NOWOŚCI 2020
(styczeń-marzec)

Filmy fabularne

Sofia / reż. i scen. Meryem Benm'Barek-Aloïsi.
obyczajowy. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Film

DVD 7113
Reżyserka Meryem Benm'Barek-Aloïsi pokazuje obraz społeczeństwa przez
pryzmat problemów i lęków swoich bohaterów. Dwudziestoletnia Sofia
mieszka z rodzicami w Casablance. Dziewczyna jest w ciąży, ale boi się do
tego

przyznać.

W

Maroku

współżycie

przed

ślubem

jest

karane

więzieniem. Choć życie Sofii determinuje miejsce urodzenia, to dziewczyna
znajduje w sobie siłę, by pokierować swoim życiem.

Podróż w niepamięć / reż. Til Schweiger. Dramat. Czas
trwania: 2 godz. 8 min.
DVD 7097
Amerykańsko-niemiecki dramat zrealizowany na podstawie filmu z 2014 r.
"Honig im Kopf" w reżyserii Tila Schweigera. Mężczyzna cierpiący na
chorobę Alzheimera jest coraz bardziej sfrustrowany utratą pamięci. Jego
wnuczka postanawia zabrać go w podróż do Wenecji gdzie spędził kiedyś
swój miesiąc miodowy.

Żegnaj Christopher Robin / reż. Simon Curtis.
Biograficzny. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 43 min.

Film

DVD 7103
Film

inspirowany

prawdziwą

historią

Alana

Alexandera

Milne’a,

brytyjskiego pisarza, autora książek dla dzieci – „Kubuś Puchatek”,
„Chatka Puchatka”. Milne zainspirowany zabawkami swego syna, tworzy
cudowny świat Kubusia Puchatka, co przynosi mu sławę trwającą do
dzisiaj. Międzynarodowy sukces opłacony jest jednak wysoką ceną, którą
trzeba było zapłacić autorowi i jego rodzinie. Film rzuca cień na relacje
łączące ojca z synem.

Księgarnia z marzeniami / reż. i scen. Isabel Coixet.
Adaptacja filmowa. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 50 min.
DVD 7069
„Księgarnia z marzeniami” to adaptacja filmowa powieści pt. "The
Bookshop" Penelope Fitzgerald. Solidnie zrealizowane kino próbuje
pogodzić wiarę w marzenia z pragmatyzmem dnia powszechnego. Akcja
rozgrywa się w niewielkim angielskim miasteczku. Florence Green jest
protagonistką, która przejmuje popadający w ruinę dom i przekształca go
w jedyną w miasteczku księgarnię. Pomysł rodzi się z miłości do książek
i

z

tęsknoty

za

zmarłym

przed

laty

mężem-bibliofilem.

Jedyna

w miasteczku księgarnia zdaje się być dobrym pomysłem, który popiera
część mieszkańców. Jednak Violet Gamart, przedstawicielka lokalnego
establishmentu,

w

reakcji

na

zaskakującą

inicjatywę

Violet

chce

przeznaczyć dom na coś innego i robi wszystko, aby zniszczyć stojącą jej
na przeszkodzie kobietę.

Ella i John / reż. Paolo Virzì. Adaptacja filmowa. Film
obyczajowy. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 52 min.
DVD 7105
Francusko-włoski dramat filmowy z 2017 roku w reżyserii Paolo Virzìego,
powstał na podstawie powieści „Ella i John” amerykańskiego pisarza
Michaela Zadooriana. Ella i John, to starsze małżeństwo, które postanawia
wybrać się w podróż z Bostonu do Key West, aby dotrzeć do domu Ernesta
Hemingwaya. Wspólna wyprawa, pełna przygód, staje się odnalezieniem
dawnej pasji życia i miłości.

Wielki sen / reż. Howard Hawks. Adaptacja filmowa. Film
noir. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 54 min
DVD 7091
„Wielki sen” to adaptacja filmowa jednej z najgłośniejszych powieści
Raymonda Chandlera. Prywatny detektyw Philip Marlowe zostaje wynajęty
przez bogatego człowieka do ochrony jego córki. Kiedy rozpoczyna
śledztwo szantażowanej córki, która jak się okazuje jest związana
z gangsterem, sam staje się ofiarą ukartowanej intrygi.

