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W czerwcu Kino Europa zaprasza na premiery filmów z Danii, 
Słowenii i Francji. Z pierwszego z tych krajów przybywa do nas 
Samogłów – poruszająca historia rybaka walczącego o godne życie. 
Chcąc związać koniec z końcem, zdradza wszystkie swoje wartości. 
Na szczęście los daje mu kolejną szansę. Kolejnym obrazem jest 
słoweńska Komedia łez – wzruszająca opowieść o samotności i 
zrozumieniu dojrzewającym w obrażonym na otaczający go świat 
staruszku.

Jak zawsze, przykładamy wiele uwagi, aby proponowane przez nas 
filmy wyróżniał wysoki poziom i wysokiej klasy obsada aktorska. Nie 
inaczej jest w czerwcu. W Samogłowie główną rolę gra stary przyjaciel 
Kina Europa, nagradzany duński aktor, Henrik Birch. Poznaliśmy go w 
2011 roku w serialu Anna Pihl, gdzie grał Olego. Od tego czasu wiele 
się zmieniło. Henrik jest dziś aktorem o międzynarodowej sławie. 
Zagrał w takich serialach jak Forbrydelsen III (Anders Ussing) czy 
Rząd (dr Poul Iversen).

Oglądajcie z nami najlepsze telewizyjne produkcje i programy 
rozrywkowe i pamiętajcie… w Kinie Europa zawsze znajdziecie to, co 
najlepsze w Europie.
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CINEMA
Premiera: 
17 czerwca, godz. 21:00

W samym środku zmieniającej się gospodarki, niezależni 
rybacy walczą z naturą i wielkimi korporacjami, z trudem 
próbując związać koniec z końcem. Dla jednego z nich, 
połów okazuje się osobistą walką w imię zasad i wartości. 
Kino Europa zaprasza na wzruszający duński dramat, 
Samogłów.

Søren Balle sportretował rzeczywistość wielu duńskich 
i północnoeuropejskich rybaków. Głównym bohaterem 
Samogłowa jest Kesse – przedstawiciel trzeciego pokolenia 
poławiaczy. Kesse dorastał na łodzi. Całe jego życie to 
morze i ryby, a teraz wszystko, co zbudował, może zostać 
pożarte przez gospodarkę-piranię. Mężczyzna staje 
przed trudnym wyborem. Pozostać w zgodzie z własnym 
sumieniem, czy zboczyć na niebezpieczną ścieżkę 
czarnego rynku i uratować swój dom? Dramat zabierze 

Was w egzystencjalną, ale też wyzwalającą podróż do 
opuszczonego, duńskiego miasteczka, położonego z dala 
od wysoko rozwiniętej Kopenhagi. Kesse zastanawia się nad 
swoim przeznaczeniem, zaczyna dostrzegać otaczający go 
świat i właśnie wtedy traci kontrolę. Nagradzany Samogłów 
zawiera w sobie elementy romantyczne, polityczne, dotyka 
też spraw gospodarczych. Całość tworzy wspaniały obraz. 

Film wyświetlono na ponad dwudziestu festiwalach 
filmowych na całym świecie, między innymi na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Göteborgu, 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Seattle oraz 
festiwalu Robert 2015. Doceniono także aktorów, Henrik 
Birch i Susanne Storm otrzymali nagrody dla najlepszego 
aktora i najlepszej aktorki drugoplanowej.

ReżyseRia Søren Balle
Występują  Henrik Birch, Susanne 
Storm, Lars Torpp Thomsen
Gatunek Drama, comedy
ORyGinalny tytuł  Klumpfisken
ROk  2014

Dania

Sześćdziesięcioletni rybak Kesse (Henrik Birch) przechodzi właśnie przez trudny rozwód. Los stawia na jego drodze Gerd 
(Susanne Storm), piękną panią biolog niespokojnego, duńskiego morza. W wyniku nowej polityki i globalnego kryzysu, 
mniejsi rybacy powoli przegrywają walkę z wielkimi korporacjami. Trudne czasy wymagają drastycznych środków, 
dlatego Kesse zostaje zmuszony do znalezienia alternatywnego, niekoniecznie zgodnego z prawem, sposobu na 
zarobienie pieniędzy.

