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Great movies, much shorter.
18. Internationale Kurzfilmtage Winterthur, 
The short film festival of Switzerland,
4.-9. November 2014, www.kurzfilmtage.ch
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W listopadzie z dumą prezentujemy Chorwacki Miesiąc. Specjalny 
cykl filmów fabularnych, krótkometrażowych, dokumentalnych i 
programów muzycznych powstał przy współpracy z Chorwackim Centrum 
Audiowizualnym. Dla niektórych z tych produkcji będzie to premierowa emisja 
w Polsce. Składając hołd najznakomitszym chorwackim artystom zapraszamy 
do poznania całego spektrum współczesnej chorwackiej kultury.

Kraj ten świętował niedawno pierwszą rocznicę wstąpienia do Unii 
Europejskiej. Postanowiliśmy przyłączyć się do tych obchodów oferując to 
co najlepsze – czyli chorwackie produkcje audiowizualne. Bogata historia 
Chorwacji (porównywana do kultur Greków czy Rzymian) pełna jest 
różnorodnego dziedzictwa. Nie zapominajmy też, że kraj ten był częścią 
imperium Austro-Węgier oraz byłej Jugosławii. Zróżnicowana listopadowa 
ramówka oferuje wiele różnorodnych produkcji. Dla niektórych z nich 
będzie to polska premiera. Zobaczymy zachwycające i prowokujące historie 
prezentujące uroki chorwackiej kinematografii. Pojawią się komedie, 
dramaty, thrillery, i filmy dokumentalne dotykające ważnej tematyki. Do 
tego doborowa obsada aktorska i reżyserska. 

W listopadzie zapraszamy widzów Kina Europa na najlepsze filmy fabularne, 
krótkometrażowe, dokumentalne i produkcje muzyczne dobrane specjalnie 
dla Was tak, by pokazać wszystko co najlepsze w chorwackim przemyśle 
rozrywkowym. Chorwacki Miesiąc to nie lada gratka dla miłośników kina i 
innych kultur! MIESI CZNy PRZEwO
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Chorwacja

Bliskie ujęcie homoseksualizmu z perspektywy 

Rodzinny
 Obiad 

ReżyseRia Dana Budisavljević
Gatunek Dokument
ORyGinalny tytuł Nije ti život pjesma Havaja
ROk 2012

Typowa chorwacka rodzina klasy średniej próbuje rozmawiać o ważnych dla niej sprawach – hipisowskim stylu lat 70., 
homoseksualności córki, chorobie brata, bezlitosnej wojnie. Wszystko to w czasie trwania wspólnych posiłków.

Nie ma lepszego sposobu na rozwiązywanie rodzinnych 
problemów niż prawdziwa, szczera rozmowa. Wydawać 
by się mogło, że w kraju wywodzącym się z należącej 
do bloku wschodniego byłej Jugosławii temat 
homoseksualności wciąż jest pomijany. Niemniej jednak 
reżyserka tego dokumentu postanowiła zmierzyć się z nim 
przy… rodzinnym stole. Zapraszamy na Rodzinny obiad!

Autorka dokumentu, Dana Budisavljević, jest lesbijką. 
Rodzinny obiad to jej sposób na opowiedzenie o 
własnych doświadczeniach. Przy okazji otrzymujemy 
oryginalny wgląd w reakcje tradycyjnych chorwackich 
rodzin na kwestię odmiennej orientacji seksualnej. 
Dana nazywa Rodzinny obiad „słodką wojną osobistą”. 

W nieoczekiwany, ale też tradycyjny kinowy sposób 
pokazuje nam swoją drogę. Od dnia, w którym poczuła 
się lesbijką, poprzez chwile, kiedy potrafiła się do tego 
otwarcie przyznać przed rodzicami i przyjaciółmi, do 
dnia, w którym zakończyła długą dwudziestoletnią bitwę 
stając przed kamerą i opowiadając o sobie widzom na 
całym świecie.

Przedstawiony ze sporą dawką humoru i szczerości, 
doprawiony miłością Rodzinny obiad to wielokrotnie 
nagradzana (między innymi Nagroda Publiczności 
na ZagrebDox 2012, Najlepszy Bałkański Debiut na 
DokuFest Prizren 2012) opowieść o bezwarunkowej 
akceptacji. Historia, której nie można przegapić! 

Premiera - 6 listopada, godz. 20:00
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Chorwacja

Premiera - 6 listopada, godz. 20:00

Croatia Osioł

Osioł jako symbol pokoju to pomysł co najmniej niecodzienny! 
Kino Europa zaprasza na podróż w czasie i przestrzeni. Jest 
rok 1995, działania wojenne na terenie Chorwacji zmierzają 
do zakończenia, a osioł? Osioł to opowieść o rodzinie, 
odwadze, przebaczaniu i nadziei.

To drugi film fabularny autorstwa wielokrotnie nagradzanego 
bośniacko-chorwackiego reżysera i scenarzysty Antonio 
Nuicia. Obraz przedstawia wakacyjną wyprawę pewnej 
chorwackiej rodziny. Uparty i wiecznie niezadowolony 
mężczyzna zabiera żonę i syna do rodzinnej wsi w 
Hercegowinie, gdzie będzie musiał stawić czoła własnym 
słabościom. 

Poprzez uwydatnienie niszczących relacji rodzinnych i 
poczucia męskości Nuić wykreował krytyczną przypowieść 
o panujących w regionie konfliktach narodowościowych. 
Wszechobecny upał i pozbawione zieleni ujęcia krajobrazu 
pogłębiają atmosferę przygnębienia, od której uciec można 
jedynie poprzez mądrość i szacunek.

Wielokrotnie nagradzany tytuł (między innymi najlepszy 
film nieanglojęzyczny na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Palm Springs 2009, najlepsze zdjęcia, najlepszy 
scenariusz i najlepsza muzyka na FF w Puli 2009) sugeruje, 
że także w krajach byłej Jugosławii – podobnie jak w Polsce 
– osioł to nie tylko określenie zwierzęcia, ale też głupiego, 
upartego człowieka. Premiera - 7 listopada, godz. 20:00 

ReżyseRia Antonio Nuić
WystęPują Nebojša Glogovac, Nataša Janjić, Roko Roglić, 
Tonko Lonza
Gatunek Dramat
ORyGinalny tytuł Kenjac
ROk 2009

Jest rok 1995. Tego lata odbyła się wojskowa operacja Burza. 
Po siedmiu latach nieobecności  Boro (Nebojša Glogovac) 
wraz z żoną i synem  odwiedza swoją rodzinną wioskę. Chce 
spotkać się z bratem, któremu wraz z rodziną udało się 
wyjechać z Sarajewa. Boro wiecznie walczy ze swoją żoną 
(Nataša Janjić) i w ogóle nie rozmawia z ojcem (Tonko Lonza). 
Czy w ciągu dwóch tygodni mężczyzna rozwiąże rodzinne 
konflikty i nauczy się bycia lepszym mężem dla swojej żony i 
ojcem dla swojego syna?

Uparty bez powodu?
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Euroshorts 
Chorwacja 

każda legenda ma swój początek, a wielu wspaniałych 
reżyserów swoje kariery zaczynało od produkcji filmów 
krótkometrażowych. Te niewielkie próbki geniuszu pod 
wieloma względami są o wiele trudniejsze w wykonaniu, 
niż film pełnometrażowy. stworzenie interesującej historii 
opowiedzianej w tak krótkim czasie wymaga zarówno 
wyobraźni, jak i umiejętności – obie te cechy posiadają ci, 
którym przeznaczone jest być wielkimi. 

kino europa gości kolejne pokolenie wschodzących 
chorwackich twórców filmowych, którzy swoją wyjątkową 

pracą dzielą się z całym światem. w euroshorts chorwacja, 
programie poświęconym sztuce filmów krótkometrażowych, 
z przyjemnością prezentujemy krótkie, ale wspaniałe 
historie. 

chorwacja jest przepięknym krajem położonym na 
Bałkanach. Przetrwała tragiczne wydarzenia ostatnich lat i 
dziś zaskakuje kreatywnością swoich mieszkańców. wszak 
geniusz może narodzić się wszędzie!

telePORt ZOvkO - Teleport Zovko, 2013
ReżyseRia Predrag Licina

Po długim oczekiwaniu wreszcie jest! Pierwszy w Chorwacji Teleport Zovko! W 
zaledwie kilka sekund zabierze cię gdzie tylko chcesz.

