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wolontariat w Kinie Nowe Horyzonty
Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, 
którzy pragną aktywnie włączyć się w działal-
ność kina w trakcie wakacji lub od 1.10.2015. 
Program wolontariatu w Kinie Nowe Horyzonty 
ma na celu umożliwienie chętnym osobom 
współtworzenie wyjątkowego kina we Wrocła-
wiu i współuczestnictwo w organizowanych 
wydarzeniach filmowych. Info: www.kinonh.pl. 

Kino Nowe Horyzonty jest zarządzane 
i programowane przez Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty, organizację non-profit. Projekt 
jest wspierany przez Miasto Wrocław w ra-
mach programu Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016.

Na okładce kadr z filmu Amy Asifa Kapadi
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Idol
Danny Collins

reżyseria: Dan Fogelman | obsada: Al Pacino, Annette Bening, 
Christopher Plummer, Bobby Cannavale, Jennifer Garner | USA 2015, 
106’ | dystrybucja: Monolith Films

Danny Collins był kiedyś piękny i młody. Teraz jest już tylko 
piękny. I odcina kupony od swej piosenkarskiej kariery. Wciąż 
żyje szybko, nadużywa ile się da i zadaje się z nieprzyzwoicie 
młodymi kobietami. Gdy odkrywa list napisany do niego 40 lat 
temu przez Johna Lennona, postanawia dać sobie jeszcze 
jedną szansę. Porzuca scenę, młodą kochankę i zaszywa 
się w małym hotelu. Zaczyna też pisać nowe piosenki. Choć 
okaże się to trudniejsze niż myślał, uświadomi mu, że jeszcze 
nie jest za późno, by zejść na ziemię i spróbować zrealizować 
młodzieńcze marzenia, poznać kobietę swego życia, a przede 
wszystkim odszukać dorosłego już syna.

W swoim reżyserskim debiucie scenarzysta Dan Fogelman 
(„Last Vegas”, „Kocha, lubi, szanuje”) udowodnił, że amery-
kańskie komedie nie muszą ogłupiać, a mogą szczerze bawić. 
Pokazał też, że Al Pacino, któremu energii może pozazdrościć 
niejeden o połowę młodszy aktor, z pewnością jeszcze nieraz 
nas zaskoczy. (...) Lekkie i przyjemne kino na letnie dni. 
Dziennik.pl

od 3 lipca

Nowa dziewczyna
Une nouvelle amie

reżyseria: François Ozon | obsada: Romain Duris, Anaïs Demoustier | 
Francja 2014, 105’ | dystrybucja: Kino Świat

Scenariusz do filmu Ozona powstał na podstawie opowia-
dania Ruth Rendell. Claire i Laura to najlepsze przyjaciółki 
od dzieciństwa, które dzielą ze sobą wszystkie najważniej-
sze momenty życia. Pewnego dnia Laura zapada na ciężką 
chorobę i wkrótce potem umiera.

od 3 lipca

Klauni
Clownwise

reżyseria: Viktor Tauš | obsada: Julie Ferrier, Kati Outinen, Didier Flamand | 
Czechy, Finlandia, Luksemburg, Słowacja 2013, 120’ | dystrybutor: Vivarto

Trzej klauni, którzy niegdyś, jeszcze w czasach komunizmu, 
byli u szczytu popularności w wyniku idiotycznej kłótni unieśli 
się dumą i odwrócili od siebie, zaprzepaszczając swoją przy-
jaźń i dorobek artystyczny. Kiedy, już w wolnych Czechach, ich 
ścieżki życiowe ponownie się przeplatają, mężczyźni zaczynają 
przypominać sobie, jak wyglądało ich życie w okresie prosperity.

od 3 lipca

śledźcie kinowe premiery, aktualności  
i konkursy na: 



Yes Meni idą na rewolucję
The Yes Men Are Revolting

reżyseria: Andy Bilchbaum, Mike Bonano, Laura Nix | USA 2014, 92’ 
| nagrody: 2014 – MFF Toronto, 2015 – MFF Berlin | dystrybucja: 
Against Gravity

Przez 20 lat Andy Bilchbaum i Mike Bonanno, słynni aktywiści 
znani jako Yes Meni organizowali niezwykle odważne, dow-
cipne i kontrowersyjne akcje przykuwające uwagę świa-
towych mediów. Celem happeningów było ukazanie 
aktów łamania praw człowieka przez międzynarodowe kor-
poracje, które dopuszczały się przestępstw i machlojek, 
aby osiągnąć zysk. W tej nierównej walce za broń służyły 
działaczom jedynie używane garnitury, w których bezwstyd-
nie i z tupetem wkradali się na imprezy biznesowe, udając 
państwowych urzędników lub przedstawicieli korporacji. 
Ukazywali tym samym niebezpieczeństwo świata, którym 
rządzi pieniądz. Swoje doświadczenia przedstawili w dwóch 
filmach: Yes Meni i Yes Meni naprawiają świat. W trzecim filmie 
– Yes Meni idą na rewolucję – tytułowi bohaterowie są już 
po czterdziestce i ich dalszej działalności zagraża kryzys 
wieku średniego. A czeka ich największe jak do tej pory 
wyzwanie, czyli zmiany klimatyczne na Ziemi. 

od 3 lipca

Randka z królową
A Royal Night Out

reżyseria: Julian Jarrold | obsada: Emily Watson, Rupert Everett, Sarah 
Gadon, Bel Powley, Jack Reynor, Jack Laskey | Wielka Brytania 2015, 97’ | 
dystrybucja: Vue Movie Distribution

Nieopowiedziana dotąd historia pierwszej miłości Elżbiety II 
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Nastoletnia Elżbieta 
i jej młodsza siostra Małgorzata wymykają się z oficjalnego 
przyjęcia w hotelu Ritz w Londynie i podekscytowane wyru-
szają w miasto. Zderzenie odmiennych światów tej nietypowej 
pary doprowadza do serii zabawnych pomyłek.

 od 3 lipca

Cena sławy
La rançon de la glorie

reżyseria: Xavier Beauvois | obsada: Benoit Poelvoorde, Roschdy Zem | 
Francja 2014, 110’ | dystrybucja: Kino Świat
 
Eddy, zainspirowany telewizyjną informacją o śmierci Char-
liego Chaplina oraz niewyobrażalnym majątku, jaki pozostawił 
po sobie, postanawia wykraść trumnę z ciałem aktora i zażądać 
okupu od jego rodziny.

