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Język HISZPAŃSKI

sekret jej oczu (127 min.)
reżyseria: Juan José Campanella, pro-
dukcja: Argentyna, Hiszpania, gatunek: 
Dramat, Kryminał, Thriller
26 MarCa 2011 (soBota) - godz. 20.15
Benjamin Esposito (Ricardo Darin), były 
argentyński agent federalny, znajduje się 
u kresu swojej kariery. Mimo, że do eme-
rytury pozostało niewiele czasu, ma świa-

domość, że nie rysuje się ona w ciepłych kolorach. Benjamin jest 
bowiem udręczony okropną sprawą z dawnych czasów - gwałtu 
i morderstwa na młodej kobiecie. Prawdziwe oblicze wydarzeń 
z przeszłości nigdy nie ujrzało światła dziennego, dlatego by upo-
rać się z tym zaczyna pisać. Odgrzebywanie wspomnień i kopanie 
w pamięci doprowadza jednak do odkrycia zaskakujących fak-
tów.
15 nagród, w tym Oscar 2010 za film nieanglojęzyczny, oraz 
nominacje do Cezarów, nagród BaFta, goya i Europejskiej 
akademii Filmowej.

Język FRANCUSKI

Wyśnione Miłości (95 min.)
reżyseria: Xavier Dolan, produkcja: Kanada, 
gatunek: Melodramat
27 MarCa 2011 (niEDziELa) - godz. 20:15
„Wyśnione miłości” to pełna energii i emocji 
opowieść o przyjaźni i miłości, rywalizacji 
i zdradzie. Bohaterowie, Francis i Marie, są 
dobrymi przyjaciółmi. Pewnej szalonej nocy 

spotykają Nicolasa, młodego chłopaka, który właśnie przyjechał 
do Montrealu. Od spotkania do spotkania, od jednej wspólnie 
spędzonej chwili do drugiej Francis i Marie staja się coraz bardziej 
zafascynowani nowym znajomym. Wkrótce zorientują się, że ich 
obsesja na jego punkcie zmienia się w miłosny pojedynek. Rywa-
lizacja o względy i uczucia Nicolasa zagrozi ich przyjaźni, która 
jeszcze niedawno wydawała się niezniszczalna. 
nominacja do Cezara 2011 !!!

Język FRANCUSKI

prorok (149 min.)
reżyseria: Jacques Audiard, produkcja: 
Francja, Włochy, gatunek: Dramat, Krymi-
nał
2 KWiEtnia 2011 (soBota) - godz. 20:15
„Prorok” to zdobywca Grand Prix festiwalu 
w Cannes, nominowany do Oscara, okrzyk-
nięty przez krytyków jednym z najlepszych 

filmów ostatnich lat. Krwista gangsterska saga o francuskiej mafii, 
kolejna po włoskiej „Gomorze” znakomita europejska odpowiedź 
na filmy Scorsese i de Palmy. Dziewiętnastoletni Malik zostaje 
skazany na sześć lat więzienia. Nie potrafi czytać ani pisać. Jest 
zupełnie sam, ale ma w sobie spryt, który sprawia, że szybko się 
uczy. Z chłopca na posyłki, stanie się szefem mafii. Jak to zrobi? 
„Wyobraźcie sobie ‘Chłopców z ferajny’ z francuskim akcentem 
i papierosami Gauloises zamiast włoskiego spaghetti”.
43 nagrody w tym w Cannes i nominacja do oscara 2010.

Język NIEMIECKI

soul Kitchen (99 min.)
reżyseria: Fatih Akin, produkcja: Niemcy, 
gatunek: Dramat, Komedia
2 KWiEtnia 2011 (soBota) - godz. 18:00
Zinos (Adam Bousdoukos), właściciel pod-
upadającej restauracji Soul Kitchen, zostaje 
nieoczekiwanie porzucony przez dziewczy-

nę. Podłamany sercowym niepowodzeniem, zaniedbuje lokal, da-
jąc wolną rękę pracownikom. W restauracji zaczyna panować ra-
dosna anarchia. Kucharz gotuje to, co zawsze chciał gotować. DJ 
porywa ludzi do tańca między posiłkami, a awangardowi artyści 
urządzają performance za performancem. Ku zaskoczeniu Zinosa, 
lokal zyskuje wielką popularność wśród mieszkańców Hamburga.
7 nagród w tym nagroda w Wenecji.

