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Specjalne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie w każdej chwili:
pracownikom Biura Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy, wyjątkowym osobom, które wspierają i dopingują Kino w Trampkach:
Sebastian Nejfeld, Michał Wagner, Chrystian Sasim, Piotr Olak, Małgorzata Kirstein, pracownikom Kinoteki.
Wielkie podziękowania dla naszych rodzin i przyjaciół, bez których wsparcia nie udałoby nam się przygotować tej,
i każdej innej edycji.

MANIFEST

MANIFESTO

— Mamy prawo do różnorodnego kina.

— We are entitled to diverse, multi-angled cinema.

— Filmy są rozrywką, sztuką bywają. Mamy prawo i do
inteligentnej rozrywki, i do obcowania ze sztuką.

— Films represent entertainment all the time; and art – only
sometimes. We have the right to both: high-end entertainment
and art.

— Filmy mają zachęcać nas do myślenia i poznawania.

— Kids film is not a genre. Genres are: comedy, drama, thriller,
adventure, romance – all of which can be made for us.

— Chcemy oglądać filmy o nas samych, dla nas samych
i z udziałem aktorów-równolatków.

— We should have access to films about us, made for us, starring
actors our age.

— Mamy prawo do chodzenia do kina. Najlepiej
w trampkach.

— We have the right to go to the cinema. Preferably in sneakers.

— Mamy prawo do poznawania sztuki i produkcji filmowej
poprzez zajęcia interaktywne i warsztaty.

— We have the right to familiarizing ourselves with art and film
production through interactive classes and workshops.
— We have the right to make films.

— Mamy prawo tworzyć filmy.

WSTĘPNIAK

— Films are to encourage the processes of thinking and finding.

— Film dziecięcy to nie gatunek filmowy. Gatunki to
m.in. komedia, dramat, thriller, przygodowy, love story –
i takie też są filmy dla nas.

10.EDYCJA
KINA W TRAMPKACH
W WARSZAWIE

10 TH EDITION
OF CINEMA IN SNEA KERS
IN WARSAW

Dziesiąta, a zatem urodzinowo-jubileuszowa edycja Kina w Trampkach to wielki
powód do radości – przede wszystkim z powrotu po pandemicznej przerwie do kin.
Wspólne oglądanie filmów to szansa na bezpośrednią i szczerą wymianę opinii,
rozmowę, zupełnie inną jakość odbioru, której nam długo brakowało. Korzystajmy
z tego – bądźmy ze sobą.
Warszawa kolejny raz z przyjemnością wspiera to wydarzenie, które promuje filmy
pełne pasji, oddziałujące na wrażliwość i wyobraźnię. Festiwal, współtworzony
od początku przez dzieci i młodzież, właśnie u młodego odbiorcy może budować
trwałe więzi nie tylko z filmem, ale i z całą gamą propozycji kulturalnych. W jakiejś
mierze kształtuje przyszłego dorosłego odbiorcę kultury.
Kino w Trampkach, jeden z najciekawszych kulturalnych projektów w stolicy, wprowadzając młodego widza w sekrety sztuki filmowej, pełni też ważną rolę edukacyjną
– daje możliwość spotkań, dyskusji, proponuje warsztaty. Niejednokrotnie udziela
odpowiedzi na pytania, które stawiają sobie młodzi ludzie wchodząc w dorosły
świat. Jest wspaniałą zachętą do aktywnego bycia z kulturą na co dzień.
Atrakcji, jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie. Jedną z nich jest konkurs
scenariuszowy. Może wśród scenarzystów – uczestników konkursu znajdą się
przyszli absolwenci szkół filmowych bądź kandydaci do Oskarów.
Młodzi widzowie i fani sztuki filmowej nie pozostają obojętni na to, co dzieje się dookoła nich. Rejestrują i analizują otaczający świat, jego bieżące problemy. Dlatego
ważnym festiwalowym akcentem będzie projekcja części filmów w językach angielskim i ukraińskim. Niech nasi młodzi przyjaciele poczują się u nas jak u siebie. Kino,
niezależnie od wersji językowych, przemawia również ponadnarodową symboliką
i wrażliwością. Na tym między innymi polega jego uniwersalne piękno.
Życzę wszystkim udanych spotkań z filmami i serdecznie zapraszam.

Rafał Trzaskowski
Prezydent miasta stołecznego Warszawy

DEAR VIEWERS,
DEAR ORGANIZERS,
The tenth, and therefore the birthday and jubilee edition of Cinema in
Sneakers is a great reason to be happy - mainly because of the return to the
cinemas after a pandemic break. Watching movies together is a chance for
a direct and honest exchange of opinions, a conversation, and a completely
different reception quality, which we have been missing for a long time. Let’s
take advantage of it – let’s be with each other.
Warsaw is once again pleased to support this event that promotes films
full of passion, influencing the sensitivity and imagination. The festival,
co-created from the very beginning by children and teenagers, can build
lasting bonds not only with the film, but also with a whole range of cultural
events, in the case of young audiences. To some extent, it shapes the future
adult recipient of culture.
Cinema in Sneakers, one of the most interesting cultural projects in the
capital, introducing young viewers to the secrets of film art, also plays an
important educational role – it gives the opportunity to meet, discuss, and
propose workshops. He often gives answers to questions that young people
ask themselves when entering the adult world. It is a great encouragement
to be active with culture on a daily basis.
As the organizers assure, there will be plenty of attractions. One of them
is a script competition. Perhaps the screenwriters – participants of the
competition will include future film school graduates or candidates for the
Oscars.
Young viewers and fans of film art are aware of what is happening around
them. They register and analyze the surrounding world and its current
problems. Therefore, an important festival accent will be the screening
of some of the films in English and Ukrainian. Let our young friends feel
at home with us. Cinema, regardless of the language version, also speaks
with its transnational symbolism and sensitivity. This is one of the reasons
for its universal beauty.
I wish you all successful meetings with films and I kindly invite you.

Rafał Trzaskowski
The Mayor of the City of Warsaw

WSTĘPNIAK

DRODZY WIDZOWIE,
SZANOWNI
ORGANIZATORZY,

DRODZY WIDZOWIE,

DEAR VIEWERS,

UNICEF Polska z ogromną przyjemnością już po raz kolejny objął honorowym patronatem Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach”. Filmy, które
są pokazywane w ramach Festiwalu przybliżają życie dzieci i młodzieży na świecie,
nawet w tych najbardziej odległych i egzotycznych krajach. Oprócz edukacji geograficznej jest to niewątpliwie lekcja otwartości, tolerancji a także empatii.

It is the great pleasure that UNICEF Poland has once again assumed honorary
patronage of the “Cinema in Sneakers” Children and Youth Film Festival. Films that
are screened as part of the Festival bring closer the lives of children and young
people in the world, even in the most remote and exotic countries. Apart from
geographical education, it is undoubtedly a lesson in openness, tolerance and
empathy.

W UNICEF szczególną uwagę zwracamy na kwestie edukacji. Teraz, w obliczu
pandemii COVID-19, problem w dostępie do edukacji, który najbardziej dotyczył
dzieci z krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi, stał się problemem globalnym. Zamknięcie placówek edukacyjnych ze względu na pandemię spowodowało,
że w ciągu ostatniego roku, aż 168 mln dzieci ani razu nie poszło do szkoły. Ma
to katastrofalny wpływ na naukę i dobrobyt dzieci. Większość uczniów na całym
świecie pozbawiona została kontaktów rówieśniczych, a wielu z nich zostało także
odciętych od opieki zdrowotnej, szczepień czy ciepłych posiłków, które dotąd
zapewniała placówka edukacyjna.
Festiwal „Kino w Trampkach” to idealna okazja do rozwijania zainteresowań i
wrażliwości młodych ludzi. Wierzę, że historie dzieci przedstawione w filmach staną
się impulsem do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na całym
świecie.