Poczuć się jak ryba w wodzie
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Poczuć się jak ryba w wodzie

Jak przygotowywałeś się do roli?
Nie wiem, czy jest to zauważalne przez nie-Duńczyków, ale w filmie mówię 
dialektem charakterystycznym dla północnej części Danii, który nieco różni się od 
duńskiego, jakim mówi większość ludzi. Dialekt ten często wykorzystywany jest 
do przedstawienia kogoś głupim. Postanowiliśmy wykorzystać tę cechę językową. 
Miała nadać koloru, uczynić bohatera bardziej autentycznym i z całą pewnością 
nie głupim. Dorastałem w tej części Danii, więc znałem już ten dialekt. Mimo 
wszystko musiałem sporo poćwiczyć.

Od dziecka do siedemnastego roku życia często odwiedzałem zatokę rybacką w 
Hirtshals. Pamiętam łodzie wypełnione ładunkiem. Kultura poławiaczy nie była mi 
obca. Uczyłem się też techniki stosowanej na małych łodziach rybackich. Nazywa 
się ją „snurrevod” – to bardzo przyjazna dla środowiska sztuka połowu, dzięki 
której nie uszkadza się dna morza.

Nie wszyscy znamy się na duńskim rybołówstwie. Mógłbyś wyjaśnić widzom na czym polegają problem Kessego?
Corocznie, każdy kraj może złowić określoną ilość ryb danego gatunku. W przypadku Danii jest to na przykład 30 000 ton dorsza, 
150 000 śledzia i tak dalej. W 2006 roku duński rząd uwolnił rynek połowów. Udziały w połowie zostały przydzielone łodziom, co 
sprawiło, że stały się przedmiotem handlu. Bogatsi rybacy wykupywali coraz więcej łodzi z udziałami. W ciągu dwóch lat ceny wzrosły o 
1000%. Kesse nie posiadał wystarczającej liczby udziałów (ceny ryb ustabilizowały się, duże statki mogły obniżyć koszty), więc musiał je 
wynajmować za ogromne sumy. Były to kwoty zdecydowanie za wysokie, by móc się utrzymać. Został zmuszony do przejścia na czarny 
rynek.

Z jakimi problemami natury moralnej zmaga się Kesse?
Chciałby wszystko robić dobrze i zgodnie z prawem. Dylemat pojawia się, kiedy musi zwolnić Larsa, swojego pomocnika. Prawo to 
jedno, ale jeśli Kesse ma przetrwać, musi skierować się w stronę czarnego rynku. Biolog morza to dla rybaka wróg, więc w pewnym 
sensie Kesse jest zdrajcą. Z drugiej strony trzeba przyznać, że nie jest tak ograniczony jak wielu jego kolegów.

Czy historia opisana w filmie jest autentyczna, czy to tylko fikcja?
Film jest bardzo szczerym i szczegółowym odzwierciedleniem sytuacji rybaków w latach 2007-2008. Od czasu nakręcenia dramatu 
minęło już kilka lat, a na morzu pozostało zaledwie kilka małych łodzi należących do niezależnych rybaków.  

Co w trakcie kręcenia Samogłowa było najtrudniejsze? Zmienność pogody na morzu?
Cała ekipa cierpiała na chorobę morską. Miałem też problem ze sceną, kiedy pływam z samogłowem w oceanarium. Musiałem założyć 
bardzo ciasny kostium, który był na mnie za mały, unieść ciężką butlę z tlenem i pas balastowy. Nie jestem za dobrym pływakiem, 
miałem całkiem poważną hydrofobię, stresowałem się na samą myśl o wskoczeniu do wody. Po skoku, okazało się, że byłem za blisko 
ściany akwarium i butle na moich plecach uderzyły o krawędź. Nieświadomie znalazłem się pod wodą do góry nogami, zastanawiając 
się co jest nie tak. Na szczęście zostałem uratowany, ale wszyscy byli wstrząśnięci.

Nad czym obecnie pracujesz?
Gram policjanta w serialu Norskov kręconym dla TV2. W kalendarzu znalazłem też miejsce dla projektu Netflixa, ale to jeszcze nic 
oficjalnego. 