Język ANGIELSKI

Szukając Erica (116 min.)
reżyseria: Ken Loach, produkcja: Wielka Bry-
tania, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, 
gatunek: Dramat, Komedia, Sportowy
27 MarCa 2011 (niEDziELa) - godz. 18:00
Przerastają Cię życiowe problemy? Ten film 
jest dla Ciebie! Poddaj się niezwykłej terapii. 
Masz więcej rozwiązań niż Ci się wydaje. 

Przepełniona błyskotliwym humorem, optymistyczna historia cier-
piącego na depresję listonosza Erica Bishopa, zagorzałego kibica 
piłki nożnej. Bohaterowi w rozwiązywaniu narastających proble-
mów życiowych pomagają wierni przyjaciele oraz niespodziewa-
nie pojawiający się w jego życiu idol Eric Cantona.
3 nagrody, w tym nagroda w Cannes 2009 dla reżysera Kena 
Loach i nominacja do Europejskiej akademii Filmowej.

Język WŁOSKI, ANGIELSKI

Jestem miłością (120 min.)
reżyseria: Luca Guadagnino, produkcja: 
Włochy, gatunek: Dramat 
26 MarCa 2011 (soBota) - godz. 18.00
„Jestem miłością” to poruszający melodra-
mat, będący hołdem dla kina Viscontiego, 
który stał się wielką niespodzianką i odkry-
ciem ostatniego festiwalu w Wenecji. Film 
Luki Guadagnino został okrzyknięty przez 

światową krytykę współczesnym arcydziełem gatunku i w ciągu 
ostatnich miesięcy stał się przebojem w wielu krajach Europy. 
Emma – w tej roli nagrodzona Oscarem Tilda Swinton - jest od wie-
lu lat żoną Eduarda Recchi, głowy potężnej rodziny z Mediolanu. 
Piękna, otoczona bogactwem kobieta, żyje w świecie konwenan-
sów, rytuałów i codziennych obowiązków. Przypadkowe spotkanie 
z młodym, charyzmatycznym przyjacielem syna przypomni jej 
o głęboko skrywanych żądzach i stanie się początkiem erotyczne-
go przebudzenia. Pełen namiętności potajemny romans na zawsze 
odmieni oblicze rodziny.
4 nagrody, nominacja do Złotego Globu i Oscara 2011.

Wszystkie filmy w wersji oryginalnej z polskimi napisami.



Język ANGIELSKI

Essential Killing (83 min.)
 reżyseria: Jerzy Skolimowski, produkcja: 

Irlandia, Norwegia, Polska, Węgry, gatunek: 
Thriller, Wojenny
3 KWiEtnia 2011 (niEDziELa) - godz. 18:00
Bohater filmu, Mohammed, złapany przez 

amerykańskich żołnierzy w Afganistanie, zostaje wywieziony do 
tajnej bazy w Europie Środkowej. Udaje mu się uciec z transportu. 
By przeżyć, nie cofnie się przed najokrutniejszą zbrodnią.
15 nagród, w tym 3 nagrody na MFF Wenecja 2010, m.in. za 
najlepszy film konkursowy, dla najlepszego aktora Vincenta 
Gallo i reżysera Jerzego Skolimowskiego, oraz 4 Polskie Na-
grody Filmowe Orły 2011 za Najlepszy Film, Najlepszą Reży-
serię, Najlepszy Montaż i Najlepszą Muzykę.

