
WWW.KINOPRAHA.PL 

 

 

 Informacja prasowa                   Warszawa, 3 listopada 2014 

        

 „Boży Szaleńcy” w Kinie Praha! 

 

Kino Praha zaprasza na nowy cykl „Boży Szaleńcy”. Od 1 grudnia będzie można zobaczyć niezwykłe filmy o życiu 

mnichów i zakonników oraz podyskutować na ich temat z teologami i filmoznawcami. Bilety TYLKO 12 złotych!   

 

W odpowiedzi na obchodzony Rok Życia Konsekrowanego zapraszamy do Kina Praha na nowy cykl 

„Boży Szaleńcy”.  Poprzez projekcję filmów o „grzesznikach radykalnie zmagających się z życiem duchowym”, 

chcemy zainspirować do wspólnej refleksji oraz do dyskusji nad zdumiewającym fenomenem życia zakonnego. 

„Boży Szaleńcy” to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kinem kulturowym i religijnym, adresowanym do 

ludzi chcących zgłębić tajemnice życia mnichów i zakonnic oraz do wszystkich szukających inspiracji duchowych. 

 

W ramach cyklu „Boży Szaleńcy” pokażemy filmy, których tematyka wiąże się bezpośrednio lub pośrednio 

z życiem konsekrowanym.  Filmy, w większości fabularne, zostały dobrane tak, aby widz mógł odkryć głębszy sens 

życia i pracy ludzi, świadomie poświęcających się Bogu i człowiekowi przez śluby zakonne. Widzowie poznają 

duchowe dylematy, realne wyzwania oraz niebezpieczeństwa ich niezwykłych wyborów. 

 

Filmy pokazywane w ramach cyklu będą punktem wyjścia do debat z publicznością oraz zapraszanymi gośćmi, 

które po zakończonych projekcjach poprowadzą: ks. Marek Kotyński i red. Paweł Kęska.  

 

o. dr Marek Kotyński - redemptorysta, teolog duchowości i filmoznawca. Wykładowca teologii życia duchowego 

Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, gdzie kieruje również Forum Filmów Nie-zwyczajnych. 

Specjalizuje się w badaniach nad ekspresją doświadczenia duchowego w kulturze, zwłaszcza w filmie. Pracuje też 

jako rekolekcjonista w Polsce i za granicą. 

mgr Paweł Kęska - historyk sztuki, teolog, fotograf, dziennikarz radiowy zajmujący się publicystyką kulturalną, 

społeczną i historyczną. Prezenter Radia Warszawa. 

 

Cykl „Boży Szaleńcy” współorganizowany jest przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

i Żeńskich w Polsce oraz Radio Warszawa. 
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PROGRAM: „Boży szaleńcy”: 

1 grudnia, godz.20.00 – „Gunnar szuka Boga”  

reż. Gunnar Jensen, rok produkcji: 2010 

Gunnar to przykładny ojciec średniozamożnej skandynawskiej rodziny. Na pierwszy rzut oka ma wszystko, czego 

zazwyczaj potrzeba do szczęścia. Wygodny dom z dużym ogródkiem, samochód i dobrej klasy sprzęt to stałe 

atrybuty jego konsumpcyjnego życia. I choć wydaje się, że Gunnar nie ma powodów do zmartwień, to jednak 

daleko mu do pełni samozadowolenia. W tym wygodnym i poukładanym świecie za pieniądze można kupić 

wszystko, ale wszechobecny brak duchowości na dłuższą metę staje się nie do zniesienia. Brak absolutu rodzi 

niepokój, a poczucie duchowego wypalenia powoduje wewnętrzne wyjałowienie. W konsekwencji nieodzowna 

okazuje się potrzeba zmiany. Gunnar decyduje się na wyjazd do pierwszego chrześcijańskiego klasztoru w Egipcie, 

gdzie chce odnaleźć zaginioną w sobie duchowość. To tutaj, w ciszy, skupieniu i spokoju, razem z ekipą filmową 

chce poczuć i zrozumieć pierwiastek boski. 

 

5 stycznia, godz.20.00 - „Ludzie Boga” 

reż. Xavier Beauvois, rok produkcji: 2010 

Lata 90., w górach Maghrebu znajduje się klasztor cystersów. Ośmiu francuskich mnichów żyje pośród ludności 

muzułmańskiej. Gdy fundamentaliści islamscy mordują grupę zagranicznych pracowników, region ogarniają 

zamieszki i związany z nimi niepokój. Wojsko proponuje zakonnikom ochronę i opuszczenie miejsca zagrażającego 

ich życiu. Jednak mnisi bez względu na rosnące wokół nich niebezpieczeństwo, decydują się zostać. Niedługo 

potem otrzymują od terrorystów ostrzeżenie... Film jest zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce 

w Tibhirine w Algierii, między 1993 a 1996 rokiem. 

 

2 luty, godz.20.00 - „Jasminum” 

reż. Jan Jakub Kolski, rok produkcji: 2006 

Dziejące się współcześnie "Jasminum" (łacińska nazwa jaśminu) opowiada historię tajemniczą i magiczną, pełną 

zmysłowych zapachów, wypełnioną szczególnym światłem jakie roztacza wokół siebie miłość. Klasztor, w którym 

toczy się akcja filmu, nie różniłby się od innych, gdyby nie fakt, że trzech mieszkających tam zakonników posiada 

pewną niezwykłą cechę. Każdy z nich pachnie innym, owocowym zapachem: jeden czeremchą, drugi czereśnią, 

a trzeci śliwą, a zapachy te mają szczególne właściwości... Pewnego dnia do klasztoru przyjeżdża młoda 

konserwatorka malarstwa, która otrzymuje zlecenie odnowienia tamtejszych obrazów. Natasza pojawia się 

w Jaśminowie wraz ze swoją 5-letnią córką Gienią. Urok i dociekliwość dziewczynki wprowadzają wiele zamętu 

w spokojne dotąd życie mnichów. W tej historii i ludzie i budynki i zapachy mają swoje tajemnice. 

 

Zapraszamy na cykl „Boży Szaleńcy” 

w Kinie Praha! 
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PROGRAM „Boży szaleńcy” 

Wybrany poniedziałek, godz.20.00 

Cena biletu – 12 zł 

 

1 grudnia, godz. 20.00 -  „Gunnar szuka Boga”, reż. Gunnar Jensen 

5 stycznia, godz.20.00  - „Ludzie Boga”, reż. Xavier Beauvois 

2 luty, godz.20.00 - „Jasminum”, reż. Jan Jakub Kolski 

 
 
INFORMCJA: 

Kasa Kina Praha 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa 

tel. 22 343 03 10 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Katarzyna Polubiec-Mrowińska,  

email: kasia@kinopraha.pl  

tel.  728 875 350 
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