PRZystOjniak - Liepotan, 2013
ReżyseRia Sasa Ban

Kręcenie reklam może być nudne, szczególnie gdy jest się statystą. Praca Mai 
polega na opiece na statystami. Ma też niewdzięczne zadanie podzielenia ich 
według wyglądu. Ładniejsi z przodu, bliżej kamery, brzydsi na dalszym planie. Co 
gorsza, jednym ze statystów jest nowy chłopak Mai. Mladen nigdy nie uważał się 
za przystojniaka.

Specjalnie wyselekcjonowane Chorwackie produkcje
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kOChanie - Balavica, 2013
ReżyseRia Igor Mirković

Dwójka dzieciaków na szczycie drapacza chmur. Widok na morze. On jest 
Tomkiem Sawyerem, a ona Alicją z Krainy Czarów. Spacerują wzdłuż krawędzi 
dachu robiąc wszystko to, czego nie powinni. Tamtego lata, zostawiona pod 
opieką babci, zakocha się pierwszy raz. Na szczęście babcia nie ma o tym pojęcia, 
rzadko wychodzi z domu. Rodziców nie ma, rozmawiają z nią przez telefon, ale 
chyba coś ukrywają.

PieRWsZa dama dubRavy - Prva Dama Dubrave, 2010
ReżyseRia Barbara Vekarić

Amra to atrakcyjna i utalentowana nastolatka mieszkająca na obrzeżach 
Zagrzebia. Rap uczynił z niej osobę dość popularną w okolicy. „Menadżer” Amry 
ma nawet w planach nakręcenie teledysku, ale dziewczyna musi zajmować się 
młodszą siostrą. Nie ma jednak zamiaru zaprzepaścić swojej wielkiej szansy..

RaZem - Together, 2014
ReżyseRia Daniel Kusan

Jest bezrobotną matką z dwuletnim dzieckiem robiącą wszystko by znaleźć 
pracę i zacząć normalne życie w tym zwariowanym świecie, w którym chwile 
relaksu są na wagę złota. Jedyne oparcie ma w mężu, z którym często rozmawia 
przez telefon. Mąż pracuje w sklepie motoryzacyjnym, ale niedługo straci tę 
pracę. Jest wściekły, że nie potrafi utrzymać własnej rodziny. Jego rozmowy z 
żoną są powierzchowne, często przerywane i pozbawione czułości. Jedyne co im 
pozostało to przetrwanie tego okropnego dnia wypełnionego nieważnymi ludźmi 
i ich problemami, na które tylko tracą swój czas. W domu, z rodziną odnajdują 
spokój. 

CukieReCZek - Mucica, 2012
ReżyseRia Aldo Tardozzi

Nadszedł dzień, w którym Tvrtko musi wybrać właściwą drogę – drogę do szkoły.
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Chorwacja

Bałkańska historia miłosna

Gangster 
Miłości 

ReżyseRia Nebojsa Slijepcevic
Gatunek Dokument
ORyGinalny tytuł Gangster te voli
ROk 2013

Nediljko Babic, znany również jako Gangster, pomaga bułgarskiej samotnej matce znaleźć w Chorwacji nowego męża. Seria zdarzeń 
ujawnia prawdziwą naturę konserwatywnych mężczyzn, którzy woleliby umrzeć w samotności niż poślubić cudzoziemkę z dzieckiem.  

Poszukiwania męża to dla bułgarskiej samotnej matki 
nie lada wyzwanie. Na szczęście są na tym świecie 
zbawiciele miłości, ludzie oddani sprawie i szczerze 
pomagający innym w poszukiwaniu drugiej połówki. 
Taki właśnie jest tytułowy Gangster miłości, który 
podjął się zadania znalezienia właściwego mężczyzny 
dla naszej bohaterki.

Gangster… jest debiutanckim filmem dokumentalnym 
reżysera Nebojsy Slijepcevicia. Historia Bułgarki 
poszukującej w Chorwacji męża ma swoje drugie 
dno – tradycyjny Chorwat wolałby umrzeć niż 
związać się z kobietą z dzieckiem, która na dodatek 

jest innej narodowości.Premierowy pokaz filmu 
odbył się na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych ZagrebDox, gdzie Gangster miłości 
od razu otrzymał Nagrodę Publiczności. Lekka i 
przyjemna fabuła wzbogacona komediowym tonem 
umieszcza go w kategorii tych filmów, które oglądamy 
wyłącznie dla relaksu. Niemniej jest to głęboki 
wgląd w mentalność, problemy społeczne i naturę 
związków – szczególnie z perspektywy mężczyzn. 

Dołącz do Mai i Gangstera w poszukiwaniu miłości. 
Czy odnajdą to czego szukają? 

Premiera - 13 listopada, godz. 20:00
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Mroczny rodzinny sekret wychodzi na jaw

Rodzina stanowi kamień węgielny społeczeństwa. To w jej 
obrębie rodzą się pierwsze wartości, etyka i moralność. To 
ona uczy nas odróżnić dobro od zła. Jednak nie wszystkie 
rodziny działają według tego schematu, niektóre z nich 
wyznaczają bardzo cienką linię pomiędzy dobrem i złem. 
Kino Europa zaprasza na tydzień w zaśnieżonej Chorwacji, 
gdzie poznacie Tatusia i mroczne sekrety jego rodziny. 

Tatuś to niezależna produkcja fabularna w reżyserii 
nagradzanego chorwackiego reżysera i scenarzysty Dalibora 
Matanicia. Główni bohaterowie filmu, dwie siostry i chłopak 
jednej z nich, wyruszają do odległej wiejskiej chaty by 

odwiedzić ojca dziewczyn. Na tle śnieżnego krajobrazu 
córka próbuje zjednoczyć rozbitą rodzinę, ale zamiast tego 
odkrywa mroczny rodzinny sekret. Będący wypadkową 
dramatu rodzinnego, suspensu i thrillera Tatuś oferuje 
polemiczny i zaskakujący wgląd w rodzinne relacje. Rzucając 
cień na hipotetycznie ekstremalne sytuacje zaprasza do 
przemyśleń i refleksji. Co zrobi kobieta zdradzana przez 
chłopaka z… własną siostrą? Jak zareagować gdy twój ojciec 
zabija kogoś, kogo kochasz najbardziej na świecie? 

Zapraszamy na wyjątkowy wymiar chorwackiej kinematografii 
– nagradzany na festiwalach filmowych dramat Tatuś. 

Tatuś Chorwacja

ReżyseRia Dalibor Matanić
WystęPują Judita Frankovic, Iva Mihalic, Igor Kovac
Gatunek Thriller
ORyGinalny tytuł Ćaća
ROk 2011

Główna bohaterka (Judita Frankovic) namawia siostrę (Iva Mihalic) i chłopaka (Igor Kovac) by towarzyszyli jej w wyprawie do Liki. To 
tam mieszka dziś ojciec dziewczyn (Ivo Gregurevic), który lata temu opuścił rodzinę. Dziś ojciec jest ciężko chory, więc jest to dla niej 
ostatnia szansa na wyjaśnienie spraw z przeszłości. W pokrytej śniegiem głuszy wychodzą na jaw ukrywane od lat rodzinne sekrety.

Premiera - 13 listopada, godz. 20:00 Premiera: - 14 listopada, godz. 20:00 
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Nina 
Badrić

Chorwacja
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Chorwacka muzyka nie jest dziś zbyt popularna w 
mainstreamowych stacjach radiowych. Postanowiliśmy 
położyć temu kres! Wszystkich melomanów zapraszamy 
na specjalnie przygotowane najnowsze wydanie 
Euromuzyki poświęcone Ninie Badrić. Posłuchajcie 
czarującego głosu jednej z największych chorwackich 
gwiazd współczesnej sceny muzycznej!

Jej kariera obejmuje już ponad dwadzieścia lat. Dziś Nina 
jest jedną z najbardziej utalentowanych i najczęściej 
nagradzanych chorwackich piosenkarek. Sukcesy odnosi 
także poza granicami swojego kraju, między innymi w 
Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Słowenii i 
Turcji. Hipnotyzujące utwory Badrić zabierają nas na 
rajskie chorwackie wyspy przypominając najbardziej 
romantyczne piosenki Christiny Aguilery. Sukces, 
nagrody i popularność towarzyszą Ninie także poza 

chorwacką granicą, gdzie publiczność okrzyknęła ją jedną 
z najlepszych i najbardziej lubianych piosenkarek regionu 
byłej Jugosławii. Swoją karierę muzyczną rozpoczęła 
w wieku zaledwie 9 lat. Śpiewała wtedy w chórze 
dziecięcym „Zvjezdice”. Szybko jednak dostrzeżono jej 
talent i pozwolono na rozwój kariery solowej. W chórze 
Nina nauczyła się śpiewać gospel, a liczne koncerty 
budowały jej poczucie scenicznej wartości. Kilka lat 
później talent zaprowadził Badrić na scenę Eurowizji, 
gdzie reprezentowała rodzinną Chorwację. 

