
♪♫ Kinogranie ♪♫
przegląd filmów o tematyce muzycznej.

Edycja V
4 lipca – 8 lipca 2018 r.



Kinogranie - kino i muzyka
Malowniczo położony Augustów – otoczony lasami Puszczy Augustowskiej. Z kilkoma jeziorami, rzekami i Kanałem 
Augustowskim, na początku lipca już po raz piąty stanie się płaszczyzną harmonijnego przenikania dwóch dziedzin 
sztuki i pretekstem do rozwijania dwóch pasji – kina i muzyki.

Kinogranie, czyli Przegląd Filmów o Tematyce Muzycznej, to wyjątkowe, kameralne i urokliwe wydarzenie 
kulturalne, którego organizatorem jest Dyskusyjny Klub Filmowy Kinochłon, zdobywca nagrody PISF dla 
najlepszego klubu w Polsce w 2015 roku.

V edycja wydarzenia rozpocznie się 4 lipca i potrwa do 8 lipca. Znakiem szczególnym Przeglądu jest połączenie 
filmowych projekcji, koncertów oraz wyjątkowych miejsc w których będą się one odbywały. W tym roku postawiliśmy 
na kultowe soundtracki. Na mapie wydarzeń Kinogrania pojawiają się również nowe miejsce gdyż oprócz kinowej 
sali, Amfiteatru Miejskiego nad Neckiem oraz pokładu statku Żeglugi Augustowskiej zapraszamy także na Błonia nad 
rzeką Nettą. Nasze wydarzenie to, poza koncertami i projekcjami filmowymi, także goście, prowadzący i… piknik 
muzyczno-filmowy.



Gospodarz
Ryszard Jaźwiński – gospodarz i 
prowadzący Kinogranie. Autor audycji 
„Trójkowo, filmowo” nadawanej na 
antenie Trójki od 1997 roku, oraz „Fajny 
film”, uczestnik, juror najważniejszych 
festiwali filmowych. Jego drugą po 
filmie pasją jest muzyka. Pozostaje 
wierny dźwiękom: Kate Bush, Prodigy i 
Donny Summer.

Program 3 Polskiego Radia objęło po 
raz kolejny patronatem ♪ Kinogranie!



Goście
Tomasz Kolankiewicz - filmoznawca i kurator filmowy współpracujący z Nowym Teatrem w Warszawie, 
Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, kinem Iluzjon i licznymi festiwalami filmowymi. Do 
2016 roku wieloletni pracownik redakcji filmowej TVP Kultura. Stara się przybliżać widzom jak najszerszy 
obraz kinematografii: od klasyki po niszowe kino gatunkowe. Jest autorem kilkudziesięciu przeglądów 
filmowych wśród nich wielu przeglądów kina niemego, filmów wielkich mistrzów oraz retrospektyw mało 
znanych prądów filmowych

Michał Walkiewicz - krytyk i dziennikarz filmowy, redaktor naczelny portalu Filmweb.pl. Jest 
absolwentem filmoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, laureatem Nagrody im. Krzysztofa 
Mętraka w 2008 roku. Jego teksty można było czytać m.in. w: „Filmie”, „Kinie”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Czasie Kultury”, „Maximie” i „K MAGu”. To także współautor książek „Bond. Leksykon” oraz 
„Skolimowski. Przewodnik KP”.

Tomasz Knittel - reżyser filmów dokumentalnych, fabularnych i krótkich form filmowych. Twórca 
głośnej "Elektro_sondy", futurystycznego filmu muzycznego. Wśród zrealizowanych przez niego 
dokumentów znalazły sie ̨ m.in.: „From Podserednieje With Love” (2015), „Kapel Mistrze” (2016) i 
„Universam Grochów”. Jest także autorem mini serialu dokumentalnego o kulturotwórczej roli polskich 
blokowisk „BLOK.”



Filmy w kinie
Filmem otwarcia (4 lipca) będzie kultowa produkcja 
Olivera Stone’a z 1984 r. „Urodzeni mordercy”. Jest to 
historia dwojga psychopatycznych morderców, którzy 
przemierzając autostradę nr 666 dla przyjemności 
urządzają rzeźnię wszędzie tam, gdzie się pojawiają. 
Wokół pary młodych kochanków rozpętuje się medialna 
burza – stają się legendarnymi “bohaterami”, a ich 
historię opowiadają osoby pozostawione przez nich przy 
życiu. Gościem pokazu będzie filmoznawca i kurator 
filmowy Tomasz Kolankiewicz,. 



Filmy w kinie
Drugi dzień (5 lipca) stanie pod znakiem Oscarów i 
tegorocznego nominowanego w 3 kategoriach – „Baby 
Driver”. Ta muzyczno-filmowa przygoda opowiada o  
młodym i utalentowanym kierowcy, który zarabia na życie 
gangsterką. Przez wszystko, w czym jest dobry prowadzi 
go muzyka, która jest bardzo ważna w jego życiu. Kiedy 
poznaje dziewczynę swoich marzeń, postanawia zerwać z 
przeszłością. Za cenę spokoju musi jednak wykonać 
ostatni skok, a na szali położyć wszystko – miłość, muzykę 
i wolność. Gościem naszym będzie tym razem redaktor 
naczelny Filmwebu - Michał Walkiewicz.



Piknik muzyczno-filmowy
Czwartego dnia (6 lipca) zapraszamy na 
muzyczno-filmowy piknik z Legalną Kulturą, podczas 
którego zapewnimy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin 
oraz wieczorne projekcje filmów.

