
BEST Festiwal Filmowy „Kino BESTajemnic” 2013 
REPERTUAR 

PRZEGLĄD GŁÓWNY 

25 KWIETNIA 2013 (CZWARTEK) 
 
 

18.00 
 

 

Język FRANCUSKI 

Tytuł polski Miłość 

Rok i tytuł oryginalny 2012, Amour 

Reżyseria: Michael Haneke 

Premiera: 2 listopada 2012 (Polska) 20 maja 2012 (świat) 

Dystrybutor: Gutek   Film                                                                      (126 min.) 

Gatunek: Dramat  

Produkcja: Austria, Francja,Niemcy 

Nagrody: 

45 nagród, w tym 15 wygranych i 30 nominacji:  Oscar 2013 w 

kategorii  Najlepszy film nieanglojęzyczny, Złoty Glob 2013 za 

Najlepszy film zagraniczny, Złota Palma 2012 za Najlepszy film, 4 

Cezary w najważniejszych kategoriach. 

www: http://www.filmweb.pl/film/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-2012-610244 

 

Opis: 

Nagrodzona Oscarem i Złotą Palmą na festiwalu w Cannes "Miłośd" Michaela Hanekego 

to jedno z największych arcydzieł współczesnego kina. Film opowiada o sile miłości, 

czułości i poświęceniu. Kochające się od lat małżeostwo Anny i Georesa dociera do 

kresu życiowej drogi. Ich wypielęgnowane przez lata ścieżki codzienności zakłóca 

choroba. Jak pomóc odejśd z godnością? 

 

20.15 

 

Język WŁOSKI 

Tytuł polski Diaz 

Rok i tytuł oryginalny 2012, Diaz: Don't Clean Up This Blood 

Reżyseria: Daniele Vicari 

Premiera: 23 listopada 2012 (Polska)  12 lutego 2012 (świat)   

Dystrybutor : Vivarto                                                                                 (122 min.) 

Produkcja: Francja, Włochy, Rumunia 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 
Berlinale 2012 – Nagroda Publiczności w sekcji Panorama, 

nominacja do Nagrody Publiczności na festiwalu Transatlantyk 

www: http://www.filmweb.pl/film/Diaz-2012-625107 

 

Opis: 

 

 

 

 

Lipiec 2011 w Genui odbywa się szczyt paostw G8. Do Włoch zjeżdżają sięnajważniejsi 

politycy świata, ale także tłumy alterglobalistów. Młodzi manifestanci okupują ulice, a 

służby bezpieczeostwa w każdej chwili są gotowe do zbrojnej interwencji. Dochodzi do 

stard protestujących z policją, ginie jeden z najaktywniejszych demonstrantów. Ale to 

dopiero początek. Spirala przemocy systematycznie się nakręca, a jej eksplozja 

następuje w nocy w budynku szkoły Diaz, gdzie policja, pod pretekstem poszukiwania 

terrorystów, masakruje dziesiątki uczestników protestu.. 

http://www.filmweb.pl/person/Michael+Haneke-10415
http://www.filmweb.pl/film/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-2012-610244/dates
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/film/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-2012-610244
http://www.filmweb.pl/person/Michael+Haneke-10415
http://www.filmweb.pl/film/Diaz-2012-625107/dates


 

PRZEGLĄD GŁÓWNY 

26 KWIETNIA 2013 (PIĄTEK) 

 
18.00 

 

Język HISZPAŃSKI 

Tytuł polski Pragnienie miłości 

Rok i tytuł oryginalny 2012, Después de Lucía 

Reżyseria: Michel Franco 

Premiera: 4 stycznia 2012 (Polska) 21 maja 2012 (świat) 

Dystrybutor: AP Manana                                                                           (93 min.) 

Produkcja: Francja, Meksyk 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 

Cannes 2012 Najlepszy film Przeglądu Un Certain Regard, 
Nagroda specjalna na MFF w San Sebastian, nominacja w 
kategorii Najlepszy zagraniczny film hiszpaoskojęzyczny Goya 
2012 

www: http://www.filmweb.pl/film/Pragnienie+mi%C5%82o%C5%9Bci-2012-653233/awards 

 

Opis: 

Współczesne kino meksykaoskie w najlepszym wydaniu. Nastoletnia Alejandra 

przeprowadza się z ojcem do Mexico City, gdzie obydwoje rozpoczynają nowe życie. 

