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KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

PAŹDZIERNIK 2019 r. 

 

2 października – spotkanie Konińskiego Klubu Fotograficznego 
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, g. 18.00. 

 

3, 9, 10, 17, 21, 24, 30 października - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 9.30 

 

filmy: Offline, Najlepszy, Solan i Ludwik, Zestaw filmów krótkich: kino nieme  

 

3 października – Zofia Urbanowska Alive – otwarcie wystawy fotograficznej  
Miejsce: Urząd Stanu Cywilnego, g. 18.00 

 

Fotograficznym projektem, który ożywia autorkę „Róży bez kolców”, konińskie Centrum Kultury i Sztuki 

oraz działający przy nim Koniński Klub Fotograficzny FF wpisują się w obchody Roku Zofii Urbanowskiej. 

Jego finałem jest wystawa, której otwarcie zaplanowano na czwartek, 3 października, na godzinę 18.00 

w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli w dworku pisarki. 

Fotograficzna sesja plenerowa odbyła się w gorącą czerwcową sobotę. Ośmioro fotografów, Julia 

Słodkiewicz, Natalija Wawrzyniak, Monika Gałązka, Renata Rudowicz, Piotr Tylman, Roman 

Trochimowicz, Tomasz Biedziak i Dominik Domański postanowiło uchwycić „ducha” związanej z 

Koninem pisarki, którego ucieleśnieniem były cztery młode modelki z II LO: Natalia Klimczak, Anna 

Siepka, Dominika Jaśkowiak i Maria Jaszczak. Pasjonaci fotografowania szukali inspiracji w stylowych 

wnętrzach dworku Zofii Urbanowskiej i Zamku w Gosławicach. Powstało kilkadziesiąt fotografii, na 

których uczennice z Konina w rozmaity sposób wcielają się w postać Zofii Urbanowskiej, żyjącej na 

przełomie XIX i XX wieku. 

Efekt ich zmagań poznamy na wystawie w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas otwarcia której zagra 

jeden ze zdolnych uczniów PSM, a fragmenty powieści czytał będzie Damian Kruczkowski. 

Partnerami projektu KKF FF oraz CKiS są zatem: Urząd Stanu Cywilnego, Muzeum Okręgowe w Koninie, 

Państwowa Szkoła Muzyczna i Miejska Biblioteka Publiczna. 

 

4, 8, 22, 25 października - Kinoprzedszkole 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 9.30 

 

Tytuł spotkania: Morze nasze morze.  

 

5 października - Warsztaty dla instruktorów i kierowników zespołów ludowych 

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, g. 9.00 

 

Warsztaty poprowadzi dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk. Podczas spotkania podsumujemy Festiwal Kultury „W stronę tradycji”, który odbył się 16 

czerwca br. w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2019 – EDUKACJA, ANIMACJA, WARSZTAT”. 
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11 października  – wernisaż malarstwa Joanny Domagały „Rusałki i pazie”  
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, g. 18.00  

 
„Rusałki i pazie” – cykl portretów ciężarnych kobiet autorstwa Joanny Domagały – absolwentki 

poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, będzie można oglądać w CKiS od 11 października. 

Zapraszamy na wernisaż o g. 18.00. 

 

Wiosenny ogród, letnia łąka przepojona kolorami, motyle mieniące się w promieniach słońca. Kobieta 

ciężarna. Kobieta przerażona zmieniającym się ciałem, spowita poczuciem braku atrakcyjności. Dwa 

odmienne obrazy rzeczywistości stały się inspiracją do powstania cyklu obrazów – zapoczątkowały 

pewien portret kobiety. Lekkość motyla połączona z ciężarem początkowej fazy macierzyństwa. 

Ulotność rusałki a dziewięć miesięcy z życia kobiety. Barwy skrzydeł a szary dzień. Dwa światy ściśle ze 

sobą korespondują. 

 

„Rusałki i pazie” nie są opowieścią o motylach dziennych zamieszkujących polskie łono natury, nie 

podkreślają ich piękna a wręcz przeciwnie – to piękno zostaje im zabrane i podarowane paniom. 

