
Kino bli¿ej Ciebie

15 lat Kina 
60 krzese³

50 wiosen Aurory

Goodbye Berlin

Fantastyczna kobieta

15 paŸdziernika –  Europejski Dzieñ Kina Artystycznego!

13, 16 X 16:30 / 14 X 18:15 / 17 X 18:45 / 18 X 20:00 /
19 X 16:15

re¿yseria: Blandine Lenoir
wystêpuj¹: Agnes Joui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Francja 2017, 89 min., komedia, od 15 lat

Aurora ma 50 lat. Niedawno rozsta³a siê z mê¿em, 
a teraz straci³a pracê i dowiedzia³a siê, ¿e bêdzie babci¹. 
Kobieta czuje siê spychana na margines. Kiedy przypadkowo 
wpada na swoj¹ wielk¹ mi³oœæ z dawnych lat, postanawia 
zawalczyæ o szczêœcie. Zdobywca nagrody g³ównej 
na Festiwalu Transatlantyk 2017. Komedia  o tym, ¿e nigdy 
nie jest za póŸno, by rozpocz¹æ wszystko od nowa.

13, 16 X 18:15 / 14 X 20:00 / 15, 18 X 16:15 / 17 X 20:30 

re¿yseria: Fatih Akin
wystêpuj¹: Tristan Göbel, Anand Batbileg, Mercedes Müller
Niemcy 2016, 94 min., komedia, od 14 lat

Opowieœæ o przyjaŸni nagrodzona przez Europejsk¹ Akademiê 
Filmow¹ 2017 w kategorii Najlepszy Film M³odzie¿owy. 
14-letni Maik jest zakochany w naj³adniejszej dziewczynie 
w szkole. Niestety bez wzajemnoœci. Przed wakacjami do ich 
klasy przychodzi nowy uczeñ Tschick. Ch³opak chce 
zaprzyjaŸniæ siê z Maikiem. Zmêczony szkolnymi 
wydarzeniami i sytuacj¹ w domu Maik postanawia wyruszyæ 

w podró¿ razem z nowym koleg¹. Podczas szalonej jazdy prze¿yj¹ najlepsze 
wakacje ¿ycia.

13, 16, 19 X 20:00 / 14, 17 X 16:15 / 15, 18 X 18:00

re¿yseria: Sebastián Lelio
wystêpuj¹: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, 
Chile/USA/Niemcy/Hiszpania 2017, 104 min., dramat, od 15 lat

Srebrny NiedŸwiedŸ za scenariusz na Berlinale 2017. Orlando 
planuje urodzinow¹ niespodziankê dla swojej partnerki, 
Mariny. Prezent wrêcza jej podczas  romantycznego wieczoru. 
Po powrocie do mieszkania mê¿czyzna nieoczekiwanie s³abnie. 
Marina zabiera go do szpitala, gdzie musi skonfrontowaæ siê 
z rodzin¹ Orlanda, a tak¿e z wrogo nastawion¹ s³u¿b¹ zdrowia 
i policj¹. Wskutek tragicznych wydarzeñ bêdzie musia³a 

zawalczyæ o prawo do swoich uczuæ i godnoœci.

 
               

godz. 19:30 Jeg... Duj... ROMA! - pokaz tañca Zuzy i Hanki Krajnik. 

Duet tañczy w stylu polskiej i ruskiej Romy oraz Bollywood. Bierze udzia³ 
w spotkaniach maj¹cych na celu upowszechnianie kultury romskiej, a tak¿e 
towarzyszy na scenie solistom i zespo³om takim jak np.: "Don Vasyl i Gwiazdy 
Cygañskiej Pieœni" (Polska), “Vanessa & Sorba" (Niemcy), "Shol Romen" (Rosja). 
Wystêpuje w Polsce, Niemczech, Belgii i Francji.

wrzesieñ 
paŸdziernik 2017

Drodzy widzowie,

zapraszamy Was do naszego kameralnego kina 
na spotkania z ciekawymi filmami. Jednoczeœnie przypominamy, 
i¿ w naszej sali delektujemy siê wy³¹cznie tym, co na ekranie. 
Prosimy o nie wnoszenie jedzenia, wy³¹czenie telefonów podczas 
seansu oraz nie przeszkadzanie innym widzom. 
Cieszmy siê magi¹ kina!