od 10 lipca

filmy premierowe
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Citizenfour
reżyseria: Laura Poitras | Niemcy, USA, Wielka Brytania 2014, 114’ | 
dystrybucja: Against Gravity

 
Dokument o największym skandalu politycznym naszych 
czasów. Reżyserka pracowała nad filmem od kilku lat, gdy 
w styczniu 2013 roku otrzymała serię kodowanych e-maili 
od anonimowego źródła określającego siebie mianem „Citizen 
Four”. Ich autor pisał, że ma dowody na nielegalne podsłuchy 
na wielką skalę prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA) we współpracy z wieloma zagranicznymi 
służbami. Pięć miesięcy później Poitras poleciała do Hong-
kongu z dziennikarzami z „Guardiana” Glennem Greenwaldem 
i Ewenem MacAskilllem. Sfilmowali tam rozmowy z mężczy-
zną, którego świat poznał później jako Edwarda Snowdena. 
Film nie jest tylko szczegółowym zapisem tych rozmów 
oraz atmosfery pokoju hotelowego za zakrytymi kotarami, 
pokazuje również konsekwencje rewelacji Snowdena i reakcje 
na nie na całym świecie. Ten pesymistyczny thriller doku-
mentalny odkrywa, że żyjemy w czasach przypominających 
świat opisany przez Orwella.

Siłą filmu nie są nowe informacje, tylko napięcie towa-
rzyszące procesowi ujawniania działań władzy. 
Janusz Wróblewski, Polityka

od 3 lipca

Sens życia oraz jego brak
VAN valami furcsa es megmagyarazhatatlan

reżyseria: Gábor Reisz | obsada: Áron Ferenczik, Miklós Horváth | 
Węgry 2014, 96’ | dystrybucja: Aurora Films

Komedia debiutującego w fabule Węgra Gábora Reisza 
to niekonwencjonalna opowieść o wchodzeniu w dorosłość, 
w której odnajdą się widzowie pod każdą szerokością geo-
graficzną. Áron jest tuż przed trzydziestką i właśnie rzuciła 
go dziewczyna. Chłopak ma poczucie, że musi zupełnie 
zmienić swoją egzystencję, ale brakuje mu wykrystalizo-
wanego planu na przyszłość. Dotąd żył z dnia na dzień, 
bez stałej pracy, co wydawało mu się dobrym pomysłem. 
Utrzymywali go rodzice, a uniezależnienie się od nich nie 
było dla chłopaka priorytetem. Teraz jednak ma możliwość 
wyjazdu za granicę, który wydaje się całkiem realny. Bez 
wiedzy rodziców, z pomocą ich karty kredytowej, kupuje bilet 
do Portugalii. Tuż przed wyjazdem poznaje kogoś, kto może 
sprawić, że zmieni swoje plany. Jednak spotkanie tej osoby 
nie będzie takie proste… Film pokazywany m.in. na festiwa-
lach w Karlowych Warach i Turynie gdzie zdobył Specjalną 
Nagrodę Jury i Nagrodę Publiczności.

To film, który łatwo było przesłodzić i zrobić zbyt easy-
-going, ale jednak wisielczy humor, który towarzyszy głównemu 
bohaterowi, skutecznie oddala go od banału i familijnych klisz.
Kasia Wolanin, Filmaster

od 10 lipca



Lost River
reżyseria: Ryan Gosling | obsada: Christina Hendricks, Eva Mendes, 
Iain De Caestecker, Saoirse Ronan, Matt Smith, Ben Mendelsohn | 
USA 2014, 95’ | dystrybucja: Best Film

Detroit. Przeklęte miejsce, w którym jedni próbują prze-
trwać, inni oddają się perwersyjnym fantazjom. Okolicą rządzi 
Bully, który obcina wargi nożyczkami każdemu, kto mu się 
sprzeciwi. W domu na przedmieściach katatoniczna sta-
ruszka Belladonna zawiesza się w świecie swoich wspomnień. 
W centrum miasta wyuzdany bankier Dave aranżuje krwawe 
przedstawienia w nocnym klubie, do którego ściągają tłumy. 
Zmysłowa Billy spełnia jego psychopatyczne zachcianki, 
by nie stracić dachu nad głową. Jej starszy syn – Bones 
pomaga matce, zbierając złom, czym naraża się Bully’emu. 
Rozumie go tylko Rat – dziewczyna z sąsiedztwa ze szczu-
rem w rękawie. Razem snują się po okolicy. Tylko ona wie, 
jak to wszystko się zaczęło i jak to wszystko zakończyć.

Lost River, jest w pewnym sensie owocem współpracy 
z reżyserami, u których miałem zaszczyt grać. Moja droga 
aktorska prowadziła od mocno osadzonych w rzeczywistości 
filmów Dereka Cianfrance’a, po odrealnione produkcje Nico-
lasa Windinga Refna. Myślę, że jako filmowiec, jestem gdzieś 
pomiędzy tymi skrajnymi światami. 
Ryan Gosling o filmie

od 10 lipca

Z dala od zgiełku
Far from the Madding Crowd

reżyseria: Thomas Vinterberg | obsada: Carey Mulligan, Matthias 
Schoenaerts, Michael Sheen | USA, Wielka Brytania, 119’ | 
dystrybucja: Imperial Cinepix 

Współczesna ekranizacja klasycznej powieści dziewiętnasto-
wiecznego pisarza, Thomasa Hardy’ego, to historia Bathsheby 
Everdene – niezależnej kobiety, która dziedziczy farmę po wuju. 
To opowieść o wyborach, namiętnościach i byciu niezależnym, 
a także o miłości i związkach oraz stawianiu czoła wyzwaniom.

od 17 lipca

Lekcja
Urok

reżyseria: Kristina Grozeva | obsada: Margita Gosheva, Ivan Barnev | 
Grecja, Bułgaria, 105’ | dystrybucja: Bomba Film

Nadieżda jest młodą nauczycielką w szkole w niewielkim 
bułgarskim miasteczku. W obliczu zbliżającego się zagrożenia 
eksmisją, gdy konto bankowe zostanie wyczyszczone przez 
jej bezrobotnego, ustawicznie pijanego męża, sama stanie 
przed wyzwaniem moralnym.