Flirtuje z muzyką gospel, R&B, sevdah, popem, 
macedońską muzyką ludową i jazzem. W każdym z tych 
gatunków pozostawia swój wkład, osobistą interpretację, 
obok której nie można przejść obojętnie. Dziś swoim 
głosem uraczy widzów Kina Europa!  

Diwa chorwackiego popu w Kinie Europa!

hity:   “takvi kaO ti,” “GOdine nestvaRne,” “ČaRObnO jutRO”
Gatunek:  POP, GOsPel, Rnb, sevdah

Nina Badrić urodziła się 4 lipca 1972 roku w 
Chorwacji. Przed rozpoczęciem kariery w przemyśle 
rozrywkowym pracowała w banku jako kasjerka. 
Na początku lat 90. zaczęła występować na scenie 
muzycznej, a jej repertuar zmieniał się wraz z 
głównym nurtem. Jest popularna także poza 
granicami swojego kraju, między innymi w Serbii, 
Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Słowenii oraz 
Turcji.

Premiera - 16 listopada, godz. 17:30
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Chorwacja
Oszukać system

72 
Dni

ReżyseRia Danilo Šerbedžija
WystęPują Rade Šerbedžija, Krešimir Mikić, Bogdan Diklić, 
Živko Anočić
Gatunek Komedia
ORyGinalny tytuł 72 dana
ROk 2010

Mieszkająca w niewielkiej wiosce w Lice rodzina utrzymuje się z emerytury babci Nedji „odziedziczonej” po zmarłym dziadku Djuradju. 
Śmierć babci pozbawia ich głównego źródła dochodu. Przerażeni, szybko wymyślają pewien sprytny plan… 

Jak chytrze wykorzystać państwowy system 
emerytalny? Oni znaleźli na to sposób! W 
listopadowym Kinie Europa poznacie pewną 
chorwacką rodzinę i jej sprytny plan wyłudzenia 
emerytury zmarłej babci. Gangsterzy, niekompetentni 
policjanci i ukryte miny lądowe to wyjątkowy przepis 
na 72 dni śmiechu.

Błyskotliwa czarna komedia jest fabularnym 
debiutem Danilo Serbedziji. W roli głównej reżyser 
obsadził swojego ojca Radego Serbedziję – znanego 
z hollywoodzkich szlagierów (Mission Impossible 
II, Batman Początek, X-Men: Pierwsza klasa, Zanim 
spadnie deszcz, Oczy szeroko zamknięte, Święty) 
wiodącego aktora scenicznego i kinowego byłej 

Jugosławii. Rade gra tu okaleczonego patriarchę 
wyjątkowo dysfunkcyjnej rodziny utrzymującej się z 
emerytury babci, wdowy po kucharzu amerykańskiej 
armii. Świetna gra aktorska doświadczonej obsady 
w połączeniu ze znakomitymi zdjęciami doskonale 
oddającymi zniszczoną przez wojny bałkańską wieś 
(warto tu wspomnieć, że operatorem kamery był 
Sasa Rendulić) zaowocowały Nagrodą Publiczności 
na Festiwalu Filmowym w Puli i wieloma innymi 
nagrodami na kolejnych międzynarodowych 
festiwalach filmowych.

Kino Europa zaprasza do obejrzenia niezwykłej 
chorwackiej komedii, oficjalnego kandydata tego 
kraju do Oscara 2012. 

Premiera - 21 listopada, godz. 20:00
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Pieniądze 
i medycyna

Chciwość to ludzka wada. Kiedy tylko pojawia się okazja do 
posiadania większych pieniędzy, władzy czy innych dóbr, 
zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi wszystko by osiągnąć swój 
cel. Kino Europa zaprasza na premierę Pieniędzy i medycyny 
– filmu o bezwzględnym lekarzu, który nie cofnie się przed 
niczym, byle tylko zająć należne mu w tym świecie miejsce.

Pieniądze i medycyna to współczesna historia o odnoszącym 
sukcesy, ale niemoralnym i skorumpowanym ginekologu 
dążącym do realizowania własnych ambicji z pomocą… 
zagrzebskiej mafii. Film w reżyserii Branko Schmidta jest 
adaptacją powieści Ivo Balenovicia, z którym Schmidt 
współpracował już przy swoim poprzednim filmie Metastazy. 
Portretujący skorumpowane chorwackie społeczeństwo 

film posłużył jako pryzmat do szokująco wiarygodnej analizy 
nieszczęść całego narodu. Szczerość i świetna gra aktorska to 
dwa główne składniki, dzięki którym Pieniądze i medycyna 
otrzymały aż pięć nagród na Festiwalu Filmowym w Puli 
(najlepszy reżyser, najlepszy dyrektor artystyczny, najlepsza 
pierwszoplanowa rola męska, najlepsze zdjęcia, Nagroda 
Specjalna w kategorii najlepsza charakteryzacja).  

Kino Europa zaprasza na niezapomnianą produkcję 
określoną przez krytyków mianem „okrutnego, filmowego 
komentarza współczesnych czasów wcinającego się w chorą 
tkankę społeczną, gdzie nie ma żadnych granic pomiędzy 
przyzwoitymi obywatelami a prawdziwymi szumowinami”. 
Unikalny kinowy majstersztyk wstrzymujący bicie serca! 

ReżyseRia Branko Schmidt
WystęPują Rene Bitorajac, Zrinka Cvitešić, Nataša Janjić, Leon 
Lučev
Gatunek Dramat
ORyGinalny tytuł Ljudožder vegetarijanac
ROk 2012

Danko Babić (Rene Bitorajac) jest ambitnym i amoralnym ginekologiem pracującym w znanej chorwackiej klinice płodności. Kiedy 
szefem kliniki zostaje jego kolega, Bantić (Kresimir Mikic), Danko postanawia zrobić wszystko, by odebrać mu to stanowisko. Bezlitosne 
działania prowadzą do serii fatalnych błędów skutkujących śmiercią pacjenta.

Premiera - 28 listopada, godz. 21:30 

Ten mężczyzna żywi się ludzkim 
życiem

Chorwacja
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italy

WystęPują Kresimir Mikic, Mei Sun, Leon Lucev
ReżyseRia Branko Schmidt
ROk 2006
ORyGinalny tytuł Put lubenica

Wściekły Pies (Kresimir Mikic) pomaga w przemycaniu nielegalnych imigrantów przez leżącą na granicy Chorwacji i Bośni i Hercegowiny 
rzekę Sawę. Przepełniona ludźmi łódź wywraca się, a płynący nią imigranci toną. Przeżyć udaje się wyłącznie młodziutkiej Chince, którą 
mężczyzna postanawia ukryć. Pod jej wpływem Wściekły Pies przechodzi ogromną przemianę. Niestety, dla mafii dziewczyna jest tylko 
niewygodnym świadkiem, dlatego przy pomocy lokalnego komendanta (który nota bene jest wujkiem głównego bohatera) porywają 
Chinkę. 

Zrażeni trudnymi warunkami pracy i biedą ludzie często 
zmuszeni są do podjęcia jednej z najtrudniejszych decyzji 
w życiu i opuszczenia rodzinnego miasta, kraju czy nawet 
kontynentu. Wszystko to z nadzieją na lepsze jutro. Niestety, 
pogoń za szczęściem i wolnością sprzyja handlarzom 
ludźmi, co nierzadko prowadzi do tragedii. Melonowa trasa 
to opowieść o pewnej Chince szukającej bezpiecznego 
schronienia na granicy Chorwacji i Bośni i Hercegowiny.

