
BEST Festiwal Filmowy „Kino BESTajemnic” 2012 – REPETUAR
PRZEGLĄD GŁÓWNY
14 KWIETNIA 2012 (SOBOTA)
18.00

Język PERSKI

Tytuł polski Rozstanie

Rok i tytuł oryginalny 2011, Jodaeiye Nader az Simin

reżyseria: Asghar Farhadi

premiera: 7 października 2011 (Polska) 15 lutego 2011 (Świat)

Dystrybutor na Polskę: Gutek   Film                                                                         (123 min.)

produkcja: Iran

gatunek: Dramat

Info:
12 nagród w tym Oscar 2012, Złoty Glob 2012 i Złoty
Niedźwiedź 2011, 7 nominacji

Www: http://www.filmweb.pl/film/Rozstanie-2011-609587

Opis:

"Rozstanie"  to okrzyknięte przez światową krytykę arcydziełem współczesnego kina i
nagrodzone na festiwalu w Berlinie Złotym Niedźwiedziem za najlepszy film, a także
nagrodami aktorskimi.   "Rozstanie", w reżyserii twórcy głośnego "Co wiesz o Elly", to
opowieść o dwóch rodzinach, których losy w dramatyczny sposób splatają się ze sobą
na skutek przypadkowego zbiegu okoliczności. Film w doskonały sposób łączy
elementy thrillera i dramatu psychologicznego, trzymając w napięciu do
nieoczekiwanego finału.

20.15
Język GRECKI

Tytuł polski Attenberg

Rok i tytuł oryginalny 2010, Attenberg

Reżyseria: Athina Rachel Tsangari

Premiera: 25 listopada 2011 (Polska) 8 września 2010 (Świat)

Dystrybutor : Gutek Film

Produkcja: Grecja                                                                                    (95 min.)

Gatunek: Dramat

Info:
3 wygrane w tym Grand Prix Festiwalu Nowe Horyzonty i 2
nagrody na festiwalu w Wenecji, 2 nominacje

Www: http://www.filmweb.pl/film/Attenberg-2010-591326

Opis:

23-letnia Marina mieszka z ojcem architektem w typowym miasteczku fabrycznym nad
morzem. Ponieważ ludzie wydają jej się dziwni i odpychający, dziewczyna trzyma się z
boku. Woli poznawać rodzaj ludzki poprzez piosenki zespołu Suicide, dokumenty o
ssakach Sir Davida Attenborough i lekcje wychowania seksualnego, które otrzymuje od
swojej jedynej przyjaciółki, Belli. Pewnego dnia do miasta przybywa nieznajomy, który
na początek wyzywa Marinę na pojedynek w piłkarzyki. Tymczasem jej ojciec czyni
rytualne przygotowania do pożegnania XX wieku, który uważa za „przereklamowany”.
Relacje z dwoma mężczyznami i sojuszniczką Bellą, pomagają Marinie zgłębić
niezwykłą tajemnicę, jaką stanowi dla niej dziwny ludzki gatunek.



PRZEGLĄD GŁÓWNY
15 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA)
18:00

Język FRANCUSKI
Tytuł polski Chłopiec na rowerze

Rok i tytuł oryginalny 2011, Le gamin au vélo

Reżyseria: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Premiera: 11 listopada 2011 (Polska) 18 maja 2011 (świat)

Dystrybutor: Carisma Film

Produkcja: Belgia, Francja, Włochy

Gatunek: Dramat

Info:
2 nagrody w tym: Cannes 2011 wygrana dla Najlepszego Filmu
i Europejska Nagroda Filmowa za scenariusz, 9 nominacji

Www: http://www.filmweb.pl/film/Ch%C5%82opiec+na+rowerze-2011-615761

Opis:

11 -letni Cyryl ma tylko jedno pragnienie – za wszelką cenę odnaleźć ojca, który go
porzucił. Wciąż desperacko poszukuje ojca, choć ten nie chce mieć z nim nic
wspólnego. Wyprowadził się bez słowa, nie zostawiając nowego adresu, na dodatek
sprzedał ukochany rower syna. Chłopak jednak nie poddaje się. Podczas kolejnej
ucieczki z domu dziecka poznaje fryzjerkę Samantę. To spotkanie staje się punktem
zwrotnym w jego życiu. Samanta zgadza się, by Cyryl odwiedzał ją w weekendy.
Między kobietą a chłopcem stopniowo rodzi się szczególna więź. Początkowo chłopiec
nie rozpoznaje uczucia, którym obdarza go Samanta. Uczucia, którego potrzebuje
bardziej niż kiedykolwiek. To właśnie ono pomoże mu opanować młodzieńczy gniew i
bunt, oraz uchronić przed pokusami półświatka, który coraz bardziej go pociąga.