od 17 lipca

filmy premierowe
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Amy
reżyseria: Asif Kapadia|w filmie pojawiają się: Amy Winehouse, 
Mitchel Winehouse, Blake Fiedler, Janis Winehouse, Juliette Ashby, 
Peter Doherty, Blake Wood | Wielka Brytania 2015, 127’ | dystrybucja: 
Gutek Film

Filmowa biografia ikony popkultury, zmarłej w 2011 roku 
w wieku 27 lat piosenkarki Amy Winehouse. Historia dziew-
czyny obdarzonej fenomenalnym talentem, która w bardzo 
krótkim czasie stała się światową gwiazdą. Film został zre-
alizowany z wykorzystaniem nieznanych do tej pory mate-
riałów archiwalnych, z bardzo bliska pokazuje zawrotną 
karierę brytyjskiej wokalistki, presję globalnego sukcesu, 
potrzebę ryzykownego życia i trudne związki z mężczy-
znami. Dokument Asifa Kapadii miał swoją światową premierę 
na zakończonym niedawno festiwalu filmowym w Cannes, 
gdzie spotkał się z owacyjnym przyjęciem. Polską premierę 
będzie miał podczas 15. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

Z niezwykle poruszającego, ambitnego, wyjątkowego 
filmu wyłania się obraz dziewczyny wybitnie utalentowanej, 
nadwrażliwej, niestabilnej. Zbyt narowistej dla spolegliwej 
matki, tęskniącej za miłością ojca i bezkrytycznie przyjmują-
cej kolejne jego nieakceptowalne zachowania. Uzależnionej, 
której brak kontroli nad własnym życiem. „Amy” to doskonały 
dokument. Nie można wobec niego pozostać obojętnym.
Anna Tatarska, Onet.pl 

od 7 sierpnia

Gołąb przysiadł na krawędzi  
i rozmyślał o istnieniu
En Duva satt på en gren och funderade på tillvaron

reżyseria: Roy Andersson | obsada: Holger Andersson, Nils Westblom, 
Viktor Gyllenberg, Lotti Törnros, Jonas Gerholm | Szwecja, Norwegia, 
Niemcy, Francja 2014, 101’ 

Nagrodzona Złotym Lwem na ubiegłorocznym MFF w Wene-
cji surrealistyczna komedia, która została okrzyknięta przez 
krytyków filmowych, mistrzowskim domknięciem trylogii 
absurdu Roya Anderssona, na którą złożyły się też filmy Do 
ciebie, człowieku i Pieśni z drugiego piętra. Dwaj domokrążni 
sprzedawcy, Sam i Jonathan, jak współcześni Don Kichot 
i Sancho Pansa zabierają widza na wędrówkę przez kalejdo-
skop ludzkich losów. Podróż ta pokazuje piękno jednych chwil, 
błahość innych, humor i tragedię, które tkwią w ludziach, 
wielkość człowieczeństwa i jego kruchość.

Andersson z rzadko spotykaną zręcznością nie tylko 
wytyka i wyśmiewa, ale przede wszystkim pyta i poszukuje. 
Jego ekscentryczna opowieść wydobywa szaleństwa codzien-
ności i panoramicznej historii świata z jednoraką czułością.
Zuzanna Kowalczyk, Bad Taste Inna Strona Kina 

od 7 sierpnia



Reality
Realite

reżyseria: Quentin Dupieux | obsada: Alain Chabat, Jonathan 
Lambert, Elodie Bouchez | Francja 2015, 95’ | dystrybucja: Spectator

Mistrz kina absurdu Quentin Dupieux (Opona, Wrong) – tym 
razem zaskoczy widzów wielowątkową, surrealistyczną 
komedią z Alainem Chabatem w roli głównej. Jason, spokojny 
kamerzysta, marzy o wyreżyserowaniu swojego pierwszego 
filmu – horroru. Bob Marshal, zamożny producent, zgadza się 
sfinansować to dzieło pod jednym warunkiem: Jason w ciągu 
48 godzin musi odnaleźć najdoskonalszy krzyk w historii 
kina… W czasie poszukiwań Jason zaczyna się gubić w kosz-
marach. Film będzie miał swoją Polską premierę podczas  
15. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

„Reality”, podobnie jak komediowy horror „Mordercza 
opona” to odważny hołd dla filmów klasy B – w szczególności 
tych opartych na absurdalnym pomyśle, odrobinie science fic-
tion i przesadnym aktorstwie. Film składa się z kilku wątków, 
które ostatecznie łączą się jak elementy skomplikowanego 
orgiami. Rezultatem jest niezwykły finał.
Kallen Aftab, Indiewire

od 7 sierpnia

Eskorta
The Homesman

reżyseria: Tommy Lee Jones | obsada: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, 
Meryl Streep | Francja, USA 2014, 122’ | dystrybucja: Kino Świat

Klimatyczny western, nominowany do Złotej Palmy w Cannes. 
Niezależna, samotna i zdeterminowana Mary Bee Cudy podej-
muje się misji, której bali się wszyscy mężczyźni. Jej zadanie 
to eskortowanie trzech szalonych młodych kobiet na drugi 
koniec kraju – do Iowy. Kiedy Mary Bee ratuje od stryczka 
dezertera George’a Briggsa, ten, wdzięczny za ocalenie, 
zobowiązuje się towarzyszyć jej w niebezpiecznej podróży. 

od 7 sierpnia

Kryptonim U.N.C.L.E.
The Man From U.N.C.L.E.

reżyseria: Guy Ritchie | obsada: Henry Cavill, Armie Hammer | USA 2015, 
156’ | dystrtybucja: Warner Bros. Entertainment Polska 

Opowieść o agentach CIA i KGB, którzy muszą stawić czoła 
międzynarodowej organizacji przestępczej. Czas ucieka, a mają 
jedynie trop, który pozwoli odnaleźć im zaginioną córkę profe-
sora, który jako jedyny może przeniknąć do groźnej organizacji.

od 14 sierpnia

filmy premierowe
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Pan Turner
Mr. Turner

reżyseria: Mike Leigh | obsada: Timothy Spall, Tom Wlaschiha, Jamie 
Thomas King, Roger Ashton-Griffiths | Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania 2014, 149’ | dystrybucja: Imperial Cinepix 