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny UNICEF Polska

This year we are celebrating 76 years of UNICEF. The organisation continuously
works for children and protects the rights of the youngest around the world. Our
mission is still valid and continued regardless of the number of new challenges.
At UNICEF, we pay special attention to education. Now, in the face of the
COVID-19 pandemic, the problem of access to education, which most affected
children in countries affected by humanitarian crises, has become a global problem.
The closure of educational facilities due to the pandemic has resulted in as many
as 168 million children not going to school once in the past year. This has had a
disastrous impact on children’s learning and welfare. The majority of pupils around
the world have been deprived of peer contact, and many have also been cut off
from the health care, vaccinations and hot meals that were previously provided by
the educational system.
The Festival “Cinema in Sneakers” is an ideal opportunity to develop the interests
and sensitivity of young people. I believe that the children’s stories presented in the
films will become an impulse to help the most needy children all over the world.

Marek Krupiński
General Director of UNICEF Poland

WSTĘPNIAK

W tym roku obchodzimy 76-lecie UNICEF. Organizacja nieustannie działa na
rzecz dzieci i chroni praw najmłodszych na całym świecie. Nasza misja jest wciąż
aktualna i bez względu na ilość nowych wyzwań wciąż kontynuowana.

AWARD

Główną nagrodą przyznawaną przez Dziecięce oraz Młodzieżowe
Jury podczas Kina w Trampkach jest wyjątkowa para trampek.

The main prize awarded by the Children and Youth Jury during
the Cinema In Sneakers festival is a unique pair of sneakers.

Nagrody finansowe:

The winner of the Feature Films Competition gets €1500

1500 euro – dla zwycięzcy konkursu filmów pełnometrażowych

The winner of the Short Films Competition gets €500.

500 euro – dla zwycięzcy konkursu filmów krótkometrażowych.

Awards of Distinction are conferred in each competition
category.

W każdej sekcji konkursowej przyznawane są wyróżnienia.

WSTĘPNIAK

NAGRODA

WARSZAWA

JURY DZIECIĘCE

JURY DZIECIĘCE

JURY MŁODZIEŻOWE

C H I L DRE N J U RY

C H IL DREN J UR Y

YOUT H J UR Y

Antonina Szwed-Kawka

Elżbieta Luśka Lubieniecka

Aleksandra Szostek

Franciszek Byliński

Julia Kurcweil

Ania Hoflik

Franciszek Szczerbiński

Lola Miljević

Clara Preda

Joy Masny

Tymon Maciątek

Karol Rudzki

Julia Urbańska

Lena Szlaga

Leon Kwiatkowski

Olgierd Wit Błachut

Zofia Dudek

Lena Gołębiowska

Zoja Owsiańska

Zofia Gaszkowska

Michalina Borek

Feature Films Competition

filmy krótkometrażowe Warszawa
Short Films Competition

filmy krótko i pełnometrażowe Warszawa
Feature Films Competition

Zofia Gołaszewska
Zuzanna Krupińska

JU RY

filmy pełnometrażowe Warszawa

JURY RODZICÓW

Anna Urbańska
Mama dwójki dzieci, dzięki którym poznaje świat
na nowo. Liderka społeczna wspierająca i aktywizująca społeczności lokalne.

ANNA URBAŃSKA
Mother of two children, thanks to whom she gets to know
the world anew. Social leader supporting and activating
local communities.

Już po raz szósty jurorami festiwalowymi
zostaną rodzice. Spośród filmów dziecięcego
konkursu pełnych metraży wybiorą najlepszy film pokoleniowy, pozwalający poznać
rodzicom świat dzieci i młodzieży.

Dominika Biegańska
Mama Janka, dziennikarka radiowa, miłośniczka
muzyki i jedzenia, była instruktorka fitness.

DOMINIKA BIEGAŃSKA
Mother of Janek, radio journalist, music and food lover,
former fitness instructor.

Katarzyna Gawkowska-Marciniak
Animatorka, pedagożka teatru. Mama Helki
i Stacha. Uwielbia współtowarzyszyć swoim
dzieciom w poznawaniu świata.
Magda Bauer
Od poniedziałku do piątku w radiu Chillizet
biegnie za kulturą. Mama 1-klasisty i miłośniczka
długich spacerów - w trampkach.
Mikołaj Pawlak
Tata nastoletniej Lilki. Zawodowo związany z reklamą. Z zamiłowania copywriter i perkusista.
Łukasz Kaflik
Prawnik i pasjonat kina. W filmach najbardziej
fascynuje go proces ich powstawania.

EWA PAZERA
Mum of two girls. Watching a film together is for her
a great start to unusual, convention-breaking
conversations.
KATARZYNA GAWKOWSKA-MARCINIAK
Animator, theatre educator. Mother of Helka and Stach.
She loves to accompany her children in discovering the
world.
MAGDA BAUER
From Monday to Friday she runs for culture on Chillizet
radio. Mum of a 1st grader and a lover of long walks - in
trainers.
MIKOŁAJ PAWLAK
Dad of a teenage Lilka. Professionally tied to advertising.
By avocation a copywriter and a drummer.
ŁUKASZ KAFLIK
Lawyer and cinema enthusiast. What fascinates him most
about films is the process of their creation.

JU RY

For the sixth time the festival jurors will be parents.
From among the films in the children’s feature films
competition, they will choose the best generational
film that allows parents to get to know the world of
children and young people.

Ewa Pazera
Mama dwóch dziewczynek. Wspólnie obejrzany
film jest dla niej świetnym początkiem nietypowych, łamiących konwenanse rozmów.

ZEF Filmowe Okno na Europę to projekt, który ma
na celu wskazywanie i promowanie wartościowych
filmów dla dzieci i młodzieży. Eksperci zgromadzeni pod egidą ZEF (Zespół Edukatorów Filmowych)
wyłaniają najcenniejsze tytuły spośród premier
kinowych oraz repertuarów festiwali filmowych
dla młodego widza. Znak Jakości ZEF służy jako
rekomendacja dla branży kinowej i widzów.
ZEF Film Window to Europe is a project that aims
to identify and promote valuable films for children
and youth. Experts gathered under the name of ZEF
(Team of Film Educators) select the most valuable
titles from among cinema premieres and film festival
repertoires for young viewers. The ZEF Quality Mark
serves as a recommendation to the cinema industry
and the audience.

JURY FILMÓW
DZIECIĘCYCH

JURY FILMÓW
MŁODZIEŻOWYCH

C H IL DREN’S FI LM J UR Y

YOUT H’S FI LM J UR Y

Kaja Łuczyńska
Kino Pod Baranami Kraków

Lidia Latusek
nauczyciel Wrocław

Katarzyna Michalska
Dom Kultury Bytom

Elżbieta Piotrowicz
nauczyciel Ruda Śląska

Katarzyna Kot
Dom Kultury Namysłów

Jarosław Basaj
nauczyciel Radom

Agnieszka Prażuch
Kino Amok Gliwice

Bolek Drochomirecki
Opolskie Kino Objazdowe

Artur Lecybil
Kino Iluzja Częstochowa

JU RY

JURY ZEF

JURY ECFA
A BO UT T HE EC FA AWARD

Rossa Ferro

With the ECFA Award, ECFA both gives special attention to quality films for a young audience and shines a
spotlight on European children’s films.

Edukatorka medialna oraz kierowniczka projektu
w Il Nuovo Fantarca. Dyrektorka artystyczna
Festiwalu AnniVerdi w Bari oraz Festiwalu Filmów
Dokumentalnych dla Młodych - Generaction.

A number of European children & youth film festivals,
all members of ECFA, are selected annually to host
an ECFA jury and vote for the ECFA Award for their
particular festival. Each festival adds their winning film
to a shortlist of nominated films, competing for the
overall award.

Works for Il Nuovo Fantarca as media educator and film
literacy project manager. She is also an artistic director of
AnniVerdi Film & Media Festival in Bari and artistic director
of GenerAction – documentary festival for young people.

The final vote is open to all ECFA members, choosing
the ‘Best European Children’s Film of the Year’.

Matthaios Frantzeskakis

The award is handed out during the International
Filmfestival Berlin – Berlinale.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Chanii oraz jego programu edukacyjnego.