20:15

Język SZWEDZKI

Tytuł polski W lepszym świecie
Rok i tytuł oryginalny 2010 Hævnen

Reżyseria: Susanne Bier

Premiera: 8 lipca 2011 (Polska) 26 sierpnia 2010 (świat)

Dystrybutor: Vivarto                                                                                (119 min.)

Produkcja: Dania, Szwecja

Gatunek: Dramat, Thriller

Info:

6 wygranych: w tym Oskar 2011 za Najlepszy film
nieanglojęzyczny, Złoty Glob 2011 za Najlepszy film
zagraniczny, Europejska Nagroda Filmowa za reżyserię, 12
nominacji

Www: Http://www.filmweb.pl/film/W+lepszym+%C5%9Bwiecie-2010-539094

Opis:

Christian wraca do Danii po śmierci matki. Jest pełen buntu i nie lubi ludzi, którzy dają za
wygraną. Jego ojciec przegrał, pozwalając umrzeć żonie. Rodzice Eliasa są w separacji, ojciec
jeździ regularnie do Afryki, gdzie w dramatycznych warunkach pracuje w szpitalu dla
uchodźców. Ojciec Eliasa to mięczak – pozwolił się spoliczkować nieznajomemu mężczyźnie.
Życie przytłacza, więc Christian myśli tylko o zemście. Kiedy chłopcy zasiądą razem w szkolnej
ławie, losy obu rodzin splotą się, a dziecięca niewinność nabierze nowego znaczenia. Przemoc,
zbrodnia i kłamstwo przykryte cienką warstwą miłości to nierzadko świat, w którym przyszło
żyć dorosłym. W rzeczywistości dalekiej od ideału swojego miejsca szukają również dzieci.



PRZEGLĄD BEZ TAJEMNIC
21 KWIETNIA 2012 (SOBOTA)
18:00

Język HISZPAŃSKI

Tytuł polski Nawet deszcz

Rok i tytuł oryginalny 2010, También la lluvia

Reżyseria: Icíar Bollaín

Premiera: 26 sierpnia 2011 (Polska) 16 września 2010 (świat)

Dystrybutor na Polskę: AP Manana                                                                        (103 min.)

Produkcja: Francja, Hiszpania, Meksyk

Gatunek: Dramat historyczny

Info:
4 nagrody w tym Nagroda Publiczności Berlinale 2011, 3
nagrody Goya oraz 12 nominacji

Www: Http://www.filmweb.pl/film/Nawet+deszcz-2010-557773

Opis:

Uważany za najlepszy hiszpański film ubiegłego roku, "Nawet deszcz" to widowiskowa
produkcja w gwiazdorskiej obsadzie (Gael García Bernal, Luis Tosar), napisana przez Paula
Laverty'ego, scenarzystę filmów Kena Loacha, z muzyką Alberta Iglesiasa, współpracującego z
Pedro Almodovarem. Na czele ekipy stanęła kobieta – hiszpańska reżyserka Icíar Bollaín
("Moimi oczami", "Mataharis"). Sebastian – reżyser idealista – i Costa, jego producent, realizują
w Boliwii film o przybyciu Kolumba do Ameryki. Pragną ukazać wielkiego odkrywcę w sposób
daleki od wyidealizowanej wersji szkolnych podręczników – na ekranie żądni złota Kolumb i
jego świta brutalnie rozprawiają się z Indianami. Realizacja filmu idzie wyśmienicie do
momentu gdy w okolicy wybucha tzw. "wojna o wodę", wywołana prywatyzacją wodociągów.
Okazuje się, że mimo upływu 500 lat, konkwista trwa nadal. Kiedyś wyzyskiwani przez
konkwistadorów, dziś boliwijscy Indianie stają się ofiarami chciwych polityków i
międzynarodowych korporacji. Rozpoczyna się podwójna walka rdzennych mieszkańców
Boliwii z najeźdźcami z Zachodu – w filmie i w rzeczywistości. Costa i Sebastian staną przed
trudną decyzją, czy są gotowi zrobić film za wszelką cenę, nawet kosztem indiańskich
współpracowników i własnych ideałów.