Film znanego chorwackiego reżysera Branko Schmidta 
opowiada historię Chinki, nielegalnej imigrantki, oraz jej 
współtowarzyszy podróżujących tak zwanym „melonowym 
szlakiem” – znaną trasą przemycającą ludzi do Europy 
Zachodniej. Niestety, łódź, którą mieli odpłynąć imigranci 
ulega uszkodzeniu. Chinka zostaje sama w obcym kraju, 

na dodatek zakochuje się w byłym żołnierzu. Inspiracją 
scenariusza Melonowej trasy była prawdziwa historia 
dwunastu nielegalnych chińskich imigrantów, którzy 
w latach 90. ubiegłego wieku utonęli w oddzielającej 
Europę Zachodnią od Europy Południowej rzece Sawie. 
Skupiona wokół problemu handlu ludźmi produkcja zwraca 
także uwagę na ogromne bariery kulturowe i językowe 
szczególnie zauważalne w romantycznej relacji głównych 
bohaterów, którzy nie potrafią udźwignąć największego 
ciężaru – miejsca urodzenia.

Zapraszamy na gorzką historię o miłości, odkupieniu i ludzkiej 
chciwości – filmową mieszankę Biutiful Alejandro Gonzáleza 
Iñárritua i Niewygodnej prawdy Larysy Kondracki. 

Premiera - 28 listopada, godz. 20:00 

Chorwacja

W poszukiwaniu lepszego miejsca

MELONOWA 
TRASA
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w jaki sposób artysta przedstawia obrazy z życia 
człowieka oddanego nauce? odpowiedź na to 
szczególne pytanie znajdziecie w poruszającym 
dokumencie poświęconym jednemu z największych 
belgijskich naukowców, christianowi de duve’owi. 
kino europa zaprasza na Portret noblisty: Christian de 
Duve – wyjątkowo szczerą opowieścią o życiu i pracy w 
służbie ludzkości.

Film dokumentalny Portret noblisty: Christian de 
Duve to niecodzienny wgląd w życie i pracę znanego 
belgijskiego cytologa i biochemika. Bardzo osobiste 
podejście reżyserki odkrywa przed nami ukryte oblicze 
duve’a. Podejście osobiste, bo film nakręciła wnuczka 
lekarza, aurélie wijnants. w ten sposób powstało coś 
na granicy intymności i uniwersalności.

czuły portret christiana de duve’a podąża śladami 
jego badań naukowych, opowiada o instytucie, 
który stworzył oraz jego podróży przez naukę i życie. 
dokument stwarza okazję do refleksji nad takimi 
tematami jak religia, wojny czy przyszłość naszej 
planety i całego rodzaju ludzkiego.

składając hołd jednej z najważniejszych postaci XX wieku 
kino europa zaprasza na dokument o zaskakującym 
życiu belgijskiego noblisty. 

Codzienne oblicze naukowca

  Portret noblisty:  
Christian 

de Duve
Francja

diReCtOR Jacques Vichet
GenRe documentary
ORiGinal title André Le Notre, le jardinier du roi
yeaR 2014

André Le Notre is certainly the most famous French 
gardener. He was also drawer, architect, engineer, 
landscape artist and urbanist. He worked for Louis 
XIV from 1645 until 1700 and designed the gardens of 
Versailles, Vaux le Vicomte, Chantilly and Fontainebleau, 
as well as the Tuileries in Paris. 

Premiera - 24 listopada, godz. 19:00

ReżyseRia Aurélie Wijnants
Gatunek Dokument
ORyGinalny tytuł Portrait de Nobel : Christian de Duve
ROk 2012

Portret Christiana de Duve’a, laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie medycyny, założyciela Instytutu de Duve’a. 
Akcja filmu dzieje się w roku 1974, wtedy właśnie belgijski 
lekarz otrzymał jedną z najważniejszych na świecie nagród. 
Dokument opowiada o karierze badawczej, początkach prac 
nad instytutem i autorskim rozwoju noblisty.  



18  | PODRECZNIK KINO | LISTOPAD 2014 | 

Francja

Wizyta w najpiękniejszym francuskim 
sanktuarium

Wzgórze Świętego 
Michała

ReżyseRia Jacques Vichet
Gatunek Dokument
ORyGinalny tytuł Mont Saint Michel
ROk 2014

Położone w Normandii Wzgórze Świętego Michała jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. Swoją reputację 
zawdzięcza zarówno duchowej jak i symbolicznej sile oraz ważności historycznej i architektonicznej. Monument jest wyjątkowym 
przykładem sztuki średniowiecznej łączącej niebo i ziemię, człowieka i naturę. 

Jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez 
turystów miejsc. Architektura sanktuarium zdumiewa 
każdego, kto widzi je po raz pierwszy. Było już 
opactwem, fortyfikacją i więzieniem, a dziś jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów 
turystycznych. Kino Europa zaprasza na wyjątkowy 
spacer murami Świętego Michała!

Film dokumentalny w reżyserii znanego już 
widzom Kina Europa Jacquesa Vicheta (cykl 
programów o francuskich pałacach) opowiada o 
historii inżynieryjnego cudu, jakim niewątpliwie 
jest sanktuarium Michała Archanioła. Wraz z 

analizą kolejnych wyzwań stawianych ówczesnym 
budowniczym poznajemy nieznane dotąd tajemnice 
tego miejsca. Zapraszamy na jedyną w swoim 
rodzaju wyprawę do klejnotu francuskiej korony 
architektonicznej. Sprawdźcie dlaczego każdego roku 
na znajdujące się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO Wzgórze Świętego Michała dociera aż trzy 
miliony turystów.

Poznajcie sekrety legendarnego francuskiego 
sanktuarium i otaczającej je zatoki. Usiądźcie 
wygodnie przed telewizorami i pozwólcie się tam 
zabrać! 

Premiera - 17 listopada, godz. 19:00 
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Francja

Miłość ponad wszystko

MANON 
LESCAUT

ReżyseRia Gabriel Aghion
WystęPują Céline Perreau, Samuel Theis, Xavier Gallais
Gatunek Romans, dramat
ROk 2013

Amiens, rok 1713. Des Grieux jest wzorowym uczniem kolegium, nad wyraz inteligentnym jak na swoje lata, przygotowującym się 
do zostania rycerzem Orderu Malty młodym człowiekiem. Nieoczekiwanie poznaje Manon Lescaut, córkę producenta świec. To 
była miłość od pierwszego wejrzenia.

na wołanie miłości nic nie poradzimy i choćby przyszłość 
zawodowa rysowała się w najjaśniejszych barwach, 
tęskniące za drugą połówką serce zmierza czasami w 
zupełnie innym kierunku. kino europa zaprasza do XViii – 
wiecznej Francji, gdzie poznacie historię Manon Lescaut!

dramat niezależny w reżyserii Gabriela aghiona jest 
adaptacją powieści Historia kawalera des Grieux i 
Manon Lescaut antoine’a Françoisa Prévosta. Poznajemy 
tu historię wzorowego ucznia kolegium, przyszłego 

nauczyciela, który nieoczekiwanie zakochuje się w 
mieszczańskiej dziewczynie i pokonuje wiele przeszkód 
by tylko być z ukochaną.

To historia prawdziwej miłości dalekiej od oceniania 
drugiego człowieka. dla miłości do kobiety główny 
bohater oszukuje, kradnie, a nawet zabija. czy uczucie 
zwycięży w tej ciągłej walce o siebie? nie przegapcie 
zachwycającej produkcji z doborową francuską obsadą.

Premiera - 20 listopada, godz. 21:00 
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Uzyskali idealną równowagę pomiędzy electro 
popem a indie folkiem. na rynku muzycznym 
zadebiutowali całkiem niedawno, ale o sukcesie 
jaki już osiągnęli marzy nie jeden wykonawca. 
kino europa zaprasza na premierowe wydanie 
euromuzyki poświęcone utalentowanemu 
duetowi Lilly Wood & The Prick goszczącemu 
dziś na pierwszych miejscach światowych list 
przebojów!  

nazwa zespołu ma symbolizować przejście z 
etapu dzieciństwa do dorosłości. Francuski duet 
Lilly Wood & The Prick łączy elektro, folk i funk z 
bardzo prostymi tekstami, co nadało mu miano 
jednej z najbardziej czarujących francuskich grup 
popowych. ich przypadkowe spotkanie w jednej 
z paryskich kawiarni w 2006 roku nieoczekiwanie 
stało się zalążkiem do powstania duetu. niemal 
natychmiast francusko-izraelska wokalistka nili 
Hadida i paryski gitarzysta Benjamin cotto zajęli 
się pisaniem wspólnych utworów. w 2009 roku 

wydali pierwszą ePkę zatytułowaną Lilly who 
and the what? krążek bardzo szybko zyskał 
popularność wśród publiczności.

dziś na swoim koncie mają już dwa albumy 
studyjne i nagrodę Les Victoires de la Musique 
(prestiżowa francuska nagroda muzyczna). ich 
największy hit „Prayer in c” króluje na listach 
przebojów w kolumbii, stanach zjednoczonych, 
angoli i argentynie. Tego i wielu innych 
utworów Lilly Wood & The Prick posłuchacie w 
listopadowym wydaniu euromuzyki.  

w skład francuskiego duetu Lilly Wood & The Prick wchodzą wokalistka nili 
Hadida i gitarzysta Benjamin cotto. Grupa komponuje głównie utwory łączące 
pop z folkiem. ich najsłynniejszy utwór to „Prayer in c”. w 2014 roku niemiecki 
dJ robin schulz wydał remix popularnego kawałka. Piosenka znalazła się na 
pierwszych listach przebojów w austrii, Belgii, Francji, niemczech, włoszech, 
Holandii, szwajcarii i wielkiej Brytanii.

