Akademia Filmowa 2022/23
Szkoła Ponadpodstawowa
Klasyfikacja utworów filmowych. Kino gatunków

Johnny
Gatunek: Biograficzny, Reżyseria: Daniel Jaroszek, Czas: 119 minut, od lat 13
Premiera: 23.09.2022 (Polska)

Spotkanie 1 (od października)
Temat: Film biograficzny
Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim
hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z
zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na
bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru,
czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum.
Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

West Side Story
Gatunek: Dramat / Musical, Reżyseria: Steven Spielberg, Czas: 153 minut, od lat 13
Premiera: 10.12.2021 (USA / Hiszpania)

Spotkanie 2 (od listopada)
Temat: Musical
West Side Story opowiada o zakazanej miłości i rywalizacji pomiędzy dwoma ulicznymi gangami zwanymi
Rakiety i Rekiny. Oba mają inne pochodzenie etniczne. Film oparty jest na broadwayowskim musicalu z 1957
roku.

Oto my
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Nir Bergman, Czas: 94 minut, od lat 12
Premiera: 12.03.2021 (Włochy / Izrael)

Spotkanie 3 (od grudnia)
Temat: Film drogi
Historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie.
Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej
rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w
specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam
nie dorósł do rozstania... W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.
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Licorice Pizza
Gatunek: Obyczajowy, Reżyseria: Paul Thomas Anderson, Czas: 133 minut, od lat 15
Premiera: 31.12.2021 (USA)

Spotkanie 4 (od stycznia)
Temat: Romans
„Licorice Pizza” to najnowszy film wybitnego Paula Thomasa Andersona, reżysera takich produkcji jak „Nić
widmo”, „Boogie Nights” czy „Mistrz”. Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności,
eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce
zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle powstawania pierwszych
filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.

Nosferatu – symfonia grozy
Gatunek: Horror/Niemy, Reżyseria: Friedrich Wilhelm Murnau, Czas: 94 minut, od lat 13
Premiera: 20.03.2023 (Niemcy)

Spotkanie 5 (od marca)
Temat: Horror. Pokaz kina niemego z muzyką wykonywaną na żywo
Młody pośrednik handlu nieruchomościami Hutter udaje się w podróż do Transylwanii, żegnany przez pełną
niedobrych przeczuć żonę Ellen. Ma zaoferować hrabiemu Orlokowi dom w Wisborgu na polecenie swojego
pracodawcy Knocka. Nie wie, że Knock uprawia czarną magię, a hrabia Orlok to wampir Nosferatu. Po
niebezpiecznej drodze przez górskie pustkowie Hutter staje się więźniem i ofiarą wampira. Nosferatu
zafascynowany wizerunkiem Ellen w medalionie wyprawia się do Wisborga...
"Nosferatu..." to jeden z pierwszych horrorów w historii kina. W rolę tytułową wcielił się Max Schreck, który
zagrał tak wiarygodnie, że podejrzewano go, iż rzeczywiście jest wampirem.
Muzyka i wykonanie:
Marcin Dymiter porusza się w kręgu elektroniki i muzyki improwizowanej. Tworzy słuchowiska, muzykę do
filmów, spektakli teatralnych i wystaw. Maciej Olewniczak to artysta, producent muzyki elektronicznej i kreator
kultury. Tworzy projekt Żuławy łączący elektronikę z domieszką ambientu.

Yang
Gatunek: Science-Fiction / Dramat, Reżyseria: Kogonada, Czas: 96 minut, od lat 12
Premiera: 01.07.2022 (USA)

Spotkanie 6 (od kwietnia)
Temat: Film science fiction
Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne
życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy
przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując
naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadził własne,
sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej
wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z
nimi pod jednym dachem.
Zastrzegamy prawo do zmiany tytułu filmu lub kolejności spotkania. Szczegóły w regulaminie AF
Deklarację przystąpienia do cyklu [do pobrania z www.helios.pl/AF] prosimy przesyłać na: radom@helios.pl
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