 
Ostatnie lata życia znanego i ekscentrycznego, brytyjskiego 
malarza Williama Turnera. Artysta oddaje się chętnie podró-
żom, które stanowią dla niego inspirację do malowania. 
Ma nieposkromiony temperament – wykorzystuje seksualnie 
własną sprzątaczkę i wdaje się w bliższą znajomość z kobietą 
prowadzącą hotelik nad morzem. Wydaje się być człowiekiem 
pełnym sprzeczności: zadaje się z ludźmi z wyższych sfer, 
ale i odwiedza domy publiczne, uwielbiany jest zarówno 
przez zwykłych obywateli jak i rodzinę królewską, bawi się 
życiem, ale i głęboko przeżywa śmierć własnego ojca. Pod-
czas ubiegłorocznego MFF w Cannes film był nominowany 
do Złotej Palny, natomiast Timothy Spall za tytułową rolę 
zdobył nagrodę dla najlepszego aktora. 

od 14 sierpnia

O dziewczynie, która wraca nocą 
sama do domu
A Girl Walks Home Alone at Night

reżyseria: Ana Lily Amirpour | obsada: Sheila Vand, Arash Marandi, 
Marshall Manesh | USA 2014, 101’ | dystrybucja: M2 Films

Hit festiwalu Sundance oraz American Film Festival we Wro-
cławiu. Hipnotyczna i cudownie oryginalna love story o dwóch 
pokrewnych duszach – samotnej, nieśmiałej wampirzycy 
i przystojnym śmiertelniku, których drogi krzyżują się w ciem-
nym zaułku Bad City gdzie rządzą narkotyki, prostytucja 
i przemoc. Blisko mu do Los Angeles z komiksów Franka 
Millera. Obywatele mówią tu w języku farsi, kobiety noszą 
czadory, a po ulicach jeżdżą samochody z lat 50. W czarno-
-białym świecie żyje główna bohaterka, neurotyczna wam-
pirzyca – połączenie Louise Brooks i Thany z Ms. 45 Abla 
Ferrary. Niema mścicielka poluje i wymierza sprawiedliwość, 
ale działa przede wszystkim w interesie lokalnych kobiet. 
Pewnej nocy, tuż po kolejnej zbrodni, spotyka Arasha, irań-
skiego Jamesa Deana, który zostaje narkotykowym dilerem. 
Film Any Lily Amirpour to na pewno nie kolejna, zwykła, 
gatunkowa wariacja z wampirami w tle. Reżyserka miesza 
konwencje i żongluje filmowymi odniesieniami. 

od 14 sierpnia



Nieracjonalny mężczyzna
Irrational Men

reżyseria: Woody Allen | obsada: Joaquin Phoenix, Emma Stone, 
Parker Posey, Gary Wilmes, Jamie Blackley | dystrybucja: Kino Świat
 

 Po romantycznym spacerze szlakiem europejskich sto-
lic, reżyser powraca do rodzinnej Ameryki, gdzie powstały 
jego najsłynniejsze dzieła, na czele z oscarowym Blue 
Jasmine i Co nas kręci, co nas podnieca. Fabuła Nieracjonal-
nego mężczyzny tradycyjnie pozostaje owiana tajemnicą, 
wiadomo jednak, że skupia się na historii profesora filozofii 
z Rhode Island, którego życie staje na głowie, gdy ten zaczyna 
spotykać się z jedną ze swoich studentek. W filmie zobaczymy 
trzykrotnie nominowanego do Oscara – Joaquina Phoenixa 
oraz jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia; 
urastającą na nową muzę reżysera, zdobywczynię nominacji 
do Oscara, BAFTA i Złotego Globu – Emmę Stone. 

Woody Allen znów robi coś, w czym czuje się dobrze 
i, co może ważniejsze, rzeczywiście robi to dobrze. To film 
takiego Allena, jakiego lubią miliony. Kolejna interesująca 
historia, podsiana inteligentnym humorem. (…) „Irrational 
Man” zapewnia doskonałą odskocznię od codziennego życia 
i stanowi kolejny świetny film Woody’ego Allena.
Wprost.pl

od 14 sierpnia

Przełamując fale
Breaking the Waves

reżyseria: Lars von Trier | obsada: Emily Watson, Katrin Cartlidge, 
Stellan Skarsgard, Jean-Marc Barr | Norwegia, Holandia, Francja, 
Szwecja, Dania 1996, 159’ | dystrybucja: Art-House

Poruszająca opowieść duńskiego mistrza i jedno z najwybitniej-
szych dokonań europejskiego kina II poł. lat 90, nagrodzone 
w 1996 r. Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Cannes. Film 
można potraktować jako naturalistyczny dramat psychologiczny, 
religijną przypowieść o „świętej grzesznicy”, romantyczną bal-
ladę – próbuje przełamać konwencje i oczekiwania odbiorcze. 

od 14 sierpnia

Hitman: Agent 47
Hitman: Agent 47

reżyseria: Aleksander Bach | obsada: Rupert Friend, Zachary Quinto, 
Thomas Kretschmann | USA 2015 | dystrybucja: Imperial Cinepix

Tytułowego agenta 47 zaprojektowano genetycznie, by był 
najbardziej skutecznym zabójcą w historii. Jest znany tylko 
z ostatnich dwóch cyfr kodu, który wytatuowano mu na karku. 
Musi stawić czoło korporacji, tworzącej armię superzabójców. 

od 28 sierpnia 

filmy premierowe
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Anioł
Ghadi 

reżyseria: Amin Dora | obsada: Georges Khabbaz, Lara Rain, 
Emmanuel Khairallah | Liban, 2013, 100’ | dystrybucja: Aurora Films

Małe, libańskie miasteczko, w którym dom stoi obok domu 
i wszyscy się dobrze znają. Mieszkańcy mają swoje problemy, 
dziwactwa i grzeszki, ale są niezwykle religijni. Bo święty 
patron miasteczka bierze czynny udział w dyscyplinowaniu 
wiernych, wymierzając grzesznikom siarczyste policzki. 
Leba, nauczyciel muzyki, żeni się z sympatią z dzieciństwa, 
Larą. Sąsiedzi bardzo żywo interesują się ich małżeństwem 
i serdecznie współczują, gdy na świat po kolei przychodzą 
dwie córki. Wreszcie za trzecim razem rodzi się chłopiec. Ale 
Ghadi jest niepełnosprawny i zakłóca spokój okolicy swoimi 
krzykami. Sąsiedzi postanawiają zmusić rodziców do oddania 
go do zakładu opiekuńczego. Ale Leba i Lara nie zamierzają 
się poddać. I wkrótce w miasteczku pojawia się Anioł, który 
zmieni życie wszystkich, którzy w niego uwierzą.