Język WŁOSKI

Mine vaganti - O miłości 
i makaronach (110 min.)
reżyseria: Ferzan Ozpetek, produkcja: Wło-
chy, gatunek: Dramat, Komedia, Romans 
3 KWiEtnia 2011 (niEDziELa) - godz. 20:15
„Nigdy nie pozwól sobie wmówić, kogo masz 
kochać i kogo nienawidzić. Zawsze ci źle dora-
dzą.” – tak mawiała babcia Tommaso, najmłod-
szego syna właściciela makaronu w Apulli we 
Włoszech, który teraz wraca do domu z Rzymu. 
Wraca, by stanąć twarzą w twarz ze swoją 
rodziną i w końcu wyznać, kim jest naprawdę 

i kogo kocha. Na Tommaso czeka zacna, choć nieco ekstrawagancka 
familia: babka, która ciągle wspomina swoją nieudaną miłość, matka 
Stefania, stłamszona przez mieszczańskie konwenanse i nadmiernie 
krytyczny wobec swoich dzieci ojciec Vincenzo. Ekscentryczna ciotka 
Luciana, siostra Elena, która buntuje się przeciwko roli kury domowej 
oraz brat Antonio, który wraz z Tommaso ma w przyszłości przejąć 
rodzinny makaronowy interes. Jest także Alba, zawodowo związana 
z rodziną Cantone. Kiedy Tommaso w czasie uroczystej kolacji, będzie 
chciał oświadczyć, że jest gejem, ubiegnie go brat, który wyzna wła-
sne sekrety. Vincenzo wyrzuca Antonia z domu, z rodziny i z fabryki, po 
czym doznaje zawału. Tommaso przejmuje rodzinny interes, ale nie 
ma do niego serca. Brakuje mu przyjaciół i życia w Rzymie. Jak jednak 
mógłby ryzykować pogorszenie stanu zdrowia ojca? Niespodziewana 
wizyta przyjaciół zagrozi rodzinnym wstydliwym tajemnicom
17 nagród, w tym nominacje do Europejskiej akademii Filmowej.

Język FRANCUSKI

pogorzelisko (130 min)
reżyseria: Denis Villeneuve, produkcja: Ka-
nada, Francja, gatunek: Dramat 
17 KWiEtnia 2011 (niEDziELa) - godz. 20:15
Podczas odczytywania testamentu matki, 
bliźnięta Simon i Jeanne dowiadują się po 

raz pierwszy o istnieniu brata oraz że ojciec, wbrew dotychcza-
sowym informacjom, wciąż żyje. Jedną z licznych, niepokojących 
próśb w testamencie matki jest to, by bliźniaki odnalazły brata 
i ojca, by dostarczyć im zapieczętowane listy. 
11 nagród, w tym nominacja do oscara 2011 za najlepszy film 
nieanglojęzyczny, nagrody w Cannes i Toronto oraz najlepszy 
film grand prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego 2010.

Język HEBRAJSKI

oczy szeroko otwarte (91 min.)
reżyseria: Haim Tabakman, produkcja: Izra-
el, Francja, Niemcy, gatunek: Dramat
17 KWiEtnia 2011 (niEDziELa) - godz. 18:00

 Aaron prowadzi koszerny sklep mięsny 
w dzielnicy zamieszkałej przez ultra-orto-
doksyjnych Żydów. Wraz z żoną i czterema 

synami wiedzie spokojne, pobożne życie. Zostaje ono zakłócone 
pojawieniem się zagubionej duszy – studenta Ezriego, który bu-
dzi w Aaronie zakazane uczucia. Reżyser bada moralne granice 
własnej religii poprzez dokładne, dojrzałe śledztwo. Umiejętnie 
uchwycił dwoistość życia w małej społeczności, gdzie nie istnieje 
coś takiego, jak wolna wola. Ludzie mogą się liczyć ze sobą na-
wzajem, ale ich dobroć nie jest bezinteresowna. Powstało uniwer-
salne powściągliwe arcydzieło ukrytych napięć, które są obecne 
w każdej społeczności.
6 nagród w tym Cannes, toronto, gandawa (Belgia)