Premiera - 16 listopada, godz. 18:00 

Francja
Najlepsze brzmienia królów francuskiego indie popu

Lily Wood & The Prick

hity:  “PRayeR in C,” “hey it’s Ok,” “middle Of the niGht”
Gatunek: POP
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Premiera - 22 listopada, godz. 18:00

co dzieje się za kulisami filmu? Jak reżyser traktuje obsadę 
i pozostałych członków ekipy? w jakim, społecznym 
i politycznym, kontekście powstaje nowa produkcja? 
kino europa zaprasza na dzieje filmu, serię filmów 
dokumentalnych odpowiadających na te i wiele innych 
pytań.

Ta trzydziestoodcinkowa seria odkrywa sekrety kultowych 
filmów, tajemnice ich reżyserów, warunki w jakich 
powstawały oraz przypomina prezentowane przez nie epoki. 
każdy z odcinków został nakręcony przez innego reżysera i 
skupia się na jednym wybranym przez niego filmie; zawiera 

też wyjątkowe wywiady z reżyserem, głównymi bohaterami 
oraz historykami kina. całość zapewnia holistyczny pogląd na 
daną produkcję. dzieje filmu to ogromne wyczucie estetyki 
i kompleksowy opis filmów takich jak osławiona alfreda 
Hitchcocka, rzym, miasto otwarte roberto rosselliniego, 
Tess romana Polańskiego, słodkie życie Federico Felliniego, 
Parasolki z cherbourga Jacquesa demy’ego czy komedianci 
Marcela carné.

zapraszamy na dokumentalną podróż do świata kina, 
w czasie której poznacie kulisy powstawania waszych 
ulubionych filmów fabularnych. 

ReżyseRia Thierry Tripod
WystęPująt François Truffaut, Jeanne Moreau, stéphane Hessel, 
serge rezvani
Gatunek dokumenta
ORyGinalny tytuł Il était une fois… Jules et Jim
ROk 2008

François Truffaut nakręcił Julesa i Jima w 1961 roku. Inspiracją była entuzjastycznie odkryta autobiograficzna powieść Henriego Pierre’a 
Roché’a oraz miłość do aktorki Jeanne Moreau, bez której ten film nigdy by nie powstał. Współpraca Jeanne i Françoisa przekształciła 
tę historię w miłosny trójkąt. Truffaut, człowiek kochający kobiety, marzył o stworzeniu „czysto miłosnego trójkąta”. Kręcąc Julesa i 
Jima chciał też pokazać, że rozumiał swoją matkę.

Dzieje filmu:
Jules i Jim
Françoisa Truffauta

Premiera - 16 listopada, godz. 18:00 

Francja

hity:  “PRayeR in C,” “hey it’s Ok,” “middle Of the niGht”
Gatunek: POP
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Jego muzykę można śmiało określić mianem relaksującej 
mieszanki rytmów hip-hopu połączonych z r&B i 
chilloutem. dziś nowa gwiazda holenderskiego hip-hopu 
błyszczy na wielu europejskich scenach muzycznych. z 
dumą prezentujemy niezaprzeczalnie utalentowanego 
rapera, przyszłego króla międzykontynentalnych tras 
koncertowych: Mr. Probz w kinie europa!

choć o holenderskim raperze nie mówi się w jeszcze wielu 
miejscach na świecie, to jego muzyka jest już doskonałym 
przykładem niezrównanego talentu. Podobnie jak w 
przypadku rodaków, duetu Bingo Players, Martina Garrixa i 
nicky’ego romero, singiel Mr. Probza od razu trafił na szczyt 
europejskich list przebojów.

karierę zaczynał wśród graffitowców, ale to rola w musicalu 
Bolletjes Blues! otworzyła przed nim drzwi do świata muzyki. 
w samą porę! Pierwsza seria niezależnych wydawnictw 
zaowocowała nagrodą state award w kategorii najlepszego 
nowego artysty. w przypadku muzyków niezależnych 
takie wyróżnienie zdarza się niezwykle rzadko. Prawdziwą 
popularność przyniósł mu jednak wydany w listopadzie 
2013 utwór „waves”. Brytyjczycy kupili aż 150 000 kopii, 
a wykonany przez niemieckiego dJa robina schulza remix 
singla trafił do pierwszej dziesiątki najczęściej słuchanych 
utworów w Belgii, Francji i Holandii. 

Poznajcie jednego z najlepszych holenderskich raperów. 
Jeszcze nie raz usłyszy o nim cały świat! 

MR. 
PROBZ

Holenderski raper, producent, aktor i autor tekstów. znany z utworów pisanych w językach holenderskim i angielskim. w 2013 
roku wydał singiel „waves”. w 2014 roku utwór doczekał się remixu w wykonaniu niemieckiego dJa robina schulza i zyskał 
międzynarodową rozpoznawalność.

hity:  “Waves,” “dO it all aGain,” “dRivin’”
Gatunek: hiP-hOP, Rnb

  holandia

Premiera - 23 listopada, godz. 18:00 

Nowa gwiazda europejskiej muzyki elektornicznej
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Calvin Harris
szkocja

choć osamotnione nastolatki mogą prowadzić rozpaczliwe 
życie, niektórzy z nich stają się wielkimi artystami. Jedynymi 
przyjaciółmi Calvina Harrisa był komputer i mnóstwo 
elektronicznych dźwięków. rezultat? artysta znany jest dzisiaj ze 
swoich fantastycznych brzmień na całym świecie. kino europa 
zaprasza na wyjątkową imprezę!

Calvin Harris urodził się aby być gwiazdą. Po nieudanej próbie 
zostania piłkarzem jego uwagę przykuły komputery. To właśnie 
za ich pośrednictwem muzyk osiągnął sukces, sławę i fortunę. w 
wieku czternastu lat miał na swoim koncie nagrania stworzone 
w zaciszu własnej sypialni. Trzy lata później artysta posiadał już 
własną kompilację elektroniczną. 
Muzyka calvina Harrisa, podobnie jak wino, z wiekiem staje się 
coraz lepsza. Po premierze debiutanckiego singla „Vegas”, który 
osiągnął dziesiąte miejsce na brytyjskich listach przebojów, muzyk 
stworzył hity takie jak „Bounce”, „Let’s Go” i „sweet nothing”.

w tym miesiącu w specjalnym wydaniu euromuzyki prezentujemy 
tego niezwykle utalentowanego artystę. współpracowały z nimi 
takie gwiazdy jak: rihanna, LMFao czy Florence welch. Ściany 
jego domu pokryte są wyróżnieniami MTV i Grammy. witamy 
na elektryzującej imprezie, której gospodarzem jest jeden z 
najlepszych brytyjskich dJ-ów. nie przegap zabawy w rytmie 
największych przebojów calvina Harrisa 

Calvin Harris, szkocki dJ, piosenkarz, autor tekstów i 
producent, urodził się 17 stycznia 1984 roku w dumfries. 
w 2007 roku wydany został jego debiutancki album i 
created disco. Pochodzące z płyty single „acceptable 
in the 80s» i „The Girls» podbiły europejskie listy 
przebojów. drugi album studyjny ready for the 
weekend stał się numerem jeden w wielkiej Brytanii. 
znalazły się na nim hity „i’m not alone», „ready for 
the weekend», „Flashback» i „you Used to Hold Me». 
Harris był nominowany do wielu nagród muzycznych, 
między innymi BriT i The ivors.