Laureat Nagrody Publiczności na ubiegłorocznym MFF Mannheim-
Heidelberg oraz na festiwalu w południowokoreańskim Pusan.

od 21 sierpnia

Love 2D | 3D
reżyseria: Gaspar Noé |obsada: Gaspar Noé, Aomi Muyock, Karl 
Glusman, Klara Kristin, Vincent Maraval| Francja, Belgia 2015, 130’ | 
dystrybucja: Gutek Gilm

Gaspar Noé – francuski reżyser argentyńskiego pochodzenia 
– jest znany polskim widzom z filmów Wkraczając w pustkę 
oraz Nieodwracalne. Ten bezkompromisowy i odważny twórca 
przez wielu światowych reżyserów przywoływany jest jako źró-
dło inspiracji – do jego twórczości odwołuje się m.in. Nicolas 
Windig Refn. Benoît Debie, autor zdjęć, jest stałym współ-
pracownikiem Noé, razem pracują nad warstwą wizualną 
filmów. Ma on na swoim koncie także zdjęcia do Spring Bre-
akers Harmony Korine’a, czy Lost River, debiutu reżyserskiego 
Ryan Goslinga. Ci dwaj twórcy tym razem połączyli siły, 
by w śmiały, świeży i wizualnie przełomowy sposób pokazać 
fizyczną stronę miłości dwudziestolatków. Film był jedną 
z najbardziej obleganych premiery na tegorocznym festiwalu 
w Cannes, a to za sprawą najodważniejszych w historii kina 
scen erotycznych.

Miłość to oślepiające światło, genetyczna potrzeba, 
odmienny stan świadomości, ciężki narkotyk, choroba psy-
chiczna, gra o władzę – to sperma i łzy. 
Gaspar Noé

od 28 sierpnia



filmy dla dzieci

Mały Książę
Le Petit Prince

reżyseria: Mark Osborne | Francja 2015, 108’ | dystrybucja: Kino Świat

Ekranizacja arcydzieła, które na całym świecie sprzedało się 
w nakładzie blisko 150 milionów egzemplarzy i zostało prze-
tłumaczone na ponad 250 języków. Najnowszy film reżysera 
przeboju Kung Fu Panda, wspieranego przez światową ekstra-
klasę specjalistów od animacji (wśród nich m. in. współtwórcy 
Shreka, Zaplątanych, Epoki Lodowcowej, Iniemamocnych 
i Wall-E) – nowatorsko łączy najnowocześniejsze techniki 
animacji komputerowej z tradycyjną animacją poklatkową. 
Efektem jest niezwykła i ponadczasowa historia małej dziew-
czynki, jej tajemniczego sąsiada – Lotnika i Małego Księcia, 
którego oboje pokochali nad życie. Wygląd postaci z filmu: 
Małego Księcia, Lisa, Róży i Żmii, które po raz pierwszy ożyją 
w kinowej animacji, oparty jest na oryginalnych rysunkach 
samego Antoine’a de Saint Exupéry’ego. 

od 7 sierpnia

W głowie się nie mieści
Inside Out

reżyseria: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen | obsada w polskiej 
wersji językowej: Małgorzata Socha, Maja Ostaszewska, Kinga Preis, 
Cezary Pazura, Szymon Kuśmider, Michał Piela | USA 2015, 102’ | 
dystrybucja: Disney

Dorastanie bywa trudne, także dla Riley. Jak każdym z nas, 
bohaterką kierują uczucia takie jak: radość, strach, gniew, 
odraza i smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić 
swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, 
ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje 
dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż radość, najważ-
niejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną 
atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mie-
ście, domu i szkole… Animacja laureata Oscara Petera Docter 
(Odlot, Potwory i spółka), opowiada o podróży do wnętrza 
ludzkiego umysłu, gdzie poznamy Radość, Strach, Gniew, 
Odrazę i Smutek.

od 1 lipca
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Wózkownia – kulturalne czwartki 
dla rodziców

Dziecko nie wyklucza z kultury! Zapraszamy do kina rodzi-
ców z dziećmi na dobry film, spotkania z ciekawymi ludźmi  
oraz debaty i dyskusje o filmach i nie tylko. 
cena biletu: 12 zł

2 lipca, czwartek, godz. 11.00
Manglehorn
reż. David Gordon Green | USA 2014, 97’

9 lipca, czwartek, godz. 11.00
Dziewczyna warta grzechu
reż. Peter Bogdanovich | USA 2014, 93’

16 lipca, czwartek, godz. 11.00
Idol 
reż. Dan Fogelman | USA 2015, 106’ 

6 sierpnia, czwartek, godz. 11.00
Nowa dziewczyna
reż. François Ozon | Francja 2014, 105’ 

13 sierpnia, czwartek, godz. 11.00
Amy
reż. Asif Kapadia | Wielka Brytania 2015, 127’

20 sierpnia, czwartek, godz. 11.00
Nieracjonalny mężczyzna
reż. Woody Allen | USA 2015, 96’

27 sierpnia, czwartek, godz. 11.00
O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu
reż. Ana Lily Amirpour | USA 2014, 101’

Bystry Bill
Blinky Bill the Movie

reżyseria: Deane Taylor | obsada: Toni Collette, Rufus Sewell, Ryan 
Kwanten | Australia 2015 | dystrybucja: Monolith

Pełna zwariowanych przygód i bystrego humoru opowieść 
o dzielnym misiu koala i jego przyjaciołach z australijskiego 
lasu. Bystry Bill to uroczy i pomysłowy miś koala, który 
marzy o wielkiej przygodzie. Pragnie pójść w ślady swego 
taty podróżnika, który dawno temu zaginął podczas jednej 
z wypraw. Mały koala wierzy, że może go odnaleźć. Pewnego 
dnia porzuca więc swój zielony dom i wyrusza w drogę. Ślady 
wiodą go hen w odległe i dzikie australijskie ostępy. Podczas 
podróży Bill zyska grono kolorowych przyjaciół: kangura, 
dziobaka i zwinną jaszczurkę. Z ich pomocą łatwiej będzie 
prowadzić poszukiwania ukochanego taty.

od 21 sierpnia



wydarzenia specjalne

przeżywających wyjątkowe, przygody, ale również wyzwania 
czy dylematy. To także okazja, by oglądać filmy wyjątkowe 
wizualnie – niezwykłe i różnorodne animacje oraz niebanalne 
kino aktorskie. 