Wydaje się, że dziewczyna dobrze sobie radzi w nowej szkole i w krótkim czasie 

zyskuje grono przyjaciół. Sytuacja zmienia się dramatycznie, kiedy nagranie seksu 

Alejandry z jej nowym chłopakiem trafia do Internetu. Okazuje się, że nowi 

„przyjaciele” od początku prowadzą z nią okrutną grę. 

20.15 
 

 

Język ANGIELSKI 

Tytuł polski Mistrz 

Rok i tytuł oryginalny 2012 The Master 

Reżyseria: Paul Thomas Anderson 

Premiera: 16 listopada 2012 (Polska) 7 lutego 2012 (świat) 

Dystrybutor: Gutek Film 

Produkcja: USA 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 

10 nagród i 26 nominacji w tym: 3 nominacje do Oscarów, 3 
nominacje do Złotych Globów, Nagroda Międzynarodowej 
Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) na MFF w Wenecji, 

www: http://www.filmweb.pl/film/Mistrz-2012-583006 

 

Opis: 

Fabuła „Mistrza” skupia się na zmiennych losach Freddiego (Joaquin Phoenix) 
wyczerpanego psychicznie byłego oficera marynarki, który nie potrafi znaleźd sobie 
miejsca oraz na niespodziewanej podróży, której podejmuje się bohater po zetknięciu 
ze Sprawą – nowym ruchem religijnym. Początkowo wyobcowany i przyglądający się 
wszystkiemu z dystansu Freddie, ostatecznie bierze na siebie rolę przybranego syna 
kontrowersyjnego, duchowego przywódcy Sprawy – Lancastera Dodda (Philip 
Seymour Hoffman). Kiedy głoszone przez Dodda poglądy zaczynają wystawiad na 
próbę ludzkie emocje, przyjaźo obu mężczyzn ewoluuje w zacięty pojedynek woli.  

http://www.filmweb.pl/film/Mistrz-2012-583006/dates
http://www.filmweb.pl/awards/MFF+w+Wenecji
http://www.filmweb.pl/awards/MFF+w+Wenecji


PRZEGLĄD BESTajemnic 

08 MAJ 2013 (ŚRODA) 

 
18.00 

 

Język HISZPAŃSKI 

Tytuł polski Kuzyni 

Rok i tytuł oryginalny 2011, Primos 

Reżyseria: Daniel Sánchez Arévalo 

Premiera: 13 lipca 2012 (Polska) 13 stycznia 2011 (świat) 

Dystrybutor: Vivarto 

Produkcja: Hiszpania 

Gatunek: Komedia 

Nagrody: 

Nominacje do nagród GOYA w kategorii Najlepszy aktor 
drugoplanowy i Najlepszy debiutujący aktor, Lato Filmów 
nominacja do nagrody Panorama Kina Światowego 

www: http://www.filmweb.pl/film/Kuzyni-2011-579390 

 

Opis: 

Diego jest namiętny i oddany. Nocą staje się czułym kochankiem, a rano przynosi 

ukochanej kwiaty. Zdawałoby się, że taki facet to marzenie każdej kobiety. Kiedy więc 

narzeczona porzuca go kilka dni przed zaplanowanym ślubem, Diego nie może 

otrząsnąd się z szoku. Tak samo wzburzeni są jego kuzyni – José Miguel i Julián 

zarazem drużbowie. Razem upijają się mszalnym winem, a potem wpadają na genialny 

pomysł, żeby odnaleźd pierwszą miłośd Diega w miasteczku, gdzie jako dzieci spędzali 

wakacje.  

