12 липня
Ретроспектива фільмів Івана Миколайчука (на вибір)
Колекція Іван Миколайчук – збірка відреставрованих фільмів за участі провідного актора
українського кіно 1960-х – 1970-х, режисера, сценариста, одного з ідеологів українського
поетичного кіно Івана Миколайчука. До колекції увійшли знакові роботи Миколайчука,
починаючи з фільмів "Сон" і "Тіні забутих предків", що принесли славу юному авторовістуденту, й закінчуючи найбільш знаною картиною Миколайчука-режисера "Вавилон ХХ"

19 липня
Планета кіно (фільми – драми на вибір). –
Планета DVD 5 :
- «Материнство» (2009) – США
Режисер: Кетерін Дікманн
У головних ролях:Ума Турман, Ентоні Едвардс, Саманта Бі, Мінні Драйвер, Еліс
Драммонд, Керол Коммиссьонг, Клеа Льюїс
Виявляється, зовсім не просте завдання відсвяткувати на Манхеттені шестиріччя дочки.
Адже висотаный і втомленій мамі двох дітей протистоїть велика кількість міських
проблем і різних перешкод.
- «Шпигун по сусідству» (2009)-США
Комедійний фільм з Джекі Чаном у головній ролі.
Добродушний китаєць (Джекі Чан) наглядає за сусідськими дітьми. Коли один з дітей
скачує таємний код, у чоловіка починаються проблеми, на нього і на дітей нападають
агенти, і Джекі зобов'язаний захищати дітей від нападників.
- «Прогулка по Парижу» (2010) – Россия
Жанр: Мелодрама.
Режиссер: Дмитрий Томашпольский.
Героиня Кати Гусевой летит в Париж, где она встречает мужчину. Первая встреча
происходит при странных обстоятельствах. Герой ранен. И девушка оказывает ему
помощь. Потом она проводит с ним некоторое время. И возникают чувства…
В ролях: Эрик Шаэнье, Питер Юдзон, Екатерина Гусева, Лариса Удовиченко, Игорь
Ясулович, Вадим Медведев, Вячеслав Разбегаев, Алексей Абашкин, Андрей Абашкин.

26 липня
Ретроспектива фільмів Олександра Довженка (на вибір)
Створена вперше в Україні з ініціативи Міністерства культури і туризму України
Колекція кінематографічної спадщини Олександра Довженка на відеоносіях у цифровому
форматі DVD складається з 10 інтерактивних дисків, на яких представлені фільми митця як зроблені безпосередньо ним (у тому числі незавершений фільм "Прощай, Америко!"),
так і фільми, що були зняті за сценаріями або нездійсненими задумами Довженка іншими
митцями кіно, а також документальний фільм-роздум про трагічну творчу долю великого
кіномитця.

2 серпня
Оскар. Кращі фільми (на вибір)
Оскар-2012 (DVD):
- «Артист» - чорно-білий німий художній фільм, романтична комедія французького
режисера Мішеля Азанавічуса, що вийшла 2011 року. У головних ролях зіграли Жан
Дюжарден і Береніс Бежо.
Голлівуд, 1927 рік. Зірка німого кіно Джордж Валентин знаходиться в зеніті кар'єри.
Однак поява звукових фільмів змусить глядачів швидко забути про нього. Для молодої
статистки Пеппі Міллер, навпаки, дорога до слави тільки починається.
«Артист» був названий найкращим фільмом 2011 року за версією кількох спільнот
кінокритиків з різних міст США, отримав премію «Оскар» за найкращий фільм і заслужив
безліч похвальних відгуків від світових кінокритиків. Крім цього, Жан Дюжарден отримав
приз за найкращу чоловічу роль на 64-му Каннському кінофестивалі,і премію «Золотий
глобус» у категорії «Найкраща чоловіча роль — комедія або мюзикл». Крім цього, на тій
же церемонії вручення фільм став володарем ще двох статуеток: за найкращий фільм
(комедія або мюзикл) і найкращу музику.
Фільм також отримав 10 номінацій на премії «Оскар»: за найкращий фільм, найкращу
режисерську роботу (Мішель Азанавічус), найкращу чоловічу роль (Жан Дюжарден),
найкращу жіночу роль другого плану (Береніс Бежо), найкращий оригінальний сценарій
(Мішель Азанавічус), найкращу музику (Людовик Бурсі), найкращу операторську роботу
(Ґійом Шифман), найкращу роботу художника-постановника, найкращий дизайн костюмів
і найкращий монтаж. Переміг у п'яти номінаціях, включаючи найкращий фільм, найкраща
режисура і найкраща чоловіча роль/.
- «Залізна леді» - британський біографічний фільм 2011 року, про найдовшеправлячого британського прем'єр-міністра 20-го століття та першої жінки прем‘єрміністра в історії Сполученого Королівства Маргарет Тетчер. Режисером фільму стала
Філліда Ллойд. Роль Тетчер зіграла Меріл Стріп, чоловіка Тетчер, Дениса Тетчера, зіграв
Джим Бродбент.
Фільм розповідає історію політичного зростання Маргарет Тетчер, її небачений успіх і,
зрештою, захід її щасливої зірки. Події картини розгортаються в 1982 році. Тоді прем'єр-

міністр Великої Британії Маргарет Тетчер намагалася врятувати свою кар'єру напередодні
Фолклендської війни.
Фільм отримав різні відгуки, багато велося дискусій про те чи варто знімати такий фільм
про ще живу людину. Натомість гра Меріл Стріп отримала широке визнання і вважається
однією з найкращих у її кар'єрі. Вона отримала 17-ту номінацію на премію Оскар і була
нею нагороджена (3-й Оскар у її кар'єрі). Вона також отримала свій третій Золотий глобус
та другу премію BAFTA за роль у цьому фільмі.