Wywiad z

(główny bohater)
HENRIKIEm BIRCHEm 
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Jest cynikiem, cholerykiem i rasistą. Mimo wszystko udaje 
mu się znaleźć towarzystwo i kogoś, kto się o niego martwi. 
Kino Europa zaprasza na Komedię łez – wciągający dramat 
o samotności europejskich staruszków.

Reżyser Marko Sosič nakręcił komedię o Albercie, 
starszym, przykutym do wózka mieszkańcu Triestu, 
otoczonym samotnością i obsesyjnymi wspomnieniami 
o nierozstrzygniętych relacjach z rodziną. Na co dzień 
Albertem opiekuje się Ida, która ze spokojem znosi jego 
nieuprzejmości. Któregoś dnia Ida nie wytrzymuje i ze 
złością odpowiada na zaczepki staruszka, co tylko podsyca 
jego złośliwości. Zdjęcia do filmu kręcono od sierpnia do 
września 2015 roku na słoweńskim wybrzeżu, w Lublanie 

i we włoskim Trieście. Powstał obraz wypełniony ogromną 
dawką miłości do aktorstwa, reżyserii i produkcji. W 
rolach głównych zobaczymy parę nagradzanych aktorów: 
Marjutę Slamič i Ivo Barisica. Marjuta jest między innymi 
laureatką nagród dla najlepszej aktorki i najlepszej aktorki 
drugoplanowej, a Ivo laureatem nagrody dla najlepszego 
aktora.

Marko Sosič w innowacyjny sposób dotyka tematyki 
samotności starszych mieszkańców Europy. Główny 
bohater Komedii łez ma spory problem z mówieniem o 
dobrych uczuciach. Dla kontrastu, jego opiekunka jest 
wyjątkowo cierpliwa i współczująca. Zapraszamy na film o 
gorzkich skutkach pogrążenia w smutku. 

KOMEDIA ŁEZ słowenia

ReżyseRia Marko Sosic
Występują  Marjuta Slamic, Katerina 
Antler, Ivo Barisic, Tina Gunzek
Gatunek  Komedia
ORyGinalny tytuł  Komedija solz
ROk  2012

Samotność stała się jego przekleństwem

Albert (Ivo Barisic) jest przykutym do wózka staruszkiem. 
Mieszka z dala od rodziny, otoczony samotnością wypełnioną 
fragmentami wspomnień. Jego jedynym kontaktem z 
otaczającym światem są opiekunka Ida (Marjuta Slamič) i 
otwarte okno.

CINEMA
Premiera: 
24 czerwca, godz. 21:00
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Jak dostałaś rolę w filmie?
Z reżyserem znamy się od lat. Pracowaliśmy razem w teatrze. Zaprosił mnie do współpracy przy filmie i tak 
to się zaczęło. 

Dlaczego postanowiłaś przyjąć rolę Idy?
To złożona rola, co w przypadku ról kobiecych nieczęsto się zdarza. Nie zastanawiałam się ani chwili. Byłam 
wręcz podekscytowana mogąc zagrać kogoś takiego jak Ida. Także dlatego, że musiałam mówić z bośniackim 
akcentem.

Jak opisałabyś osobowość Idy?
Jest silną kobietą. Sytuację, w jakiej się znalazła, wymusiła wojna. Ida miała normalne życie i pracę, ale z 
powodu wojny musiała podjąć się jakiegokolwiek zajęcia. To dość powszechne zjawisko w tej części świata. 
Opuszczając ojczyznę, stajesz się imigrantem. Musisz zapomnieć kim byłeś, bo nikt nie da ci pracy zgodnej 
z twoimi kwalifikacjami. Ida nie jest powierzchowna. To, co w niej cenię, to umiejętność podróżowania do 
miejsc wykraczających poza naszą zdolność postrzegania. Miejsc, w których potrafi się wyciszyć.