Język HEBRAJSKI, ARABSKI

ajami (120 min)
 reżyseria: Scandar Copti, Yaron Shani, pro-

dukcja: Izrael, Niemcy, gatunek: Dramat
16 KWiEtnia 2011 (soBota) - godz. 20:15
Ajami, sąsiedztwo Tel Awiwu -Jafa, w Izraelu. 
Miejsce zamieszkiwane przez wyznawców 
trzech religii - judaizmu, chrześcijaństwa i is-

lamu, staje się kolebką gangów. Pogrążająca bieda zmusza ludzi 
do handlu narkotykami oraz niebezpiecznych transakcji z mafią. 
Jednak nie wszystkich stać na „kupno” ochrony dla siebie i swojej 
rodziny. W „Ajami” widzimy pięć historii, które zapewniają o tym, 
że w takim miejscu nie ma sprawiedliwości dla nikogo - ani dla 
dorosłego muzułmanina zakochanego w chrześcijance, ani małe-
go chłopca. 
16 nagród w tym nominacja do oscara 2010

Język ANGIELSKI

Królestwo zwierząt (112 min.)
reżyseria: David Michôd, produkcja: Austra-
lia, gatunek: Dramat, Kryminał
16 KWiEtnia 2011 (soBota) - godz. 18:00
Sprawca napadu Pope Cody ukrywa się, 
uciekając przed grupą sprzedajnych detek-
tywów, chcących go zabić. Jego wspólnik 

i najlepszy przyjaciel, Barry „Baz” Brown, chce skończyć z prze-
stępstwami widząc, że dni dawnej gangsterki już minęły. Młodszy 
brat Pope`a, uzależniony od prędkości, wybuchowy Craig Cody, 
zarabia na handlu nielegalnymi substancjami - w branży, która dla 
współczesnego świata przestępczego jest żyłą złota. Tymczasem 
najmłodszy z braci Cody - Darren - naiwnie szuka drogi w świecie 
zbrodni. Jedynym świecie, jaki zna jego rodzina.
45 nagród, w tym wygrana na festiwalu sundance 2010 i no-
minacje do Oskara i Złotych Globów 2011.

Wszystkie filmy w wersji oryginalnej z polskimi napisami.



25 marca – Piątek
•  Premiera „Wieczorów Filmowych” w Klubie 

„Wilkowyje” MCK (www.kultura.tychy.pl) 
Pokaz największego filmu wszech czasów 
„Obywatel Kane”, reż. Orson Welles, USA 1941
MiEJsCE: Klub „Wilkowyje” MCK, Tychy – 
Wilkowyje ul. Szkolna 94, Start: godz. 19.00, 
wstęp wolny, Tel. 32 227 26 22

26 – 27 marca – Sobota, Niedziela
•  Prezentacja Międzynarodowej Akademii 

Kosmetyki Cosmobelle (www.cosmobelle.pl) 
MiEJsCE: Nove Kino Tychy, ul. Jana Pawła 
II 16/18 , stoisko firmowe przed seansami 
festiwalowymi
 
2 – 3 kwietna – Sobota, Niedziela
•  Degustacje dobrych win ze sklepu dobrewina.

pl (www.dobrewina.pl) 
MiEJsCE: Nove Kino Tychy, ul. Jana Pawła II 16/18, 
pomiędzy seansami festiwalowymi

•  Filmowy Underground – Festiwalowa Impreza 
w Pubie Underground (www.pub.wtychach.pl/) 

Rabaty dla uczestników BEST Festiwalu 
Filmowego w wysokości 10 % za okazaniem 
biletu z festiwalu
MiEJsCE: Pub Underground, Plac Korfantego 1 
(ryneczek osiedla K), Tychy, Start: godz. 20.00

3, 16, 17 kwietnia –  Niedziela, Sobota, 
niedziela

•  Pokaz mody i wizażu zorganizowany przez Low 
Outlet Store i DrogeriaSahara.pl 

Low Outlet Store (www.lowoutletstore.pl) 
i Drogeria Sahara (www.drogeriasahara.pl) 
zapraszają na jedyny w swoim rodzaju pokaz 
mody i wizażu, na którym zaprezentowane 
zostaną najnowsze trendy w makijażu oraz 
modzie. 
MiEJsCE: Nove Kino Tychy, ul. Jana Pawła II 
16/18, Start: pomiędzy seansami festiwalowymi