Kobieta w stanie błogosławionym każdego dnia staje się piękniejsza. Rozwijające się w niej życie 

sprawia, że promienieje ona blaskiem, który autorka obrazów stara się wydobyć i pokazać odbiorcom. 

Piękno motyla natomiast ten blask podkreśla. 

 

„Rusałki i pazie” stanowią cykl portretów kobiety odważnej, która podejmuje wyzwanie bycia matką. 

Autorka tych prac zestawia ją z silnym kontrastem natury. Nie studiuje anatomii skrzydła motyla a 

czerpie jego urodę i nadaje ją swym modelkom. Kobieta z portretu czuje się bardziej atrakcyjna, 

poniekąd lżejsza, jej samoocena wzrasta – taki był cel malarki. Każdej modelce został przypisany inny 

motyl z rodziny rusałek i paziów. O takim dopasowaniu decydowały charakter, poza lub strój modelki, 

które współgrały z kolorem lub kształtem skrzydeł wspomnianych owadów. Ciąża jest krótkim 

momentem w życiu kobiety tak, jak ulotne jest życie motyla. 

 

„Rusałki i pazie” powstały dla wszystkich kobiet. Zarówno dla tych, które przeżywały ten odmienny 

stan, jak i dla tych, które go nie zaznały. Poprzez cykl swoich prac autorka pragnie podnieść rangę 

macierzyństwa w świadomości ludzi i podkreślić jego trud.  

 

Joanna Domagała (z domu Perżyło) 

Urodziła się w 1986 r. w Braniewie na Warmii. W 2006 r. ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w 

Olsztynie, uzyskała tytuł plastyka (specjalność: formy użytkowe, specjalizacja: ceramika). W 2011 r. 

ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk 

plastycznych w specjalności pedagogika sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uzyskała 

dyplom w pracowni malarstwa u prof. A. Leśnika.  

 

Obecnie pracuje w Społecznych Szkołach Podstawowych w Biskupicach i w Lipicach jako nauczyciel 

plastyki i przyrody. Oprócz malarstwa interesuje się rzeźbą, rysunkiem, ceramiką i fotografią. W 2006 

r. wyszła za mąż i przeprowadziła się do Wielkopolski, tam mieszka wspólnie z mężem i trzema synami. 
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Joanna Domagała jest autorką cyklu obrazów o tytule: „Róż po osiemdziesiątce”. Prace te były 

wystawiane w Wielkopolsce w: Poznaniu, Koninie, Starym Mieście, Rzgowie, Grodźcu oraz na Warmii i 

Mazurach w Braniewie, Pieniężnie, Ornecie i Miłakowie. 

 

11 października  – Kino Konesera – „Wysoka dziewczyna” 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 19.00 

 

To film niezwykły, poruszający, inspirowany bestsellerową książką noblistki Swietłany Aleksijewicz 

„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Dostał w Cannes nagrodę za reżyserię oraz nagrodę FIPRESCI i 

jest to opowieść o kurczowym trzymaniu się życia, podświadomym, irracjonalnym. Przede wszystkim 

jednak o kobietach, o szukaniu nadziei i sensu życia po trudnych doświadczeniach. 

Nagrodzona w Cannes „Wysoka dziewczyna” fantastycznie rekonstruuje realia i pełną napięcia 

atmosferę czasów tuż po II wojnie światowej, gdzie euforia miesza się z żałobą, a na wciąż świeżych 

ruinach powoli kiełkuje nadzieja. W najnowszym filmie Kantemira Bałagowa, autora znakomitej 

„Bliskości”, poznajemy historię dwóch przyjaciółek, Maszy i Ilji, które próbują odnaleźć swoje miejsce 

w powojennym Leningradzie. Przygotowując scenariusz, Bałagow inspirował się słynnym reportażem 

noblistki Swietłany Aleksijewicz – „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Reżyser nie skupia się na 

heroicznych czynach, lecz na nowo definiuje bohaterstwo: jako codzienne drobne zwycięstwa życia 

nad śmiercią, nadziei nad żałobą, młodości nad dramatycznymi doświadczeniami. 