20.15 
 

 

Język WŁOSKII 

Tytuł polski Cezar musi umrzeć 

Rok i tytuł oryginalny 2012 Cesare deve morire 

Reżyseria: Paolo Tavian i Vittorio Taviani 

Premiera: 18 stycznia 2013 (Polska) 11 lutego 2012 (świat) 

Dystrybutor: Aurora Films 

Produkcja: Włochy 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 

7 wygranych, 10 nominacji w tym: Złoty Niedźwiedź Berlinale 
2012, 5 nagród Włoskiej Akademii Filmowej w najważniejszych 
kategoriach 

www: http://www.filmweb.pl/film/Cezar+musi+umrze%C4%87-2012-643777 

 

Opis: 

    Grupa więźniów odsiadujących w rzymskim zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze 
wyroki za najcięższe przestępstwa bierze udział w przygotowaniach do wystawienia 
„Juliusza Cezara”. Ich aktorskie umiejętności sprawdza Fabio Cavalli, słynny włoski 
reżyser teatralny. Próby odbywają się we wszystkich możliwych miejscach: w wąskich, 
klaustrofobicznych więziennych korytarzach, na spacerniaku, w sali wizyt. Dzięki 
sztuce Szekspira do skazanych mafiosów, morderców i rabusiów, których twarzy nie 
skaziła dotąd refleksja o wartości życia i śmierci, powoli zaczyna docierad prawda o 
ich czynach…  

http://www.filmweb.pl/film/Kuzyni-2011-579390/dates
http://www.filmweb.pl/awards/Lato+Film%C3%B3w
http://www.filmweb.pl/film/Cezar+musi+umrze%C4%87-2012-643777/dates


PRZEGLĄD BESTajemnic 

09 MAJ 2013 (CZWARTEK) 

 
18.00 

 

Język NIEMIECKI 

Tytuł polski Barbara 

Rok i tytuł oryginalny 2012, Barbara 

Reżyseria: Christian Petzold 

Premiera: 9 listopada 2012 (Polska) 11 lutego 2012 (świat) 

Dystrybutor: Aurora Films 

Produkcja: Niemcy  

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 
Srebrny Niedźwiedź Berlinale 2012, Nagroda czytelników 
'Berliner Morgenpost' 

Www: http://www.filmweb.pl/film/Barbara-2012-645580 

 
 
Opis: 

Lato 1980. Lekarka Barbara składa wniosek o wizę wyjazdową z NRD. Za karę zostaje 
przeniesiona z Berlina do małego szpitala na prowincji. Jörg, kochanek z Zachodu, 
planuje jej ucieczkę. Barbara czeka i próbuje odnaleźd się w nowych warunkach. 
Pracuje jako chirurg pod nadzorem swego nowego szefa – Andre, jednak czuje, że w 
tym miejscu zatrzymała się tylko na chwilę. Andre burzy wewnętrzny spokój Barbary. 
Jego zaufanie do jej umiejętności, jego opiekuocza postawa, jego uśmiech powodują 
lawinę pytao. Dlaczego ją kryje, gdy pomaga młodej uciekinierce Sarze? Czy ma za 
zadanie ją śledzid? A może się w niej kocha? Zbliża się dzieo planowanej ucieczki 
Barbary, a ona zaczyna tracid kontrolę. Nad sobą, swymi planami, nad miłością…  

20.15 
 

 

Język ANGIELSKI 

Tytuł polski Broken 

Rok i tytuł oryginalny 2012 Broken 

Reżyseria: Rufus Norris 

Premiera: 25 stycznia 2013 (Polska) 17 maja 2012 (świat) 

Dystrybutor: Spectator 

Produkcja: Wielka Brytania 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 

Najlepszy brytyjski film niezależny  (BIFA 2012), Nagroda BIFA 
w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy, Transatlantyk 
nominacja do Nagrody publiczności, 

www: http://www.filmweb.pl/film/Broken-2012-637831 

 

Opis: 

