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Halálsoron

Paul börtönőrként szolgál egy fegyház siralomházában az 
1930-as években. Az E blokkban halálraítéltek várják, hogy 
végigmenjenek a villamosszékhez vezető folyosón: a halál-
soron. Paul úgy gondolja, már semmilyen meglepetés sem 
érheti. Ám minden megváltozik, amikor új rab érkezik az 
E  blokkba. Az óriás termetű fekete férfit, John Coffey-t az es-
küdtszék egy súlyos bűntényért ítélte halálra. (4 Oscar-díj-
jelölés – legjobb: film; férfi mellékszerep-
lő: Michael Clarke Duncan; adaptált for-
gatókönyv: Frank Darabont; hangkeverés)

Némó nyomában

Az élet a Nagy Zátony környékén tele van veszélyekkel. Jól 
tudja ezt Pizsi, a bohóchal, aki erre próbálja megtanítani 
egyetlen fiát, Némót is. Ámde az ifjonc tele van kalandvágy-
gyal, és az első iskolai napon túlúszik a biztonságos határon, 
hogy megnézzen egy hajót, Pizsi pedig tehetetlenül nézi vé-
gig, ahogy egy búvár elragadja a csemetéjét. Az apa ekkor a 
fia nyomába ered. (1 Oscar-díj – legjobb animációs film; 
3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: ere-
deti forgatókönyv; eredeti filmze-
ne: Thomas Newman; hangvágás)

Mona Lisa mosolya

A Wesley Kollégiumban csak lányok tanulnak, és mind tud-
ják: a sikert csupán abban mérik, hogy milyen jól mennek 
férjhez az itt végzett diákok. Azonban 1953-ban minden 
megváltozik. Pedig csak új művészettörténet-tanár érkezik 
a patinás falak közé. Katherine Watson épphogy elvégez-
te az egyetemet, és másképp gondolkodik a világról, mint 
kollégái. Szeretné, ha a gondjaira bízott lányok mást akar-
nának a világtól, mint amit elvárnak tőlük. 
(1 Aranyglóbusz díj jelölés – legjobb ere-
deti betétdal: The Heart of Every Girl)

Charlie Wilson háborúja

A szovjet csapatok 1979-ben bevonulnak Afganisztánba. 
Charlie Wilson, a kongresszusi képviselő régi pártfogójától 
feltüzelve úgy gondolja, hogy támogatnia kell az afgán sza-
badságharcosokat a megszállók elleni harcban. Mindehhez 
elnyeri a romlott CIA-ügynök, Gust Avrakotos támogatását. 
A nem mindennapi trió beindul, hogy pénzt szerezzen. Tom 
Hankset, Philip Seymour Hoffmant, illetve Julia Robertset 
egyaránt Aranyglóbusz díjra jelölték. (1 Os-
car-díj-jelölés – legjobb férfi főszereplő: 
Philip Seymour Hoffman)

Truman Show

Truman Burbank nem is sejti, hogy békés szülővárosa egy 
óriási stúdió, amelyet egy élénk fantáziájú producer-rende -
ző ötlött ki. Truman a műsor főszereplője, csakhogy nem tud 
róla. Élete egy véget nem érő valóságshow, amelyben az ott 
élő, illetve dolgozó emberek hollywoodi színészek, és még 
a szüntelenül csacsogó felesége is szerződtetett színjátszó. 
Jim Carrey-t Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. (3 Oscar-díj-
jelölés – legjobb: rendező: Peter Weir; fér-
fi mellékszereplő: Ed Harris; eredeti for-
gatókönyv: Andrew Niccol)
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20.00Trainspotting 2
Húsz év után Mark Renton visszatér oda, amit valaha az otthonának hívott. Itt él még mindig Spud, a Beteg Srác és Beg bie is. 
Sok minden megváltozott, de számos dolog még mindig ugyanolyan. A régi barátokon kívül a régi érzések széles skálája is vár 
itt rá: szomorúság, veszteség, öröm, bosszú, gyűlölet, szerelem, vágy, félelem, megbánás és veszély. T2 Tra ins potting, brit drá-
ma, 2017,  117 perc. Rendező: Danny Boyle. Forgatókönyvíró: John Hodge. Író: Irvine Welsh. Szereplők: Ewan McGregor (Mark 
Renton), Robert Carlyle (Francis „Franco” Begbie), Jonny Lee Miller (Simon „Beteg Srác” Wil liam son), Ewen Bremner (Daniel 
„Spud” Murphy), Kelly MacDonald (Diane Coulston), Shirley Henderson (Gail Houston), Anjela Nedyalkova (Veronika Kovach)
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