Jakubik Arkadiusz. Prosta historia o morderstwie
Pełna zwrotów akcji, elektryzująca opowieść o policyjnej rodzinie, którą wstrząsa zagadkowa zbrodnia. Jacek (Pławiak) jest młodym policjantem, starającym się chronić swoją
matkę (Preis) i młodszych braci przed agresywnym ojcem (Chyra), także funkcjonariuszem. Doświadczony policjant, para się dodatkowo na boku nielegalnymi interesami.
Kiedy znalezione zostają jego zwłoki, oskarżenie pada na syna mężczyzny. Jacek będzie
musiał udowodnić swoją niewinność.
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Goold Rupert. Judy
Porywająca opowieść o jednej z największych gwiazd kina i piosenki. Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, podbiła serca światowej publiczności dzięki
niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła
samotność, nieszczęśliwe miłości, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, chałtury. Największym marzeniem zmęczonej artystki jest zapewnienie spokojnego bytu ukochanym dzieciom. Judy prawie pogodziła się z faktem,
że najlepsze już za nią. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje się, że w Londynie Garland jest wciąż wielką gwiazdą, a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach. Czy Judy
jest wciąż gotowa na kolejny krok w nieznane? Czy aby zapewnić szczęście dzieciom, zdecyduje się zostawić je na długie miesiące?
(recenzja z okładki filmu DVD)

Bryan Singer. Bohemian Rhapsody
Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie’em Mercurym, który przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym
utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący
styl życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid, z udziałem cierpiącego na śmiertelną
chorobę Mercury’ego, wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.
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Nenow Damian, De la Fuente Raul. Jeszcze jeden dzień życia

Trzymająca w napięciu historia polskiego reportera Ryszarda Kapuścińskiego,
który w połowie lat 70. wyruszył na trzymiesięczną wyprawę po ogarniętej
wojną i chaosem Angoli. Inspiracją do pełnometrażowego filmu jest książka samego Kapuścińskiego, o tym samym tytule. Luanda, rok 1975. Kapuściński obserwuje zmiany na linii frontu. Trwa dekolonizacja po portugalskiej rewolucji goździków,
która prowadzi do opustoszenia stolicy Angoli. W tym samym czasie skonfliktowane
grupy angolańskiego ruchu wyzwoleńczego walczą o przejęcie władzy. Kapuściński decyduje się na niebezpieczną wyprawę na wojenny front. Bohater ryzykuje życie, aby jako pierwszy dziennikarz na świecie zdobyć najlepsze informacje o postępującym konflikcie.
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Almodóvar Pedro. Ból i blask
Utalentowany reżyser filmowy znajdujący się u schyłku swej kariery spogląda w przeszłość, przywołując w pamięci żywe wspomnienia, które zalewają go jak lawina i pogrążają w odmęty nostalgicznej melancholii. Czułe uczucia do matki, widmo upadłej miłość
i separacji, poszukiwanie szczęścia i sukcesu. Wszystko to skłania twórcę do głębszych
refleksji odnośnie życia i sztuki - bólu i chwały. Nominowany do nagrody Złotych Globów
film stanowi nie tylko podsumowanie ponad czterdziestoletniej kariery reżysera, ale zarazem jest pewną formą refleksji, skupiającej się głownie na mrocznych stronach sławy
niżeli na blasku jej towarzyszącym.
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Pieprzyca Maciej. Ikar. Legenda Mietka Kosza
Inspirowana prawdziwą historią opowieść o Mietku, który już jako dziecko stracił
wzrok. Niedługo później matka oddała go pod opiekę siostrom zakonnym, a on
sam zaczął zdawać sobie sprawę, że jego jedyną szansą na dostrzeżenie otaczającego go świata jest muzyka. Zaczyna jako klasyczny pianista, jednak prawdziwą
miłość odnajduje w jazzie. Pasmo jego sukcesów nie ma końca - Mietek zdobywa
najważniejsze laury na prestiżowych festiwalach. Życie głównego bohatera
zmieni się na zawsze, gdy pozna on wokalistkę Zuzę.
naekranie.p