Colette / reż. Wash Westmoreland.
Dramat. Czas trwania: 1 godz. 47 min.

Film

biograficzny.

DVD 7118
Sidonie-Gabrielle

Colette,

francuska

pisarka,

występująca

pod

pseudonimem Colette, autorka powieści obyczajowo-psychologicznych,
zasłynęła głównie z opartego na motywach autobiograficznych cyklu
o Klaudynie. Film rozpoczyna się obrazem, kiedy 20-letnia Colette poznaje
przyszłego, starszego o 15 lat, męża Henry'ego Gauthiera-Villarsa, który
wprowadza ją w świat paryskiej elity artystycznej. Kiedy Colette odkrywa
w sobie twórczość pisarską, wydaje za namową męża, pod jego
nazwiskiem powieść autobiograficzną „Klaudynę”. Powieść
skandal, ale i równocześnie przyniosła popularność i sławę

wywołała
Henry'emu

Gauthierowi-Villarsowi. Potrzeba było dużo czasu, aby Colette zrozumiała,
że mąż wykorzystuje jej talent. Film ilustruje cały proces wyzwalania się
pisarki spod mężowskiego jarzma i sztywnych ram społecznych, kiedy
kobiety nie mogły publikować pod swoim nazwiskiem.

Tajemnice Joan / reż. Trevor Nunn. Dramat
Adaptacja filmowa. Czas trwania: 1 godz. 50 min.
DVD 7114

filmowy.

Adaptacja filmowa powieści „Tajemnice Joan” Jennie Rooney. Powieść
szpiegowska o niezwykle trudnych dylematach moralnych i decyzjach,
które mogą zaważyć na całym życiu. Joan Stanley mieszkająca w Londynie
zostaje oskarżona po 70 latach o działalność szpiegowską na rzecz
komunistycznej Rosji podczas II wojny światowej. Oskarżona o zdradę
państwową i przekazywanie ściśle tajnych informacji Sowietom zostaje
aresztowana przez Brytyjską Służbę Bezpieczeństwa odpowiedzialną za
ochronę kraju.

Wymazać siebie [tytuł oryg. Boy Erased] / reż., scen. Joel
Edgerton.
Film
biograficzny. Adaptacja filmowa. Czas
trwania: 1 godz. 50 min.
DVD 7109
Film nakręcony na podstawie wspomnień 19-letniego Gerrarda Conleya
pt.: "Wymazać siebie. Pamiętnik geja. Rodzina, wi ara i walka o własną
tożsamość". Chłopak pod naciskiem rodziców poddaje się terapii celem
wyleczenia z homoseksualizmu. Podczas terapii konwersyjnej odkrywa
i całkowicie demaskuje obłudę systemu terapeutycznego. Jednocześnie
w bardzo subtelny sposób pisze o miłości i seksualności.

Gdyby ulica Beale umiała mówić / reż. i scen. Barry Jenkins.
Adaptacja filmowa. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 54 min.
DVD 7108
„Gdyby ulica Beale umiała mówić” Barry’ego Jenkinsa, to adaptacja
powieści afroamerykańskiego powieściopisarza Jamesa Baldwina z lat
siedemdziesiątych. Opowieść jest wciąż aktualną metaforą czarnej
społeczności

funkcjonującej

ze

świadomością zagrożenia ze strony

amerykańskiej policji i wymiaru sprawiedliwości. Wzruszająca historia
miłosna

dziewczyny i

chłopaka, który niesłusznie posądzony przez

policjanta o zgwałcenie młodej dziewczyny zostaje osadzony w areszcie.

Filmy dokumentalne

Piękne cywilizacje / prod. serii Ian Macmillian, Melanie Fall,
Shaun Trevisick Film dokumentalny. Serial filmowy. Czar
trwania: 7 godz. 30 min.
DVD 7100/CD1-3, odc. 1-9
Serial „Piękne cywilizacje”, pokazuje wspaniałe arcydzieła światowego
dziedzictwa - od majestatycznej świątyni Angkor Wat w Kambodży po
zachwycającą Bazylikę Świętego Piotra w Watykanie. Każdy odcinek
poświęcony

jest

jednemu

tematowi,

który ilustruje

różne

kultury

kształtujące się na przestrzeni wieków. Serial wprowadza młode pokolenia
w tajemnice klasycznych dzieł tworzonych na wszystkich kontynentach.