Reżyser: Kantemir Bałagow 

 

13 października  – Europejski Dzień Kina Artystycznego: Młody Ahmed  
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 19.00 

 

13 października na całym kontynencie, w tym w Kinie Oskard Kameralnie, odbędzie się Europejski Dzień 

Kina Artystycznego. Konińscy widzowie zobaczą przedpremierowo nagrodzony na festiwalu w Cannes 

film „Młody Ahmed”. 

Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań 

kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Kin Art-house’owych (CICAE), przy wsparciu Europa Cinemas oraz Sieć Kin Studyjnych 

i Lokalnych. 

 

18 października – THE PRESENT – wystawa z okazji 40-lecia Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu  
Miejsce: Galeria CKiS Wieża Ciśnień, g. 18.00, wstęp wolny  

 

18 października – Kino Konesera – „Królowa Kier” 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 19.00   

Czy namiętność usprawiedliwia przekraczanie granic? Kiedy uwodzenie zamienia się w 

wykorzystywanie? „Królowa Kier” duńskiej reżyserki May el-Toukhy, zdobywca nagrody publiczności 

na festiwalu Sundance, to prowokacyjna, wciągająca i mroczna opowieść, która stawia pytania 

nurtujące świat w epoce #metoo – tyle tylko, że znajduje dla nich nieoczywiste odpowiedzi. Ten 
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fascynujący melodramat odwraca bowiem role: uwodzicielką jest w nim dojrzała kobieta, a 

uwodzonym siedemnastolatek. Oboje wpadają w pułapkę pożądania, pychy i kłamstw. 

Anne (Trine Dyrholm) jest szanowaną prawniczką, która pomaga nieletnim ofiarom molestowania 

seksualnego. Jej mąż, Peter (Magnus Krepper) to ceniony lekarz. Wysoki ekonomiczny, zawodowy i 

towarzyski status pozwala im wieść komfortowe życie w eleganckiej posiadłości, w której wychowują 

córki bliźniaczki. Pewnego dnia w ich domu zjawia się Gustav (Gustav Lindh) – zbuntowany nastoletni 

syn Petera z pierwszego małżeństwa. Jego obecność obudzi w Anne uśpione pragnienia, podsycane 

przez spojrzenia, gesty, przypadkowy dotyk. Czy zakazana relacja, w której do zyskania jest chwila 

erotycznego spełnienia, a do stracenia – wszystko, jest warta ryzyka? 

„Królowa Kier” to doskonałe połączenie kina psychologicznego z erotycznym dramatem, stworzone 

przez niezwykle utalentowane kobiece trio: reżyserkę May el-Toukhy, scenarzystkę Maren Louise 

Käehne i wybitną duńską aktorkę Trine Dyrholm („Komuna”, „Wesele w Sorrento”). Film pozwala 

spojrzeć na pożądanie z kobiecego punktu widzenia, a dzięki fenomenalnej, odważnej roli Dyrholm – 

doświadczyć jego intensywności. 

24 października  – MATKA MAKRYNA - Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 

w Warszawie  

Teatr Polska 
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, g. 19.00, bezpłatne wejściówki  

 

Teatr Polska po raz jedenasty zagości w Koninie. Publiczność CKiS-DK Oskard zobaczy 7 spektakli dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych widzów. Konińską edycję rozpocznie we wrześniu spektakl „Zrobie co 

zechce” Teatru Porywacze Ciał. 

Projekt Teatr Polska jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest ułatwianie 

dostępu do najlepszych spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr 

instytucjonalny lub dostęp do kultury jest utrudniony.  

Monodram Ireny Jun na podstawie poematu Juliusza Słowackiego Rozmowa z Matką Makryną 

Mieczysławską i książki Jacka Dehnela Matka Makryna. W XIX wieku, kilkanaście lat po upadku 

powstania listopadowego, siostrę Makrynę Mieczysławską uznano za uosobienie męczeńskich losów 

Polski. 

Czcili ją wszyscy romantyczni wieszczowie: Krasiński, Mickiewicz, Norwid i Słowacki. Historia zbiegłej, 

prześladowanej przez prawosławny kler unickiej mniszki z Mińska, stała się sensacją w Paryżu i Rzymie. 