The ECFA Award was launched in 2011. There is no
money prize connected to the ECFA Award. However, it
is the only European children’s film award given out by
professionals so the value and prestige of this award
can’t be underestimated.

Director of the Chania International Film Festival and the
Chania Film Festival in education

Gaëlle Saillenfest
Dyrektorka artystyczna międzynarodowego
festiwalu filmowego Ciné-Jeune de l’Aisne.
Artistic director of the international film festival CinéJeune de l’Aisne.

JU RY

O nagrodzie Europejskiego Stowarzyszenia Filmów
dla Dzieci (ECFA)
Swoja nagrodą ECFA podkreśla znaczenie wysokiej
jakości filmów dla młodej widowni i jednocześnie
kieruje uwagę na europejskie filmy dla dzieci.
Każdego roku europejskie festiwale dla dzieci i młodzieży, wszystkie zrzeszone w ECFA, goszczą u siebie
Jurorów ECFA, które przyznaje Nagrodę Stowarzyszenia. Następnie każdy z tych festiwali wpisuje swój
nagrodzony film na listę filmów nominowanych do
nagrody rocznej.
Każdego roku członkowie ECFA wybierają corocznie
europejskie festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży,
które odbędą się w siedzibie komisji ECFA i głosują
na nagrodę ECFA za dany festiwal. Każdy festiwal
dodaje swój pełny film do krótkiej listy nominowanych filmów, rywalizując o nagrodę ogólną.
W głosowaniu końcowym, które jest otwarte dla
wszystkich członków ECFA, zostaje wybrany „Najlepszy Europejski Film Dziecięcy Roku”. Nagroda
jest wręczana podczas Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Berlinie – Berlinale.
Nagroda ECFA jest przyznawana od 2011 roku i jest
jedyną nagrodą przyznawaną przez profesjonalistów
filmom dla dzieci filmową, więc wartość i prestiż tej
nagrody są nie do przecenienia, mimo, że nie jest
nagrodą pieniężną.

MŁODZIEŻOWA TV

Podczas 5. edycji Kina w Trampkach uruchomiliśmy telewizję festiwalową. Jej wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że prowadzą
ją młodzi – uczestnicy festiwalu. To oni prowadzą studio festiwalowe, występują przed kamerami, recenzują filmy, prowadzą wywiady.
To w ich rękach są też nasze media społecznościowe. To dzięki nim
o kinie w trampkach jest głośno! W tym roku nasze studio działało
zdalnie z dwóch lokalizacji – Warszawy i Gdańska. Młodzi członkowie
MSF przeszli szkolenie, przed rozpoczęciem festiwalu, które przygotowało ich do pracy z social mediami, tworzeniem treści video i pracy
z gośćmi festiwalu.

During the fifth edition of Cinema in Sneakers, we founded the festival
television. It’s unique mainly because it’s run by youngsters – the participants of the festival. They run the festival studio, appear in front of
the cameras, review films and interview people. They also run our social
media accounts. It’s thanks to them that there’s so much talk about
Cinema in Sneakers!
This year, our studio operated online from two locations - Warsaw and
Gdańsk. Young members of MSF underwent training before the start
of the festival, which prepared them to work with social media, create
video content and work with festival guests.

KONKURS
FILMÓW DZIECIĘCYCH
– FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

C HILDREN
FEATUR E FILMS
C OMPETITION

Norwegia 2020 | 64 min | aktorski
reż | dir Elisabeth Hesemans sce | scr Floor Paul, Lilian Sijbesma zdj | dop Victor Horstink dźw | sound Marco Vermaas
mon | edi Boelie Vis muz | mus Boelie Vis prod Marc Bary
IJswater Filmsdys | dis IJswater Films

W pewnej szkole w Holandii jest taka mała
klasa. Może jest bardzo podobna do Twojej?
Chodzą tam różne dzieci Berith, Kemal,
Kyona, Dorus, Mahin, i wiele innych. Mają
zupełnie inne imiona od dzieci z Twojej grupy,
prawda? Ale bardzo podobne przygody. Berith
na przykład zapomniała stroju na gimnastykę,
ale z pomocą przychodzi mały czarodziej. Kyona trochę się boi nowej szkoły, ale znajduje
bardzo przyjazne drzewo. Dorus świetnie wbija gwoździe. Czy ta umiejętność pozwoli mu
przetrwać pierwszą wizytę u fryzjera? Każde z
dzieci ma swój sposób na różne przeciwności.
Chcecie poznać ich receptę? Kabam!

There is this small class in one of the Netherlands’
schools. Maybe it is very similar to yours? Various
children go there: Berith, Kemal, Kyona, Dorus,
Mahin, and many others. Their names are completely different from the names of the children
in your group, right? But their adventures should
sound similar. For example, Berith forgot her gym
clothes, but a little wizard came to help. Kyona is
a bit scared of the new school, but she’s found a
very friendly tree. Dorus is great at driving nails.
Will this skill allow him to survive the first visit to
the hairdresser? Each of the children has their own
way of dealing with all the different adversities. Do
you want to know their secret sauce? Kabam!

filmy pełnometrażowe

4+
premiera polska

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

KABAM!

WATERS OF PASTAZA
Portugalia 2022 | 62 min | dokument
reż | dir Inês T. Alves sce | scr Inês T.Alves zdj | dop Inês
T.Alves dźw | sound Sound Editing: Giorgio Gristina; Sound
Mix: Tiago Matos mon | edi Inês T.Alves muz | mus Virgílio
Oliveira prod Ico Costa, Inês T.Alves, Oublaum Filmes dys |
dis Jasmina Vignjevic

Have you ever wondered what life is like in the jungle? A group of kids from Ecuador takes us deeper
into the woods and shows us how many surprises
and attractions are hiding in there. The jungle conceals countless colors, unusual animals and various
sounds. Here, the children’s laughter is mixed with
the chirping of cicadas. Children are not afraid of
snakes, spiders or ants. The jungle seems like the
perfect place to play.

filmy pełnometrażowe

premiera polska

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie
w dżungli? Grupa dzieciaków z Ekwadoru zabiera nas w jej głąb i pokazuje, jak wiele jest
tam niespodzianek i atrakcji. Dżungla kryje
w sobie niezliczoną liczbę kolorów, niespotykanych zwierząt i najróżniejszych dźwięków. Dziecięce śmiechy mieszają się tam
z cykaniem cykad. Niestraszne są dzieciom
węże, pająki, ani mrówki. Dżungla wydaje się
idealnym miejscem do zabawy.

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

DZIECI ZNAD RZEKI
PASTAZY 6+

reż | dir Magdalena Nieć, Mariusz Palej sce | scr Marcin
Ciastoń, Ewa Rozenbajgier zdj | dop Wojciech Węgrzyn dźw
| sound Marcin Popławski mon | edi Jakub Motylewski muz
| mus Maciek Dobrowolski obs | cast Piotr Głowacki (Bruno
Księski), Iwo Rajski (Oskar Walczak), Karolina Gruszka (Hanna) prod Joanna Szymańska, Shipsboy dys | dis Monolith
Films

Oskar turns 8 and receives an unexpected gift. In
order to find it, he has to solve a mystery. The boy
asks for help from his favorite TV character, Detective Bruno. Together, they set off on a journey
full of connections, puzzles and surprises. Can they
solve all the puzzles and find the gift?

filmy pełnometrażowe

premiera polska

DETECTIVE BRUNO
Polska 2022 | 103 min | aktorski

Oskar kończy 8 lat i dostaje niespodziewany
prezent. Aby go odnaleźć, musi rozwiązać
zagadkę. Chłopiec prosi o pomoc swojego
ulubionego telewizyjnego bohatera, detektywa Bruno. Wspólnie wyruszają w podróż
pełną powiązań, łamigłówek i niespodzianek.
Czy uda im się rozwiązać wszystkie zagadki i
odnaleźć prezent?

