Nowości filmowe w zbiorach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Gwiazd naszych wina
Reżyseria: Josh Boone
Scenariusz: Scott Neustadter, Michael H. Weber
Muzyka: Mike Mogis, Nate Walcott
Zdjęcia: Ben Richardson
Występują: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Willem Dafoe, Sam Trammell
Gatunek: dramat, romans
Hazel, nastolatka cierpiąca na raka tarczycy, za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Tam poznaje Gusa, byłego koszykarza z amputowaną
nogą. Łączą ich podobne przeżycia związane z chorobą, a z czasem ich relacja przekształca się w wielką miłość. Dziewczyna marzy, by spotkać autora
swojej ulubionej książki, co pomaga jej zrealizować Gus. Chłopakowi udaje się dotrzeć do pisarza i zostaje zaproszony na spotkanie w Amsterdamie,
na które zabiera Hazel.

Recenzja filmu: http://www.film.gildia.pl/filmy/the-fault-in-our-stars/recenzja
Sygn. DVD 1224
Interstellar
Reżyseria: Christopher Nolan
Scenariusz: Christopher Nolan, Jonathan Nolan
Muzyka: Hans Zimmer
Zdjęcia: Hoyte van Hoytema
Wystepują: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Michael Caine, Ellen Burstyn
Gatunek: science-fiction
W skutek zmian klimatycznych ludzkość nie ma już możliwości dalszego życia na Ziemi. Zmusza to ludzi do szukania innego miejsca, gdzie mogliby
przetrwać. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu. Cooper, były pilot NASA, ma poprowadzić
wyprawę w odległą galaktykę, aby sprawdzić, czy istnieje tam planeta, na której mogliby zamieszkać ludzie.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Czy+leci+z+nami+pilot-16644
Sygn. DVD 1145

Lato w Prowansji
Scenariusz i reżyseria: Rose Bosch
Muzyka: Marc Doisne, Amaury de Nexon
Zdjęcia: Stéphane Le Parc
Występują: Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika, Lukas Pelissier, Tom Leeb
Gatunek: dramat, komedia
Trójka rodzeństwa musi spędzić wakacje na południu Francji u swojego dziadka, którego nigdy wcześniej nie poznali. Paul zerwał kontakt z matką dzieci,
kiedy ta w akcie buntu wyszła za mąż za nieodpowiedniego, zdaniem ojca, mężczyznę. Po siedemnastu latach od tego wydarzenia zgorzkniały dziadek ma
wreszcie okazję poznać swoje wnuki: uzależnionego od Internetu Adriena, aktywistkę i wegankę Leę oraz kilkuletniego, głuchoniemego Theo. Na tle
malowniczych krajobrazów Prowansji rozgrywa się wzruszająca opowieść, przepełniona humorem, ciepłem i pozytywną energią. Dla trójki rodzeństwa
pierwsze wakacje z dziadkiem stają się niezwykłym doświadczeniem, którego nigdy nie zapomną.

Recenzja filmu: http://silver-screen-cinema.blogspot.com/2015/08/lato-w-prowansji.html
Sygn. DVD 1147
Mikołajek
Reżyseria: Laurent Tirard
Scenariusz: Grégoine Vigneron, Alain Chabet, Laurent Tirard
Muzyka: Klaus Badelt
Zdjęcia: Denis Rouden
Wystepują: Maxime Godart, Vincent Claude, Charles Vaillant, Victor Carles, Valérie Lemercier, Kad Merad
Gatunek: familijny, komedia
Mikołajek wiedzie szczęśliwe życie: ma kochających rodziców, grupę kolegów, z którymi dobrze się bawi i chciałby, aby tak już było zawsze. Pewnego
dnia podsłuchuje rozmowę rodziców i dochodzi do wniosku, że jego mama spodziewa się dziecka. Chłopiec wyobraża sobie, jak zmieni się jego życie –
rodzice przestaną go kochać i porzucą go w lesie. Postanawia do tego nie dopuścić, dlatego wraz z kolegami obmyśla plan, jak pozbyć się kłopotliwego
rodzeństwa, zanim to w ogóle się pojawi.

Recenzja filmu:
http://www.filmweb.pl/reviews/Wiecznie+m%C5%82ody+pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%99ciolatek-8907
Sygn. DVD 822

Opowiedz mi o deszczu
Reżyseria: Agnès Jaoui
Scenariusz: Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui
Zdjęcia: David Quesemand
Występują: Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Jamel Debbouze, Frédéric Pierrot, Florence Loiret Caille
Prowincjonalne miasteczko we Francji. Agathe, znana aktywistka, przybywa w rodzinne strony, aby odwiedzić siostrę Florence, a jednocześnie promować
siebie jako polityka, gdyż zamierza kandydować w wyborach. Zapomniany dokumentalista Michel ostrzega w jej przyjeździe szanse na stworzenie nowego
filmu i postanawia stworzyć dokument o kobiecie sukcesu. Do współpracy przy realizacji materiałów zaprasza swojego kolegę – recepcjonistę hotelowego

Karima. Kręcenie filmu przebiega jednak opornie, gdyż twórcy nie posiadają wprawy w pracy z kamerą, a cała sytuacja staje się pretekstem do ukazania
głęboko skrywanych przez bohaterów problemów i dylematów.