Jej relacji wysłuchał sam papież Grzegorz XVI, a Adam Mickiewicz za jej namową powrócił na łono 

Kościoła. Uciekinierka z carskiej Rosji, obwołana za życia cudotwórczynią i świętą, została przeoryszą 

nowo powołanego zakonu, któremu klasztor w Wiecznym Mieście ufundowała polska emigracja. Po 

latach okazało się, że Matka Makryna tak naprawdę nazywała się Irina Wińczowa. Nigdy nie była 

zakonnicą, a ślady jej „męczeństwa” to pamiątka po mężu: uzależnionym od alkoholu, używającym 

przemocy carskim oficerze. W zakonie była tylko szafarką – świecką osobą, która pomagała w 

rozdawaniu posiłków. „To niewątpliwie opowieść o tym, jak jako społeczeństwo dajemy się wodzić za 
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nos, zwłaszcza gdy w grę wchodzi zbitka pojęciowa „Polak-katolik”. Ale jest to też opowieść o osobie, 

która doświadczała wykluczenia” – tak o swojej książce mówił Jacek Dehnel. 

Spektakl prezentowany w ramach projektu Teatr Polska 2019 finansowany ze środków Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie. 

 

25 października – TRZY ĆWIERCI DO ŚMIERCI – Poznańska Fundacja Artystyczna  

Teatr Polska  
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Kole, g. 18.00 (autobus teatralny), bezpłatne wejściówki  

 

Monodram lalkowy inspirowany opowieściami z Supraśla, zebranymi i opracowanymi przez Wojciecha 

Załęskiego w zbiorze „Hecz precz stała się rzecz” oraz książką „Po trochu” Weroniki Gogoli. 

Wszystko zaczęło się od prababki Weroniki, która przeniosła Śmierć przez rzekę i w ten sposób 

zapewniła kobietom w swojej rodzinie długowieczność. Jest to jednak dar problematyczny. Bohaterka 

pragnie zakończyć swój zbyt długi żywot. Wcześniej jednak musi dokonać rachunku sumienia. Czy ciąży 

na niej przekleństwo złych ludzi? A może sama odpowiada za swoje nieszczęście? Czy ktoś przyjdzie jej 

z pomocą? 

Spektakl zrealizowano dzięki stypendium artystycznemu „Młodzi Twórcy” Prezydenta Miasta 

Białegostoku. 

Lalka została wykonana przez Karolinę Martin podczas warsztatów „Laboratory of creation body-

puppets” z Natachą Belovą. 

 

25 października  – otwarcie wystawy poplenerowej – Gołuchów 2019 

Miejsce: kawiarnia Kawka, karafka, g. 18.00   

 

W ostatni letni weekend w Gołuchowie odbył się organizowany przez CKiS plener fotograficzny, 

którego uczestnikami w lwiej części byli członkowie Konińskiego Klubu Fotograficznego FF. Już sama 

przestrzeń Domu Pracy Twórczej i park wokół Zamku Książąt Czartoryskich wystarczyłyby, by 

zachłysnąć się miejscem i znaleźć niezliczoną ilość podniet do fotografowania. Jednak dodatkową, 

absolutnie niebagatelną, atrakcją gołuchowskiego pleneru było warsztatowe spotkanie ze Stanisławem 

Kulawiakiem, fotografem wyrosłym z idei Czernikowskiego autentyzmu, który zaproponował 

spojrzenie na otaczającą rzeczywistość pod zupełnie nowym dla wielu kątem. Dyskusje i analizy trwały 

do późnych godzin nocnych. Pan Stanisław zaprosił także swego przyjaciela, Grzegorza Kosmalę, który 

przywiózł do Gołuchowa niesamowity aparat umożliwiający operowanie strefą ostrości przy 

ruchomych dwóch płaszczyznach (obiektywu i negatywu). 

W plenerze udział wzięli: Dominik Domański, Piotr Tylman, Zbigniew Kędzierski, Roman Trochimowicz, 

Monika Gałązka, Edyta Otremba, Julia Słodkiewicz, Anna Małkowicz, Renata Rudowicz. 