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

DETEKTYW
BRUNO 7+

LAST FILM SHOW
Indie 2021 | 110 min | aktorski
reż | dir Pan Nalin sce | scr Pan Nalin zdj | dop Swapnil S. Sonawane dźw | sound Swapnil S. Sonawane mon | edi Shreyas
Beltangdy, Pavan Bhat muz | mus Cyril Morin obs | cast
Bhavin Rabari (as Samay) prod Pan Nalin, Dheer Momaya,
Marc Duale, Chhello Show LLP, Monsoon Films, Jugaad
Motion Pictures dys | dis Audrey Verrechia

9-letni Samay mieszka w małej indyjskiej
wiosce. Gdy pierwszy raz trafia do kina,
zakochuje się w obrazie, który miga mu przed
oczami. Niestety, tata Samay’a zapowiada, że
jest to jego pierwszy i ostatni seans. Chłopak
nie wyobraża sobie już życia bez historii kinowych, dlatego ogląda filmy po kryjomu. Gdy
poznaje pracownika kina, jego świat staje się
bogatszy o nowe opowieści, którymi później
dzieli się z innymi w wiosce.

Samay, 9, lives in a small Indian village. During
the first time he goes to the cinema, he falls in
love with an image that flashes before his eyes.
Unfortunately, Samay’s dad announces that this
is the first and the last movie he sees. But the
boy can no longer imagine his life without cinema
stories. So, he watches films in secret. When he
meets a cinema worker, his world becomes richer
with new stories, which he later shares with others
in the village.

filmy pełnometrażowe

9+

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

OSTATNI SEANS

Polska 2022 | 103 min | aktorski
reż | dir Kristoffer Rus sce | scr Agnieszka Dąbrowska zdj
| dop Jan Rus Słomiński dźw | sound Grzegorz Kucharski,
Jarosław Sadowski mon | edi Marcin Konarzewski muz | mus
Karim Martusewicz obs | cast Maciej Karaś (Waldek Banaś),
Amelia Fijałkowska (Delfina Rogalska), Patryk Siemek
(Staszek Lebioda), Dorota Kolak (Mariola), Karolina Gruszka
(Teresa Banaś), Andrzej Grabowski (dziadek Waldka) prod
Mikołaj Pokromski, Pokromski Studio dys | dis Next Film

Walduś is an athlete, specifically an e-athlete.
His life is all about games, and his caring mother
handles the rest. This changes when the mother
leaves and a crazy aunt is now designated to take
care of a boy. A harsh survival camp is beginning ...
or maybe a life lesson?

filmy pełnometrażowe

9+

TOO OLD FOR FAIRY TALES

Walduś to sportowiec, a dokładnie e-sportowiec. Jego życie to przede wszystkim
gry, o resztę dba troskliwa mama. Zmienia
się to w momencie, kiedy mama wyjeżdża,
a opiekę nad chłopcem przejmuje zwariowana, lub jak to określa Waldek - “kopnięta”
ciotka. Zaczyna się ostry obóz przetrwania…
a może lekcja życia?

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

ZA DUŻY
NA BAJKI

Szwecja 2022 | 93 min | aktorski
reż | dir Sanna Lenken sce | scr Linn Gottfridsson zdj | dop
Simon Pramsten dźw | sound Jesper Miller mon | edi Andreas
Nilsson muz | mus Irya Gmeyner, Martin Hederos obs | cast
Sigrid Johnson (Sasha), Ellen Taure (Märta), Oscar Töringe
(Abbe), Iggy Malmborg (Ossie), Adam Daho (John) prod
Anna Anthony, Rebecka Lafrenz, FLX, SF Studios Production AB dys | dis Vivarto

Po pierwsze: ściąć włosy.
Po drugie: nie czytać więcej książek.
Po trzecie: nigdy nie opiekować się żywą
istotą.
Po czwarte: zostać standaperką, żeby móc
rozśmieszyć tatę. W końcu.
Bo od śmierci mamy tato się nie śmieje. Ale
Sasha tak. Na pewno nie zamierza płakać,
ani siedzieć bezczynnie, gdy smutek puka do
drzwi. Nie chce wpaść w depresję i umrzeć.
Absolutnie nie będzie taka jak mama, a
wyżej wymieniona lista jej w tym pomoże.
Znakomity filmy Sanny Lenken na podstawie
książki Jenny Jägerfeld. Reżyserka z dużą
uważnością towarzyszy 13-letniej Sashy. Z
wdziękiem i poczuciem humoru pomaga jej
przetrawić złość i żal.

First: cut hair.
Second: don’t read any more books.
Third: never look after a living being.
Fourth: become a stand-up comedian, to make my
dad laugh. At long last.
Because dad hasn’t been laughing since mum’s
death. But Sasha is laughing. She is definitely not
going to cry or sit idly when sorrow knocks on
the door. She doesn’t want to get depressed and
die. She will absolutely not be like mom, and the
above-mentioned list will help her with that. Superb
film by Sanna Lenken, based on the book by Jenny
Jägerfeld. The director with great awareness accompanies the 13-year-old Sasha. Gracefully and
with a sense of humor, she helps the girl to manage
with her anger and regret.

filmy pełnometrażowe

Premiera polska

10+

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

COMEDY QUEEN

BANGLA SURF GIRLS
Kanada 2021 | 86 min | dokument
reż | dir Elizabeth D.Costa sce | scr Lalita Krishna zdj | dop
Elizabeth D.Costa dźw | sound Elizabeth D.Costa, Grant Edmonds mon | edi Jordan Kawai muz | mus Ohad Benchetrit,
Justin Small, Lydia Ainsworth obs | cast Suma Akhtar, Rifa
Akter, Ayesha Akter prod Lalita Krishna, In Sync Media,
Canada dys | dis In Sync Media

Młode dziewczyny z miasteczka w Bangladeszu mierzą się z licznymi oczekiwaniami stawianymi przez ich rodziny i otoczenie. Łączy
je wspólne marzenie – chcą surfować. Pośród
fal znajdują wolność, spokój i odskocznię od
często niełatwego życia. W klubie surferskim
dowiadują się, że mają prawo decydować o
sobie, a ich marzenia mogą stać się rzeczywistością. Mimo wielu trudności, pełne odwagi,
siły i uporu walczą o swoją wolność i lepszą
przyszłość.

Young girls from a town in Bangladesh face numerous expectations from their families and those
around them. They share a common dream - they
want to surf. Among the waves, they find freedom,
peace and a getaway from the often difficult life.
In the surf club, they learn that they have the right
to decide for themselves and that their dreams
can be fulfilled. Despite many difficulties, full of
courage, strength and persistence, they fight for
their freedom and a better future.

filmy pełnometrażowe

Premiera polska

11+

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

SURFERKI

THE HERD
Polska 2021 | 78 min | dokument
reż | dir Monika Kotecka, Karolina Poryzała sce | scr Monika
Kotecka, Karolina Poryzała zdj | dop Monika Kotecka dźw |
sound Michał Fojcik mon | edi Milenia Fiedler, Katarzyna Boniecka muz | mus Aleksandra Kotecka, Tomasz Wierzbowski
prod Agnieszka Wasiak, Izabela Łopuch, Lava Films, HBO
Europe, Cukry, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio
Munka dys | dis Lava Films

Woltyżerka to wymagająca dyscyplina
jeździecka. Wie o tym grupa dziewczyn, która
mierzy się z presją i stresem związanym z
ćwiczeniami oraz udziałem w zawodach. Zmęczenie i frustrację potęgują obowiązki życia
codziennego. Choć nie jest im łatwo, mają
siebie nawzajem. Są jak stado, trudne do
okiełznania, mające wiele pomysłów, marzeń i
obaw. Łączy je pasja, ale czy na zawsze?

