
Wtorek, 11 sierpnia: Co w programie? 

15.00 „Aspromonte” reż. Mimmo Calopresti 

18.00 „Moja polska dziewczyna” reż. Ewa Banaszkiewicz, Mateusz Dymek 

20:00 „Błąd systemu” reż. Nora Fingscheidt 

22:00 KINO NOCNE w Zwierzyńcu: „La Bolduc” reż. François Bouvier PRZEDPREMIERA! 

********* 

15.00 „Aspromonte” reż. Mimmo Calopresti 

Położone w malowniczym kalabryjskim Aspromonte niewielkie miasteczko Africo to miejsce, gdzie 

czas  się zatrzymał. Porządek życia wyznacza tu natura oraz jasne zasady, którymi kieruje się na co 

dzień lokalna społeczność. Wszystko się zmienia, gdy z powodu braku drogi lekarz nie zdąża na czas 

do porodu i umiera kobieta. A potem do miasteczka przyjeżdża postępowa nauczycielka…   

 

18.00 „Moja polska dziewczyna” reż. Ewa Banaszkiewicz, Mateusz Dymek 

Młoda amerykańska reżyserka planuje zrealizować w post-brexitowym Londynie dokument o 

emigrantach. Na jednym z castingów zjawia się pochodząca z Polski Alicja: bezrobotna aktorka, która 

ledwie wiąże koniec z końcem, pracując w multipleksie. Tajemnicza, ale ze skłonnością do 

ekshibicjonizmu, nieśmiała, ale czasem wyzywająca dziewczyna o smutnych oczach przynosi ze sobą 

dramatyczną opowieść. Reżyserka jest pod tak dużym wrażeniem, że postanawia nakręcić o niej film. 

Prowokacyjny, zwodniczy, posiłkujący się animacjami, bliski estetyce vloga film Banaszkiewicz i 

Dymka zaprasza widzów do niemal erotycznej gry. Na ile twórca może ingerować w cudze życie? 

Kiedy podglądacz na widowni powinien odwrócić wzrok? Czy są jeszcze w kinie nieprzekraczalne 

granice?  

Film nagrodzony Wielkim Jantarem w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych festiwalu 

w Koszalinie.  

 

20:00 „Błąd systemu” reż. Nora Fingscheidt 

Główna bohaterka filmu ma zaledwie dziewięć lat, a doświadczeniem mogłaby obdzielić kilkoro 

swoich rówieśników. Do jakiejkolwiek placówki by nie trafiła, prędzej czy później zostaje z niej 

wydalona. Za agresją, krzykiem, gwałtownością, które charakteryzują zachowanie dziewczynki kryje 

się jeden cel. Jest nim desperacka chęć powrotu do domu i życie u boku ukochanej matki.  

Obraz nominowany do wielu nagród zdobył m.in. Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie, Nagrodę 

Publiczności na Transatlantyku i Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego europejskiego 

kompozytora roku Johna Gürtlera. 

UWAGA: do filmów „Błąd systemu” i „Moja polska dziewczyna” prelekcje wprowadzające wygłosił 

Łukasz Maciejewski. Do obejrzenia i posłuchania     vod.laf.org.pl w zakładce „Materiały 

dodatkowe”. 

 

22:00 KINO NOCNE w Zwierzyńcu: „La Bolduc” reż. François Bouvier PRZEDPREMIERA! 



Historia życia Mary Travers, znanej również pod sceniczną nazwą La Bolduc. Mary Rose-Anna Bolduc, 

z domu Travers, była muzykiem i wokalistką muzyki francusko-kanadyjskiej. W szczytowym okresie 

swojej popularności w latach 30. nazywana była Królową Kanadyjskich Śpiewaków Ludowych. Bolduc 

jest często uważana za pierwszą wokalistkę/pisarkę Quebecu. Jej styl łączył w sobie tradycyjną 

muzykę ludową Irlandii i Quebecu w wesołych, komediowych piosenkach. 

 

Wstęp na projekcje Kina Nocnego na terenie Browaru Zwierzyniec jest bezpłatny. 

Pozdrawiamy! 

 

 

 

 

 

  