Bergman – rok z życia / reż. Jane Magnusson. Film
dokumentalny. Film biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 57
min.
DVD 7116

Norwesko-szwedzki

film dokumentalny przedstawia portret Ingmara

Bergmana, szwedzkiego reżysera filmowego i teatralnego, który w 1957
roku stworzył swoje największe dzieła.

W 1957 r. odbyła się premiera

filmu Siódma pieczęć i Tam, gdzie rosną poziomki. To dzięki nim Bergman
wszedł do panteonu ówczesnego kina. Dokument Jane Magnusson zdaje
raport z tego momentu w karierze mistrza. Opowiada także o latach, które
do niego doprowadziły i które po nim nadeszły.

Niezwykły świat zwierząt. Część 2, CD 1-2 / prod. Serii Lucy
Bowden. Film dokumentalny, edukacyjny. Film przyrodniczy.
Czas trwania: 325 min.
DVD 7104/CD 1-2
„Niezwykły świat zwierząt” w ciekawy i intrygujący sposób odkrywa przed
widzami tajemnice codziennego życia zwierząt zamieszkujących naszą
planetę. Angielski serial przyrodniczy przeznaczony jest dla dzieci w grupie
wiekowej 6-8 i 9-13 lat.

Jak pokonać szatana / scen. i reż. Michał Kondrat. Film
dokumentalny, religijny. Czas trwania: 1 godz. 8 min.
DVD 7098
Film „Jak pokonać Szatana” jest dokumentem zrealizowanym we Włoszech
latem 2013 r. przez Michała Kondrata, asystenta egzorcysty, absolwenta
studiów

podyplomowych

Teologicznym Uniwersytetu

Kierownictwa
Kardynała

Duchowego
Stefana

na

Wydziale

Wyszyńskiego

w Warszawie. Autor filmu wprowadza widza w tajniki wiedzy na temat
walki z szatanem, udziela wskazówek opartych na doświadczeniach Ojców
Kościoła.

Odwiedza

najbardziej

znanych

egzorcystów,

od

których

dowiadujemy się jakich narzędzi używa kościół do walki ze złem.

Matteo/ reż. i scen. Michał Kondrat Film dokumentalny.
Biograficzny. Czas trwania 50 min.
DVD 7089

Polski film biograficzny w reżyserii Michała Kondrata przedstawiający
historię włoskiego zakonnika i egzorcysty Matteo da Agnone. Zakonnik, to
człowiek o niezwykłej sile i pokorze, który stosując egzorcyzmy uwalniał
ludzi od demonów za życia i po śmierci. Dokument zawiera świadectwa,
opatrzone wstrząsającymi ujęciami, jakie filmowcy z Polski zarejestrowali
przy grobie zakonnika, gdzie dochodzi do cudownych uzdrowień i uwolnień
od demonicznych dręczeń. W filmie wypowiada się m.in. niepodważalny
autorytet

Kościoła

Międzynarodowego

katolickiego,

ojciec Cipriano

Stowarzyszenia

Egzorcystów,

de

Meo

postulator

– Prezes
procesu

beatyfikacyjnego o. Matteo.

Planety. CD 1-2, odc. 1-5 / prod. serii Gideon Bradshaw ; reż.
Stephen Cooter, Martin Johnson. Film
edukacyjny. Czas trwania: 4 godz. 10 min.

DVD 7175/CD 1-2

dokumentalny.

Film

„Planety” to kolejna pięcioodcinkowa seria dokumentalna produkcji BBC.
Seria

jest

dokumentalnym

przedstawiającego

Słońce

zapisem
i

filmowym

powiązane

z

nim

Układu

Słonecznego

grawitacyjnie

ciała

niebieskie: osiem planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet
karłowatych i miliardów małych ciał, w skład których wchodzą planetoidy,
komety i meteoroidy.