Vaulting is a demanding riding discipline. A group of
girls knows this - they deal with the pressure and
stress associated with exercises and participation in competitions. Fatigue and frustration are
exacerbated by the responsibilities of everyday life.
It is not easy for them. But, they have each other.
They are like a herd: difficult to tame, bursting with
ideas, dreams and fears. They share a passion, but
will it last forever?

filmy pełnometrażowe

12+

KONKURS FIL MÓW DZI ECI ĘCYCH

STADO

KONKURS
FILMÓW DZIECIĘCYCH
– FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

C HILDREN
SHORT FILMS
C OMPETITION

HUSH HUSH LITTLE BEAR
Łotwa 2022 | 5 min | animacja
reż | dir Māra Liniņa anim Mārtiņš Dūmiņš, Kristīne Zvirbule
sce | scr Māra Liniņa dźw | sound Ģirts Bišs mon | edi

Premiera polska

LATAJĄCE
DMUCHAWCE

4+

CHILDREN OF GAINMORE
Czechy 2021 | 8 min | animacja

Premiera polska

4+

PATOUILLE AND THE PARACHUTE SEEDS
Francja 2021 | 7 min | animacja
reż | dir Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine
Campos anim Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et

Edmunds Jansons muz | mus Jēkabs Nīmanis obs | cast

reż | dir Petr Mischinger sce | scr Petr Mischinger zdj |

Clémentine Campos sce | scr Inès Bernard-Espina, Mélody

Kristine Zadovska, Andris Keiss prod Sabīne Andersone, Ieva

dop Jan Růžička dźw | sound Richard Vacula mon | edi

Boulissière, Clémentine Campos dźw | sound Pierre Aretino,

Vaickovska, Atom Art dys | dis Atom Art

Ema Adamove muz | mus Richard Vacula obs | cast Petr

Grégoire Chauvot mon | edi Damien Audoin muz | mus

Čtvrtníček - narrator prod FAMU - Film and TV School of

Delphine Malaussena obs | cast Cerise Vaubien (Patouille),

the Academy of Performing Arts in Prague dys | dis FAMU

Paul Jeanson (Momo) prod Emmanuel-Alain Raynal, Pierre

W miasteczku Gainmore wszystko płynie
swoim rytmem… do czasu! Spadający z nieba
kamień ląduje obok lokalnej szkoły i rozbudza
ciekawość nie tylko dzieci, ale też profesora
Yarna - kolekcjonera kamieni kosmicznych. To
dopiero początek niesamowitych wydarzeń!

Baussaron, Miyu Productions dys | dis Miyu Distribution

Gdy mama miś i tata miś mówią, że już
pora spać, ich dzieci znajdują jeszcze siłę
na wieczorne harce. Piękna kołysanka oraz
miękkość chmur utuli do snu nawet największych psotników.
When the bear-mom and bear-dad say it’s time
to sleep, their children still find strength for
the evening frolics. A beautiful lullaby and the
softness of the clouds will lull even the biggest
little tricks to sleep.

In Gainmore Town, everything flows at its own
pace… until! A stone falling from the sky lands
rigth next to the local school and arouses the
curiosity not only of children, but also of professor Yarn - a collector of space stones. This is
just the beginning of amazing events!

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyrasta
mlecz? Albo, jakby to było stać się na chwilę
kwiatkiem? Dzięki Patouille i Momo możemy
przekonać się o tym na własnej skórze.
Zabierają nas w podróż śladami latających na
wietrze dmuchawców.
Have you ever wondered how the dandelion
grows? Or, what would it be like to become a
flower for a moment? Thanks to Patouille and
Momo, we can see it for ourselves. They take us
on a journey to the dandelion’s wonderful world.

filmy krótkometrażowe
z okazji rocznicy samorządności

Premiera polska

DZIECI ZE
WSZYSTEK
WIĘKSZYCH

DE MOKRAC
KONKURS
FIL
JAMÓW
DZ IEC
DZI
I ECI ĘCYCH

CICHOSZA, MAŁY
MISIU 4+

4+

Szwecja 2020 | 9 min | aktorski
reż | dir Johanna Sutherland sce | scr Johanna Sutherland

NICZEGO SIĘ NIE
BOJĘ! 4+

Premiera polska

WIERZBA

Premiera polska

4+

THE WILLOW
Serbia 2020 | 7 min | animacja

zdj | dop Chester Briscall-Harvey dźw | sound Johanna

I AM NOT AFRAID!

Sutherland mon | edi Johanna Sutherland muz | mus George

Niemcy, Norwegia 2022 | 7 min | animacja

Dolan obs | cast Ruby Dailly (Lucia), Lynsey Wright prod

reż | dir Marita Mayer Carlo Palazzari sce | scr Marita Mayer

| edi Ivan Milosavljević muz | mus Mićun Jauković, Dako

zdj | dop Marcus Valín dźw | sound Simon Bastian mon | edi

Puač, Jovan Aleksandar Krstić obs | cast Tijana Dragojević

muz | mus Marius Kirsten obs | cast Frede Mayer-Gulliksen

(Vila) prod Faculty of Applied Arts in Belgrade dys | dis

prod Fabian Driehorst, Fabian&Freddys | dis Fabian&Fred

Katarina Srejić

Vanja jest tygrysem. Nie boi się niczego… póki
nie zgaśnie światło. To wtedy w każdym cieniu
kryje się zwierzę prosto z dzikiej dżungli. Co
jest prawdą, a co tylko wyobrażeniem? Vanja
nie da się strachom, w końcu jest tygrysem!

Piękna wierzba wywołuje w dorosłej już kobiecie wspomnienia z dzieciństwa. Na szczycie
drzewa był jej dom - to tam spędzała najlepsze chwile wśród bliskich. Oczami wyobraźni
obserwuje młodszą wersję siebie i na nowo
przeżywa przygody z dziecięcych lat.

Kitty McMurdo-Schad dys | dis Johanna Sutherland

Świąteczna kolacja wydaje się być atrakcją
dla dorosłych, ale nudnym obowiązkiem dla
małej dziewczynki. Nie jest w tym osamotniona – łapie nić porozumienia ze starszą
kobietą siedzącą po przeciwnej stronie stołu.
Ich komunikacja, mimo że bez słów, pozwala
dziewczynce na przeniesienie się do innego,
magicznego świata.
Christmas dinner seems like an attraction for
the adults, but for a little girl it’s nothing more
than a boring chore. She is not alone in this she catches the thread of understanding with
an elderly woman sitting on the opposite side of
the table. Their communication, despite the fact
that they are speechless, allows the girl to move
to another, magical world.

Vanja is a tiger. He’s not afraid of anything ...
until the light goes out. That’s when every shadow hides an animal straight from the wild jungle.
What is truth and what is just an image? But
Vanja is not scared, he is a tiger after all! Right?

reż | dir Katarina Srejić anim Katarina Srejić sce | scr
Katarina Srejić dźw | sound Mićun Jauković, Dako Puač mon

A beautiful willow evokes childhood memories in
an adult woman. Her house was once at the top
of the tree - it was there that she spent the best
moments among her loved ones. Through the
eyes of imagination, she observes the younger
version of herself and relives the adventures of
her childhood.

filmy krótkometrażowe
z okazji rocznicy samorządności

Premiera polska

DE MOKRAC
KONKURS
FIL
JAMÓW
DZ IEC
DZI
I ECI ĘCYCH

LUSSEVAKA

4+

TONKA WILL DO IT TOMORROW
Chorwacja 2021 | 7 min | animacja
reż | dir Morana Dolenc anim Mirta Brkulj sce | scr Morana
Dolenc, Jelena Pervan dźw | sound Dubravko Robić mon |
edi Marin Juranić, Maša Udovičić muz | mus Anita Valo, Meri
Jaman prod Maša Udovičić, Luma Film dys | dis Luma Film

Tonka lubi odkładać zadania na kolejny dzień.
Jutro będzie przecież więcej czasu niż dziś.
Dziadkowie pokazują jej jednak, że czasem
warto zrobić coś od razu.
Tonka likes to put off tasks for another day.
After all, tomorrow there will be more time than
there is today, right? But her grandparents will
show her that sometimes things are worth doing
right away.