Na pokuszenie
27, 30 X 20:15 / 28, 31 X 18:15 / 29 X 16:30

re¿yseria: Sofia Coppola
wystêpuj¹: Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning
USA 2017, 91 min., dramat, od 15 lat

Ranny ¿o³nierz John zostaje uratowany podczas wojny 
secesyjnej i trafia do ¿eñskiej szko³y z internatem. Mê¿czyzna 
szybko nawi¹zuje romanse z mieszkaj¹cymi tam kobietami, 
co prowadzi do zawiœci i sporów. Z³ota Palma na MFF w Cannes 
2017 dla najlepszego re¿ysera.

Po tamtej stronie
27, 30 X 16:45 / 28, 31 X 20:00 / 29 X 18:15 / 2 XI 16:15

re¿yseria: Aki Kaurismäki
wystêpuj¹: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen
Niemcy/Finlanda 2017, 98 min., komediodramat, od 15 lat

Nagrodzona na ostatnim Berlinale czarna komedia 
w re¿yserii kultowego fiñskiego re¿ysera. Historia mieszkañca 
Helsinek, który postanawia odmieniæ swoje ¿ycie i otworzyæ 
restauracjê. Pewnego dnia Wikström przypadkiem natyka siê 
na uciekiniera z Syrii – Khaleda.  Czy ich nieoczekiwane 
spotkanie bêdzie pocz¹tkiem piêknej przyjaŸni?

Bilety w cenie 12 z³ do nabycia na pó³ godziny przed pokazem, 
karnet na 3 pokazy: 30 z³ (nie dotyczy imprez tematycznych i wybranych przegl¹dów).

Projekcje odbywaj¹ siê w Miejskim Oœrodku Sztuki, ul. Pomorska 73, Gorzów Wlkp.
Koncepcja programowa: Iwona Bartnicka 

Twój Vincent
27, 28, 29 X 14:30 / 27, 30 X 18:30 / 28, 31 X 16:30 / 
29 X, 2 XI 20:00

re¿yseria: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Polska/Wielka Brytania 2017, 95 min., animacja, od 15 lat

Historia ¿ycia i œmierci Vincenta van Gogha, opowiedziana 
przez bohaterów jego obrazów oraz symbole pojawiaj¹ce siê 
na p³ótnach artysty. Ka¿da z 65000 klatek filmu zosta³a 
rêcznie namalowana. W projekcie wziê³o udzia³ 125 
zawodowych malarzy z ca³ego œwiata. To pierwszy film 
animowany klatka po klatce namalowany technik¹ 
malarstwa olejnego. 

Po wystêpie zapraszamy na przedpremierowy seans 
Na mlecznej drodze                                                 wstêp 12 z³
re¿yseria: Emir Kusturica
wystêpuj¹: Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Miæaloviæ
USA/Meksyk/Wielka Brytania/Serbia 2016, 125min., komediodramat/romans, 
od 15 lat

Wielki powrót Kusturicy! Porywaj¹ca historia mi³osna 
ze zjawiskow¹ Monic¹ Bellucci. Trwa wojna. Mleczarz Kosta 
codziennie przekracza liniê frontu, by dowieŸæ ¿o³nierzom 
po¿ywienie. Prywatnie, mimo wojny, jego przysz³oœæ rysuje siê 
w jasnych barwach do czasu przybycia do wioski tajemniczej 
W³oszki.

wiêcej w odrêbnych materia³ach promocyjnych

23, 24, 25, 26 X 16:30 

re¿yseria: Tobias Wiemann
wystêpuj¹: Susanne Bormann, Jasmin Tabatabai, Denis Moschitto
Niemcy/W³ochy 2017, familijny, 97 min., od 10 lat, dubbing

Amelia mieszka w Berlinie. Jest zbuntowan¹ nastolatk¹, któr¹ 
fascynuj¹ duchy i wampiry. Dziewczyna choruje na astmê, 
ale nie przyjmuje do wiadomoœci, ¿e jej stan jest powa¿ny. 
Z niechêci¹ wyje¿d¿a do kliniki w Tyrolu. Pewnego dnia 
postanawia uciec w góry, by zdobyæ najwy¿szy szczyt. 
Nieoczekiwanym jej towarzyszem staje siê Bart, tak¿e uparty 
nastolatek, miejscowy opiekun zwierz¹t. W trakcie trudnej 

wspinaczki m³odzi zbli¿¹ siê do siebie.

