
 
- II semestr Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza 

GIMNAZJUM 
Szanowni Państwo,  
Przedstawiamy nasze propozycje na II semestr Akademii Filmowej: zarówno czasowe (bardzo 
prosimy o sprawdzenie, czy daty nie kolidują z planem pracy Państwa szkoły) jak i repertuarowe. 
Przedstawiamy 7 propozycji na 5 planowane jeszcze spotkań, gdyż część filmów nie weszła jeszcze 
do dystrybucji filmowej, dlatego ostateczną decyzję o ich wejściu w program Akademii podejmiemy 
dopiero po ich premierze.  Pierwszym filmem – pokazanym w lutym będzie Powrót do domu.  

Liczymy również na Państwa opinie na temat proponowanych filmów.  
 
POWRÓT DO DOMU  
reżyseria: Milagros Mumenthaler  

występują: María Canale, Martina Juncadella, Ailín Salas  

komedia, Argentyna, Szwajcaria, 2011, 98 min 

 
 

Musimy porozmawiac o Kevinie  
reżyseria: Lynne Ramsay  

występują: Tilda Swinton, Ezra Miller, John C. Reilly ...  

2011 | USA , Wielka Brytania | Dramat, Thriller, 115 min 

 
 

Nagroda  
reżyseria: Paula Markovitch 

Obsada:Laura Agorreca, Viviana Suraniti, Paula Galinelli Hertzog, Sharon Herrera 

dramat, Francja, Meksyk, Niemcy, Polska, 2011, 115 min 

 
 

Lollipop Monster  
reżyseria: Ziska Riemann  

występują: Jella Haase, Sarah Horvath, Nicolette Krebitz  

dramat, Niemcy, 2011, 96 min  

 
 

 

 

 

Buenos Aires u schyłku lata. Trzy nastoletnie siostry, Marina, Sofia i Violeta, 

przebywają same w rodzinnym domu wypełnionym pamiątkami po niedawno zmarłej 

babci, która je wychowywała. Nagle wrzucone w dorosłość muszą odnaleźć się w 

całkowicie nowej sytuacji. Mumenthaler z dużą wprawą, dowcipnie i z nostalgią 

ukazuje interakcje skrajnie różniących się od siebie sióstr.   

 

Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim 

otoczeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: „Wstajesz 

rano i oglądasz telewizję, jedziesz samochodem i słuchasz radia. Chodzisz do swojej 

nudnej pracy albo nudnej szkoły, ale o tym nie mówią w głównym wydaniu 

wiadomości. Doszło do tego, że nawet ludzie z telewizji często oglądają telewizję. Na 

co oni wszyscy tak patrzą? Właśnie na takich jak ja...“ 

Film jest autobiograficzną opowieścią autorki skupiającą się na wydarzeniach z jej 

dzieciństwa. Ceci to siedmiolatka, na której barkach spoczywa ogromny sekret. 

Dziewczynka nie do końca go rozumie, wie jednak, że od jej milczenia zależy życie 

jej rodziny. 

 

Ari i Oona. Dwie nastolatki, żyjące w dwóch "popapranych" rodzinach. Ari - tania 

podróbka Marylin Monroe i Oona - młodsza wersja Niny Hagen. Dzieli je wszystko, 

łączy pragnienie wolności. Obie są nieobliczalne i dzikie. Niczym zwierzęta ruszają 

na łowy do miejskiej dżungli. Wyzwolone i pełne fantazji planują ucieczkę od 

otaczającej je hipokryzji. Ich przyjaźń, choć nierealna, stanowi jedyną siłę do czasu, 

aż Ari dopuści się zdrady...   



Kronika  
reżyseria: Joshua Trank  

występują: Michael B. Jordan, Dane DeHaan, Ashley Hinshaw  

2012 | USA , Wielka Brytania | Dramat, Thriller, Sci-Fi  

 
 
 
Podróż na Tajemniczą Wyspę Journey 2: The Mysterious Island  
reżyseria: Brad Peyton  

występują: Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens, Dwayne Johnson  

przygodowy, USA, 2012 

 
 

Hugo i jego wynalazek Hugo   
Reżyseria: Martin Scorsese  

Obsada: Helen McCrory, Jude Law, Christopher Lee, Frances de la Tour  

familijny, USA, 2011, 127 min 

 

 

PROPOZYCJE CZASOWE: 
LUTY: 8 , godz. 9:00 i 13:00 
MARZEC:  14,  godz. 9:00 i 13:00 
KWIECIEŃ: 18, godz. 9:00 i 13:00 
MAJ: 16 , godz. 9:00 i 13:00 
CZERWIEC: 13 , godz. 9:00 i 13:00 

Lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innym terminie   

W razie pytań prosimy o kontakt: 
 

 
Gosia Niestrawska-Kaźmierczak, tel.: 601-647-916, mail: kino@jarocin.pl 

                                
 

Akcja skupia się na trzech nastolatkach, którzy odkrywają w sobie 

supermoce. Gdy dochodzą do tego, jak używać mocy i czerpać z tego 

korzyści, ich mroczna strona zaczyna dominować.   

 

Sequel popularnego hitu z 2008 roku, którego fabuła ma się 

rozgrywać w realiach światów przedstawionych w książkach 

Julesa Verne’a i Roberta Louisa Stevensona.   

Głównym bohaterem filmu, który rozgrywa się w latach 30. ubiegłego 

stulecia, jest 12-letni sierota, który mieszka na paryskim dworcu 

kolejowym. Pewnego dnia chłopiec wplątuje się w tajemniczą aferę, w 

której dość znaczące role odgrywają... jego nieżyjący ojciec i robot. 

 


