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Konrad Swinarski. Dziady

Wielki romantyczny dramat Adama Mickiewicza w inscenizacji
Konrada Swinarskiego. Dwuczęściowe przedstawienie Teatru
TV jest dokumentalnym zapisem głośnej inscenizacji Konrada
Swinarskiego w Starym Teatrze w Krakowie z 1973 roku. Spektakl znalazł się w Złotej Setce Teatru Telewizji.
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Małgorzata Szumowska. Twarz

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla
nich kimś obcym.
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Damien Chazelle. La La Land

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na
szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co
kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się
wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując
z marzeń?
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Thierry Frémaux. Bracia Lumière

W 1895 roku Louis i Auguste Lumière wymyślili kinematograf i nakręcili pierwsze w historii filmy, takie jak:
„Wyjście robotników z fabryki" czy „Polewacz polany".
Z czasem, usprawniając pracę kamery, doskonaląc
kompozycję kadru, wprowadzając duble i śmiało eksperymentując z efektami specjalnymi, położyli podwaliny pod dzisiejszą sztukę filmową. Spośród nakręconych przez nich ponad 1400 produkcji, Thierry
Frémaux wybrał 114 obrazów, wśród których znalazły
się klasyczne arcydzieła, jak i zaskakujące, nieznane
dotychczas filmowe odkrycia. Wszystkie one – zrekonstruowane cyfrowo w jakości 4K – zostały zebrane dla
uczczenia wspaniałego dziedzictwa braci Lumière.
filmweb.pl

Joe Wright. Czas mroku

W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Francja
chyli się ku upadkowi, Wielka Brytania stoi przed widmem rychłego najazdu wojsk niemieckich. Gdy armia
nazistów wydaje się niepowstrzymana, a na plażach
Dunkierki stacjonują wojska alianckie, przyszłość Europy Wschodniej jest w rękach nowo wybranego premiera Wielkiej Brytanii – Winstona Churchilla (nominowany od Oscara Gary Oldman). Manewrując między
politycznymi rywalami, musi dokonać on ostatecznej
decyzji: negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski
przed przerażającymi skutkami wojny albo wezwać lud
do walki, narażając na niespotykane dotąd niebezpieczeństwo.
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Paweł Pawlikowski. Zimna wojna

Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie
umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią
być razem. Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają
się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się
do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa
ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów
minionego wieku.
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Julian Rosefeldt. Manifesto

Niektóre idee są jak odbezpieczony granat i stają się
zarzewiem buntu. Inne wietrzeją i stają się śmieszne,
a jeszcze inne mają uniwersalną moc wybudzania z letargu i wyostrzania spojrzenia na świat. Nagrodzona
Oscarem Cate Blanchett („Carol”, „Blue Jasmine”)
wciela się w 13 różnych postaci – od wokalistki punkowego zespołu, przez nauczycielkę, robotnika, naukowca, wdowę, aż po bezdomnego – aby zderzyć najbardziej radykalne idee XX wieku z bieżącą rzeczywistością.
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