20 - 22 paŸdziernika 6. Festiwal Filmów Frapuj¹cych

Biegnij Amelio!

Patronat medialny:

Lady M.
23, 25 X 18:30 / 24 X 20:30 / 26 X 20:00

re¿yseria: William Oldroyd
wystêpuj¹: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Bill Fellows
Wielka Brytania 2016, 89 min., dramat, od 15 lat

XIX-wieczna Wielka Brytania - konserwatywne zasady 
i sztywne konwenanse. M³oda Katherine zostaje zmuszona 
do wyjœcia za m¹¿ za starszego w³aœciciela ziemskiego. 
Z marazmu wytr¹ca j¹ spotkanie z nowym pracownikiem 
mê¿a - pewnym siebie, emanuj¹cym mêskoœci¹ Sebastianem. 
Katherine przechodzi stopniow¹ przemianê, a ka¿da kolejna 
decyzja czyni z niej prawdziw¹ Lady Makbet.

Frantz
23, 25 X 20:10 / 24 X 18:30 / 26 X 16:00 

re¿yseria: François Ozon
wystêpuj¹: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner
Francja/Niemcy 2016, 113 min., dramat, od 15 lat

Niewielkie niemieckie miasto, lata 20. XX w., tu¿ po wojnie. 
Anna odwiedza miejsce spoczynku Frantza - poleg³ego 
na froncie narzeczonego. Nad grobem spotyka tajemniczego 
Adriena. Mê¿czyzna przedstawia siê jako przyjaciel zmar³ego. 
Z biegiem czasu zaczyna siê rodziæ miêdzy nimi osobliwa wiêŸ. 
Tylko czy Adrien rzeczywiœcie jest tym, za kogo siê podaje?



Tanna

The Square

15, 18 IX 16:00 / 16, 19 IX 20:00 / 17, 20 IX 18:00 / 
21 IX 20:30 

re¿yseria: Bentley Dean, Martin Butler
wystêpuj¹: Mungau Dain, Marie Wawa
Australia/Vanuatu 2015, 104 min., melodramat, od 15 lat

Romeo i Julia z egzotyczn¹ nut¹. Wyspê na Po³udniowym 
Pacyfiku zamieszkuje jedno z ostatnich tradycyjnych plemion 
- Yakel. Wawa zakochuje siê w Dainie – wnuku wodza.  
Kiedy konflikt miêdzy zwaœnionymi plemionami Yakel 
oraz Imedinów eskaluje, starszyzna decyduje siê oddaæ Wawê 
za ¿onê wodzowi wrogiego plemienia. M³odzi kochankowie 
musz¹ wybraæ miêdzy sercem a przysz³oœci¹ plemienia. Film 

oparty na prawdziwej historii, z rdzenn¹ ludnoœci¹ wyspy jako odtwórcami ról.

15, 18, 21 IX 18:00 / 16, 19 IX 16:00 / 17, 20 IX 20:00

Ruben Östlund
wystêpuj¹: Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary
Szwecja/Niemcy/Francja/Dania 2017, 142 min., czarna komedia, od 15 lat

Nagrodzona Z³ot¹ Palm¹ w Cannes b³yskotliwa czarna 
komedia. Christian niedawno siê rozwiód³ i lubi wdawaæ siê 
w niezobowi¹zuj¹ce romanse, a m³oda dziennikarka mo¿e 
okazaæ siê jego nowym trofeum. Na co dzieñ Christian jest 
dyrektorem muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu w³adzê 
i idealn¹ pozycjê spo³eczn¹.Jednak podczas przygotowañ do 
premiery instalacji "The Square", utrzymanie starannie 

pielêgnowanego wizerunku oka¿e siê byæ dla niego nie lada wyzwaniem.

re¿yseria: 

15, 18 IX 20:30 / 16, 19 IX 18:30 / 17, 20, 21 IX 16:30 

re¿yseria: Ceyda Torun
Turcja/USA 2016, 80 min., dokumentalny, od 12 lat

Stambu³ - miasto z niezwyk³¹, siêgaj¹c¹ tysiêcy lat histori¹ 
i jedyne w swoim rodzaju kocie imperium. Koty s¹ 
nieod³¹czn¹ czêœci¹ lokalnej spo³ecznoœci. Nie maj¹ 
w³aœcicieli, ale ka¿dego dnia towarzysz¹ mieszkañcom 
w chwilach smutku i radoœci. Spryciara, Przylepa, Su³tan, 
Flirciarz, Bestia, Szajba i Cwaniak to wyj¹tkowe 
indywidualnoœci, które s¹ naszymi przewodnikami po 

filmowym Stambule. 