Miejsca święte / reż. serii Russell Leven ; prod. serii Matt
Barrett. Film dokumentalny. Czas trwania: 2 godz. 30 min.
DVD 7190
Serial prezentuje miejsca uznawane powszechnie za święte. Obraz
przedstawia najpiękniejsze budowle sakralne różnych wyznań, wiary
chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej, hinuskiej, sintoistycznej
i animistycznej. Zaprezentowane są tutaj przeróżne zabytki, począwszy od
jednego z najstarszych meczetów w Afryce, po jedną z najstarszych
synagog w Izraelu; od Angkor Watt, największego zabytku religijnego
na świecie, po monumentalną anglikańską katedrę w Nowym Jorku.

Ikony 20 wieku. CD1-3, odc.1-8 / prod. Serii Elizabeth
Dobson.
Film
biograficzny.
Film
dokumentalny.
Film
edukacyjny. Czas trwania: 6 godz. 40 min.
DVD 7188/CD1-3
Historia ubiegłego stulecia ukazana przez pryzmat najważniejszych postaci
XX wieku. Ośmioodcinkowy serial przedstawia portrety osób, które miały
wpływ na kształtowanie obecnych czasów, na rzeczywistość w której
żyjemy. W serialu przedstawione są postaci dobrze nam znane, m. in.:
Nelson Mandela, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Armstrong Neil, Bell
Gertrude Lowthian, Bowie David, Chaplin Charles, Churchill Winston,
Einstein Albert, Gandhi Mohandas Karamchand, Goodall Jane, Hitchcock
Alfred, Holiday Billie, Skłodowska-Curie Maria i wielu innych.

Bajki dla dzieci

Wallace & Gromit w świecie wynalazków. CD 1-2 / twórca
Nick Park. Film animowany. Czas trwania: 3 godz. 24 min.
DVD 7095/CD 1-2
Angielski animowany film edukacyjny dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Seria nowych przygód światowej sławy wynalazcy - Wallace'a oraz jego
psiego przyjaciela Gromita prezentuje filmy o wynalazcach z całego
świata. Przyjaciele prezentują przełomowe technologie, które inspirują
i wpływają na dziecięcą wyobraźnię.

Gdzie mieszkają dzikie stwory / reż. Spike Jonze. Fabularny
film przygodowy. Fantasy. Czas trwania: 1 godz. 37 min.
DVD 7096

Jonze Spike ukazuje świat dziecięcej wyobraźni. Dziewięcioletni Max
przenosi się w świat fantazji, w którym zamieszkują baśniowe stworzenia.
Film inspiruje i wpływa na dziecięcą wyobraźnię.

Pippi Langstrumpf / reż. Olle Hellbom. Fabularny film
przygodowy. Adaptacja filmowa. Czas trwania: 1 godz. 34
min.
DVD 7093
Szwedzko-niemiecki fabularny film przygodowy nakręcony na podstawie
powieści "Pippi Langstrumpf"

Pippi Langstrumpf to

Astrid Lindgren.

historia o dziewczynce imieniem Pippi, która nie chodzi do szkoły. Pippi
mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoim koniem i małpką .
Jej niekonwencjonalne zachowanie jest wyzwaniem dla mieszkańców
miasteczka: budzi

zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników.

przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Emil ze Smolandii / reż. Olle Hellbom. Fabularny film
przygodowy. Adaptacja filmowa. Czas trwania: 1 godz. 32
min.
DVD 7094
Szwedzko-niemiecki fabularny film przygodowy nakręcony na podstawie
książki "Emil ze Smalandii" Astrid Lindgren przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od 6 do 13 lat. Chłopak o imieniu Emil mieszka wraz ze swoimi
rodzicami

i

konsekwencje

młodszą
swej

siostrą

w Smolandii.

ciekawości

świata

i

Chłopak często
nie

zawsze

do

ponosi
końca

przemyślanych poczynań. Z pozoru jest zwykłym dzieciakiem, ale wciąż
pakuje się w kolejne kłopoty. Wszystkie jego psoty i przypadki układają
się w sympatyczny film dla całej rodziny.
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