Skąd w Idzie tyle cierpliwości do Alberta?
Z jednej strony potrzebuje pracy, nie może sobie pozwolić na jej utratę. Z drugiej, potrafi dostrzec duszę 
drugiego człowieka. Albert jest dla niej kimś więcej, niż tylko zrzędliwym staruszkiem. Wojna, taka jak ta w 
Bośni, okrutna i niezgłębiona dla tego wieku, czyni cię twardym i cierpliwym jednocześnie. Nagle połączenie 
tych dwóch cech nie wydaje się takie trudne.

Jakie przesłanie kryje się za „alternatywną” rzeczywistością, którą bohaterowie widzą spoglądając przez 
okno?
Nie ważne jak bardzo zranieni są ludzie, zawsze znajdziesz w nich iskierkę człowieczeństwa. Ida przeżyła 
jedną z najgorszych wojen naszych czasów, a mimo to wciąż potrafi dostrzegać otaczające ją piękno. To jej 
ucieczka. To samo dotyczy Alberta. Wszystko to można osiągnąć dzięki sztuce. To ona otwiera przed nami 
drzwi do piękna.

Nad czym obecnie pracujesz?
Sporo czasu poświęcam grze w teatrze w Novej Goricy, gdzie pracuję na etacie. Obecnie nie pracuję nad 
żadnymi projektami filmowymi.. 

Wywiad z

(główna bohaterka)
mARjUtą SLAmIč   
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diRectOR Francesco Patierno
cast Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego 
Abatantuono, Jennipher Rodriguez
GenRe Comedy
ORiGinal title La gente che sta bene
yeaR 2014

Jak wygląda połączenie filmu dla młodzieży z nieco gorzką 
rywalizacją na płaszczyźnie ideologicznej? Kino Europa 
zaprasza na Pod jednym dachem – czeską komedię, w 
której znajdziecie zaskakującą odpowiedź na to pytanie. 
Głównymi bohaterami jest para nastolatków pochodzących 
z rodzin o z goła odmiennych poglądach politycznych, a 
cała akcja rozgrywa się od Świąt Bożego Narodzenia, po 
niesławną Praską Wiosnę 1968 roku.

Film w reżyserii znanego czeskiego filmowca, Jana 
Hřebejka, uważany jest za arcydzieło europejskiego kina. 
Nastoletni Michal Šebek zakochuje się w swojej pięknej 
sąsiadce - Jindrziszce Krausovej. Niestety, młodych dzielą 
polityczne poglądy ich rodziców. Ojciec Michala jest 
oficerem armii czechosłowackiej i zagorzałym komunistą, 

których w domu weterana Krausa szczerze się nienawidzi. 
Pod jednym dachem to komediowy portret przebudzenia 
młodego pokolenia, znudzonego czechosłowacką polityką. 
Ówczesną młodzież pociągał świat Zachodu – rock and roll, 
modne buty i piękne gwiazdy filmowe.

Doskonała gra aktorska i zabawny scenariusz zaowocowały 
uznaniem ze strony krytyków i światowej prasy. Posypały się 
nagrody – w 1999 roku obraz otrzymał Nagrodę Krytyków 
na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Pod jednym 
dachem okazał się też prawdziwym hitem w Vancouver.  
Kino Europa zaprasza na podróż do przeszłości i historię o 
kontrastach ideologicznych w oczach nastolatków. Każdy z 
nas powinien czasami zapomnieć o tym, co nas różni!

ReżyseRia Jan Hrebejk 
Występują Michael Beran, Miroslav 
Donutil, Simona Stasová
Gatunek Komedia, dramat
ORyGinalny tytuł  Pelísky
ROk  1999

Rodziny Šebków i Krausów obchodzą Święta Bożego Narodzenia, 
ale radosny klimat nie każdemu się udziela. Nastoletnie dzieci są 
przekonane o głupocie swoich ojców. Ci z kolei uważają, że młodzieży 

w głowie jedynie bunt.

Republika czeska

CINEMA
Premiera: 
10 czerwca, godz. 21:00

Romantyczna opowieść o miłości i polityce

KARKU
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Romantyczna opowieść o miłości i polityce

NA ZŁAMANIE 
KARKU Republika czeska

Zabawny dramat czy smutna komedia?

