
BEST FESTIWAL FILMOWY 2019 – PROGRAM 

PRZEGLĄD GŁÓWNY 

1. DOGMAN   
Dogman 

09.11.2019  (sobota): 18:00 

• Dramat 

• 102 minuty 

• Reż.: Matteo Garrone 

• Produkcja: Włochy 

• język włoski - polskie napisy 

Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello, miejscowy psi fryzjer, nie skrzywdziłby nawet muchy. 
Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli swój czas między pracę, wychowywanie córki i okazjonalny 
handel kokainą. Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej dopóki nie pojawia się Simone – trzęsący całą 
okolicą, wiecznie naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer 
będzie musiał się odgryźć. 

Nagrody: Najlepszy włoski film 2019 roku i 8 innych nagród David di Donatello 2019 m.in. dla, aktora, reżysera, 
za scenografię, dźwięk, zdjęcia, makijaż, montaż i scenariusz oryginalny, Nagroda na Festiwalu w Cannes 2018 
dla Najlepszego aktora Marcello Fonte i specjalna psia palma dla wszystkich psów występujących w filmie,  
Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej 2018 dla Najlepszego europejskiego aktora roku, charakteryzację i 
kostiumy, 8 nagród Srebna Taśma Włoskiego Narodowego Syndykatu Dziennikarzy Filmowych w tym za 
najlepszy włoski film 2019 roku, reżysera, aktora i montaż. Nominacje do nagród BAFTA 2019 za najlepszy film 
nieanglojęzyczny i do polskich Orłów 2019 za najlepszy film europejski. Razem 39 wygranych i 29 nominacji. 
 

 

2. SYNONIMY 
Synonymes 

09.11.2019  (sobota): 20:15 

• Dramat 

• 123 minuty 

• Reż.: Nadav Lapid 

• Produkcja: Izrael, Francja 

• język francuski, hebrajski  - polskie napisy 

Zwycięzca Festiwalu w Berlinie z 2019 roku (Złoty Niedźwiedź za najlepszy film) opowiada o Yoav - młodym 
Izraelczyku, który przyjeżdża do Paryża, po traumatycznych przejściach związanych ze służbą wojskową. Ma 
nadzieję zacząć nowe życie. Pragnie odciąć się od swojego kraju i trudnej przeszłości, nawet na poziomie 
językowym. Niestety, zna jedynie podstawy francuskiego, więc żeby ułatwić sobie komunikację oraz naukę, 
zaczyna wyszukiwanie synonimów do słów z języka hebrajskiego. 

Nagrody: Główna nagroda Złotego Niedźwiedzia na Berlinale 2019 za najlepszy film oraz nagroda FIPRESCI a 
także nominacja do nagrody Teddy, izraelskie nagrody Ofir 2019 za najlepsze zdjęcia i nominacje dla 
najlepszego aktora, reżysera i  montaż, nominacje do nagród na międzynarodowych festiwalach Sydney, Sewilli, 
w Macedonii (Manaki Brothers) i w Urugwaju oraz na łódzkim festiwalu Transatlantyk. Razem 3 wygrane i 10 
nominacji. 



 

3. WINNI  
Den skyldige 

10.11.2019  (niedziela): 17:30 

• Thriller  

• 85 minut  

• Reż.: Gustav Möller 

• Produkcja: Dania 

• język duński - polskie napisy 

Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia - były funkcjonariusz policji 
- z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący 
numer żartownisie - irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. 
Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostanie 
gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na 
swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie. 

Nagrody: Nagroda publiczności na słynnym amerykańskim festiwalu Sundance 2018 (Najlepszy dramat 
zagraniczny), Najlepszy duński film roku 2019 i 6 innych nagród Robert dla najlepszego reżysera, aktora, 
aktorki drugoplanowej, scenariusz, montaż i dźwięk, Nagroda za najlepszy debiut reżyserki na polski festiwalu 
Camerimage 2018, amerykańska nagroda National Board of Review 2018 dla najlepszego filmu zagranicznego,  
wygrane na festiwalach w Valladolid (Najlepszy scenariusz i Nagroda Złotych Globów), Salonikach (Najlepszy 
aktor), Macao (najlepszy film i aktor), Filadelfii, Seattle, Waszyngtonie i Zurychu, nagrody publiczności w 

Turynie, Nowym Jorku, Salonikach i Rotterdamie. Razem 36 wygranych i 36 nominacji. 