Nadszedł czas na prezentację fotografii, które powstały podczas letniego spotkania. Gorąco 

zapraszamy na wernisaż. 

 

29 października – FACEBOOK: OD STRATEGII PO REKLAMĘ – szkolenie  
Miejsce: CKiS, ul. Okólna, g. 10.00-16.00, opłata   
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Celem spotkania jest nauka reguł rządzących skuteczną komunikacją na Facebooku – od etapu 

ustalania strategii przez umiejętność oceny efektywności komunikacji po rozeznanie świata analityki 

mediów społecznościowych.   

 

Wiedza / umiejętności / dobre praktyki 

    

10:00 – 12:00 Strategia działań na Facebooku  

  Grupy docelowe na Facebooku – jak je określić, znaleźć  i skutecznie zachęcić do aktywności na naszej 

stronie? 

  Definiowanie celów obecności na Facebooku oraz mierniki efektywności prowadzonych działań. 

 Branding na Facebooku – na co zwracać uwagę  

12:00 – 14:00 Komunikacja Facebooku  

 Audyt treści na Facebooku – jak podsumować i ocenić dotychczasową komunikację? 

 Treści, które lubią ludzie – sprawdzone formaty postów 

 Plan treści i harmonogram – co powinny zawierać? 

  Zasady funkcjonowania Facebooka i ich wpływ na dobór  formatów oraz tematów komunikacji 

14:00 – 16:00 Reklama i analityka  

 Skuteczne reklamy na Facebooku – przykładowe teksty,   szablony grafik  

 Analityka Facebooka (Facebook Insights) – jak czytać statystyki, które dostarcza Facebook?  

 Reklama na Facebooku – przegląd narzędzi i możliwości  

 

Prowadzący/ trener 

Artur Jabłoński - zajmuje się szeroko pojętą komunikacją marketingową. Prowadzi szkolenia, doradza 

i realizuje unikalne projekty dla firm i instytucji różnego typu – od korporacji, przez MŚP, po instytucje 

kultury, startupy czy urzędy. Pracował i pracuje m.in. z: Ista Shared Services, OtoDom, Allegro, urzędem 

miasta Gdynia, urzędem miasta Toruń, ING, Radio PiK, Stiegelmayer i innymi.  

W branży od 2010 roku. Doświadczenie zdobywał, koordynując działania marketingowe i projekty 

komunikacyjne w firmach (Exea, Smart Space) i w agencjach reklamowych, gdzie odpowiadał za 

działania dla marek takich jak Polpharma, Makro, Danone czy BIC.  

Autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o marketingu: www.ArturJablonski.com. 

Regularnie publikuje również w magazynach branżowych takich jak „Brief” czy „Marketing w Praktyce”.  

Wykładowca UMK w Toruniu, studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni, Politechniki Białostockiej, WSB 

w Toruniu, WSB w Bydgoszczy i WSB w Gdańsku. Prelegent i uczestnik paneli na konferencjach w całej 

Polsce.  

Kontakt w sprawie szkolenia: 

Renata Rudowicz - tel./fax CKiS (63)243 63 50/51, r.rudowicz@ckis.konin.pl 

 

30 października – Środa z kinem niezależnym  
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie w CKiS, ul. Okólna, g. 18.00, wstęp wolny  

 

Dwa ostatnie w tym roku seanse Środy z kinem niezależnym poświęcamy dużemu projektowi, który od 

25 lat corocznie odbywa się w Krakowie. To Międzynarodowy Festiwal Filmowy ETIUDA & ANIMA, 

najstarszy w Polsce festiwal filmowy konfrontujący osiągnięcia studentów szkół filmowych i 

artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej – zarówno profesjonalistów, 

http://www.arturjablonski.com/
mailto:k.weber@ckis.konin.pl
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studentów, jak i realizatorów niezależnych. Centralnym, corocznym punktem imprezy są dwa tytułowe 

konkursy, w ramach których przyznaje się: w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy fabularne i 

dokumentalne – Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury oraz Specjalnego Złotego Dinozaura dla najlepszej 

szkoły filmowej festiwalu, zaś w rywalizacji twórców animacji – Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky 

i dodatkowo Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej, studenckiej etiudy 

festiwalu. Rokrocznie wręczana jest też nagroda Specjalnego Złotego Dinozaura dla wybitnego 

pedagoga i zarazem czynnego, odnoszącego artystyczne sukcesy twórcy. Od wielu lat, po zakończeniu 

festiwalu, organizowane są prezentacje filmów nagrodzonych w kraju i za granicą w ramach imprezy 