Dwóch przemytników odnajduje w swojej ciężarówce 
niemowlę. Teraz ich los połączony jest z bezdzietną parą 
zdecydowaną na nielegalną adopcję, śmiertelnie chorym 
mężczyzną i pracownikiem socjalnym. Kino Europa zaprasza 
na wyjątkową przygodę ukrytą za szklanym ekranem – 
nagrodzoną Czeskim Lwem komedię Na złamanie karku.

W 2004 roku Jan Hřebejk, jeden z najważniejszych czeskich 
reżyserów XXI wieku, nakręcił swój pierwszy obraz o czasach 
współczesnych (wszystkie jego poprzednie produkcje 
rozgrywały się w nieistniejącej już Czechosłowacji). To 
historia o utracie i odnajdywaniu miłości, przyjaźni i rodziny.

Zdaniem Hřebejka, inspiracją do powstania tej zabawnej 
mieszanki dramatu i komedii była „potęga i jednoczesna 
kruchość otaczającego nas świata”. „Moi bohaterowie są 

herosami i ofiarami współczesnego, zglobalizowanego 
świata. Świata, w którym miłość i nienawiść wydają 
się włóczyć bez celu” – dodaje reżyser. Będąc bardziej 
precyzyjnym, Na złamanie karku doskonale opisuje jedno 
słowo: konflikt. Stare, mieszczańskie wartości w starciu z 
nowym liberalizmem, młodość kontra starość, a do tego 
rasizm – wszystko to w jednej komedii sensacyjnej.

W 2004 roku film Na złamanie karku był czeskim kandydatem 
do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Kino Europa zaprasza na prawdziwe arcydzieło współczesnej, 
czeskiej kinematografii. Nie przegapcie przezabawnych 
przygód bohaterów próbujących wydostać się ze spirali 
niepowodzeń! 

ReżyseRia  Jan Hrebejk
Występują Petr Forman, Emília 
Vásáryová, Jan Tríska, Jirí Machácek
Gatunek Komedia, dramat
ORyGinalny tytuł Horem pádem
ROk 2004

CINEMA
Premiera: 
10 czerwca, godz. 23:00
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Na złamanie karku to twój pierwszy film osadzony we 
współczesności.
Scenariusz powstał bardzo naturalnie. Petr Jarchovský wpadł na tę 
historię, oglądając reportaż o uchodźcach. Przypomniałem sobie 
wtedy o emigracji sprzed trzydziestu lat - mojego przyjaciela, Czecha 
z Los Angeles. Dodaliśmy kilka prawdziwych, własnych doświadczeń, 
kilka zasłyszanych historii, a całą resztę zmyśliliśmy. Całość powstała 
kiedy pracowaliśmy nad scenariuszem do innego filmu – Pupendo.

Tematyka twoich filmów (choć w zabawnym klimacie) zawsze jest bardzo poważna. Bigbeatowe lato to totalitarne lata 
50., Pod jednym dachem to Praska Wiosna 1968 roku, a Pupendo – „normalizacja” w latach 70. W Na złamanie karku 
mamy rasizm i ksenofobię.
Nigdy nie mówimy: teraz zrobimy film o holokauście i okupacji. Intryguje nas jakaś postać albo historia. Z Na złamanie karku było 
tak samo. Szukamy czegoś atrakcyjnego w naszych historiach, a na końcu najciekawsi okazują się główni bohaterowie. Historia 
zatacza nad nimi krąg. To jakiś rodzaj plebejskiego postrzegania świata. Nasi bohaterowie nie tworzą historii – przeważnie są 
jej ofiarami.

Skąd pomysł na rolę dla prezydenta Czech, Václava Havla?
Inspiracją do birmańskiej pary była praca mojej żony w Amnesty International. W tamtym czasie pracowała ona nad wystawą 
fotografii w Birmie, pod agendą prezydenta Václava Havla. Uznałem, że jego niewielki udział w filmie mógłby przyczynić się do 
wiarygodności tego motywu.