Kedi - sekretne ¿ycie kotów

Królewicz olch

Piêkny kraj

Safari

22, 23, 24 IX 14:15 / 22, 25 IX 20:00 / 23, 26, 28 IX 18:00 / 
24, 27 IX 16:00

re¿yseria: Kuba Czekaj
wystêpuj¹: Stanis³aw Cywka, Agnieszka Podsiadlik, Sebastian £ach 
Polska 2016, 101 min., dramat, od 15 lat

Wybitnie utalentowany ch³opak jest oczkiem w g³owie 
apodyktycznej matki. Podczas gdy on pragnie byæ 
zwyk³ym nastolatkiem, matka wymusza na nim udzia³ 
w miêdzynarodowym konkursie naukowym. Gdy on marzy
o kolegach i pierwszej dziewczynie, ona przeprowadza ich 
do innego miasta, by móg³ studiowaæ. Wszystko zmienia siê, 
kiedy w ich ¿yciu nagle pojawia siê mê¿czyzna, a nastoletni 

geniusz przestaje byæ centrum wszechœwiata.

22, 25 IX 16:15 / 23, 26, 28 IX 20:00 / 24, 27 IX 18:00 

re¿yseria: Francis Lee
wystêpuj¹: Josh O'Connor, Alexandru Secareanu, Gemma Jones 
Wielka Brytania 2017, 104 min., melodramat, od 15 lat

Brytyjska odpowiedŸ na "Tajemnicê Brokeback Mountain". 
Johnny zajmuje siê rodzinn¹ farm¹ na prowincji w Pó³nocnej 
Anglii. Ciê¿k¹, fizyczn¹ pracê odreagowuje upijaniem siê 
w lokalnym pubie i przypadkowym seksem. Kiedy na farmê 
przyje¿d¿a przystojny imigrant z Rumunii, Johnny odkrywa 
w sobie uczucia, których wczeœniej nie zna³. Wspólna praca 
na pastwiskach zbli¿a ich do siebie i daje Johnny'emu 

nadziejê na zmiany.

22, 25 IX 18:15 / 23, 26, 28 IX 16:15 / 24, 27 IX 20:00

re¿yseria: Ulrich Seidl
wystêpuj¹: Manuel Eichinger, Markolf Schmidt, Eva Hofmann 
Austria 2016, 91 min., dokument, od 15 lat

Ulrich Seidl wraca do Afryki by sportretowaæ austriackich 
myœliwych. Proceder polowania na zwierzêta jest tam legalny 
i zorganizowany w formie ekskluzywnych wczasów dla 
Europejczyków. Seidl portretuje tych myœliwych-turystów 
w swoim stylu – bezlitoœnie, ironicznie z dystansem. Niemieccy 
i austriaccy turyœci strzelaj¹, p³acz¹ z ekscytacji, pozuj¹ do 
zdjêæ z upolowan¹ zwierzyn¹.

Ciao Italia!

S³awa

Podwójny kochanek

1, 3 X 16:00 / 2, 4 X 18:15  

re¿yseria: Pif
wystêpuj¹: Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto
W³ochy 2016, 99 min., komediodramat, wojenny, od 15 lat

Nowy Jork 1943 rok. Miêdzy w³oskimi imigrantami Arturo 
i Flor¹ rodzi siê uczucie. Niestety, zam¹¿pójœcie dziewczyny 
zosta³o dawno zaplanowane przez jej wujka, który obieca³ jej 
rêkê synowi szefa mafii. Aby nie dopuœciæ do ma³¿eñstwa 
Arturo postanawia sk³oniæ ojca Flory do zmiany decyzji. 
W tym celu musi udaæ siê na Sycyliê. Postanawia wiêc 
zaci¹gn¹æ siê do amerykañskiego wojska, które w³aœnie 

przygotowuje siê do l¹dowania we W³oszech... 

