rolę kobiecą (Awkwafina);nagroda za reżyserię na MFF w Palm Springs' 2019;

nagroda publiczności w Atlancie' 2019.

reż. Lulu Wang, USA/Chiny (100 min)
w.: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo

 

Pełna wdzięku, ciepłego humoru i wzruszeń opowieść o chińskiej rodzinie, która
postanawia ukryć przed kochaną babcią złe wieści o medycznej prognozie dla jej stanu
zdrowia. Cała rodzina, rozsiana po świecie, stawia się u jej boku, zdając sobie sprawę, że
może to być ostatnie pożegnanie. Znajdują na miejscu stosowny pretekst by
wytłumaczyć babci ten nieoczekiwany zlot: wymyślone ad hoc huczne wesele w rodzinie.
No cóż, zawsze lepsze wesele niż stypa...



Nowa nauczycielka ulega
niezdrowej fascynacji, jaką
niedwuznacznie okazuje jej uczeń.
Etyka zawodowa oraz instynkt
powinny podpowiedzieć jej
właściwe wyjście z sytuacji. Ale coś
kusi ją by podjąć z małoletnim
wielbicielem niebezpieczną grę.
Wdaje się w romans, który okaże
się równie ryzykowny niczym gra
w rosyjską ruletkę.

Senna prowincja, na której życie toczy
się swoim powtarzalnym rytmem, a jej
mieszkańcy są święcie przekonani, że w
takim miejscu nigdy nic się nie dzieje.
Wystarczy jednak, że pojawi się tu na
jakiś czas atrakcyjna dziewczyna z
,,wielkiego" świata i wiele się wydarzy.
Najpierw w życiu jej rówieśnika - Mirka,
który chętnie zaliczyłby z przyjezdną
erotyczną inicjację. Ale letnia atmosfera 
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Każdy ma swoje lato
reż. Tomasz Jurkiewicz, Polska 2020 (77 min)

w.: Nicolas Przygoda, Sandra Drzymalska, Anita Poddębniak
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Zakazana miłość
reż. Henrik Martin Dahlsbakken, Norwegia 2018 (92 min)
w.: Andrea Braein Hovig, Tarjei Sandvik Moe, Carsten Bjornlund

nie tylko w nim pobudza hormony i tęsknotę za miłosną przygodą...



Rodzina irańskich emigrantów w Stanach ma problem z córką, która wzorem młodych
Amerykanek, chce wybić się na niezależność i sama decydować o sobie. Najlepszym
sposobem na jej ujarzmienie wydaje się wydanie dziewczyny za mąż. Rodzina stawia
na zaaranżowane małżeństwo. Nousha odrzuca oparty na tradycji związek. Woli luźne
damsko-męskie relacje. A to oznacza rodzinną rewolucję...
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Wesele
reż. Sara Zandieh, USA 2018 (88 min)

w.: Tara Grammy, Chris O'Shea, Rita Wilson

Seanse w czwartkowe

popołudnia o godzinie 18.00

ZAPRASZAMY

Nagroda za reżyserię na MFF w Cleveland'2019; nagroda publiczności na Washington Filmfest'2019