Objazdowa Etiuda&Anima. Właśnie w ramach tej akcji w Koninie pokażemy krótkometrażowe 

produkcje fabularne i dokumentalne. 

Gościem spotkania będzie Agnieszka Zając z biura programowo-organizacyjnego festiwalu. 

 

I pokaz – 30 października, g. 18.00 

 

Konkurs ETIUDA I – Nagrody główne i regulaminowe 102’ 

 

Grand Prix – Złoty Dinozaur 

„Bonobo”, reż. Zoel Aeschbacher, Ecole cantonale d’art de Lausanne, Szwajcaria 2018, 18’23’’   

 

Kiedy w bloku psuje się winda, losy Felixa – niepełnosprawnego emeryta,  Any – samotnej matki oraz 

Seydou – młodego pasjonata tańca, zaczynają się przeplatać aż do wybuchowego końca, będącego 

testem granic ich wytrzymałości. 

 

Srebrny Dinozaur 

 „Za miesiąc”, reż. Jonas Kaerup,  Der Danske Filmskole, Dania 2017, 30’   

 

W fabryce ulokowanej gdzieś na pustkowiu grupa pracowników czeka na coś bliżej nieokreślonego. Raz 

w miesiącu dzwoni telefon. Po drugiej stronie ktoś nieustannie przekazuje tę samą wiadomość: 

„Bądźcie cierpliwi. Jesteśmy w drodze”. 

 

Brązowy Dinozaur 

„Niebieska letnia symfonia”, Filmakademie Baden-Württemberg, reż. Sinje Köhler, Niemcy 2017, 29’   

 

Publiczny basen. Miejsce, gdzie można pomarzyć oraz podrzemać. Miejsce, gdzie wszystko wydaje się 

przyjemne – przynajmniej na pierwszy rzut oka. Zapach lata unosi się w powietrzu. 

 

Nagroda pozaregulaminowa firmy Heliograf, przyznana przez jury za najlepsze zdjęcia dla studenta 

szkoły filmowej z Krajów Wyszehradzkich 

Tomasz Gajewski za film „Heimat”, reż. Emi Buchwald, Łódzka Szkoła filmowa, Polska 2017, 24’12’’ 

 

Pięcioosobowa, dosyć specyficzna rodzina spotyka się na komisariacie. Dorosłe dzieci muszą zeznawać 

przeciwko mężczyźnie, który pobił ich ojca. 

 

Kino Oskard Kameralnie w CKiS przy ul. Okólnej 47a  

1-3.10 
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Magiczny dywan 

Mowa ptaków 

Nie obchodzi mnie czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy 

 

4-10.10 

Kickbokserka 

Ostatni góra 

Krewetki w cekinach 

 

11-17.10 

Gordon i Paddy 

Wysoka dziewczyna 

Synonimy 

 

18-24.10 

Gordon i Paddy 

Wicher 

Kwiaty miłości 

Rzeka 

 

25-31.10 

Wszystkowidząca 

Van Gogh u bram wieczności  

Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia  

 

Kontakt: 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  

Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

ul. Okólna 47a  

tel./fax (63) 243 63 50, 243 63 51, ckis@ckis.konin.pl 

www.ckis.konin.pl 

 

Galeria CKiS „Wieża Ciśnień”  

ul. Kolejowa 1a 

tel./fax (63) 242 42 12, r.brzecki@ckis.konin.pl 

 

CKiS – Dom Kultury Oskard – NIECZYNNY – przebudowa i rozbudowa  

Kino Oskard przeniesione – ul. Okólna 47a 