Gatunek: dramat, komedia
Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Deszcze+%28nie%29spokojne-7404
Sygn. DVD 1184

Rozumiemy się bez słów
Reżyseria: Eric Lartigau
Scenariusz: Victoria Bedos, Slanislas Carré de Malberg, Thomas Bidegain, Eric Lartigau
Muzyka: Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Zdjęcia: Romain Winding
Występują: Louane Emera, Karin Viard, Franҫois Damiens, Eric Elmosnino, Roxane Duran, Ilian Bergala
Gatunek: komedia
Belierowie to niezwykle sympatyczne małżeństwo, dobrzy sąsiedzi i kochający rodzice, choć czasem zbyt impulsywni. Są niesłyszący, a jedynym
łącznikiem między nimi a światem dźwięków i jednocześnie pomocą w życiu codziennym jest ich nastoletnia córka, Paula, która słyszy doskonale.
Dziewczyna zapisuje się do szkolnego chóru, a nauczyciel muzyki dostrzega u niej wyjątkowy talent i proponuje jej, by poszła do szkoły muzycznej
w Paryżu. Paula nie wie, jak ma powiedzieć o tym rodzicom i nie jest pewna, czy chce wyjeżdżać z rodzinnej miejscowości.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/B%C3%A9lierowie-17391
Sygn. DVD 1194

Spotkanie
Scenariusz i reżyseria: Tom McCarthy
Muzyka: Jan A.P. Kaczmarek
Zdjęcia: Oliver Bokelberg
Wystepują: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Gurira, Hiam Abbass, Marian Seldes, Maggie Moore
Gatunek: melodramat
Znużony codziennością wykładowca akademicki Walter Vale wraca do swojego mieszkania w Nowym Jorku i odkrywa, że przebywają w nim nielegalni
imigranci: Tarek i jego dziewczyna Zainab. Walter godzi się jednak, aby pozostali jego gośćmi, dopóki nie znajdą nowego domu. Tak rozpoczyna się
znajomość, która dla pogrążonego w rutynie profesora stanie się inspiracją do zmiany dotychczasowego życia. Dla pary imigrantów znajomość z Walterem
będzie miała równie przełomowe skutki.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Kamienna+twarz+Richarda+Jenkinsa-8437
Sygn. DVD 1007

Wyspa
Reżyseria: Paweł Łungin
Scenariusz: Dymitr Sobolew
Muzyka: Władimir Martynow
Zdjęcia: Andrej Żegałow
Występują: Dimitri Diużew, Piotr Mamonow, Wiktor Suchorukow, Jurij Kuzniecow, Wiktoria Isakowa, Nina Usatowa
Gatunek: dramat
Od 30 lat w klasztorze na małej wyspie na północy Rosji mieszka Anatolij. Trafił tam po dokonaniu haniebnego czynu podczas II wojny światowej.
Odwiedzający wyspę ludzie są przekonani, iż posiada on niezwykły dar: uzdrawia, przepowiada przyszłość, a także odprawia egzorcyzmy. Anatolij jednak
dźwiga co dnia krzyż odpowiedzialności za popełnione winy, a prostym i bogobojnym życiem stara się je odkupić.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Cud+grzechu-7045
Sygn. DVD 1211

Ze wszystkich sił
Reżyseria: Nils Tavernier
Scenariusz: Nils Tavernier, Laurent Bertoni, Pierre Leyssieux
Muzyka: Barði Jóhannsson
Zdjęcia: Laurent Machuel
Występują: Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud, Sophie de Furst, Pablo Pauly, Xavier Mathieu
Gatunek: dramat obyczajowy
Przejmujący film o trudnych relacjach między ojcem a synem. Nastoletni Julien z powodu dziecięcego porażenia mózgowego jeździ na wózku inwalidzkim.
Jego ojciec nie może pogodzić się z tym, że syn nie może samodzielnie funkcjonować. Kiedy Paul traci pracę, wraca do domu, gdzie czeka na niego
z utęsknieniem Julien. Chłopak, chcąc dzielić z ojcem jego pasję do sportu, proponuje mu wspólny udział w triatlonie „Ironmen” w Nicei. Wspierani
przez najbliższych ojciec i syn podejmują niewiarygodnie trudne wyzwanie. Jedna z najtrudniejszych konkurencji sportowych zbliża ich do siebie i tym
samym scala, rozpadającą się pod ciężarem kalectwa Juliena, rodzinę.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Iron+Man-17231
Sygn. DVD 1215
wybór i opracowanie: Katarzyna Garbuzik

