Each movie is shown in original soundtrack with English subtitle, otherwise would be specifically mentioned in the program.

คุยกับหนัง
ธันวาคม 2558
3 ธันวาคม 2558
The Lazarus Project สหรัฐฯ / 2008 / 1.30 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : John Glen
ผู้แสดง : Paul Walker / Linda Cardellini / Malcolm Goodman
ชายผู้สญ
ู เสียทุกสิง่ อย่างในชีวิต เพื่อที่จะได้ ชีวิตและครอบครัวกลับมา เขาจะต้ องแลก
กับมันด้ วยการถูกทดสอบทังทางร่
้
างกายและจิตวิญญาณ

17 ธันวาคม 2558
Son of the Shark ฝรั่งเศส / 1993 / 1.25 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Agnes Merlet
ผู้แสดง : Ludovic Vandendaele / Eric Da Silva
พี่น้องชายอายุสบิ กว่า เผชิญชีวิตโดยลาพังในหมูบ่ ้ านชายฝั่ งทะเล คนโตฝั นว่าเขาเป็ น
ลูกชายของฉลาม ส่วนคนน้ องมีมีดพับและความฝั นที่ยากทีจ่ ะคาดได้

24 ธันวาคม 2558
White Christmas สหรัฐฯ / 1954 / 2 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Michael Curtiz
ผู้แสดง : Bill Cosby / Danny Kaye / Rosemary Clooney
สองอดีตทหารผ่านศึกหันมาเอาดีทาง"เต้ นกิน รากิน" เมื่อได้ เดินทางไปเปิ ดการแสดงที่
เวอร์ มอน ก็พบกับอดีตทหารคนอื่นๆ โดยบังเอิญ ทังหมดจึ
้
งเฉลิมฉลองคริ สต์มาสกัน
ด้ วยเพลง White Christmas อันโด่งดังของ Irving Berlin
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คุยกับหนัง
มกราคม 2559
7 มกราคม 2559
Waking Ned Devine อังกฤษ-ไอร์ แลนด์-สหรัฐฯ-ฝรั่งเศส / 1998 / 1.31 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Kirk Jones
ผู้แสดง : Ian Bennen / David Kelly
ล็อตเตอรี่ รางวัลที่หนึง่ ทาให้ ชายชราผู้ถกู รางวัลหัวใจวาย ข่าวนี ้แพร่สะพัดในเมืองเล็กๆ
แห่งนี ้อย่างรวดเร็ ว ปั ญหาคือคนในเมืองจะรับรางวัลแทนคนตายได้ อย่างไร

14 มกราคม 2559
All the Invisible Children ฝรั่งเศส-อิตาลี / 2005 / 2.03 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Mehdi Charef / Emir Kusturica / Spike Lee / Katia Lund / Jordan Scott
& Ridley Scott / Stefano Veneruso / John Woo
มองเด็กผ่านสายตาของเจ็ดผู้กากับนานาชาติ

21 มกราคม 2559
Soylent Green สหรัฐฯ / 1973 / 1.36 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Richard Fleischer
ผู้แสดง : Charlton Heston / Leigh Taylor-Young
โลกเผชิญกับภาวะเรื อนกระจกและประชากรล้ นเกิน ตารวจตามสะสางการฆาตกรรมซีอี
โอบรรษัทที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตอาหาร

28 มกราคม 2559
Madeo เกาหลีใต้ / 2009 / 2.08 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Bong Joon-ho
ผู้แสดง : Kim Hye-ja / Won Bin
แม่อยูอ่ าศัยกับลูกชายวัย 28 เก็บผักหญ้ าและฝั งเข็มรักษาชาวบ้ านในละแวก จนลูกชาย
ถูกกล่าวหาว่าเป็ นฆาตกรฆ่าเด็กสาว แม่จงึ ต้ องทาทุกวิถีทางเพื่อพิสจู น์ความบริ สทุ ธิ์ของ
ลูกชาย
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คุยกับหนัง
กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
Beyond Silence เยอรมนี / 1996 / 1.6 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Caroline Link
ผู้แสดง : Sylvie Testud / Tatjana Trieb / Howie Seago
เด็กหญิงเป็ นปากและหูแทนพ่อและแม่ผ้ ซู งึ่ หูหนวกและเป็ นใบ้ โลกของเธอคือโลกของพ่อ
และแม่ จวบจนวันหนึง่ เธอต้ องการเป็ นนักดนตรี ซึง่ เป็ นวันที่เธอต้ องเลือกระหว่างตัวเอง
หรื อพ่อแม่
11 กุมภาพันธ์ 2559
The Past อิหร่าน-ฝรั่งเศส-อิตาลี / 2013 / 2.10 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Asghar Farhadi
ผู้แสดง : Berenice Bejo / Tahar Rahim
ชายอิหร่านกลับมาปารี ส พบกับอดีตภรรยาและลูกสาว 2 คนของเธอ เรื่ องราวต่างๆ ยุง่
เหยิงเมื่อเขาพบว่าครอบครัวใหม่ของเธอกาลังอยูใ่ นวิกฤต
18 กุมภาพันธ์ 2559
Simon Magus สหรัฐฯ-อังกฤษ / 1999 / 1.40 ชัว่ โมง / no subtitle
ผู้กากับ : Ben Hopkins
ผู้แสดง : Ian Holm / Rutger Hauer / Noah Taylor
ไซม่อนเป็ นคนนอกคอกของชุมชนยิว เพราะอ้ างว่าตัวเองสามารถเจรจากับปี ศาจได้

