KINO STUDYJNE FILMÓW ARTYSTYCZNYCH MAZOWIECKIEGO CENTRUM
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”
GODZINOWY KALENDARZ PROJEKCJI 17 VI – 23 VI 2016
17 VI (piątek)
Tylko na zamówienie – ZANIM ZROZUMIESZ, Polska, od 12 lat
15.00 – JILL I JOY, Finlandia, b/o wieku, dubbing
16.45 – SKARB, Rumunia, Francja, od 15 lat
18.30 – DKF – Wędrujące Festiwale: DZIKA, Niemcy, od 15 lat
20.30 – WOJNA, Dania, od 15 lat (premiera)
18 VI (sobota)
Tylko na zamówienie – ZANIM ZROZUMIESZ, Polska, od 12 lat
15.00 – JILL I JOY, Finlandia, b/o wieku, dubbing
16.45 – SKARB, Rumunia, Francja, od 15 lat
18.30 – DKF – Wędrujące Festiwale: U PANA MARSA BEZ ZMIAN, Belgia, Francja, od
15 lat
20.30 – WOJNA, Dania, od 15 lat
19 VI (niedziela)
Tylko na zamówienie – ZANIM ZROZUMIESZ, Polska, od 12 lat
15.00 – JILL I JOY, Finlandia, b/o wieku, dubbing
16.45 – SKARB, Rumunia, Francja, od 15 lat
18.30 – DKF – Wędrujące Festiwale: SOY NERO, Francja, Meksyk, Niemcy, od 15 lat
20.30 – WOJNA, Dania, od 15 lat
20 VI (poniedziałek)
Tylko na zamówienie – JILL I JOY, Finlandia, b/o wieku, dubbing
16.45 – ZANIM ZROZUMIESZ, Polska, od 12 lat
18.45 – SKARB, Rumunia, Francja, od 15 lat
20.30 – WOJNA, Dania, od 15 lat
21-23 VI (wtorek - czwartek)
Tylko na zamówienie – JILL I JOY, Finlandia, b/o wieku, dubbing (23 VI – ostatni dzień)
Tylko na zamówienie – ZANIM ZROZUMIESZ, Polska, od 12 lat (23 VI – ostatni dzień)
16.45, 20.30 – WOJNA, Dania, od 15 lat (23 VI – ostatni dzień)
18.45 – SKARB, Rumunia, Francja, od 15 lat (23 VI – ostatni dzień)
O FILMACH:
„Wędrujące festiwale” – czyli Bombowy przegląd filmów nagradzanych na festiwalach
w Polsce i za granicą
„Wędrujące Festiwale” to przegląd złożony z 9 filmów nagradzanych i docenianych na
festiwalach za granicą w 2015 i 2016 roku. Znajdziemy wśród nich dwa Srebrne
Niedźwiedzie, Kryształowego Niedźwiedzia, nagrodę za reżyserię w Locarno i Sundance. To
również przegląd dokonań znakomitych twórców filmowych z Andrzejem Żuławskim,
Dominikiem Mollem, zdobywcą Oscara Danisem Tanoviciem czy nominowanym do Oscara
Felixem van Groeningenem na czele. Wszystkie filmy w ramach przeglądu pokazywane są
przedpremierowo. Zapraszamy na ostatnie „festiwalowe” projekcje w dniach 17-19.06.
Szczegółowy program na stronie www.elektrownia.art.pl w zakładce „Kino”.

Wojna, reż. Tobias Lindholm, Dania 2015 (115 min.)
Nominowany do Oscara najnowszy obraz Tobiasa Lindholma, scenarzysty „Polowania” i
serialu „Rząd”, określany przez krytykę mianem jednego z najbardziej inteligentnych filmów
wojennych, jakie kiedykolwiek nakręcono.
Sierżant Claus Pedersen stacjonuje wraz ze swoją kompanią na afgańskiej prowincji. W tym
czasie żona dowódcy, Maria, musi sobie radzić z trudami codziennego życia bez męża i z
samotnym wychowywaniem trojga dzieci.
Podczas rutynowej misji żołnierze dostają się w krzyżowy ogień talibów. Aby ratować swoich
ludzi, Claus podejmuje dramatyczną decyzję, w wyniku której zostaje oskarżony o
popełnienie zbrodni wojennej. Konsekwencje czynu poważnie dotykają zarówno sierżanta,
jak i jego rodzinę.
„Wojna” jest zarówno thrillerem wojennym, jak i dramatem sądowym – i w obu przypadkach
pozostaje obrazem znakomitym, bardzo realistycznym. Za wyjątkiem głównych postaci,
filmowych wojskowych odgrywają prawdziwi duńscy żołnierze służący w Afganistanie.
Źródło: materiały prasowe dystrybutora (Aurora Films)

Ceny biletów:
- tani poniedziałek: 10 zł, wtorek - czwartek: 12 zł, piątek - niedziela: 15 zł
- filmy dla dzieci: 12 zł
- grupowe (powyżej pięciu osób): 10 zł
- karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF w dowolnym terminie do 30
czerwca 2016 - 21 zł, karnet na jeden film - 10 zł
Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie internetowej
www.elektrownia.art.pl