20:15

Język NIEMIECKI

Tytuł polski Ponad nami tylko niebo

Rok i tytuł oryginalny 2011, Über uns das All

Reżyseria: Jan Schomburg

Premiera: 17 lutego 2012 (Polska) 14 lutego 2011 (świat)

Dystrybutor: Vivarto

Produkcja: Niemcy

Gatunek: Dramat

Info:
2 wygrane w tym: Berlinale 2011 Nagroda Specjalna oraz
nagroda za scenariusz na festiwalu Lato Filmów 2011

Www: Http://www.filmweb.pl/film/Ponad+nami+tylko+niebo-2011-611891

Opis:

Emocjonująca, pełna ambiwalentnych emocji opowieść o życiu, którego nie było. Po śmierci
ukochanego męża Martha dowiaduje się, że tak naprawdę nigdy go nie znała; że był zupełnie
innym człowiekiem. Martha związuje się z mężczyzną, który z jakiegoś powodu przypomina jej
byłego męża, ale nic już nie jest takie samo. Schomburg, debiutant w pełnometrażowej fabule,
prowadzi swój film pewną ręką. Umiejętnie podkreśla targające bohaterką emocje i angażuje
widza w jej kolejne życiowe wybory.



PRZEGLĄD BEZ TAJEMNIC
22 KWIETNIA 2012 (NIEDZIELA)
18:00

Język WŁOSKI

Tytuł polski Samotność liczb pierwszych

Rok i tytuł oryginalny 2010, La Solitudine dei numeri primi,

Reżyseria: Saverio Costanzo

Premiera:  23 marca 2012 (Polska) 9 września 2010 (Świat)

Dystrybutor na Polskę: Aurora Films                                                                    (118 min.)

Produkcja: Francja, Niemcy, Włochy

Gatunek: Dramat

Info: 5 nominacji, Złoty Lew na festiwalu w Wenecji 2010

Www: Http://www.filmweb.pl/film/Samotno%C5%9B%C4%87+liczb+pierwszych-2010-536321

Opis:

Adaptacja książki Paolo Giordano pt. "Samotność liczb pierwszych", jej bohaterami są
Alice i Mattia, których losy śledzimy na przestrzeni wielu lat. 7-letnia Alice zmuszana
jest przez ojca do udziału w lekcjach jazdy na nartach. Podczas zajęć łamie nogę i utyka
na nią przez resztę życia. Zawiedziony ojciec swoją dezaprobatą wobec córki
powoduje, że ta wpada w anoreksję.  Mattia, matematyczny geniusz, ma siostrę-
bliźniaczkę upośledzoną umysłowo. Pewnego dnia, pozostawia Micheli samą w parku,
przyczyniając się do jej zaginięcia. W liceum obydwoje spotykają się i powstaje
pomiędzy nimi specyficzna więź, więź osób samotnych, skrzywdzonych emocjonalnie,
zamkniętych w sobie. Poprzez lata, wkraczając w dorosłość, rozpoczynając karierę,
zakładając rodziny, bohaterowie na przemian zbliżają się do siebie i oddalają. Są jak
tytułowe liczby pierwsze (np. 11 i 13) oddzielone tylko cyfrą parzystą, która nie
pozwala im złączyć się ze sobą.

20:15

Język ANGIELSKI

Tytuł polski Wstyd

 Rok i tytuł oryginalny 2011, Shame

Reżyseria: Steve McQueen

Premiera: 24 lutego 2012 (Polska) 4 września 2011 (świat)

Dystrybutor: Gutek Film

Produkcja: Wielka Brytania                                                              (119 min.)

Gatunek: Dramat

Info:
6 wygranych w tym Najlepszy film, reżyser i aktor w Wenecji
2011, 20 nominacji w tym do Złotych Globów

Www: http://www.filmweb.pl/film/Wstyd-2011-601499

Opis:

Brian (Michael Fassbender), 30-latek, atrakcyjny singiel z Nowego Jorku nie potrafi
zapanować nad swym życiem erotycznym. Sytuacja jeszcze bardziej wymyka się spod
kontroli, kiedy niespodziewanie wprowadza się do niego siostra (Carey Mulligan).
Nominowany do Złotych Globów, pulsujący emocjami dramat erotyczny Steve'a
McQueena bada naturę seksu, bliskości i związków we współczesnym świecie.



PRZEGLĄD POST SCRIPTUM
12 MAJA 2011 (SOBOTA)
18:00

Język FRANCUSKI

Tytuł polski Nietykalni

Rok i tytuł oryginalny 2011, Intouchables

Reżyseria: Olivier Nakache, Eric Toledano

Premiera: 13 kwietnia 2012 (Polska) 23 września 2011

Dystrybutor: Gutek Film

Produkcja: Francja

Gatunek: Dramat, Komedia

Info: 8 nominacji do Cezarów, oraz Cezar dla najlepszego aktora

www: http://www.filmweb.pl/film/Nietykalni-2011-583390

Opis:

Philippe, bogaty arystokrata, ulega wypadkowi. Zatrudnia jako pomoc domową
młodego chłopaka z przedmieścia Drissa, który właśnie wyszedł z więzienia. W skrócie
– zatrudnia osobę najmniej nadającą się do tej pracy. Zderzenie dwóch rożnych
światów daje początek przyjaźni, równie zabawnej i szalonej, jak i nieoczekiwanej.
Wyjątkowy związek, który będzie iskrzył i uczyni ich.... nietykalnymi!