Możesz opisać nam swoje inspiracje?
Bliski jest mi brytyjski nurt filmowy reprezentowany przez Sekrety i kłamstwa Mike’a Leigha i Billy’ego Elliota Stephana Daldry’a. 
To podziwiane dziś współczesne kino, z którym mam wiele wspólnego. Za mistrzowskie uważam też prace Woddy’ego Allena i 
Miloša Formana. Niemniej jednak, główną inspiracją jest otaczający nas świat, a nie kino.

Jak dobierałeś muzykę do Na złamanie karku?
Autorem muzyki jest mój wieloletni przyjaciel i współpracownik, Aleš Březina. To on napisał muzykę do Musimy sobie pomagać. 
Zawsze podziwialiśmy muzykę Gorana Bregovicia. Dzięki jego asystentowi, Slobodanowi Dedejiciowi (który przez ostatnich 
dwadzieścia lat pracował z Emirem Kusturicą), jeszcze przed powstaniem filmu mieliśmy okazję poznać najlepszych serbskich 
muzyków.

W twoich filmach zawsze grają znani aktorzy. Tak było i w tym przypadku?
Poza Janem Tříską (świetny czeski aktor filmowy i teatralny z lat 60., który obecnie mieszka w Los Angeles), w rolach głównych 
wystąpili również: syn Miloša Formana, Petr Forman i słowacka aktorka Emília Vášáryova (nominowany do Złotej Palmy Gdy 
przychodzi kot, 1963).

Gdzie kręcono zdjęcia i jaką techniką?
Razem z kamerzystą Janem Malířem kręciliśmy w prawdziwych mieszkaniach, na ulicach Pragi, często w półdokumentalnym 
stylu pod zwykłymi warunkami. Inspirowaliśmy się filmem Traffic Stevena Sonderburga, który w moim przekonaniu jest jednym 
z najlepszych filmów ostatnich lat.

Część zdjęć nakręcono w Australii. Jak wyglądała praca tam?
Bardzo pomogła nam rodzina Formanów, która mieszka w Brisbane. Brat Miloša Formana, Pavel, mieszka tam ponad pięćdziesiąt 
lat. Niektóre sceny kręciliśmy na ich podwórku. Straszy mężczyzna, który pojawia się na końcu filmu, to nie ostatnia rola Sir 
Petera Ustinova, tylko pierwsza Pavla Formana.

Wywiad z 

jANEm HřEBEjKIEm  
Czarne 
wdowy



EUROCHANNEL PRZEWODNIK  | CZERWIEC  2017 |  11 

Trzy pary trzydziestoparolatków wyjeżdżają do domku nad jeziorem, gdzie wszystko zamienia się w jeden wielki 
chaos. Rebeka, Johanne i Kira mają dość przemocy ze strony mężów i podejmują najważniejszą w życiu decyzję – 
postanawiają zabić swoich małżonków! Zaplanowana eksplozja nauczy dziewczyny, że wolność ma swoją cenę. Kino 
Europa zaprasza na spotkanie z najbardziej nieprzewidywalnymi kobietami w Skandynawii. Nie przegapcie nowego 
serialu Czarne wdowy!

odc. 1: Najlepsze przyjaciółki, Rebeka (Cecilia Forss), Johanne (Synnøve Macody Lund) i Kira (Beate Bille) spędzają wspólny 
weekend w domku nad jeziorem. W sielskiej okolicy, ich mężowie wypływają na  ryby, a kobiety zostają same na lądzie. Nagle, 
na łodzi dochodzi do eksplozji. W tym czasie żony… otwierają szampana. Rebeka, Johanne i Kira świętują odzyskanie wolności. 
Niestety, wkrótce morderstwem zaczyna interesować się policja.

odc. 2: Kobiety sprzątają dom przed przyjazdem policji. Charlotte, dyrektor MEDICO, dostaje wiadomość o eksplozji. 
Niestety, Ramiego (Peter Andersson) nie było na łodzi, więc ciągle żyje. Jesper (Ken Vedsegaard) ukrywa się w przybrzeżnym 
barze, gdzie zamierza zastanowić się nad kolejnym ruchem. Kira (Beate Bille) jest zaskoczona, że Alex postanawia wprowadzić 
się do domu, którego połowę właśnie odziedziczył.