BRZOSKWINIOWY
OGRÓD 5+
Premiera polska

PEACH GARDEN
Chiny 2021 | 8 min | animacja
reż | dir 陈阳嘉 YangJia Chen sce | scr 陈阳嘉 YangJia
Chen, 肖倩雯 Qianwen Xiao, 谢爱民 Aimin Xie, 邓瑶 Yao
Deng muz | mus 铁阳 Tie Yann prod 陈阳嘉 YangJia Chen,

NAJNUDNIEJSZA
BABCIA NA CAŁYM
ŚWIECIE 5+

Premiera polska

THE MOST BORING GRANNY IN THE WHOLE
WORLD
Niemcy 2022 | 7 min | animacja

肖倩雯Qianwen Xiao, 谢爱民 Aimin Xie, 邓瑶 Yao Deng, 杜

reż | dir Damaris Zielke anim Ferdinand Ehrhardt, Partik

卓依 Zhuoyi Du, 吴雨蝶 Yudie Wu, 周沁玥 Qinyue Zhou dys

Knittel, Sarah Schulz, Tanja Guber, Laura Staab, Lukas von

| dis 陈阳嘉 YangJia Chen

Berg, Damaris Zielke sce | scr Manuel Ostwald zdj | dop

Babcia kupiła piękną brzoskwinię, ale nie
planuje jej podarować swojemu wnukowi.
Brzoskwinia ma stać się ofiarą dla bogów. To
nie przekonuje chłopca, który chętnie zjadłby
owoc. Swoimi próbami zdobycia go naraża się
nie tylko babci, ale też samym bogom.
Grandma bought a beautiful peach, but does
not plan to give it to her grandson. The peach is
to become an offering to the gods. This does not
convince the boy who would rather gladly eat
the fruit. With his constant attempts to get it,
he comes worryingly close to fall unfavor to not
only his grandma, but also the Gods themselves.

Michael Throne dys | dis Pé de Moleque Filmes

Greta jest znudzona babcią i nie rozumie, dlaczego spędza aż tyle czasu na wspominaniu
osób, których już nie ma. Babcia wydaje się
najnudniejszą osobą na całym świecie, więc
dziewczynka wymyśla zabawę, która może
pasować do zainteresowań babci.
Greta is bored with her grandma and doesn’t
understand why she spends so much time
remembering people who are no longer there
Grandma seems to be the most boring person in
the world, so the girl comes up with a fun game
that might suit Grandma’s interests.

filmy krótkometrażowe
z okazji rocznicy samorządności

Premiera polska

DE MOKRAC
KONKURS
FIL
JAMÓW
DZ IEC
DZI
I ECI ĘCYCH

ZROBIĘ TO JUTRO

CINEMA REX

Premiera warszawska

6+

LUCE I KAMIEŃ
Premiera warszawska

6+

THE SLEEPING PRINCE

Izrael 2020 | 6 min | animacja

LUCE AND THE ROCK

Francja 2020 | 5 min | animacja

reż | dir Mayan Engelman, Eliran Peled anim Shahar Muller,

Belgia, Francja, Holandia 2022 | 13 min | animacja

Moshe Ben Avraham, Sapir Danan, Ronalee Israeli, Shalev

reż | dir Britt Raes anim David CHAMBOLLE, Jane

reż | dir Nicolas Bianco-Levrin anim Nicolas Bianco-Levrin
sce | scr Hassan Benali dźw | sound Julie Rembauville mon |
edi Julie Rembauville muz | mus IRIDIUM : Maxence Camelin
& Rémy Tatard obs | cast Marcel as the sleeping prince dys |
dis Prototypes Distribution

Gdy tata nie ma czasu, by opowiedzieć
Tomowi bajkę, chłopiec wymyśla własną. Nie
spodziewajcie się typowej opowieści. Księżniczka próbuje uratować śpiącego księcia,
król odbiera telefon od nieznanego numeru,
kowboje ścigają piratów, a to wszystko w towarzystwie t-rexów.
When dad doesn’t have time to tell Tom a fairy
tale, the boy comes up with his own one. Don’t
expect a typical story. The princess tries to save
the sleeping prince, the king receives a call from
an unknown number, cowboys chase pirates, and
all that is accompanied by t-rexes.

Ben Elya sce | scr Eliran Peled dźw | sound Studio Db mon |
edi Ido Hartmann prod Eliran Peled ALDY PAI TLV dys | dis
Eliran Peled

Jest rok 1938 i w Palestynie otworzyło się
nowe kino - symbolicznie łączące arabską
oraz żydowską część miasta. Dla chłopca i
dziewczynki z dwóch różnych światów to początek znajomości i filmowej przygody. Jednak, czy kino może istnieć ponad podziałami?
It is 1938 and a new cinema has opened in
Palestine - it symbolically links the Arab and
Jewish parts of the city. For a boy and a girl
from two different worlds, it is the beginning of a
friendship and a cinematic adventure. However,
can cinema exist across divisions?

MANGUBAT, Paul VIBERT-VALLET & Sacha BRAUNER sce
| scr Britt Raes dźw | sound Bram Meindersma mon | edi Britt
Raes muz | mus Bram Meindersma obs | cast Fien RAES prod
Perrine Gauthier, Tünde Vollenbroek, Pupil &Thuristar dys |
dis MIYU Distribution

Luce mieszka w małej spokojnej wiosce. Spokój zakłóca nagłe pojawienie się w jej samym
środku wielkiego… kamienia. Jego obecność
przeraża mieszkańców i bardzo złości Luce. To
przecież nie jego miejsce! Luce postara się,
aby kamień wrócił do swojego domu.
Luce lives in a small quiet village. The calmness
is disturbed by the sudden appearance of a
great… stone in its center. Its presence terrifies
the locals and makes Luce very angry. This is
not its place! Luce will make sure that the stone
returns to its home.

filmy krótkometrażowe
z okazji rocznicy samorządności
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ŚPIĄCY KSIĄŻĘ

Premiera warszawska

MY NAME IS MAALUM
Brazylia 2021 | 8 min | animacja

PINKI

WHEN IT COMES FROM THE EARTH

reż | dir Ewa Martynkien, Wojciech Szczupak sce | scr

Węgry 2021 | 4 min | animacja
reż | dir Katalin Egely anim Murilo Jardim sce | scr Katalin
Egely dźw | sound Gabriel Camargo, Matheus Cogli muz |

reż | dir Luísa Copetti anim Murilo Jardim sce | scr Eduardo

mus Ruth Hillar, Sebastián Cúneo prod Katalin Egely dys |

Lurnel, Magna Domingues dźw | sound Gabriel Camargo,

dis Katalin Egely

Matheus Cogli muz | mus Maira Freitas prod Eduardo Lurnel,
Marcela Baptista, Pé de Moleque Filmes dys | dis Moleque
Filmes

Nadszedł wyczekiwany pierwszy dzień szkoły
i Maalum jest gotowa na rozpoczęcie nowej
przygody. Szybko zmienia nastawienie, gdy
dzieci z klasy zaczynają śmiać się z jej imienia. Właściwie dlaczego ma tak na imię i co
się za nim kryje?
The long-awaited first day of school is finally
here and Maalum is ready to embark on a new
adventure. She quickly changes her attitude
when the kids in the class start laughing at her
name. Actually, why does she have that name
and what does it mean?

Świeże owoce, dorodne warzywa - daje nam
je ziemia. Dziewczynka zabierze nas do kolorowego świata natury i pokaże, że nie tylko
jesteśmy jego częścią, ale możemy też z niego
wiele czerpać.
Fresh fruit, ripe vegetables - the earth creates
them. The girl will take us to the colorful world
of nature. She will show us that not only are we
part of this world, but we can also derive a lot
from it.

7+

Polska 2022 | 14 min | dokument
Ewa Martynkien zdj | dop Małgorzata Leśniak dźw | sound
Voiceland mon | edi Wojciech Szczupak muz | mus Robert
Jarmużek prod Wojciech Szczupak, STAMTAD Co. dys | dis
STAMTAD Co.

