
Dyskusyjny Klub Filmowy "Kropka" w październiku

 

8 października 2016 r., godz. 13.00  , Kino Studyjne Sfinks OKN - Mały Metraż, os. Górali 5, Kraków
Dyskusyjny Klub Filmowy  "Kropka" dla dzieci: "Brak zasięgu"
W ramach Międzynarodowego Tygodnia Bliskości organizowanego przez ARTzonę Ośrodka Kultury im. C. K.
Norwida odbędzie się Dyskusyjny Klub Filmowy „Kropka” dla dzieci i projekcja filmu ”Brak zasięgu” w reż. A.
Kristinsson. Wstęp wolny.
 
„Brak zasięgu” 
Islandia 2007, 83 min., reż. A. Kristinsson
Kalli, chłopiec wychowywany przez samotną matkę na przedmieściach Reykjaviku, lubi przebywać w świecie
wyobraźni. Większość swych doświadczeń czerpie z filmów, programów telewizyjnych i komputera. Zbliża się
Boże Narodzenie, które chłopiec ma spędzić z ojcem i jego nową rodziną na farmie gdzieś w zapadłej wsi.
Odcięty od swego dotychczasowego życia, Kalli decyduje się na ucieczkę w samym środku surowej zimy.
Gubi  się  podczas zamieci,  traci  zasięg w telefonie,  a  nawet przeżywa bliskie spotkanie z  niedźwiedziem
polarnym.  Czeka  go  zderzenie  nie  tylko  z  rzeczywistością  fizyczną,  ale  także  z  zaludniającymi  okolicę
fantastycznymi, zmyślonymi istotami. Kalli musi zmierzyć się z obydwoma światami.
 
10 października 2016 r., godz. 18.00,   Kino Studyjne Sfinks OKN - Mały Metraż, os.   Górali 5, Kraków
Dyskusyjny Klub Filmowy  "Kropka": „Destrukcja”
Pokaz filmu „Destrukcja” w reż. Jean – Marc Vallee i spotkanie z twórcami Kampanii Zobacz Znikam.
 
„Destrukcja”
Dramat, USA 2016, reż. Jean – Marc Vallee, wyst. Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Judah Lewis
Davis  Mitchell  bankier  inwestycyjny,  któremu  udało  się  w  biznesie  znakomicie,  stracił  chęć  do  życia,
ponieważ jego żona zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Pomimo wysiłków ze strony teścia,
Phila  aby  wyciągnąć  go  z  dołka,  Davis  pogrąża  się  coraz  bardziej.  Dopiero  spotkanie  z  Karen  Moreno
załatwiającej jego reklamację z firmy kurierskiej, zmienia jego relację do życia. Niezwykła historia pięknej
przyjaźni. Davis , odnoszący sukcesy zawodowe bankier, zmaga się z rozpaczą po tragicznej śmierci żony Julii,
która  zginęła  w  dramatycznym wypadku  samochodowym.  W wyniku  splotu  nieoczekiwanych  wydarzeń
poznaje Karen Moreno z którą zaczyna się przyjaźnić. Relacja ta przeszkadza jej narzeczonemu (i szefowi)
Carlowi  oraz  jego  synowi,  piętnastoletniemu  Chrisowi.  Wkrótce  jednak  wszystko  się  zmienia,  Davis
odnajduje w Chrisie przyjaciela, który pomaga mu uporać się ze stratą żony. Mężczyzna powoli odnajduje
utracone szczęście, na nowo odzyskując siły i nadzieję na lepsze jutro.
 
Wstęp: 11 zł
 
13 października 2016 r., godz. 18.00  , Kino Studyjne Sfinks OKN - Mały Metraż, os. Górali 5, Kraków
Dyskusyjny Klub Filmowy  "Kropka":  „Cinema Paradiso” 
Pokaz  filmu  „Cinema  Paradiso”  w reż.  Giuseppe  Tornatore.  Po  seansie  zapraszamy  na  dyskusję,  którą
poprowadzą Mariusz Sykut i Jakub Bem.
 
„Cinema Paradiso” 
Dramat, Francja/Włochy 1988, reż.  Giuseppe Tornatore, wyst. Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Antonella
Attli
Cinema Paradiso opowiada historię znanego włoskiego reżysera Salvatore który po latach powraca pamięcią
do  czasów  dzieciństwa  spędzonego  w  małym  sycylijskim  miasteczku.  Cały  świat  zaaferowany  jest
wydarzeniami politycznymi po II wojnie światowej, jednak tutaj, w prowincjonalnym miasteczku, ludzie żyją
swoimi  sprawami,  a  ich jedyną rozrywką są  filmy wyświetlane w kinie parafialnym "Paradiso".  Toto jak
nazywają w mieście małego Salvatore, przyjaźni się z miejscowym kinowym operatorem Alfredo (Philippe
Noiret), który wprowadza chłopca w magiczny świat ruchomych obrazków. Toto dzień po dniu spędza w
ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów.



Kino staje się także dla niego źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń. Oto pojawia się Elena (Agnese
Nano), najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, w której zapatrzony w filmowe romanse Toto szaleńczo się
zakochuje.  Niezapomniany  obraz  włoskiego  reżysera  Giuseppe  Tornatore,  nagrodzony  Oscarem,  Złotym
Globem i pięcioma nagrodami Bafta, to opowieść nie tylko o przyjaźni, ale także pasji i miłości do kina.
 
Wstęp: 11 zł
 
27 października 2016 r., godz. 18.00  , Kino Studyjne Sfinks OKN - Mały Metraż, os. Górali 5, Kraków
Dyskusyjny Klub Filmowy “Kropka”: „La Strada”
Pokaz filmu „La Strada” w reż. Federico Felliniego. Po seansie zapraszamy na dyskusję, którą poprowadzą
Mariusz Sykut i Jakub Bem.
 
„La Strada”
Dramat, Włochy 1954, reż. Federico Fellini, wyst. Anthony Quinn, Giulietta Masina, Aldo Silvani
"La Strada" nagrodzona Oscarem, Srebnym Lwem w Wenecji, jest jednym z najważniejszych i najbardziej 
wzruszających filmów w historii kina. Opowiada historię prostej kobiety, która zostaje sprzedana przez jej 
rodzinę brutalnemu siłaczowi do podróżującego cyrku. Obraz mistrza kina – Felliniego, jest dziełem na 
wskroś poetyckim, ekspresyjną parabolą o dwóch wędrujących w kierunku zbawienia duszach. To właśnie na
potrzeby tego obrazu krytyka ukuła nowy termin - 'realizm magiczny'. Wymowa filmu wspartajest 
niezapomnianą muzyką Nino Roty. Od tego właśnie filmu datuje się współpraca obu geniuszy przerwana 
śmiercią kompozytora w roku 1979. Osadzona w tuż powojennych Włoszech opowieść jest poetycką, ale 
nieodseparowaną od rzeczywistości międzygatunkową parabolą uczuć.
 
Film przywołuje klimaty poezji i malarstwa XIX wieku, mitologię kuglarzy, wędrownych komediantów i 
cyrkowców, Apollinaire'a, wczesnego Picassa.
Maria Kornatowska - największa w Polsce znawczyni kina Felliniego
 
Wstęp: 11 zł
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