„Pulp Fiction” - absolutnie kultowa, gangsterska 
opowieść o płatnych mordercach stworzona przez 
Quentina Tarantino. Przypadkowa walizka z pieniędzmi, 
nietypowe mafijne zlecenie, żona gangstera i jedno z 
pozoru łatwe zadanie do wykonania. Wszystko 
doprawione fantastyczną muzyką i mistrzowskim 
aktorstwem – dzieło niemal doskonałe.



Piknik muzyczno-filmowy
„Drive” - dla wielu jedna z najlepszych ról Ryana Goslinga 
oraz jeden z lepszych soundtracków ostatnich lat. 
Nieznany z imienia młody kierowca kaskader, 
wykorzystując swoja sprawność za kierownicą, nocami 
pomaga złodziejom uciekać z łupem. W każdym 
momencie opanowany i niewzruszony wiedzie swoje 
życie na ciągłej adrenalinie. Pewnego dnia na jego drodze 
staje Irene i całe jego życie wywraca się do góry nogami…



Amfiteatr Miejski
Piątego dnia (7 lipca) zapraszamy do Amfiteatru 
Miejskiego nad Necko. Pokażemy wtedy:

„Zagłada domu Usherów” z 1928, którą muzycznie 
zilustruje Jacaszek. Jedyny w swoim rodzaju poetycki film 
grozy, opowiadający o tym co się dzieje, kiedy 
nieboszczyk przypadkiem budzi się w trumnie. 

Michał Jacaszek - polski artysta dźwiękowy, producent 
muzyczny, autor eksperymentalnej muzyki 
elektroakustycznej. Łączy dźwięki preparowane 
elektronicznie z żywym instrumentarium; kompozytor 
ścieżek dźwiękowych do filmów i muzyki teatralnej. 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki 
Elektroakustycznej.



Amfiteatr Miejski
„Elektro_Sonda” w reżyserii Tomasza Knittla to 
nowatorski film muzyczny, w który zaangażowały się 
największe gwiazdy polskiej elektroniki (KAMP!, BOKKA, 
Rysy, Zamilska, Komendarek, JAAA!, Polpo Motel, 
Golczewski) Film ten przekracza klasyczne gatunkowe 
podziały. To ekspresyjna prezentacja współczesnej 
polskiej sceny muzycznej przedstawiona jako filozoficzna 
opowieść poruszająca w dodatku ważne, dzisiejsze 
kwestie.

Po filmie spotkamy się z jego twórcą.



Koncert na statku
Jak co roku, finałem Kinogrania będzie niedzielny, 
kameralny koncert na statku Żeglugi Augustowskiej. 
Tym razem naszym Gościem będzie Brodka, jedna z 
najciekawszych i najzdolniejszych polskich wokalistek 
ostatnich lat. Wygrany w 2004 roku talentshow był 
zaledwie rozbiegiem do zawrotnej kariery. Zaraz po 
wygranej w telewizyjnym programie wyszedł ''Album'', 
dwa lata później ukazały się ''Moje piosenki'', które 
uzyskały status Złotej Płyty. Po czterech latach 
milczenia przyszła pora na ''Grandę'', która przyniosła 
powiew świeżości polskiej muzyce pop i pokazała 
Brodkę w zupełnie nowym świetle. Artystka nadała 
nowe znaczenie pojęciu "muzyki popularnej" - w jej 
wydaniu to muzyka wielowątkowa, czerpiąca zarówno 
z muzyki elektronicznej, bogatej historii piosenki jak i z 
muzyki świata. Używa wielu mianowników 
jednocześnie i nie pozwala na nudę.



Szczegółowy Program
Kiedy Gdzie Co

4 lipca 19:00
(środa)

Kino Iskra ul. 3 Maja 
38

„Urodzeni mordercy” (1994) – reż. Oliver Stone. Gość - Tomasz 
Kolankiewicz.

5 lipca 19:00
(czwartek)

Kino Iskra ul. 3 Maja 
38

„Baby Driver” (2017) – reż. Edgar Wright. Gość - Michał Walkiewicz

6 lipca 13:00
(piątek)

Błonie nad Nettą, ul. 
Rybacka

Piknik muzyczno-filmowy. Atrakcje dla całych rodzin. 

6 lipca 21:30
(piątek)

Błonie nad Nettą, ul. 
Rybacka

„Pulp Fiction” (1994) – reż. Quentin Tarantino
„Drive” (2011) – reż. Nicolas Winding Refn

7 lipca 21:30
(sobota)

Amfiteatr nad Neckiem Zagłada domu Usherów” (1928) – reż. Jean Epstein – seans niemy z 
muzyką na żywo w wykonaniu Jacaszka

„Elektro_Sonda” (2016) – reż. Tomasz Knittel
gość: Tomasz Knittel

8 lipca 20:00
(niedziela)

Port Żeglugi 
Augustowskiej, ul 29 

Listopada 7

Brodka – koncert na pokładzie statku Swoboda.
Uwaga!

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator 
zastrzega sobie przeniesienie koncertu do klubu Iskra. (ul. 3 Maja 38, 

wejście od ul. Hożej)



Informacje
Ceny biletów i karnetów:

● Wstęp na seanse plenerowe bezpłatny
● Bilety na pokazy w kinie: 15 zł
● Karnet półroczny na cztery pokazy: 50 zł
● Bilety na koncert Brodki: 80 zł – wyprzedane 

Bilety dostępne w Miejskim Domu Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, lub na godzinę przed każdym z filmów w kinie 
Iskra.

Rezerwacje: 87 643 36 59 

Organizatorzy:

● DKF Kinochłon
● Augustowskie Placówki Kultury

http://kinochlon.pl/
http://www.apk.augustow.pl/


Współpraca:
Bartek Świerkowski

790 225 560
kinochlondkf@gmail.com