1, 3 X 18:00 / 2, 4 X 20:10 / 5 X 16:00

re¿yseria: Kristina Grozewa, Petar Walchanow
wystêpuj¹: Stefan Denoljubow, Margita Goszewa, Ana Bratoewa
Bu³garia 2016, 101 min., dramat, od 15 lat

Tzanko jest  pracownikiem kolei, odludkiem, którego ¿ycie to 
monotonia, marazm i nijakoœæ. Pewnego dnia znajduje na stacji 
du¿¹ sumê pieniêdzy, któr¹ postanawia oddaæ na policyjny 
komisariat. Nie przeczuwa jednak, ¿e stanie siê ofiar¹ 
korupcyjnej intrygi. Tzanko przystêpuje do nierównej walki 
z systemem. Nagroda Don Kichota 
(Miêdzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych 

– FICC) na MFF w Locarno 2017.

1, 3, 5 X 20:00 / 2, 4 X 16:15

re¿yser: François Ozon
wystêpuj¹: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset
Francja/Belgia 2017, 107 min., thriller, od 18 lat

M³oda, wra¿liwa Chloé zakochuje siê w swoim terapeucie. 
Kobieta nie ma przed nim tajemnic, a zafascynowany ni¹ 
mê¿czyzna z czasem równie¿ ca³kowicie siê ods³ania, 
przekraczaj¹c granice swojej profesji. Kilka miesiêcy póŸniej, 
gdy mieszkaj¹ ju¿ razem, Chloé zaczyna podejrzewaæ, ¿e jej 
kochanek coœ przed ni¹ zataja. 

Ptaki œpiewaj¹ w Kigali

Jestem Rosa

Maudie

6, 7, 8 X 14:00 / 6, 9 X 20:10 / 7, 10, 12 X 18:00 / 
8, 11 X 16:00

re¿yseria: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
wystêpuj¹: Jowita Budnik, Eliane Umuhire
Polska 2017, 113 min., dramat, od 15 lat

Jest rok 1994. Po tym, jak w Kigali zestrzelono samolot 
prezydenta Rwandy, trwaj¹ rozruchy miêdzy plemionami Tutsi 
i Hutu. Œwiadkiem wydarzeñ jest Anna – polska ornitolog, 
która przyjecha³a do Afryki, by prowadziæ badania. Polka 
ratuje przed œmierci¹ dziewczynê z plemienia Tutsi – Claudine. 
Anna umo¿liwia jej ucieczkê do Polski. Po przylocie do kraju 
kobiety próbuj¹ otrz¹sn¹æ siê z prze¿yæ, ale nie s¹ w stanie 

wpisaæ siê w rutynê codziennego ¿ycia. Po up³ywie kilku lat, Claudine decyduje 
siê na powrót do ojczyzny. Anna wyrusza wraz z przyjació³k¹. 

6, 9 X 16:00 / 7, 10, 12 X 20:10 / 8, 11 X 18:10

re¿yseria: Laís Bodanzky
wystêpuj¹: Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Jorge Mautner 
Brazylia 2017, 102 min., dramat, od 15 lat

 
Trzydziestoparoletnia Rosa od zawsze robi tylko to, czego 
oczekuj¹ od niej inni. Pewnego dnia kobieta dowiaduje siê, 
¿e mê¿czyzna, którego przez ca³e ¿ycie uwa¿a³a za ojca, wcale 
nim nie jest. Uporz¹dkowany œwiat Rosy wywraca siê do góry 
nogami. Bohaterka rozpoczyna wêdrówkê celem odkrycia 
w³asnej to¿samoœci. Czy przy okazji odnajdzie tak¿e w sobie 
siln¹, niezale¿n¹ kobietê?

6, 9 X 18:00 / 7, 10, 12 X 16:00 / 8, 11 X 20:10

re¿yseria: Aisling Walsh
wystêpuj¹: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett
Irlandia/Kanada 2016, 115 min., romans, od 15 lat

Wzruszaj¹ca opowieœæ oparta na ¿yciu malarki Maud Lewis, 
dziœ uwa¿anej za jedn¹ z najwa¿niejszych kanadyjskich 
artystek. Niesamowita historia o romansie pomiêdzy 
samotnikiem, a kruch¹, ale pe³n¹ energii kobiet¹, która pragnie 
niezale¿noœci, by móc z pasj¹ malowaæ swoje wyj¹tkowe 
obrazy.
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