skandynawia

Czarne 
wdowy

ReżyseRia  Janic Heen, Carsten Myllerup
Występują  Peter Stormare, Cecilia Forss, 
Beate Bille, Synnøve Macody Lund
Gatunek Dramat
ORyGinalny tytuł Black Widows
ROk 2014
Odcinki 16
sezOnu   2

Niedziela, 11 
czerwca, godz. 
18:00
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odc. 3: Zszokowane Rebeka (Cecilia Forss) i Johanne (Synnøve Macody Lund) spieszą się do domu.  Peter (Kyrre Hellum) i 
Lundgren (Peter Stormare) przyjeżdżają chwilę później. Kira (Beate Bille) zabiera torbę z pieniędzmi do matki Rebeki. W czasie 
wizyty policjantów, Rebeka dostrzega list samobójczy napisany przez Ramiego (Peter Andersson). Peter jest przekonany, że coś 
jest nie tak. Lundgren ma jednak inne odczucia i namawia Petera do szybkiego wyjazdu z Norwegii. Kira „pożycza” pieniądze 
z torby.

odc. 4: Jesper (Ken Vedsegaard) przeszukuje pokój Ramiego (Peter Andersson) i znajduje broń. W tym czasie Johanne 
(Synnøve Macody Lund) odkrywa, że konta w STB zostały zamrożone.

odc. 5: Rebeka (Cecilia Forss) znajduje zrozpaczonego Jespera  (Ken Vedsegaard). Właśnie pozbyła się  Stefana (Johannes 
Kuhnke). Jesper mówi jej, że Medico zabiło jego kolegów, a on sam musi się ukrywać. Rebeka postanawia zachować wiadomość 
o spotkaniu z Jesperem dla siebie. Johanne dowiaduje się o Medico.

odc. 6: Kira (Beate Bille) i Johanne (Synnøve Macody Lund) spotykają się z Jesperem (Ken Vedsegaard). Kobiety 
postanawiają go zabić, ale tylko Johanne chce tego naprawdę.

odc. 7: Rebeka (Cecilia Forss) spieszy się do Jespera (Ken Vedsegaard). W porę udaje jej się powstrzymać  Johanne 
(Synnøve Macody Lund). 

odc. 8: Charlotte wyjawia Lundgrenowi (Peter Stormare), że chciałaby, aby nagranie zniknęło. Może nawet razem z 
Jesperem. Między Jesperem (Ken Vedsegaard) i Rebeką (Cecilia Forss) na nowo rodzi się uczucie. Zazdrosna Kira (Beate Bille) 
upija się, dzwoni do Jespera i zdradza mu, że Rebeka próbowała go zabić.
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włosów tak jak wiatr
• Och, te morderstwa! odc. 3
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doskonała
• Śnieg
• Dzieje filmu: Wszystko o 
mojej matce
• Śnieg
• Landes
• Wierzyciel dziadka

• Czarne wdowy s. I odc. 8
• Wir
• Wielbicielka
• Ptak, który nie umie latać

OD PONIEDZIAŁKU 15 DO NIEDZIELI 21
                   PIĄTEK                                               SOBOTA                                                  NIEDZIELA

1919

Tydzień 3

               

W nocy wszystkie koty są różowe

Film krótkometrażowy
(Francja, 2015)

18:00

Śnieg

Dramat
(Włochy, 2014)

21:00 Premiera
              

W prawdziwym życiu

Dramat
(Dania, 2013)

21:00



06:00
07:50

09:00
11:30

13:10

14:45
16:10
17:50
19:15
21:10

22:55
00:30

04:00

• Sprawa Salengro
• Skradzione 
dzieciństwo
• Wielbicielka
• Prawo Simona: 
Mężczyzna w czerni
• Sprawy z innego 
świata
• Hella W
• Gdzie indziej
• Pech
• Śnieg
• Miłość jest 
niedoskonała 
• Landes
• Sprawy z innego 
świata

• Miłość jest 
niedoskonała 

06:00
08:00

10:00
12:00

16:00
17:30
19:15

21:00

23:00

01:05
02:30

04:30

• Na złamanie karku
• Sprawy z innego 
świata
• Jeszcze jeden rok
• Simenon: Czarna 
gałka