Festiwal trwa również poza salami kinowymi. Rodzinne 
warsztaty i zabawy sprzyjają przeżywaniu wspólnie obejrza-
nych filmów. Kino Dzieci otwieramy rodzinnym śniadaniem 
filmowym w kilkunastu warszawskich i wrocławskich lokalnych 
klubokawiarniach. W ramach Kina Dzieci organizowane są spo-
tkania z gośćmi i wydarzenia specjalne. To okazja do spędzenia 
wspólnie czasu z najbliższymi w weekend oraz możliwość 
wyjścia z uczniami w tygodniu na wyjątkową filmową lekcję. 

Program i szczegóły dotyczące festiwalu ogłosimy  
w sierpniu na www.kinodzieci.pl oraz www.kinonh.pl.

Po raz kolejny rozpoczynamy rok szkolny od festiwalu filmo-
wego dla dzieci. Zanurzcie się z nami w wyjątkowych filmach 
– historiach, emocjach i obrazach.

Kino Dzieci powstało z potrzeby prezentowania niezwy-
kłego kina i stworzenia przeciwwagi dla tych produkcji, które 
na co dzień zajmują miejsce na kinowych ekranach. Idea festi-
walu to wyświetlanie filmów, których twórcy mają unikatową 
umiejętność przyjmowania dziecięcej perspektywy. Nie silą się 
na puszczanie oka do dorosłych. Wręcz przeciwnie, zapraszają 
wszystkich do świata dzieci, dając możliwość wspólnego spoj-
rzenia na rzeczywistość z dziecięcej perspektywy.

Program Kina Dzieci to filmy aktorskie, animacje, pełne 
metraże i zestawy filmów krótkich. Charakter festiwalu tworzą 
przede wszystkim ciekawe i głębokie fabuły dające możli-
wość zanurzenia się w opowieściach o młodych bohaterach 
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12 sierpnia, środa, godz. 14.00
Zakochani w Rzymie
reżyseria: Woody Allen | obsada: Woody Allen, Penélope Cruz, Jesse 
Eisenberg, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Ellen Page | USA, Włochy, 
Hiszpania 2012, 112’

Komedia przedstawiająca jak w kalejdoskopie historie kilku 
osób – znanego amerykańskiego architekta, który właśnie 
przeżywa drugą młodość; przeciętnego mieszkańca Rzymu, 
który nieoczekiwanie staje się największym celebrytą w mie-
ście; młodą parę z prowincji, która zostaje uwikłana w splot 
romantycznych zdarzeń oraz amerykańskiego reżysera ope-
rowego, który opracowuje koncert pieśni żałobnych.

19 sierpnia, środa, godz. 14.00
Bogowie 
reżyseria: Łukasz Palkowski | obsada: Tomasz Kot, Magdalena 
Czerwińska, Piotr Głowacki | Polska 2014, 121’

Film nagrodzony Złotymi Lwami na 39. Festiwalu Filmowym 
w Gdyni. Opowieść o początkach kariery słynnego kardio-
chirurga Zbigniewa Religi, który w 1985 roku przeprowadził 
pierwszy w Polsce udany zabieg przeszczepienia serca. 

26 sierpnia, środa, godz. 14.00
Turysta
reżyseria: Ruben Östlund | obsada: Johannes Kuhnke, Lisa Loven 
Kongsli, Clara Wettergren | Szwecja, Francja, Norwegia 2014, 118’

Tomas i Ebba, zamożne szwedzkie małżeństwo, jadą z dwójką 
dzieci w Alpy Francuskie na kilka dni na narty. Gdy wszyscy 
jedzą lunch na tarasie restauracji, nagle prosto z gór schodzi 
na nich lawina. Ebba instynktownie chroni swoje dzieci, Tomas 
natomiast zabiera telefon i ucieka. Nikomu nic się nie stało, 
ale po czymś takim trudno żyć tak, jak kiedyś. 

Nowe Horyzonty dla Seniora

Cykl przygotowany specjalnie dla seniorów. W programie 
filmy rzadko pokazywane na dużym ekranie europejskie 
i polskie hity minionego sezonu oraz klasyki kina z gwiaz-
dami dużego ekranu.
cena biletu: 12 zł | kawa/herbata i ciastko w Kawiarni Kina NH  
za okazaniem biletu: 2 zł

8 lipca, środa, godz. 14.00
Nauka spadania
reżyseria: Pascal Chaumeil | obsada: Rosamund Pike, Aaron Paul, 
Pierce Brosnan, Toni Collette | Wlk. Brytania, Niemcy 96’

Sylwester na szczycie londyńskiego wieżowca. Martin stoi 
na krawędzi. Kiedyś był sławnym prezenterem TV, dzisiaj chce 
skoczyć z dachu – nie on jeden. Samotna matka Maureen, 
pyskata nastolatka Jess i były muzyk JJ, mają taki sam plan 
na ten wieczór. Choć są sobie zupełnie obcy, zawierają pakt. 

15 lipca, środa, godz. 14.00
Casanova po przejściach
reżyseria: John Turturro | obsada: Woody Allen, John Turturro, Sharon 
Stone, Vanessa Paradis | USA 2013, 98’

Właściciel antykwariatu Murray Schwartz popada w kłopoty 
finansowe. Postanawia namówić przyjaciela, nieśmiałego 
kwiaciarza Fioravante, na spotkanie ze swoją dermatolożką. 
Nie chodzi jednak o zwyczajną wizytę u lekarza, tylko o speł-
nienie seksualnych fantazji znudzonej życiem pani doktor. 