Pinki czeka, aż ktoś da mu dom. Jest spokojny,
ale nie może powstrzymać ekscytacji, gdy
tylko pojawia się perspektywa spaceru. Swoimi
mądrymi oczami obserwuje zmiany, które
zachodzą wokół niego. Sprawdzane są jego
umiejętności i cechy charakteru. Pinki to pies,
który chce tylko znaleźć swojego człowieka
i wyjść ze schroniska.
Pinki is waiting for someone to give him a home.
He is calm, but cannot contain his excitement
as soon as the prospect of a walk looms. With
his wise eyes, he observes the changes that are
taking place around him. His skills and character
traits are being examined. Pinki is a dog that just
wants to find his family and leave the shelter.
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MAM NA IMIĘ
MAALUM 6+

8+

BIEGNIJ 8+
Premiera polska

THE SILENT ECHO

RUN

Bangladesz, Francja, Indie, Nepal 2021 | 16 min |

Bułgaria 2017 | 14 min | aktorski

aktorski

reż | dir Krasimir Kalushev sce | scr Victoria Dimitrova,

reż | dir Suman Senanim sce | scr Suman Sen zdj | dop

Krasimir Kalushev zdj | dop Aleksandur Dobrev dźw | sound

Xohaer Musavvir dźw | sound Rana Eid mon | edi Olivier
Jahan muz | mus Mayukh Mainak obs | cast Kunsang Gurung

Toni Tsenov, Plamen Petkov mon | edi Veselin Gerginov
obs | cast Kaloyan Lalov, Aladin Aliibrahim prod NATFA “Kr.

(Kunsang), Tashi Wangdue Gurung (Tashi) prod Suman Sen,

Sarafov” dys | dis NATFA

Vivek Modi, Dominique Welinski dys | dis DW

Kaloyan dostaje od swojej trenerki nowe buty
sportowe z okazji zbliżających się ważnych
zawodów biegowych. Gdy po treningu wraca
do domu dziecka, w którym mieszka, chowa
cenny prezent. Mimo kryjówki, buty zostają
skradzione. Odzyskanie ich będzie wymagało
od chłopca pokonania wielu przeszkód.

Echo o konkursie muzycznym przerywa górską ciszę. Informacja dociera do opuszczonego wśród szczytów vana. Czwórka dzieciaków
zbiera pieniądze oraz odwagę, by wyruszyć
w podróż i spróbować swoich sił na prawdziwej scenie. Gdy nie wszystko idzie tak, jak
powinno, góry nie zawodzą.
An echo of an information of the music competition breaks the mountain silence. It reaches
a van abandoned among the peaks. Four kids
collect money and courage to go on a journey and try their hand at a real stage. When
things don’t go as it should, the mountains don’t
disappoint.

Kaloyan gets new sports shoes from his trainer
for the upcoming important running competition.
When after training he returns to the orphanage
he lives in, he hides his precious gift. Despite the
hiding though, the shoes get stolen. It will take
the boy to overcome many obstacles to get
them back.

MARZENIE
Z SATELITY

Premiera polska

8+

A WISH UPON A SATELLITE
Estonia 2021 | 17 min | aktorski
reż | dir Leeni Linna sce | scr Leeni Linna, Leana Jalukse zdj
| dop Daniel Lindholm dźw | sound Harmo Kallaste mon |
edi Jussi Rautaniemi muz | mus Janek Murd obs | cast Otto
Samuel Kahar (Otto) prod Karin Reinberg, Merja Ritola,
Greenlit Productions dys | dis Revolver Film

Otto marzy o posiadaniu psa. Choć wydaje
się, że niewielkie są szanse na spełnienie tego
marzenia, nagle wydarza się coś niezwykłego. Spadająca gwiazda wymaga pomyślenia
życzenia, ale co w momencie, kiedy gwiazda
okazuje się satelitą?
Otto dreams of having a dog. Though it seems
as if there is seriously little chance of this
dream ever coming true, suddenly something
extraordinary happens. A shooting star means
making a wish, but what if the star turns out to
be a satellite?
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BEZGŁOŚNE ECHO

CHITANA

Premiera polska

9+

Tunezja 2021 | 19 min | aktorski

Premiera polska

Premiera polska

FEARLESS GOPHER

YOU SOLD MY ROLLER SKATES?

Kanada 2020 | 6 min | aktorski

Francja 2020 | 6 min | animacja

mon | edi Fakhreddine Amri muz | mus Stein Berge Svendsen

reż | dir Miguel Lambert sce | scr Miguel Lambert zdj | dop

reż | dir Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes,

obs | cast Yasmine Ben Amara (Sofia), Yasmine Thamleoui

Marie-Chloé Racine dźw | sound Louis Cabanac mon |

Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey-Mauzaize sce |

edi Valérie Tremblay muz | mus Philomène Gatien, Simon

scr Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, Sandy

Asma Chiboub

Larose obs | cast Gabriel Noël, Léonie Noël, Nicholas Landry

Lachkar, Agathe Leroux, Léa Rey-Mauzaize obs | cast Cléo

St-Onge, Vincent Lafrance prod Alexe Laroche, WELCOME

Bertagne-Mauzaize as Lou prod Gobelins, L’école de l’image

ABOARD dys | dis WELCOME ABOARD

dys | dis MIYU

Julie po wypadku skończyła z ręką w gipsie.
To oznacza, że może pożegnać się z wychodzeniem na dwór, a tym bardziej z wyjazdem
na obóz skautów. Tak przynajmniej uważa jej
tata. Umiejętności skauta oraz jego odwaga
okazują się niezwykle przydatne w stawieniu
czoła tacie dziewczyny.

Mama Lou sprzedaje jego rolki. Bez jego
wiedzy! Przecież miał od jutra zacząć na nich
jeździć. Lou błądzi po wyprzedaży garażowej
w poszukiwaniu swoich rolek. Przy okazji
spotyka coraz ciekawsze osoby i każda z nich
ma coś do zaoferowania.

Siostry, Eya i Sofia, chcą bawić się na
zewnątrz, tak jak chłopcy. Gdy mama wysyła
je po wodę, wykorzystują okazję, by poznać
lokalny las na własną rękę. Wolność jest słodka tylko przez chwilę – początkowo przyjazny
las staje się labiryntem. Siostry będą musiały
znaleźć drogę do domu, razem lub osobno.

An accident made Julie end up with a plaster
cast on her arm. This means that she can say
goodbye to going outside, let alone going to a
scout camp. At least that’s what her dad thinks...
The scout’s skills and courage turn out to be
extremely useful in facing the girl’s dad.

Lou’s mom sells his roller skates. Without his
permission! He was supposed to be riding them,
starting tomorrow. Lou wanders around a garage
sale looking for his roller skates. During the trip,
more and more interesting people appear, and
each of them have something to offer.

reż | dir Amel Guellaty sce | scr Amel Guellaty zdj | dop
Amine Messadi TSC dźw | sound Kasper Val Bjerregaard

(Eya) prod Asma Chiboub, Atlas Vision Productions dys | dis

Sisters Eya and Sofia want to play outside just
like the boys. When their mother sends them for
water, they take the opportunity to explore the
local forest on their own. Freedom is sweet only
for a moment though - the forest that seemed
friendly at first glance, now becomes a maze.
The sisters will have to find their way home,
together or separately.
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NIEUSTRASZONY
ŚWISTAK 8+

9+

Kirgistan 2021 | 19 min | aktorski
reż | dir Eldiar Madakim sce | scr Eldiar Madakim zdj | dop

SKAFANDER
KLINGERTA 9+

Premiera warszawska

CYKOR 10+
Premiera polska
CHICKEN
Francja 2020 | 13 min | aktorski

Akzhol Bekbolotov dźw | sound Kalybek Sherniyazov mon

KLINGERT’S DIVING SUIT

| edi Eldiar Madakim muz | mus Murzaali Zheenbaev obs |

Polska 2021 | 20 min | animacja

cast Damir Nurmamatov (Orozbek), Kenesh Kurmanalieva

reż | dir Artur Wyrzykowski anim Agnieszka Czachór, Natalia

Nathan Jacquard obs | cast Tanguy Mercier (Antonin),

Durszewicz, Gabriela Lewandowska, Ewa Łuczków, Karolina

Florence Janas (La mère), Augustine Széchényi Bensoussan

Kajetanowicz, Agata Mianowska, Marta Magnuska, Marta

(Zohra), Alex Terrier Thiébaux (Simon), Aaron Kadouche

Szymańska, Kacper Zamarło sce | scr Agata K. Koschmieder,

(Marcus), Jules Gauzelin (François) prod Stéphane

Anna Stańko, Artur Wyrzykowski dys | dis Momakin

Demoustier, Igor Auzépy, Année Zéro dys | dis Shortcuts

Bea, której powódź zabrała brata za wszelką
cenę chce go odszukać. Jej tata, świadomy, że
nie jest to możliwe, całkowicie poświęca się
tworzeniu pierwszego na świecie podwodnego
skafandra. Bea widzi w skafandrze potwora.
Czy zniszczenie dzieła taty pomoże Bei zaakceptować stratę?