Skunk ma 11 lat, choruje na cukrzycę, mimo to jest pogodna. Pewnego dnia pan 
Oswald, sąsiad mieszkający naprzeciwko, brutalnie napada Ricka, emocjonalnie 
niestabilnego chłopaka z sąsiedztwa. To wydarzenie pociąga za sobą niepowstrzymaną 
lawinę kolejnych. Nic już nigdy nie będzie takie samo: niewinny świat dziecięcej 
sielanki zostaje nieodwracalnie zburzony, a Skunk musi dorosnąd w przyspieszonym 
tempie. Jedyną ulgę przynosi kontakt w Rickiem  który sprawia, że Skunks dostrzega 
dla siebie nową szansę. Może zostad tu, gdzie znajduje się obecnie lub opuścid to 
miejsce.  

http://www.filmweb.pl/person/Christian+Petzold-82284
http://www.filmweb.pl/film/Barbara-2012-645580/dates
http://www.filmweb.pl/film/Broken-2012-637831/dates


 
 

PRZEGLĄD BESTajemnic 

10 MAJ 2013 (PIĄTEK) 
 

 

18.00 
 

 

Język FRANCUSKI 

Tytuł polski Pan Lazhar 

Rok i tytuł oryginalny 2011 Monsieur Lazhar 

Reżyseria: Philippe Falardeau 

Premiera: 1 lutego 2013 (Polska) 8 sierpnia 2011 (świat) 

Dystrybutor : Vivarto 

Produkcja: Kanada 

Gatunek: Dramat 

Nagrody: 

Nominacja do Oscarów 2012 w kategorii Najlepszy film , 
Nagroda publiczności MFF Locarno, MFF Toronto Najlepszy 
pełnometrażowy film kanadyjski - nagroda miasta Toronto 

www: http://www.filmweb.pl/film/Pan+Lazhar-2011-628802 

 

Opis: 

W montrealskiej podstawówce nagle umiera wychowawczyni jednej z klas. Z braku 
innych chętnych na jej miejsce zatrudniony zostaje Bachir Lazhar, 55-letni algierski 
imigrant. Nietypowe, staroświeckie metody nauczania oraz naturalnośd i szczerośd, z 
jaką pan Lazhar odnosi się do swoich podopiecznych, stopniowo zjednują mu ich serca i 
przełamują początkową nieufnośd wobec nowego wychowawcy, który zajął miejsce 
ulubionej pani. Nikt w szkole nie podejrzewa jednak, że pan Lazhar nie mówi o sobie 
całej prawdy, a jego przeszłośd skrywa wiele sekretów. 

20.15 
 

 

Język SZWEDZKI 

 Tytuł polski Babycall 

  Rok i tytuł oryginalny 2011 Babycall 

Reżyseria: Pal Sletaune 

Premiera: 18 maja 2012 (Polska) 7 października 2011 (świat) 

Dystrybutor: Aurora Films 

Produkcja: Szwecja, Norwegia 

Gatunek: Thriller 

Nagrody: 

6 wygranych, 6 nominacji w tym Nagroda Jury 
Międzynarodowego Konkursu na Film z Najlepszym 
Scenariuszem 

Www: http://www.filmweb.pl/film/Babycall-2011-563444 

 

Opis:  

A                   Ann matka ośmioletniego Andersa, przeprowadza się do nowego mieszkania w wielkim 
budynku. Wraz z synem uciekła z domu pełnego przemocy, jej brutalny mąż stanowił 
zagrożenie dla niej i dla dziecka. Pomimo, iż oboje są objęci programem ochrony 
świadków, a nowy adres jest nikomu nieznany, Anna nadal odczuwa lęk. Przeraża ją 
myśl, że były mąż odnajdzie ich kryjówkę. Aby jakoś poradzid sobie ze strachem i chronid 
syna, Anna kupuje elektroniczną nianię. Pewnej nocy z urządzenia zaczynają dochodzid 
dziwne odgłosy.  

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru 

http://www.filmweb.pl/person/Philippe+Falardeau-748943
http://www.filmweb.pl/film/Pan+Lazhar-2011-628802/dates
http://www.filmweb.pl/film/Babycall-2011-563444/dates
http://www.filmweb.pl/awards/Lato+Film%C3%B3w
http://www.filmweb.pl/awards/Lato+Film%C3%B3w
http://www.filmweb.pl/awards/Lato+Film%C3%B3w