8 kwietnia – Piątek
•  „Wieczór Filmowy” w Klubie „Wilkowyje” MCK 

(www.kultura.tychy.pl) 
Pokaz filmu „Tlen”, reż. Iwan Wyrypajew, Rosja 
2009 - Nagroda Publiczności na festiwalu Era 
Nowe Horyzonty 2010 
MiEJsCE: Klub „Wilkowyje” MCK, Tychy – 
Wilkowyje ul. Szkolna 94, Start: godz. 19.00, 
wstęp wolny, Tel. 32 227 26 22
Więcej info na www.kultura.tychy.pl lub 
Tel. 32 227 26 22

9 kwietnia – Sobota
•  Szkoleniapersonelu.pl zapraszają na bezpłatne 

szkolenia prowadzone metodami aktywnymi:
Szkolenie: „Dla Ciebie asertywność”, czyli jak być 
Panem swojego czasu, właścicielem swoich myśli 
i przekonań oraz jak osiągnąć wyższą pozycję 
w grupie - godz. 15:30 – 17:30 
Szkolenie: „Dla Twojej firmy”, czyli jak zapewnić 
realizację założonych celów i wyników. 
Przydzielanie zadań i ich egzekwowanie oraz 
motywowanie i dyscyplinowanie pracowników - 
godz. 17:45 – 20:30 
MiEJsCE: BEST Centrum Języków Obcych, ul. 
Kopernika 1B - Uwaga: Ilość miejsc ograniczona
Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie 
www.szkoleniapersonelu.pl lub telefonicznie 605 
88 31 30
•  Centrum Prezentacji Oratores zaprasza na 

bezpłatne warsztaty telewizyjno – aktorskie dla 
dzieci i młodzieży

Godzinne szkolenie przybliży podstawowe 
techniki wystąpień publicznych i przezwyciężania 
stresu. Niepowtarzalne ćwiczenia pomogą 
w pokonaniu tremy, a dzięki stałej obecności 
kamery wszystko będzie można zobaczyć 
i przeanalizować pod czujnym okiem trenerów 
z Oratores
Start: godz.
 14.30 – 15.30 – dzieci z klas 1-3 
16.00 – 17.00 – dzieci z klas 4 -6 oraz gimnazjaliści 
17.30 – 18.30 –  licealiści (zajęcia przygotowujące 

do matury ustnej)
MiEJsCE: BEST Centrum Języków Obcych, 
ul. Kopernika 1B - Uwaga: Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe 
informacje na warsztaty dostępne są na stronie 
www.oratores.pl i pod numerem 505 868 444.

15 kwietnia – Piątek
•  „Wieczór Filmowy” w Klubie „Wilkowyje” MCK 

(www.kultura.tychy.pl) 
Pokaz filmu „Elling”, reż. Peter Naess, Norwegia 
2001 Nagroda Publiczności Warszawskiego 
Festiwalu Filmowego
MiEJsCE: Klub „Wilkowyje” MCK, Tychy – 
Wilkowyje ul. Szkolna 94, Start: godz. 19.00, 
wstęp wolny, Tel. 32 227 26 22

26-27 marca, 2-3 kwietnia oraz 
16-17 kwietnia – Sobota i Niedziela
•  Loteria z nagrodami przed każdym seansem 

festiwalowym
Organizatorzy i sponsorzy festiwalu ufundowali 
szereg nagród, które rozlosowane będą wśród 
publiczności festiwalowej
MiEJsCE: Nove Kino Tychy, ul. Jana Pawła II 
16/18, Start: pomiędzy seansami festiwalowymi.

BEST Festiwal Filmowy 2011 - Imprezy Towarzyszące

Konkurs z nagrodami na FESTIWalOWy REPORTaż

szczegóły na www.bestfestiwal.pl