 

4. KAFARNAUM 
Cafarnaúm 

10.11.2019  (niedziela): 19:30 

• Dramat 

• 120 minut 

• Reż.: Nadine Labaki 

• Produkcja: USA, Liban 

• język arabski, amharski - polskie napisy 

Najlepszy Film Festiwalu Cannes 2018 opowiada o 12-letnim Zejnie, mieszkańcu bejruckich slumsów. Zgodnie z 
tytułem, oznaczającym chaos i bezład, dzielnica uderza nadmiarem: rzeczy, ludzi, a przede wszystkim dzieci, 
niewinnych ofiar rzeczywistości społeczne. Nadine Labaki („Karmel”) staje w ich obronie – i to dosłownie, 
wciela się bowiem w filmie w rolę adwokatki Zejna. Przed sądem chłopak odtwarza swoją historię, przywołuje 
dramatyczne wspomnienia i z pasją walczy o siebie i swoją przyszłość. To dziecko ma zdumiewającą odwagę i 
siłę, a przez Kafarnaum nawiguje go niezawodny moralny kompas, dzięki któremu odróżnia dobro od zła. 
Niezmordowany włóczęga, mały obrońca jeszcze mniejszych w pojedynkę rzuca wyzwanie niesprawiedliwości. 

Nagrody: Nagroda główna dla Najlepszego filmu na Festiwalu Cannes 2018 i nagroda Jury Ekumenicznego, 
nominacja do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny i Złotych Globów, Cezarów oraz BIFA 2019 za najlepszy 
film zagraniczny, wygrane m.in. na międzynarodowych festiwalach w Sztokholmie, Rotterdamie, Sarajewie, 
Wilnie, Montrealu, Sao Paulo, Melbourne, Mill Valley i New Mexico Razem 33 wygrane i 38 nominacje. 

 



5. YULI   
Yuli 

11.11.2019  (poniedziałek): 17:30 

• Biograficzny, Dramat 

• 95 minut 

• Reż.: Icíar Bollaín 

• Produkcja: Hiszpania, Kuba 

• język hiszpański, angielski – polskie napisy 

Ekranizacja bestsellerowej autobiografii Carlosa Acosty, słynnego kubańskiego baletmistrza, z samym artystą w 
roli głównej. Jako dziecko Yuli (przydomek tancerza nadany mu przez ojca) nie wykazuje szczególnego 
zainteresowania ani edukacją, ani tańcem. Dyscyplina to coś od czego ucieka na rzecz emocjonujących przygód 
rozgrywających się na ulicach Hawany. Ojciec chłopca nie daje jednak za wygraną. Jest przekonany, że jego syn 
ma ogromny talent, więc zmusza go do udziału w zajęciach tanecznych. Powoli ta przykra powinność zamienia 
się w największą pasję Yulego i otwiera przez nim drzwi do najlepszych zespołów baletowych świata.  

Nagrody: Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián 2018 za Najlepszy scenariusz 
(Paul Laverty), Nominacje do hiszpańskich nagród Goya 2019 za Najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza 
muzyka oryginalna, najlepsze zdjęcia, najlepszy debiutujący aktor i najlepszy dźwięk. Nagrody dla najlepszego 
filmu na festiwalach w Mińsku i Nantes oraz nagroda Platino 2019 a najlepszą muzykę oryginalną na festiwalu 
kina latynoamerykańskiego. Razem 4 wygrane i 13 nominacji. 