25 กุมภาพันธ์ 2559
An Episode in the Life of an Iron Picker บอสเนีย เฮอร์ เซโกวินา / 2013 / 1.11 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Danis Tanovic
ผู้แสดง : Nazif Mujic / Senada Alimanovic
ภรรยาของชายทีย่ งั ชีพโดยการเก็บเศษเหล็กขายเกิดเจ็บท้ องอย่างรุนแรง แต่การผ่าตัดต้ อง
ใช้ เงินจานวนเกินกว่าที่พวกเขาจะหาได้ ชะตากรรมคือตัวตัดสินชีวิตของครอบครัวเล็กๆ
เช่นนี ้
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คุยกับหนัง
มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559
Old Man and the Sea สหรัฐฯ / 1958 / 1.26 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : John Sturges / Henry King
ผู้แสดง : Spencer Tracy / Felipe Pazog
ชายชราชาวประมงคิวบาออกเรื อจับปลา กระทงเหวยักษ์ ลากเรื อน้ อยออกทะเลลึก การ
ต่อสู้กบั ปลายักษ์ เดิมพันด้ วยจิตวิญญาณและความเป็ นมนุษย์
และ
E. Hemmingway: Portrait 17 นาที / no subtitle
Old Man and the Sea (animation) 22 นาที
สารคดีสนเกี
ั ้ ่ยวกับเฮมมิง่ เวย์
10 มีนาคม 2559
Katyn โปแลนด์ / 2007 / 2.01 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Andrzej Wajda
ผู้แสดง : Andrzej Chyra / Maja Ostaszewska
ทหารโปแลนด์ถกู ส่งตัวไปโซเวียตรุสเซีย ต่อมาถูกสังหารที่ป่า Katyn ทางการรุสเซีย
ระบุวา่ ทังหมดถู
้
กสังหารโดยทหารเยอรมัน แต่สมุดบันทึกของทหารนายหนึง่ ระบุเหตุ
อย่างอื่น
17 มีนาคม 2559
Bullhead เบลเยียม / 2011 / 2.09 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Michael R. Roskam
ผู้แสดง : Matthias Schoenaerts / Jeroen Perceval / Jeanne Dandoy
หนุม่ เลี ้ยงวัวได้ รับการติดต่อจากสัตวแพทย์ เชื่อมต่อกับนักธุรกิจค้ าเนื ้อจอมขี ้โกง มี
การฆาตกรรมตารวจส่งผลมาถึงหนุม่ เลี ้ยงวัว
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24 มีนาคม 2559
White Material ฝรั่งเศส-คาเมรูน / 2009 / 1.41 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Clair Denis
ผู้แสดง : Isablle Huppert / Christophe Lambert / Clair Denis
เดนีส์กลับมาอาฟริ กาขณะที่รอบๆ กาลังเผชิญกับความขัดแย้ งทางชาติพนั ธุ์ ท่ามกลาง
ความร้ อนระอุของอาฟริ กา เธอพบว่าเธอต้ องยืนหยัดอยูเ่ พียงลาพัง
31 มีนาคม 2559
Gods and Monsters 1998 / สหรัฐฯ - อังกฤษ / 1.45 ชัว่ โมง
ผู้กากับ : Bill Condon
ผู้แสดง : Ian McKellen / Brandon Fraser / Lynn Redgrave
เรื่ องอิงกับเรื่ องราวของเจมส์ เวล ผู้กากับหนังอันโด่งดัง 2 เรื่ องคือ Frankenstein
(1931) และ Bride of Frankenstein (1935)
มิตรภาพของเวลกับเด็กหนุม่ อดีตมารี นผู้มาเป็ นคนสวนให้ ได้ คลีค่ ลายไปจนกลายเป็ น
อื่น
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