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BACZYŃSKI
Wielowarstwowa filmowa podróż przez życie
i wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –
legendarnego poety i żołnierza. Opowieść
o wielkim poecie i jego postrzeganiu
rzeczywistości, o ponadczasowości sztuki
i bezsenie wojny, podczas której przyszło mu
tworzyć.
Pierwsza
filmowa
próba
ukazania
Baczyńskiego nie tylko jako poety, ale też
człowieka, który musiał odnaleźć się
w trudnych czasach.

Sygn.
DVD 4518

NAJNOWSZE PRZYGODY MIKOŁAJKA
Ekranizacja książek dla dzieci o przygodach
Mikołajka.
Mikołajek to chłopiec, który ma wielu
przyjaciół oraz mnóstwo energii do zabawy.
I jak to zwykle bywa ze świetnymi pomysłami
małych chłopców, dorośli nie wiadomo
dlaczego
uważają
je
za
zupełnie
nieodpowiednie. Dlatego zarówno przyjaciele
Mikołajka, jak i on sam, wciąż pakują się
w kłopoty, choć bardzo się starają być
grzeczni.
(http://www.filmweb.pl )
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SYBERIADA POLSKA
Jedna z największych produkcji ostatnich lat,
która z epickim rozmachem opowiada
przejmująca historię Polaków deportowanych
w latach 40. na Syberię. Pierwszy europejski
film fabularny zrealizowany w surowych
syberyjskich warunkach.
Dramatyczne losy Jana Doliny, jego rodziny i
sąsiadów, którzy - po wkroczeniu Armii
Czerwonej na ziemie polskie - zostają
wywiezieni na Syberię, gdzie muszą stawić
czoło NKWD, nieludzkim warunkom
sowieckiego łagru i bezlitosnej naturze. Ich
jedyną bronia jest miłość odwaga i nadzieja...
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BĘDZIESZ LEGENDĄ CZŁOWIEKU
Film odsłania kulisy Euro 2012,
przyglądając się polskiej reprezentacji
w trakcie mistrzostw Europy. Kamera
Koszałki towarzyszy piłkarzom przez 24
godziny na dobę, docierając w miejsca
i rejestrując momenty, jakich nigdy nie
udało
się
pokazać
żadnej
stacji
telewizyjnej. Chwile słabości, triumfu,
rozczarowania - po raz pierwszy, bez
cenzury, prezentowane z perspektywy
samych piłkarzy. Pierwszoplanowymi
bohaterami filmu są Damien Perquis zmagający się z trudnościami z adaptacją
w polskiej kadrze oraz twardziel i dobry
duch drużyny - Marcin Wasilewski.

Sygn.
DVD 4520

IMAGINE
Wzruszająca historia Iana, charyzmatycznego
instruktora niewidomych, który przybywa do
prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć
młodyh pacjentów trudnej sztuki orientacji w
przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody
przyjmowane sa przez podopiecznych
początkowo z nieufnością, a potem z
rosnącym
entuzjazmem.
Tymczasem
największe
zainteresowanie
nauczyciela
wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa. Za
sprawa
oryginalnych
wskazówek
i
ponadzmysłowej wrazliwości Iana, Ewa
przekona się, że w życiu każdy akt odwagi
rodzi ryzyko, bez którego nie sposób poznać
smaku wolności...
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KWARTET
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Przewrotna komedia o życiu i miłości. Fabuła
filmu jest opartna na sztuce teatralnej Ronalda
Harwooda, wystawianej na londyńskim West
Endzie w okresie od września 1999 do stycznia
2000 roku.
Kwartet jest reżyserskim debiutem Dustina
Hoffmana.Beecham House to luksusowy dom
spokojnej starości dla muzyków. Co roku jego
mieszkańcy w urodziny Giuseppe Verdiego
przygotowują uroczysty koncert. Tym razem
wieczór musi przynieść dochody, bo ośrodkowi
grozi likwidacja. Śpiewacy zapraszają więc Jean
(Maggie Smith), wielką operową diwę.
Ekscentryczna artystka słynie z trudnego
charakteru, na dodatek była kiedyś żoną jednego z
rezydentów, Reginalda (Tom Courtenay), z
którym nie rozstała się w przyjaźni. W finałowym
kwartecie mają z nimi wystąpić lubieżny Wilfred
(Billy Connolly) i jego przedmiot pożądania,
zapominalska Cissy (Pauline Collins). Czy reżyser
gali, Cedric (Michael Gambon), będzie umiał nad
nimi zapanować?
(http://pl.wikipedia.org)

ŻYCIE PI
Ekranizacja powieści Yanna Martela
wydanej w 2001 roku. W 2002 roku
powieść została wyróżniona Nagrodą
Bookera.
Powieść opowiada o losach rozbitka
Piscine "Pi" Patela i tygrysa Richarda
Parkera, ocalałych z katastrofy statku
i dryfujących przez 227 dni po wodach
Pacyfiku.
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GENIUSZ ZAKLĘTY W FOTOGRAFII
Seria filmów dokumentalnych BBC ukazujących
historię fotografii.
Geniusz zaklęty w fotografii przedstawia
najważniejsze
zagadnienia
fotografii
na
przestrzeni dziesięcioleci - od dagerotypu do
fotografii cyfrowej, od portretów do fotografii
dziennikarskiej, od sztuki do reklamy. Dzięki
niezwykle starannie dobranym przykładom zdjęć i
twórców udało się oddać wszystkie aspekty tej
najbardziej wpływowej formy sztuki współczesnej
ery – reportaże Henri Cartier Bressona i Martina
Parra, portrety Diane Arbus i Annie Leibovitz,
pejzaże Ansela Adamsa i Roberta Franka,
humanizm Roberta Doisneau i konceptualizm
Irvinga Penna.
(http://www.foto.com.pl)
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