• Mój tata Barysznikow
• Prawo Christope’a
• Simenon: Śmierć 
Augusta
• Och, te morderstwa! 
odc. 4
• Święta wenecka 
rodzina
• Prawo Christope’a
• Och, te morderstwa! 
odc. 4
• Mój tata Barysznikow

06:00
06:30
08:30

10:00
12:00

13:15
15:30
17:30

21:00
23:00
01:00
02:40

04:30

• Tatuś
• Migające światła
• Mój tata 
Barysznikow
• Prawo Christope’a
• Och, te morderstwa! 
odc. 4
• Raj na ziemi
• Śnieg
• Prawo Barbary: 
Nieuzasadniona 
obrona

• Intruzi
• Śnieg
• Raj na ziemi
• Prawo Barbary: 
Nieuzasadniona 
obrona
• Dzika kaczka

06:00
07:30
09:30
10:30
12:30
14:00

15:40

19:00
21:00

23:00
00:45
02:30

04:00

• Pokój hotelowy
• Letnie szaleństwo
• Landes
• W prawdziwym życiu
• Petersburg
• Skradzione 
dzieciństwo
• Sprawa Salengro

• Wielbicielka
• Prawo Simona: 
Mężczyzna w czerni
• Na złamanie karku
• Sprawa Salengro
• Skradzione 
dzieciństwo
• Wielbicielka

20

OD PONIEDZIAŁKU 22 DO NIEDZIELI 28
  PONIEDZIAŁEK                  WTOREK                                ŚRODA                                 CZWARTEK

Tydzień 4

               

Pamiętnik szaleńca

Komedia
(Włochy, 2013)

17:30

               

Dzika kaczka

Dramat
(Grecja, 2013)

02:20

               

Dwie legendy odc. 4

Kryminalny
(Rosja, 2014)

19:30

               

Migające światła

Dramat
(Dania, 2000)

14:00



06:00

07:00
09:30
10:50

12:30
14:00
15:30
17:30
19:30

23:00
00:00
02:00
04:00

06:00
07:30
09:00
10:30
12:20
14:00
16:00

17:35

21:00
23:00
00:30
02:10
04:00

06:00
07:40
09:10

11:30
14:00
16:00

17:00
19:00

20:35
21:00

00:25
02:00
02:25
04:00

• Einstein: Teoria miłości 
odc. 3
• Raj na ziemi
• Śnieg
• Prawo Barbary: 
Nieuzasadniona obrona
• Dwie legendy odc. 4
• Szepty za ścianą
• Pragnienie
• Jesteśmy z przyszłości
• Na zawsze razem

• Einstein: Teoria miłości odc. 4
• Nadziani
• Pragnienie
• Jesteśmy z przyszłości

• Simenon: Śmierć Augusta
• Szepty za ścianą
• Na zawsze razem
• Jesteśmy z przyszłości
• Indeks tłuszczowy miłości
• Och, te morderstwa! odc. 4
• Simenon: Na wypadek 
nieszczęścia
• Ósmoklasiści nie płaczą

• Simenon: Śmierć Belli
• Miss Kicki
• Ósmoklasiści nie płaczą
• Sprawy z innego świata
• Och, te morderstwa! odc. 4

• Skrywane pocałunki
• Twierdza śpiących motyli
• Och, te morderstwa! 
odc. 4
• Bikiniarze 
• Nadziani
• Dzieje filmu: Królowa 
Margot
• Nadziani
• Morderstwa na 
Île-de-Batz
• Przynajmniej wiesz
• 10 zasad rozkochania

• Morderstwa na Île-de-Batz
• Przynajmniej wiesz
• 10 zasad rozkochania
• Idealista

OD PONIEDZIAŁKU 22 DO NIEDZIELI 28
                   PIĄTEK                                               SOBOTA                                                  NIEDZIELA

2121

Tydzień 4

               

Dezerterzy

Dramat
(Francja, 2015)

19:15

Nadziani

Komedia
(Włochy, 2014)

21:00 Premiera
              

 Palace Beach Hotel

Dramat
(Francja, 2014)

22:35