 

6. KRÓLOWA KIER 
Dronningen 

11.11.2019  (poniedziałek): 19:30 

• Dramat  

• 127 minut 

• Reż.: May el-Toukhy 

• Produkcja: Dania, Szwecja 

• język duński, szwedzki - polskie napisy 

Anne (Trine Dyrholm) jest szanowaną prawniczką, która pomaga nieletnim ofiarom molestowania seksualnego. 
Jej mąż, Peter (Magnus Krepper) to ceniony lekarz. Wysoki ekonomiczny, zawodowy i towarzyski status 
pozwala im wieść komfortowe życie w eleganckiej posiadłości, w której wychowują córki bliźniaczki. Pewnego 
dnia w ich domu zjawia się Gustav (Gustav Lindh) – zbuntowany nastoletni syn Petera z pierwszego 
małżeństwa. Jego obecność obudzi w Anne uśpione pragnienia, podsycane przez spojrzenia, gesty, 
przypadkowy dotyk. Czy zakazana relacja, w której do zyskania jest chwila erotycznego spełnienia, a do 
stracenia – wszystko, jest warta ryzyka? 

Nagrody: Nagroda publiczności na słynnym amerykańskim festiwalu Sundance 2019 (Najlepszy dramat 
zagraniczny), Najlepszy film nordycki 2019, najlepsza aktorka (Trine Dyrholm) i nagroda publiczności na 

Festiwalu w Göteborgu 2019, wygrane na festiwalach Hong Kongu dla najlepszego aktora (Gustav Lindh), w 
Zurychu dla najlepszej aktorki (Trine Dyrholm) i na Transilvania International Film Festival dla najlepszego 
reżysera (May el-Toukhy), nominacja na krakowskim Festiwalu Off-Kamera. Razem 7 wygrana i 11 nominacji. 

  



PRZEGLĄD POST SCRIPTUM 

 

7. PIRANIE 
La paranza dei bambini 

15.11.2019  (piątek): 18:00 

• Dramat 

• 110 minut 

• Reż.: Claudio Giovannesi 

• Produkcja: Włochy 

• język włoski, neapolitański - polskie napisy 

 
Nowy film twórców kultowego serialu Gomorra na podstawie bestsellerowej powieści Roberto Saviano. 
Piętnastolatki - Nicola, Tyson, Lollipop, Briatò - chcą zarabiać, kupować markowe ubrania i nowe skutery. 
Posiadają broń i władzę w mieście. Są jak bracia, nie boją się więzienia ani śmierci. Żyją w permanentnym stanie 
wojny. Handlują narkotykami, rabują, zabijają bez skrupułów. To szokujący obraz młodego pokolenia - dzieci, 
dla których nie istnieje przyszłość. Liczy się tylko tu i teraz: pieniądze, władza, przeżyć do jutra. 
 
Nagrody: Wygrana na festiwalu Berliniale 2019 - Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz (Claudio 
Giovannesi, Maurizio Braucci, Roberto Saviano), nominacja do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej, 
Brązowa Kamera na Festiwalu Maniaki Brothers (Daniele Ciprì), Wygrane na Festiwalach w Bari (Najlepszy 
scenariusz) i w Bukareszcie (Najlepsza reżyseria i scenariusz), Srebna Taśma Włoskiego Narodowego Syndykatu 
Dziennikarzy Filmowych 2019 za najlepsze zdjęcia, nominacja na łódzkim Transatlantyku Razem 8 wygranych i 
16 nominacji. 

 

 

 

8. DZIĘKI BOGU  
Grâce à Dieu 

15.11.2019 (piątek): 20:15 

• Dramat 

• 137 minut 

• Reż.: François Ozon  

• Produkcja: Belgia, Francja 

• język francuski - polskie napisy 

 
Bohaterami "Dzięki Bogu" w reżyserii wybitnego francuskiego reżysera François Ozona (8 kobiet, Basen, Czas 
który pozostał, Ricky, U niej w domu, Żona doskonała) są trzej mężczyźni, którzy postanawiają zmierzyć się z 
demonami przeszłości. Próbują postawić przed wymiarem sprawiedliwości księdza, który molestował ich w 
dzieciństwie i wciąż pełni ważną funkcję w strukturach kościelnych. 
 
Nagrody: Wygrana na festiwalu Berliniale 2019 - Nagroda Grand Prix Jury - Srebrny Niedźwiedź za najlepszy 
film (François Ozon), potrójna nagroda dla najlepszych aktorów pierwszoplanowych na Las Palmas Film Festival 
2019 (Swann Arlaud, Denis Ménochet, Melvil Poupaud ), nominacja na festiwalu Nowe Horyzonty 2019, Razem 
2 wygrane i 2 nominacje. 
 

