Filmowe Nowe Horyzonty w Szczecinie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
23 - 26 września 2019
Klub Delta - filia Miejskiego Ośrodka Kultury w
Szczecinie, ul. Racławicka 10
Wydarzenie Specjalne w Klubie Delta - Filmowe Nowe
Horyzonty w Szczecinie.
Przegląd wybranych filmów z szerokiej oferty
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, organizatora
jednego z najważniejszych festiwali filmowych w
Polsce.
Przed każdym seansem spotkanie dotyczące filmu.
„Od początku istnienia Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Nowe Horyzonty przyświecał nam jeden
cel. Chcieliśmy pokazywać kino, którego u nas nie
było, które nie miało w Polsce swojego festiwalu:
niebanalne, odważne, łamiące tabu, poszukujące
własnego języka, wymykające się klasyfikacjom
gatunkowym…” – Roman Gutek.
Na krótki przegląd filmów z repertuaru Nowych
Horyzontów złożą się następujące tytuły:

DATY WYDARZENIA

23 - 26.09.2019:

Klub Delta - filia Miejskiego
Ośrodka Kultury w Szczecinie
Szczecin

23 września (poniedziałek), godzina 17:00
LATO 1993 (Estiu 1993, Hiszpania 2017, 97’)
REŻYSERIA: Carla Simon OBSADA: Laia Artigas, Bruna
Cusí, David Verdaguer
"Lato 1993" to czarująca i niebanalna podróż w czasie.
Film, który doceniła publiczność na całym świecie, w
idealnych proporcjach wzrusza i bawi. Carla Simon z
wyczuciem portretuje proces przeżywania starty i
ekscytację towarzyszącą budowie nowej rodziny. Jej
film łączy w sobie ciepło i błogość z intensywnymi
emocjami czasu dorastania. "Lato 1993" to film, który
udowadnia, że szczęście można znaleźć wszędzie wystarczy się rozejrzeć.
24 września (wtorek), godzina 17:00
AGA (Aga, Bułgaria/Niemcy/Francja 2018, 96’)
REŻYSERIA: Milko Lazarow OBSADA: Michaił
Aprosimow, Feodosia Iwanowa, Galina Tichonowa
Intymna, ale skrywająca potężny ładunek emocji "Aga"
jest opowieścią o losach Nanooka i Sedny,
mieszkających samotnie w lodowej krainie, gdzieś na
północy Jakucji. Wieczorami, pod stertą futer,
starzejąca się para opowiada sobie dawne mity,
nieprzystające już do rzeczywistości, w której czyste
niebo nad ich głowami przecinają samoloty, gdzie
przetrzebiono zwierzęta. Nad szczęśliwą jesienią życia
małżonków unosi się jednak bolesne wspomnienie
tytułowej Agi - córki, która przed laty opuściła rodziców
i odeszła do miasta. Co między nimi zaszło? Czy
istnieje szansa na pojednanie rodziny? Lazarov w
niebanalny sposób prowadzi widzów do końca
pięknego mitu, którego nie ma już kto opowiadać.
Poza nim czeka nas już tylko wielka pustka. W jej
obliczu najcenniejszym skarbem okazuje się
umiejętność mądrego współodczuwania.
25 września (środa), godzina 17:00
GIRL (Girl, Belgia/Holandia 2018, 105’)
REŻYSERIA: Lukas Dhont OBSADA: Victor Polster,
Arieh Worthalter, Oliver Bodart
"Girl" Lukasa Dhonta to subtelny portret dziewczyny
uwięzionej w ciele chłopaka. Lara marzy o staniu się
kobietą i karierze tanecznej. Przed nią wyjątkowy, lecz
niełatwy czas wchodzenia w dorosłość,
doświadczania nowych pragnień, tworzenia się
tożsamości. "Girl" to dojrzałe, poruszające kino o
trudnej akceptacji własnego ciała i wyczerpującej
walce z jego ograniczeniami, ale również pełna emocji
historia o podążaniu za marzeniami.
26 września (czwartek), godzina 17:00
NIE JESTEM CZAROWNICĄ (I Am Not a Witch, Wielka
Brytania/Francja/Niemcy/Zambia 2017)

REŻYSERIA: Rungano Nyoni OBSADA: Maggie
Mulubwa, Gloria Huwiler, Chileshe Kalimamukwento
Uznana za czarownicę i jako sierota bezbronna wobec
oskarżeń, dziewięcioletnia Shula zostaje wysłana do
obozu dla wiedźm. Wykluczone ze wspólnoty,
odizolowane kobiety zmuszane są do ciężkiej pracy i
traktowane jako turystyczna atrakcja. Każda z
czarownic ma przytwierdzoną do pleców białą szarfę po to, by nie mogła odlecieć. W filmie taką szarfą jest
realizm, za sprawą którego baśniowy magiczny świat
nigdy nie traci związku z rzeczywistością. Idealnie
dawkowane egzotyka i swojskość, symbolika i
obyczajowy konkret, a do tego spora garść poezji,
szczypta humoru oraz zjawiskowa mała Maggie
Mulubwa w głównej roli - to wszystko tworzy
czarodziejską filmową miksturę, działającą jeszcze
długo po wyjściu z kina.
bilety: 10 zł, do nabycia przed seans
Przed każdym seansem spotkanie dotyczące filmu.
informacje dodatkowe: www.klubdelta.pl, 91 46 47 923
Źródło: https://www.facebook.com/klubdelta/
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