Gatunek: eleCtRO
hity: “blame,“ “summeR,“ “i need yOuR 
lOve,“ “undeR COntROl,“ “sWeet nOthinG“

Premiera - 30 listopada, godz. 18:00 

Calvin Harris na wyciągnięcie ręki w Kinie Europa



06:00

07:40
08:40
10:50
12:00
14:00
15:00

15:20
17:00

19:00

20:00

23:00

23:20
01:00

03:00

04:00

• Richelieu, purpura i 
krew
• Wagner w Wenecji
• Łańcuchy wolności
• Zwykły gest
• Gorzkie wiśnie
• Ludzie rzeki
• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Kościoły Paryża: 
Bazylika Sacré Cœur
• Diabelskie sztuczki

• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Kościoły Paryża: 
Bazylika Sacré Cœur
• Diabelskie sztuczki

06:00
07:00

07:20
09:00

11:00

12:00
14:00
15:30

18:00
19:30
21:00

22:30
00:00
01:30

03:00
04:30

• Ludzie rzeki
• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Kościoły Paryża: 
Bazylika Sacré Cœur
• Diabelskie sztuczki
• Kosmonautka
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów

• Niańki
• Odlot
• Grudniowe 
ocieplenie
• Melonowa trasa
• Kosmonautka
• Nakarm mnie 
słowami
• Niańki
• Odlot

06:00
07:30

08:30

10:00
11:30
13:00

14:30

15:30
17:00
18:40
20:00
21:35

00:00
01:40
03:00
04:40

• Kosmonautka
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Nakarm mnie 
słowami
• Niańki
• Odlot
• Grudniowe 
ocieplenie
• Dzieje filmu: 
Pogarda
• Pink 
• Grając ofiarę
• Pod napięciem
• Kobieta i pięć słoni
• Dzieje filmu: 
Pogarda

• Grając ofiarę
• Pod napięciem
• Kobieta i pięć słoni
• Belleville-Tokyo

06:00
07:00
08:00

09:30
10:00
10:30
11:00

13:00
14:00

15:40
16:40
18:50

21:50
23:00
00:50

02:30
04:40

• Melodia rzeźnika
• Pan Etrimo
• Na peryferiach 
niebios
• Haute Route odc. 1
• Silbermond
• Euroshorts Niemcy
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Dzieje filmu: Pogarda
• Richelieu, purpura i 
krew
• Wagner w Wenecji
• Łańcuchy wolności
• Zwykły gest

• Wagner w Wenecji
• Gorzkie wiśnie
• Richelieu, purpura i 
krew
• Łańcuchy wolności
• Dzieje filmu: Pogarda
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Tydzień 1

               

Gorzkie wiśnie

Dramat
(Niemcy, 2011)

20:00                

Ludzie rzeki

Dokument
(Belgia, 2012)

22:00

               

Pink

Komedia
(Niemcy, 2009)

22:35

               

Nakarm mnie słowami

Dramat
(Słowenia, 2012)

16:30

Premiera



06:00
07:00
08:30
10:10
11:30
13:05
14:00
15:00
16:00
18:00

22:00
23:00
00:00
02:00
04:00

06:00
07:40
08:30
09:30
10:30
11:00

13:00
14:00

15:00
17:00

18:30

22:00
23:00
01:00

02:30

04:00

06:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00

12:30

14:00
15:50
16:50
17:20

20:00
21:30
22:00
23:50
00:50
01:20
03:00

04:00
05:30

• Dzieje filmu: Pogarda
• Pink 
• Grając ofiarę
• Pod napięciem
• Kobieta i pięć słoni
• Dzieje filmu: Pogarda
• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Niepotrzebny
• Diabelskie sztuczki

• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Niepotrzebny
• Diabelskie sztuczki
• Mamy

• Diabelskie sztuczki
• Euroshorts Belgia
• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Kuchnia Mimmo (17)
• Szósta Podróż Filmów 
Krótkometrażowych Kina 
Europa - program 4
• Pan Etrimo
• André Le Notre, królewski 
ogrodnik
• Jaszczur
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. I
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. II

• Alpejska chatka odc. 1
• Jaszczur
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. I
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. II
• Niedźwiedź

• Jaszczur
• Pan Etrimo
• Alpejska chatka odc. 1
• Haute Route odc. 2
• Kuchnia Mimmo (17)
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. I
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. II
• Niedźwiedź
• Fritkot
• Haute Route odc. 2
• Pamiętnik z Kosowa

• Przerwane pocałunki
• Solo Rex
• Niedźwiedź
• Fritkot
• Haute Route odc. 2
• Pamiętnik z Kosowa
• Theo Angelopoulos, w głąb 
siebie
• Przerwane pocałunki
• Solo Rex

OD PONIEDZIAŁKU 27 DO NIEDZIELI 2
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Tydzień 1

               

Niedźwiedź

Komedia 
(Rumunia, 2012)

20:00

Mamy

Komedia
(Rosja, 2012)

20:00

              

 Theo Angelopoulos, w głąb siebie

Dokument
(Francja, 2008)

19:00



06:00
07:30
09:00

10:00

11:00

12:00

14:00
15:00
16:00
18:00
19:00

22:00
23:00
00:00
02:00
03:00

04:30

• Pink
• Galerianki
• Śmiercionośna 
komórka odc. 1
• Śmiercionośna 
komórka odc. 2
• Śmiercionośna 
komórka odc. 3
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Mamy
• Dzieje filmu: Pogarda
• Grudniowe 
ocieplenie

• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Mamy
• Dzieje filmu: Pogarda
• Grudniowe 
ocieplenie
• Niańki

06:00
07:00
08:00
10:00
11:00

12:30
14:00

15:00
17:00
19:00
20:00

20:20

23:00
01:00
03:00
04:00

04:20

• Pan Etrimo
• Melodia rzeźnika
• Mamy
• Dzieje filmu: Pogarda
• Grudniowe 
ocieplenie
• Niańki
• André Le Notre, 
królewski ogrodnik
• Jaszczur
• Niedźwiedź
• Ludzie rzeki
• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy

• Jaszczur
• Niedźwiedź
• Ludzie rzeki
• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy

06:00

07:00
09:00
11:00
12:00

12:20
14:00

15:00

16:00
17:35
19:00

21:00

23:00
00:00
02:00

03:00
04:35

• André Le Notre, 
królewski ogrodnik
• Jaszczur
• Niedźwiedź
• Ludzie rzeki
• Nieoznaczoność 
Heisenberga
• Idealny nieznajomy
• Do widzenia, jak się 
masz?
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Pożegnanie
• Susa
• Kino ręcznie robione

• Kobieta ze 
złamanym nosem
• Rodzinny obiad
• Dzieci gwiazd
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Pożegnanie
• Susa

06:00
07:50
08:50
09:20
11:00

12:00
13:30
14:00
15:30
17:00

18:00

19:00

21:30
22:00
23:30
01:00

02:00

03:00

04:00
05:30

• Niedźwiedź
• Fritkot
• Haute Route odc. 2
• Kosmonautka
• Theo Angelopoulos, 
w głąb siebie
• Przerwane pocałunki
• Solo Rex
• Pink
• Galerianki
• Śmiercionośna 
komórka odc. 1
• Śmiercionośna 
komórka odc. 2
• Śmiercionośna 
komórka odc. 3

• Euroshorts Włochy
• Pink
• Galerianki
• Śmiercionośna 
komórka odc. 1
• Śmiercionośna 
komórka odc. 2
• Śmiercionośna 
komórka odc. 3
• Przerwane pocałunki
• Euroshorts Włochy
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Tydzień 2

               

Przerwane pocałunki

Dramat
(Włochy, 2010)

20:00                

Niańki

Komedia
(Rosja, 2012)

20:30                

Rodzinny obiad

Dokument
(Chorwacja, 2012)

20:00               

André Le Notre, 
królewski ogrodnik

Dokument
(Francja, 2014)

22:00 Premiera



06:00
08:00
09:00

10:00
11:35
13:00
14:00
16:00
17:00

20:00
21:30
23:00
00:30
02:30
03:30
04:30

06:00
08:00
09:30
10:30
11:00

13:00
14:00
15:00
16:00

19:00
20:00
22:00
23:00
00:50
02:30
04:00

06:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:10
19:00

22:10
00:00
01:10
03:00
03:55

• Dzieci gwiazd
• Rodzinny obiad
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Pożegnanie
• Susa
• Kino ręcznie robione
• Kobieta ze złamanym nosem
• Fritkot
• Diabelskie sztuczki