 
 



 

9. MILCZĄCA REWOLUCJA 
Das schweigende Klassenzimmer 

17.11.2019  (niedziela): 17:30 
 

• Dramat 

• 91 minut 

• Reż.: Lars Kraume 

• Produkcja: Niemcy 

• język niemiecki, rosyjski  - polskie napisy 

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Dwaj przyjaciele z miasteczka Eisenhüttenstadt w NRD, które w 
1956 r. nosiło nazwę Stalinstadt, wyjeżdżają do kina w Berlinie Zachodnim. Przed seansem oglądają kronikę 
filmową, z której dowiadują się o ofiarach powstania węgierskiego przeciwko socjalistycznemu systemowi. Na 
ekranie widać ofiary sowieckiej interwencji i podana zostaje informacja o śmierci Puskasa, idola fanów futbolu. 
Poruszeni chłopcy opowiadają o tym klasie i proponują uczcić poległych minutą ciszy. Budzi to kontrowersję 
wśród niektórych uczniów. O wszystkim przesądza głosowanie. Nauczyciel historii nie rozumie, dlaczego w 
klasie nikt nie odpowiada na pytania. Kiedy Eric, który nie chciał brać udziału w tym milczącym proteście, 
zdradza jego przyczynę, niewinna minuta ciszy będzie miała dla młodych, stojących tuż przed maturą, ludzi 
brzemienne w skutkach konsekwencje. 

Nagrody: Nagroda za reżyserię na Festiwalu w Monachium (Lars Kraume). Nagrody publiczności na festiwalach 
w Berkshire i Stony Brook, Bawarskie Nagrody Filmowe dla Najlepszego aktora (Jonas Dassler), nominacje  
Niemieckich Nagród Filmowych za najlepszy film, scenariusz, zdjęcia, kostiumy. Razem 8 wygranych i 8 
nominacji. 

 

10. WSZYSCY WIEDZĄ 
Todos lo saben 

 

17.11.2019  (niedziela) 19:30 

• Dramat 

• 132 minuty 

• Reż. Asghar Farhadi 

• Produkcja: Hiszpania, Francja, Włochy 

• język hiszpański, kataloński – polskie napisy 
 

Słynny irański reżyser Asghar Farhadi zdobywca dwóch Oscarów za Najlepszy film nieanglojęzyczny (Rozstanie, 
Klient) tym razem w dramacie hiszpańskojęzycznym, Po wielu latach nieobecności Laura (Penelope Cruz) wraz z 
dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy 
spotyka Paco (Javier Bardem), swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, nastoletniej 
córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, o których wszyscy woleliby 
zapomnieć. W upalnym, sennym miasteczku pod powierzchnią czai się mrok. Wszyscy są podejrzani. 
 
Nagrody: Nagroda Platino 2019 dla najlepszego aktora (Javier Bardem) na Festiwalu Kina 
Latynoamerykańskiego, nagrody dla najlepszych aktorek: Fotogramas de Plata (Penélope Cruz) i Sant Jordi 
Bárbara Lennie), nagroda Związku Aktorów Hiszpańskich za rolę drugoplanową (Elvira Mínguez), 8 nominacji 
do nagrody Goya 2019 za najlepszy film, aktorkę, aktora, reżysera, aktora drugoplanowego, scenariusz 
oryginalny, piosenkę, montaż. Nominacja do Złotej Plamy na Festiwalu Cannes 2018.Razem  4 nagrody i 31 
nominacji. 

  



Więcej na: www.BestFestiwal.pl   

www.facebook.pl/BestFestiwal   

 

Bilety  

PRZEDSPRZEDAŻ: 15zł 

do kupienia w BEST CJO lub na ticketmaster.pl  

https://www.ticketmaster.pl/artist/best-festiwal-filmowy-kino-bestajemnic-bilety/1018283 

 

PRZED SEANSEM: 20zł  

 

 

http://www.bestfestiwal.pl/
http://www.facebook.pl/BestFestiwal
https://www.ticketmaster.pl/artist/best-festiwal-filmowy-kino-bestajemnic-bilety/1018283