5 sierpnia, środa, godz. 14.00
Był sobie las
reżyseria: Luc Jacquet | dokument | Francja 2013 , 78’

Po nagrodzonym Oscarem słynnym Marszu pingwinów Luc 
Jacquet zabiera nas w kolejną fascynującą podróż do świata 
natury – tym razem w głąb mało znanych lasów deszczo-
wych, rosnących w Peru i Gabonie, uznanych za „zielone 
płuca” naszej planety.
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Wyjątkowe lato w Kinie Nowe 
Horyzonty! Opery, balet, teatr, 
wystawy i dokumenty muzyczne 
o ikonach popkultury

Letnie retransmisje najlepszych spektakli operowych, bale-
towych i teatralnych z najbardziej prestiżowych ośrodków 
na świecie – The Metropolitan Opera w Nowym Jorku i National 
Theatre w Londynie i Teatru Bolszoj w Moskwie, najwybit-
niejsi artyści malarstwa z najważniejszych muzeów i galerii 
świata w znakomitej jakości, dokumenty muzyczne o ikonach 
popkultury – zapraszamy na specjalne wydarzenia specjalne 
tylko w Kinie Nowe Horyzonty! Bilety już w sprzedaży. 
Zaplanujcie z nami lato! Szczegóły na www.kinonh.pl. 

Opery z The Metropolitan Opera

11 lipca, sobota, g. 18.00
Eugeniusz Oniegin
Piotr Czajkowski | 245’

18 lipca, sobota, g. 19.00
La Traviata 
Giuseppe Verdi | 148’ 

15 sierpnia, sobota, g. 19.00
Córka pułku  
Gaetano Donizetti | 150’

29 sierpnia, sobota, g. 19.00
Wesoła Wdówka
Franciszek Lehár | 152’

12 września, sobota, g. 19.00
Łucja z Lammermooru
Gaetano Donizetti | 145’

26 września, sobota, g. 19.00
Aida
Giuseppe Verdi | 175̀

Wystawy

Vincent van Gogh. Nowy 
sposób widzenia z Van Gogh 
Museum w Amsterdamie
5 lipca, niedziela, g. 20.00
11 sierpnia, wtorek, g. 20.00
20 sierpnia, czwartek, g. 20.00

Impresjoniści z muzeów 
i galerii Wielkiej Brytanii, 
Francji i USA 
14 lipca, wtorek, g. 20.00
8 sierpnia, sobota, g. 20.00
25 sierpnia, wtorek, g. 20.00

David Bowie is z Muzeum 
Wiktorii i Alberta w Londynie
16 lipca, czwartek, g. 20.00
29 sierpnia, sobota, g. 20.00
12 września, sobota, g. 20.00
26 września, sobota, g. 20.00

Ermitaż odkryty.  
250 lat gromadzenia zbiorów  
z Państwowego Muzeum 
Ermitażu w Sankt Petersburgu
21 lipca, wtorek, g. 20.00
23 sierpnia niedziela, g. 20.00

Muzea Watykańskie – 
wystawa multimedialna
9 lipca, czwartek, g. 20.00
16 sierpnia, niedziela, g. 20.00
6 września, niedziela, g. 18.00
27 września, niedziela, g. 18.00

Henri Matisse. Wycinanki  
z Tate Modern w Londynie 
i MoMA w Nowym Jorku
4 sierpnia, wtorek, g. 20.00

Rembrandt z The National 
Gallery w Londynie 
i Rijksmuseum w Amsterdamie
6 sierpnia, czwartek, g. 20.00
18 sierpnia, wtorek, g. 20.00

Dziewczyna z perłą i inne 
skarby haskiego Mauritshuisu
30 sierpnia, niedziela, g. 20.00

sezon letni



sezon letni

Spektakle teatralne  
z National Theatre  
w Londynie 

4 lipca, sobota, g. 20.00
Poważny problem
Tom Stoppard |  
reż. Nicholas Hytner | 120’

12 lipca, niedziela, g. 18.00
9 sierpnia, niedziela, g. 18.00
Człowiek i Nadczłowiek
George Bernard Shaw | 
reż. Simon Godwin | w roli Jacka 
Tannera: Ralph Fiennes | 220’

19 lipca, niedziela, g. 20.00
27 sierpnia, czwartek, g. 20.00
Widok z mostu
Arthur Miller | reż. Ivo van Hove |  
w roli Eddiego Carbone: Mark 
Strong | 140’

 

13 sierpnia, czwartek, g. 20.00
13 września, niedziela, g. 20.00
John
pomysł, reż. Lloyd Newson |  
obsada: Taylor Benjamin, Lee 
Boggess, Gabriel Castillo | 120’ | 
seans dla dorosłych 18+

22 sierpnia, sobota, g. 19.00
28 listopada, sobota, g. 18.00
20 lutego 2016, sobota, g. 18.00
Zawsze piękne
David Hare na podstawie 
powieści Katherine Boo |  
reż. Rufus Norris | obsada:  
Sartaj Garewal, Tia 
Palamathanan, Stephanie 
Street, Hiran Abeysekera, 
Vincent Ebrahim | 190’

Romeo i Julia
12 sierpnia, środa, g. 19.00
26 sierpnia, środa, g. 19.00
muzyka: S. Prokofiew | choreografia: J. Grigorowicz | 135’

Jak co roku moskiewski Teatr Bolszoj przygotował jedną 
powtórkę ze swojego baletowego repertuaru do prezentacji 
na ekranach kin w trakcie wakacji. Przedstawienie Romeo 
i Julia do muzyki Prokofiewa i w choreografii Grigorowicza cie-
szyło się olbrzymią popularnością podczas transmisji, daltego 
ten właśnie spektakl będzie można zobaczyć podczas sezonu 
letniego w Kinie Nowe Horyzonty.

Jedna z najbardziej znanych wersji arcydzieła Prokofiewa, 
klasyka XX wieku. Wielu choreografów sięgało i nadal sięga 
po historię Romea i Julii, ale tylko nieliczni pozostają w pamięci 
widzów i na afiszach teatrów na dłużej. Do takich dzieł należy-
Romeo i Julia Jurija Grigorowicza, długoletniego dyrektora arty-
stycznego baletu Teatru Bolszoj. Choreograf stworzył ją jednak 
nie dla teatru w Moskwie, ale dla Opery Paryskiej w 1978 roku, 
a dopiero później przeniósł na deski Bolszoj. Monumentalna 
inscenizacja zachowująca niemal całość równie wielkiej party-
tury Prokofiewa, w sposób plakatowy, sięgający do najmocniej-
szych emocji i najsubtelniejszych wzruszeń odmalowuje tragizm 
miłości kochanków z Verony. Barwne korowody masek i sceny 
walk na szpady przeniosą widza w świat renesansowego miasta-
-państwa z jego waśniami między rodami, zabawa na placach 
i uliczkach. Na pierwszym planie pozostaje jednak delikatna 
krucha Julia i młodzieńczy Romeo i ich uczucie wyrażone bez 
słów w sztuce tańca.
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Transmisje oper na żywo 
z The Metropolitan Opera 
nowy sezon 2015/2016
Cena karnetu na wszystkie transmisje: 550 zł
Cena pojedynczego biletu: 70 zł