• Melonowa trasa
• Pod napięciem
• Melonowa trasa
• Pasja
• Kino ręcznie robione
• Fritkot
• Pod napięciem

• Nasza ziemia
• Melonowa trasa
• Fritkot
• Kuchnia Mimmo (18)
• Szósta Podróż Filmów 
Krótkometrażowych Kina 
Europa - program 5
• Torpedo odc. 1
• Torpedo odc. 2
• Torpedo odc. 3
• Torpedo odc. 4

• Rodzinny obiad
• Vegas
• Alpejska chatka odc. 2
• Gorzkie wiśnie
• Hinduski smak miłości
• 180°
• Pocałuj mnie

• Nasza ziemia
• Rodzinny obiad
• Alpejska chatka odc. 2
• Euroshorts Włochy
• Kuchnia Mimmo (18)
• Vegas
• Ich ostatnie lato
• Ule
• Zwykły gest
• Gorzkie wiśnie
• Wagner w Wenecji

• Straszne dzieci
• Zwykły gest
• Pocałuj mnie
• Wagner w Wenecji
• Łańcuchy wolności
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Tydzień 2

               

Nasza ziemia

Dramat
(Włochy, 2006)

17:00

Kuchnia pełna niespodzianek

Dokument 
(Szwajcaria, 2007)

19:00
               

Łańcuchy wolności

Dokumentalny
(Serbia/Kanada, 2010)

20:00



06:00

08:00

09:00
11:00
12:00

14:00
16:00
17:00
18:30

20:00
22:00
00:00
01:00
02:30
03:00

04:00

• Kobieta ze złamanym 
nosem
• André Le Notre, 
królewski ogrodnik
• Jaszczur
• Dobrobyt odc. 1
• Euroshorts 
Chorwacja
• Idealny nieznajomy
• Fritkot
• Belleville-Tokyo
• Euroshorts Francja

• Piekło w Tangerze 
• Idealny nieznajomy
• Fritkot
• Belleville-Tokyo
• Euroshorts Francja
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Piekło w Tangerze 

06:00
08:00
09:00
10:30
11:00

12:00
14:00
16:00

19:00
20:00
22:00
00:00
02:00
03:00
04:00

• Idealny nieznajomy
• Fritkot
• Belleville-Tokyo
• Euroshorts Francja
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Piekło w Tangerze 
• Nasza ziemia
• Nowy człowiek

• Pan Etrimo
• Mamy
• Nasza ziemia
• Nowy człowiek
• Melodia rzeźnika
• Pan Etrimo
• Mamy

06:00
08:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:50
17:30
19:30

21:20

23:00
00:20
02:00
04:00

• Nasza ziemia
• Nowy człowiek
• Melodia rzeźnika
• Pan Etrimo
• Mamy
• Nowy człowiek
• Niedźwiedź
• Mamy
• Euroshorts 
Chorwacja

• Opowieści o 
zwyczajnym 
szaleństwie
• Gangster miłości
• Niedźwiedź
• Grając ofiarę
• Nie jestem martwy

06:00

07:50
09:00
11:00
11:55
14:00
16:00
18:00
19:00

22:00

23:00

01:00

03:00
04:00

• Hinduski smak 
miłości
• Zwykły gest
• Gorzkie wiśnie
• Wagner w Wenecji
• Łańcuchy wolności
• Pocałuj mnie
• Jaszczur
• Dobrobyt odc. 1
• André Le Notre, 
królewski ogrodnik

• André Le Notre, 
królewski ogrodnik
• Euroshorts 
Chorwacja
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Dobrobyt odc. 1
• Jaszczur
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Tydzień 3

               

Euroshorts Chorwacja

Filmy krótkometrażowe
(Chorwacja, 2010-2014)

20:00                

Kusturica, chuligan z 
Bałkanów

Dokument
(Bułgaria, 2012)

19:00
               

Gangster miłości

Dokument
(Chorwacja, 2013)

20:00
               

Melodia rzeźnika

Dokument
(Francja, 2012)

18:00

Premiera Premiera



06:00
07:40
08:00
09:00

10:40
12:00
14:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00

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

06:00
07:30
09:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
19:10

22:00
23:00
00:40
02:30
04:00

06:00
07:40
09:00
10:00
10:30

11:30
12:40
14:30
16:00

18:00
18:30
19:00
21:00
21:30
22:00
23:30
01:00
02:30
04:30

• Niedźwiedź
• Euroshorts Rumunia
• Kolebka wina 
• Opowieści o zwyczajnym 
szaleństwie
• Gangster miłości
• Nie jestem martwy
• Tatuś
• Euroshorts Chorwacja
• Dzieje filmu: Pogarda
• Zwykły gest
• Kino ręcznie robione
• Kierunek Chorwacja

• Słoń
• Tatuś
• Gorzkie wiśnie
• 180°
• Powrót idioty

• Lóve
• Słoń
• Tatuś
• Kuchnia Mimmo (19)
• Dzieje filmu: Pogarda
• Kierunek Chorwacja
• Kino ręcznie robione
• Rodzinny obiad
• Wieża Eiffla
• 180°
• Powrót idioty
• Czy tam na górze będzie 
kino?

• Alpejska chatka odc. 3
• Jaszczur
• Albańczyk
• Niańki
• Lollipop Monster

• Jaszczur
• Belleville-Tokyo
• Alpejska chatka odc. 3
• Euroshorts Belgia
• Kościoły Paryża: Katedra 
Notre-Dame
• Połączeni
• Galerianki
• Przerwane pocałunki
• Melonowa trasa

• Lilly Wood &The Prick
• 10 odc. 1
• Albańczyk
• Lilly Wood &The Prick
• 10 odc. 1
• Galerianki
• Przerwane pocałunki
• Melonowa trasa
• Albańczyk
• Zniknięcie Julii

OD PONIEDZIAŁKU 10 DO NIEDZIELI 16
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Tydzień 3

Połączeni

Komedia
(Wielka Brytania, 2012)

20:25

Tatuś

Thriller
(Chorwacja, 2011)

20:00 Premiera

              

 

Nina Badrić

17:30 Premiera



06:00
08:00
10:00
11:00

12:00
14:00
15:55
17:00

20:00
22:00
23:55
01:00
02:30
04:00

• Mamy
• Nasza ziemia
• Dobrobyt odc. 2
• Wzgórze Świętego 
Michała
• Zgrana para
• Gorzkie wiśnie
• Zwykły gest
• Melonowa trasa

• Niedźwiedź
• Gorzkie wiśnie
• Zwykły gest
• Melonowa trasa
• Słoń
• Niedźwiedź

06:00
07:50
09:00
10:30
12:00
14:00
15:00

15:50
17:25

20:00
22:00
23:00

23:50
01:25
03:00
04:00

• Gorzkie wiśnie
• Zwykły gest
• Melonowa trasa
• Słoń
• Niedźwiedź
• Rodzinny obiad
• Kościoły Paryża: 
Katedra Notre-Dame
• Połączeni
• Mając ciebie

• Idealny nieznajomy
• Rodzinny obiad
• Kościoły Paryża: 
Katedra Notre-Dame
• Połączeni
• Mając ciebie
• Fritkot
• Idealny nieznajomy

06:00
07:00

07:50
09:25
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

23:00
01:00
03:00

04:30

• Rodzinny obiad
• Kościoły Paryża: 
Katedra Notre-Dame
• Połączeni
• Mając ciebie
• Fritkot
• Idealny nieznajomy
• Król świata odc. 1
• Król świata odc. 2
• Król świata odc. 3
• Król świata odc. 4
• Król świata odc. 5
• Pulsar

• Niepotrzebny
• Manon Lescaut
• 27 metrów na 
sekundę, śnieg cz. I
• 27 metrów na 
sekundę, śnieg cz. II

06:00
07:30
09:00
10:30
11:00
11:30
13:00

14:00
16:00
18:00

20:00
22:00
00:00
02:00
03:00

04:00

• Galerianki
• Przerwane pocałunki
• Melonowa trasa
• Lilly Wood &The Prick
• 10 odc. 1
• Albańczyk
• Wzgórze Świętego 
Michała
• Mamy
• Nasza ziemia
• Dobrobyt odc. 2

• Zgrana para
• Mamy
• Nasza ziemia
• Dobrobyt odc. 2
• Wzgórze Świętego 
Michała
• Zgrana para
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OD PONIEDZIAŁKU 17 DO NIEDZIELI 23
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Tydzień 4

               

Wzgórze Świętego 
Michała

Dokument
(Francja, 2014)

