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„Tam gdzieś musi być niebo” w DKF-ie KINOCHŁON
Wysłane przez Anna Rogalewska, 30/07/2020 Treść:
Już 10 sierpnia o godz. 19:00 w kinie Iskra augustowski DKF KINOCHŁON zaserwuje Państwu
najnowszą produkcję Elii Suleimana (twórcy „Czasu który pozostał”) – fantastyczną komedię „Tam
gdzieś musi być niebo” czyli opowieść o mężczyźnie, który jest znudzony życiem w rodzinnym
Nazarecie. Sąsiedzkie niesnaski, niepokojące akty wandalizmu, czy przypadki agresji powodują, że
ES (w tej roli reżyser – Elia Suleiman) postanawia szukać swego miejsca gdzie indziej. Zawita na
Bliski Wschód, do Paryża i Nowego Jorku, ale jak wiadomo – dobrze wszędzie tam, gdzie nas nie ma.
Fascynująca podróż staje się (również fascynującą!) komedią pomyłek, niemą obserwacją świata i
rządzących nim… absurdów.
Zrozumieć i ucieszyć się tym filmem pomoże nam Artur Zaborski – krytyk filmowy, były redaktor
naczelny portalu Stopklatka.pl. Teraz jego teksty można przeczytać w „Kinie", „Aktivist", „Dzienniku.
Gazecie Prawnej" i portalach Interia.pl i ARTPapier. Założyciel krakowskiego DKF-u Magazyn Kultury,
w którym był dyrektorem programowym przez dwa lata. Wykładowca w akademiach filmowych dla
dzieci i młodzieży. Wielki miłośnik Iranu i jego mieszkańców, perskiej kultury i jej popularyzator w
Polsce.
Wybierzcie się Państwo z nami w tę fascynującą, pełną przygód i humoru filmową podróż –
zapraszamy.
APK
--Cennik i rezerwacja biletów:
Bilet na pokaz: 15 zł
Karnet na cztery pokazy: 50 zł (ważny przez pół roku)
Rezerwacje i sprzedaż: Augustowskie Placówki Kultury, ul. Nowomiejska 41,
tel. 87 643 36 59 lub na godzinę przed rozpoczęciem seansu w Kinie „Iskra”.
Uwaga! Wszystkie rezerwacje wygasają na pół godziny przed pokazem.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Imprez
organizowanych przez APK w czasie trwania epidemii CVID-19, znajdującego się na stronie
internetowej www.apk.augustow.pl
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