Bolshoi Ballet Live 
– spektakle baletowe  
z Teatru Bolszoj  
nowy sezon 2015/2016
Cena karnetu na wszystkie przedstawienia: 300 zł. Cena biletu: 60 zł

3 października, sobota 
godz. 18.30
Trubadur (Verdi) 

17 października, sobota
godz. 18.30
Otello (Verdi) 
premiera 

31 października, sobota
godz. 16.30
Tannhäuser (Wagner)

21 listopada, sobota
godz. 18.00
Lulu (Berg) 
premiera

12 grudnia, sobota
godz. 18.30
Zaczarowany flet (Mozart) 
jubileuszowa retransmisja

16 stycznia, sobota
godz. 18.30
Poławiacze pereł (Bizet) 
premiera

30 stycznia, sobota
godz. 18.30
Turandot (Puccini)

5 marca, sobota
godz. 18.30
Manon Lescaut (Puccini) 
premiera

2 kwietnia, sobota
godz. 18.30
Madame Butterfly (Puccini)

16 kwietnia, sobota
godz. 18.30
Robert Devereux (Donizetti) 
premiera

30 kwietnia, sobota
godz. 18.30
Elektra (Strauss) 
premiera

11 października, niedziela
godz. 16.45
Giselle 
Adam/Grigorowicz
transmisja 140’

8 listopada, niedziela
godz. 15.45
Klejnoty 
Fauré, Strawiński, Czajkowski/
Balanchine
retransmisja 125’

6 grudnia, niedziela
godz. 15.45
Dama kameliowa 
Chopin/Neumeier
transmisja 180’

20 grudnia, niedziela
godz. 15.45
Dziadek do orzechów 
Czajkowski/Grigorowicz
retransmisja 130’

24 stycznia, niedziela
godz. 15.45
Poskromienie złośnicy 
Szostakowicz/Maillot
transmisja 120’

13 marca, niedziela
godz. 15.45
Spartakus 
Chaczaturian/Grigorowicz 
retransmisja 170’

10 kwietnia, niedziela
godz. 16.45
Don Kichot 
Minkus/Fadejeczew
transmisja 190’

więcej informacji nadystrybutor

Cykl The Met: Live in HD jest realizowany 
dzięki szczodremu finansowemu wsparciu 
jego fundatora, czyli

Globalnym sponsorem 
cyklu The Met: Live 
in HD jest także

Transmisje 
w technologii HD 
są wspierane przez
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Cobain: Montage of Heck
4 sierpnia, wtorek, g. 20.00
11 sierpnia, wtorek, g. 20.00
18 sierpnia, wtorek, g. 20.00
25 sierpnia, wtorek, g. 20.00
reżyseria: Brett Morgen | dokument | USA 2015, 144’

Filmowy portret Kurta Cobaina, muzyka, który nie tylko dzięki 
talentowi, ale i tragicznej śmierci, stał się ikoną popkultury 
lat 90. Brett Morgen (twórca dokumentów To rola dla niego 
[2002] i Crossfire Hurricane [2012] o zespole The Rolling Sto-
nes) z dużą zręcznością wprowadza widzów w świat lidera 
Nirvany, prezentując archiwalne zdjęcia, utwory muzyczne 
i nieznane dotąd publicznie nagrania wideo z udziałem artysty 
i jego najbliższego otoczenia. Morgen łączy archiwalne ma-
teriały z fragmentami animacji i wywiadami przeprowadzo-
nymi m.in. z żoną Cobaina, Courtney Love. Filmowa narracja 
prowadzi przez relacje o wczesnych latach Cobaina w szkoc-
kim Aberdeen po szczytowy punkt jego kariery muzycznej.

Kolejny semestr Akademii 
Filmowych

Trzeci semestr Akademii Polskiego Filmu otworzy 
wybitny debiut Grzegorza Królikiewicza Na wylot (1972), 
który zapowiada w naszym kinie przemianę języka filmo-
wego. Lata 70-te to również pojawienie się w kinie polskim 
współczesnego bohatera filmowego, a przede wszystkim 
tzw. kina moralnego niepokoju. W programie m.in. Barwy 
ochronne (1976) Krzysztofa Zanussiego, Wodzirej (1977) 
Feliksa Falka, Amator (1979) Krzysztofa Kieślowskiego i Akto-
rzy prowincjonalni (1978) Agnieszki Holland. Nie zabraknie 
również adaptacji literackich: Wesele (1972) i Ziemia obie-
cana (1974) Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod klepsydrą (1973) 
Wojciecha Jerzego Hasa, a także przykładów kina science 
fiction z początku lat 80-tych: Wojna światów – następne 
stulecie (1981) i Seksmisja (1983) Juliusza Machulskiego. 

Siódmy semestr Akademii Kina Światowego, to również 
lata 70-te, w których pojawili się następcy Bergmana, 
Felliniego i Antonioniego, kontynuując proces odnawiania 
filmowego języka, zachowując autorski ton wypowiedzi 
artystycznej. To okres kontestacji, kiedy kino angażuje się 
w projekty społecznej, politycznej, ale i mentalnej przebu-
dowy świata. W programie m. in. amerykańskie kino drogi, 
włoskie kino kontestacji, brytyjskie kino społeczne, inteli-
genckie kino rosyjskie i nowe kino niemieckie oraz mistrzo-
wie kina amerykańskiego. Uczestnicy obejrzą m. in. takie 
arcydzieła jak Mechaniczna pomarańcza (1971) Stanleya 
Kubricka, Zwierciadło (1975) Andrieja Tarkowskiego, Blaszany 
bębenek (1979) Volkera Schlöndorffa, Kes (1969) Kena Loacha 
czy Rozmowę (1974) Francisa Forda Coppoli. 

zapisy online na www.kinonh.pl od 15 września
zajęcia od 13 i 14 października 2015
informacje i programy semestrów:  
www.kinonh.pl/akademie

nasze cyklesezon letni
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