19:00

               

Słoń

Dramat
(Rosja, 2009)

18:30

               

Manon Lescaut

Dramat
(Francja, 2013)

21:00

               

Fritkot

Dokument
(Belgia, 2010)

19:00Premiera
Premiera



06:00
08:00
10:00
11:00

12:30

14:00
15:30
16:00

17:00
18:30

21:30
23:00
00:30

01:30
03:00
04:30

06:00
07:30
09:30

10:30
11:00

12:00

13:00

14:00
15:30

16:30

19:00
19:30
21:00
22:00
23:00
00:30
02:00
04:00
05:30

06:00
07:30
09:00
10:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:30
17:10

18:30

19:25
21:05
21:30
22:00
23:30
01:20
02:20

03:20
05:00

• Niepotrzebny
• Manon Lescaut
• Rodzinny obiad
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. I
• 27 metrów na sekundę, 
śnieg cz. II
• Dzieci nocy
• Euroshorts Chorwacja
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Galerianki
• Zniknięcie Julii

• Rysy na szkle
• 72 dni
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Galerianki
• Zniknięcie Julii
• Rysy na szkle

• Przerwane pocałunki
• Nowy człowiek
• Kościoły Paryża: Bazylika 
Saint-Denis
• Kuchnia Mimmo (20)
• Zamki Île-de-France: Vaux-
le-Vicomte
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Theo Angelopoulos, w głąb 
siebie
• Rysy na szkle
• Kościoły Paryża: Bazylika 
Sacré Cœur
• Gangster miłości

• Euroshorts Włochy
• Ja, ten inny
• Dzieje filmu: Jules i Jim
• Alpejska chatka odc. 4
• Rysy na szkle
• Gangster miłości
• Nowy człowiek
• Euroshorts Włochy
• Ja, ten inny

• Portret
• Dzieci nocy
• Alpejska chatka odc. 4
• Kuchnia Mimmo (20)
• Wzgórze Świętego Michała
• Ja, ten inny
• Dzieje filmu: Jules i Jim
• Tatuś
• Euroshorts Chorwacja
• Casa Verdi

• André Le Notre, królewski 
ogrodnik
• Jaszczur
• Mr. Probz
• 10 odc. 2
• Tatuś
• Euroshorts Chorwacja
• Pani Mercedes
• André Le Notre, królewski 
ogrodnik
• Jaszczur
• Wzgórze Świętego Michała
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Tydzień 4

               

Dzieje filmu: Jules i Jim

Dokument
(Francja, 2009)

18:00

72 dni

Komedia
(Chorwacja, 2010)

20:00 Premiera

              

 

Mr. Probz

18:00 Premiera

Premiera



06:00
08:00

09:00
10:00
11:00

12:00
14:00
15:30
17:00
18:30

20:00
22:00

01:00
02:30

04:00

• Dotyk
• Zucco, wino syna 
francuskiego króla
• Rodzinny obiad
• Dobrobyt odc. 3
• Portret noblisty: 
Christian de Duve
• Czekoladowe lekcje
• Przerwane pocałunki
• Galerianki
• Tatuś
• Nie jesteśmy jak 
James Bond
• Północna kraina
• Przerwane pocałunki

• Tatuś
• Nie jesteśmy jak 
James Bond
• Północna kraina

06:00
07:30
09:00
10:30

12:00
14:00

14:30
15:50

17:00
18:00

20:10
22:00

22:30
23:50

01:00
02:00

03:00
04:10

• Przerwane pocałunki
• Galerianki
• Tatuś
• Nie jesteśmy jak 
James Bond
• Północna kraina
• Euroshorts 
Chorwacja
• Gangster miłości
• Hanna Schygulla, 
czymkolwiek są 
marzenia
• Melodia rzeźnika
• Dzieje filmu: Jules i 
Jim

• Gorzkie wiśnie
• Euroshorts 
Chorwacja
• Gangster miłości
• Hanna Schygulla, 
czymkolwiek są 
marzenia
• Melodia rzeźnika
• Dzieje filmu: Jules i 
Jim
• Zwykły gest
• Gorzkie wiśnie

06:00

06:30
07:50

09:00
10:00

11:00
12:00
14:00
16:00
17:30
19:30
20:30

00:00
01:30
03:30
04:30

• Euroshorts 
Chorwacja
• Gangster miłości
• Hanna Schygulla, 
czymkolwiek są 
marzenia
• Melodia rzeźnika
• Dzieje filmu: Jules i 
Jim
• Zwykły gest
• Grając ofiarę
• Proste życie
• Melonowa trasa
• Jaszczur
• Rodzinny obiad
• Proste życie

• Melonowa trasa
• Jaszczur
• Rodzinny obiad
• Maki

06:00
07:30

09:30

10:30
11:30
13:10

14:00
16:00

17:00
18:00

20:00
22:00

23:00
01:00

02:00
03:00

04:00

• Tatuś
• Euroshorts 
Chorwacja
• André Le Notre, 
królewski ogrodnik
• Kino ręcznie robione
• Jaszczur
• Portret noblisty: 
Christian de Duve
• Dotyk
• Zucco, wino syna 
francuskiego króla
• Rodzinny obiad
• Dobrobyt odc. 3

• Czekoladowe lekcje
• Portret noblisty: 
Christian de Duve
• Dotyk
• Zucco, wino syna 
francuskiego króla
• Dobrobyt odc. 3
• Portret noblisty: 
Christian de Duve
• Czekoladowe lekcje
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Tydzień 5

               

Galerianki

Dramat
(Polska, 2009)

23:30

               

Maki

Dramat
(Belgia, 2007)

22:30

               

Zwykły gest

Dokument
(Belgia, 2011)

19:00
               

Portret noblisty: 
Christian de Duve

Dokument
(Francja, 2012)

19:00 Premiera



06:00
07:40
09:10
11:00
13:00
13:30
15:40
17:00
18:00
20:00

23:00
00:30
02:00
04:00

06:00
08:00
09:00

10:30
11:00

12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

22:00
23:00

00:00
02:00
03:30
04:30

06:00
08:00

09:00
10:00
10:30
11:00

12:00
13:00

14:00
15:30
16:00
16:55

18:30
19:00
21:00
21:30
22:00
00:00
01:30
03:00

04:00

• Jaszczur
• Rodzinny obiad
• Proste życie
• Macierzyństwo
• Euroshorts Chorwacja
• Życie po
• Susa
• Wzgórze Świętego Michała
• Niedźwiedź
• Melonowa trasa

• Melonowa trasa
• Pieniądze i medycyna
• Euroshorts Chorwacja
• Niedźwiedź

• Euroshorts Chorwacja
• Wzgórze Świętego Michała
• Słodkie listy i miłosne 
zbrodnie
• Kuchnia Mimmo (21)
• Zamki Île-de-France: Zamek 
w Malmaison
• Berlin, Boxhagener Platz
• Król świata odc. 1
• Król świata odc. 2
• Król świata odc. 3
• Król świata odc. 4
• Król świata odc. 5
• Portret noblisty: Christian de 
Duve

• Alpejska chatka odc. 5
• Kusturica, chuligan z 
Bałkanów
• Berlin, Boxhagener Platz
• Pieniądze i medycyna
• Rodzinny obiad
• Melonowa trasa

• Bajka o różowym króliczku
• Zucco, wino syna 
francuskiego króla
• Alpejska chatka odc. 5
• Euroshorts Szwajcaria
• Kuchnia Mimmo (21)
• Portret noblisty: Christian 
de Duve
• Rodzinny obiad
• Theo Angelopoulos, w głąb 
siebie
• 72 dni
• Euroshorts Chorwacja
• Wzgórze Świętego Michała
• Kolebka wina 

• 10 odc. 3
• Zgrana para
• Calvin Harris
• 10 odc. 3
• Nasza ziemia
• Rysy na szkle
• 72 dni
• Theo Angelopoulos, w głąb 
siebie
• Zgrana para

OD PONIEDZIAŁKU 24 DO NIEDZIELI 30
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3333

Tydzień 5

               

Bajka o różowym króliczku

Dramat
(Kazachstan, 2010)

20:00

Pieniądze i medycyna

Dramat
(Chorwacja, 2012)

21:30 Premiera

              

 

Calvin Harris

18:00 Premiera
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Great movies, much shorter.
18. Internationale Kurzfilmtage Winterthur, 
The short film festival of Switzerland,
4.-9. November 2014, www.kurzfilmtage.ch