- «Прислуга» - драма американського режисера Тейта Тейлора. Фільм вийшов у 2011
році. Є екранізацією однойменного роману Кетрін Стокет. В головних ролях: Віола Девіс,
Октавія Спенсер і Емма Стоун. Кінокартина отримала премії «Оскар», «Золотий глобус» і
BAFTA у номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» (Октавія Спенсер). Прем'єра
фільму відбулася 16 лютого 2012 року в Україні. Місця зйомок: Кларксдейл, Джексон та
Грінвуд, штат Міссісіпі, США.
Закон народжується тоді, коли в основі його покладено непорушні моральні принципи.
Цього не станеться, якщо мовчати про свої переконання. Тому молода дівчина, яка щойно
закінчила університет, наділена хоробрістю та здібністю до літератури, пише книгу про
життя афроамериканців. Вона стає однією з перших, хто став прокладати шлях до великих
змін: справедливості та рівноправ'я для всіх.
- «Дівчина з тату дракона» — шведсько-американський детективний трилер 2011
року режисера Девіда Фінчера. Американська екранізація однойменного роману
шведського журналіста і письменника Стіґа Ларссона з трилогії «Міленіум». В головних
ролях задіяні Деніел Крейґ та Руні Мара. Світова прем'єра відбулась 21 грудня 2011 року,
в Україні фільм вийшов у прокат 5 січня 2012 року.
Журналіст Мікаель Блумквіст (Деніел Крейг) разом з бісексуальною хакершою Лісбет
Саландер (Руні Мара) розслідує зникнення племінниці бізнесмена Генріха Вагнера
(Крістофер Пламмер), яка зникла сорок років тому, і в процесі виявляє, що стародавній
злочин має відношення до цілої серії ритуальних вбивств.
На 69-й церемонії вручення премії «Золотий глобус» фільм боровся в двох номінаціях:
«Найкраща жіноча роль — драма» (Руні Мара) і «Найкраща музика» (Трент Резнор і
Атикус Рос). Отримав премію «Оскар» в категорії «Найкращий монтаж»

9 серпня
Комедії. Пригоди. (на вибір) –
Комедии и приключения. 2014 (DVD):
- «Аліса в Країні Чудес» - пригодницький фентезі-фільм Тіма Бертона 2010 року за
мотивами однойменної книги Льюїса Керрола.
У 2010 році фільм було номіновано на нагороду MTV Movie Awards (у категоріях —
найкращий фільм, найкращий лиходій — Гелена Бонем Картер, найкраща зірка — Джонні
Депп).
На нагороду Teen Choice Awards (Вибір підлітків) фільм було номіновано за: найкраща
фентезі-акторка — Міа Васіковська, найкращий фентезі-актор — Джонні Депп,
найкращий фільм-фентезі).

- «Маленький великий солдат» (2010), Китай
Режисер: Дінґ Шенґ
Актори: Джекі Чан, Ван Лігом, Лін Пенґ, Ду Ю Мін, Джин Сон, Ксяо Донґ Мей, Кен Ло,
Ю Рон Ґуан, Ву Юе
Давній Китай знаходиться в стані міжусобиць. Після битви між військами двох провінцій
живими залишаються двоє - генерал царства Вей і простий солдат Лянґ, який в час битви
притворився мертвим, тим самим врятувавши собі життя. Генерал поранений, тому його
без усіляких труднощів беруть у полон. Якщо солдат зуміє доставити полоненого своєму
повелителю, то отримає свободу та повагу ...
- «Як приборкати дракона» - американський повнометражний анімаційний фільм,
знятий за мотивами однойменної серії книг британської дитячої письменниці Кресіди
Ковел в 2010 році. Фільм здобув низку нагород та номінацій світових кінопремій.
У маленькому селищі вікінгів, які спокійно полюють, рибалять та пасуть овець, лише одна
велика проблема — сусіди. Плем'я драконів, яке живе поруч, постійно краде у них овець і
руйнує будівлі — тож зрештою люди в рогатих шоломах починають планувати війну на
повне знищення летючих істот. І лише один з них буде намагатись завадити цій війні —
хлопець, який потоваришував зі збитим ним драконом.
- «Щасливчик Люк» — пригодницький вестерн з комедійними нотками спільного
виробництва Аргентини і Франції, який вийшов на екрани в 2009 році. Це режисерська
робота Джеймса Хата.
Безстрашний і досвідчений стрілець, щасливчик Люк, за наказом президента
відправляється наводити порядки у своє рідне містечко Дейзі-Таун. На нього очікує
кохання і зведення старих рахунків.

Довідки за тел.: 257-86-27