20:15

Tytuł polski Musimy porozmawiać o Kevinie

Rok i tytuł oryginalny 2011, We Need to Talk About Kevin

Reżyseria: Lynne Ramsay

Premiera: 13 stycznia 2012 (Polska) 12 maja 2011 (Świat)

Dystrybutor: Best Film

Produkcja: UK/USA                                                                               (110 min.)

Gatunek: Dramat, thriller

Info:
3 wygrane w tym Europejka Nagroda Filmowa dla najlepszej
aktorki, 17 nominacji w tym do Złotych Globów

Www:
http://www.filmweb.pl/film/Musimy+porozmawia%C4%87+o+Kevinie-2011-485802

Opis:

Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim
otoczeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: "Wstajesz
rano i oglądasz telewizję, jedziesz samochodem i słuchasz radia. Chodzisz do swojej
nudnej pracy albo nudnej szkoły, ale o tym nie mówią w głównym wydaniu
wiadomości. Doszło do tego, że nawet ludzie z telewizji często oglądają telewizję. Na
co oni wszyscy tak patrzą? Właśnie na takich jak ja...". Magnetyczna Tilda Swinton i
demoniczny Ezra Miller w thrillerze obnażającym najmroczniejsze zakamarki ludzkiej
duszy, który prowokuje, pociąga i nie daje o sobie zapomnieć.



PRZEGLĄD POST SCRIPTUM
13 MAJA 2012 (NIEDZIELA)
18:00

Język WŁOSKI

Tytuł polski Coś pięknego

Rok i tytuł oryginalny 2010, La prima cosa bella

Reżyseria: Paolo Virzì

Premiera: 9 marca 2012 (Polska) 15 stycznia 2010 (świat)

Dystrybutor: Aurora Films                                                                       (122 min.)

Produkcja: Włochy

Gatunek: Komedia, dramat

Info:
3 wygrane w tym nagroda David di Donatello dla najlepszej
aktorki i aktora oraz za najlepszy scenariusz. 16 nominacji

Www: http://www.filmweb.pl/film/Co%C5%9B+pi%C4%99knego-2010-555612

Opis:

Livorno na włoskim wybrzeżu, początek lat 70. Pewnego spokojnego, letniego wieczora Anna
zostaje wybrana „Miss Mamma” w lokalnym konkursie piękności. Jednak nie staje się to dla
niej początkiem lepszego życia, wręcz przeciwnie. Jej mąż Mario w szale zazdrości wyrzucą ją i
dwójkę ich dzieci – Bruna i Valerię - z mieszkania. Tak zaczyna się pełna przygód odyseja
bohaterów, która prowadzić będzie od willi milionerów i planów filmowych, przez zaplecza
sklepów i obskurne klitki z powrotem do rodzinnego domu. Barwną historię niezwykłej rodziny
poznajemy poprzez wspomnienia jej członków, którzy po wielu latach rozłąki spotykają się
ponownie, by odkryć tajemnice z przeszłości. "Coś pięknego", to opowieść o sile rodzinnych
więzów i odnajdywaniu radości z życia, które choć potrafi być bolesne nigdy nie przestaje być
piękne. Komedia Paolo Virzìego była włoskim kandydatem do Oscara.

20:15 – POKAZ PRZEDPREMIEROWY !!!

Język NIEMIECKI

Tytuł polski TRZY

Rok i tytuł oryginalny 2010, 3

Reżyseria: Tom Tykwer

Premiera: 20 kwietnia 2012 (Polska) 10 września 2010 (Świat)

Dystrybutor: Vivarto                                                                                (120 min.)

Produkcja: Niemcy

Gatunek: Dramat, Komedia, Romans

Info:
3 nominacje, w tym do Złotego Lwa, Europejskien Nagrody
Filmowej oraz do Złotej Żaby na Camerimage 2011

Www http://www.filmweb.pl/film/Trzy-2010-542379

Opis:

Simon i Hanna są parą od 20 lat. Mieszkają w Berlinie. Są atrakcyjni, modni,
dojrzali, bezdzietni, mocno stąpający po ziemi. Romanse, pragnienie posiadania
dzieci, wspólne mieszkanie, poronienie, ucieczki i powroty: prezenterka i
inżynier sztuki mają to już za sobą. Kiedy spoglądają w przyszłość, nie widzą
wiele. Do tego momentu, kiedy oboje, nie wiedząc o swoich czynach, zakochują
się w tym samym mężczyźnie, Adamie.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.