Są momenty, kiedy szczególnie nie chce się
być uważanym za tchórza. Antonin dobrze o
tym wie. Przecież chce zaimponować dziewczynie i utrzeć nosa jej kuzynom. Dość ryzykowna gra wydaje się idealna, żeby pokazać,
na co go stać. Aż do chwili, kiedy gra przestaje
być zwykłą zabawą.

Bea, whose brother has been taken away by
the flood wants to find him at all costs. Her dad,
aware that this is not possible, renders himself
completely devoted to creating the world’s first
underwater suit. Bea sees a monster in the suit.
Will destroying dad’s work help Bea accept the
loss?

There are times when you especially don’t want
to be considered a coward. Antonin knows it well.
He wants to impress the girl and bring her cousin
down a peg. A fairly risky game seems perfect
to show what he can do. Until the game is no
longer mere fun.

(Babcia), Aksuluu Tokoeva (Bermet), Taalaikan Abazova
(Nauczyciel), Ulanbek Sultangaziev (Nauczyciel) prod
Nurbek Aibashov, Eldiar Madakim, Aitysh Film dys | dis Eldiar
Madakim

Orozbek mieszka z babcią wśród szczytów
gór. Codziennie mierzy się z wymagającą
drogą do szkoły. Nawet rzeka nie jest mu
straszna, gdy wie, że w szkole będzie mógł
oddać się swojej pasji – rysowaniu.
Orozbek lives with his grandmother among the
peaks of the mountains. Every day he faces the
demanding road to school. Even the river is not
scary for him when he knows that at school he
will be able to devote himself to his passion drawing.

reż | dir Mikael Gaudin sce | scr Mikael Gaudin zdj | dop
Maxence Lemonnier dźw | sound Rémi Chanaud mon | edi
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SALVADOR DALI

10+

GIRLS TALK ABOUT FOOTBALL
Włochy 2021 | 7 min | animacja

Premiera polska

10+

THE PENGUIN’S FLIGHT
Grecja 2021 | 18 min | aktorski
reż | dir Stella Serefoglou sce | scr Stella Serefoglou zdj |

WYGODNA
OBOJĘTNOŚĆ
OBFITOŚCI 10+

Premiera polska

dop Thomas Varvias dźw | sound Dimitris Apostolakidis mon |

THE COMFORTABLE INDIFFERENCE OF

reż | dir Paola Sorrentino anim Paola Sorrentino sce | scr

edi Christos Giannakpoulos muz | mus Dimitris Apostolakidis

Paola Sorrentino dźw | sound Daniel Ceciliot mon | edi

ABUNDANCE

obs | cast Giasemi Lampridi prod Ikiru (Stella Serefoglou and

Paola Sorrentino muz | mus Daniel Ceciliot obs | cast Elena

Haris Pamfilis), Greece Film Center and Ikiru dys | dis Stella

Argentyna 2021 | 4 min | animacja

Schibuola, Valentina Drago, Greta Adami, Ida Johanne

Serefoglou

Weberg, Luana Lascala Rodrigues, Heloiza Breno Magalhães
Longo prod ISIA Urbino dys | dis Paola Sorrentino

Czy dziewczyny mogą grać w piłkę nożną?
Oczywiście, że tak! I jeszcze Wam o tym
opowiedzą. Dowiecie się, co czują, jak są
odbierane i czym jest dla nich gra. Oddajmy
im głos!
Can girls play soccer? Of course they can! And
they will gladly tell you all about it. You will learn
how they feel, how they are perceived and what
the game means for them. Now, let them speak!

Elli spędza samotne wakacje na rozmyślaniu
o swoich rodzicach. Dlaczego nawet pingwiny
są w stanie wspólnie zatroszczyć się o swoje
jajko, a jej rodzice się rozstają? Dziewczynie
trudno zaakceptować decyzję rodziców, a
gdyby tego było mało, jej jedyna kompanka kotka Molly - ucieka z domu.
Elli spends her vacation alone, thinking about
her parents. Why even penguins are able to care
for their egg together but the parents choose
to split up instead? The girl finds it difficult to
accept her parents’ decision, and if that was not
enough, her only companion - Molly the cat runs away from home.

reż | dir Lucas Adrián Schiaroli anim Lucas Schiaroli, Tomás
Gamboni sce | scr Lucas Adrián Schiaroli dźw | sound Lucas
Adrián Schiaroli mon | edi Lucas Adrián Schiaroli prod Lucas
Adrián Schiaroli dys | dis Lucas Adrián Schiaroli

Czy woda jest przywilejem? Może nim być
- gdy jedni korzystają z niej aż nadto, innym
może jej zabraknąć. Tak właśnie dzieje się w
mieście, które zamieszkują zwierzęta morskie
o ciałach ludzi. Brzmi niewiarygodnie? Na
tym nie kończą się podobieństwa do ludzi.
Is water a privilege? It may be - when some
people use it too much, others may not have
enough of it. This is what happens in a city that
is inhabited by sea animals with human bodies.
Sounds incredible? The similarities to humans do
not end there.
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DZIEWCZYNY
O FOOTBALLU

11+

Belgia 2020 | 15 min | aktorski
reż | dir Lenardo Van Dijl sce | scr Leonardo Van Dijl zdj | dop
Daniël Bouquet, SNC dźw | sound Boris Debackere mon |

DLACZEGO
ODSZEDŁEŚ?

Premiera warszawska

MAŁY CYRK

12+

WHY DIDN’T YOU STAY FOR ME?

Premiera polska

12+

A LITTLE CIRCUS
Japonia, Kambodża 2021 | 26 min | dokument
reż | dir Yoshiro Osakaanim sce | scr Yoshiro Osaka zdj | dop

edi Ludo Troch muz | mus Theme et variations sur les folies

Holandia 2020 | 25 min | dokument

d’Espagne; Marc Grauwels, componist: Marin Marais obs |

reż | dir Milou Gevers anim Muus Veldkamp, Lola Mooij zdj

cast Charlotte Verwmp (Stephanie) prod Gilles de Schryver,

Osaka muz | mus Robin Sato obs | cast Nov Lyheng, Preab

| dop Lola Mooij dźw | sound Thomas Machtel mon | edi

sales: New Europe Film Sales dys | dis Square Eyes

Pouch, Dara Heng prod Sothea Ines, Minor Act dys | dis

Richelle van Loon muz | mus Nikolaï Clavier prod Annerose

Yoshiro Osaka

Stephanie ma 11 lat i osiągnęła wielki sukces,
zdobyła swój pierwszy międzynarodowy tytuł
w gimnastyce. Presja, z którą musi się mierzyć, narasta. Zmęczenie i ból, które odczuwa,
mogą ją wykluczyć w każdej chwili. Świadoma stawki, musi zagryźć zęby i szeroko się
uśmiechnąć. Zaczyna zdawać sobie sprawę,
że to dopiero początek.

van Strijen, Quita Ruijgrok dys | dis Kapitein Kort

Stephanie is 11 years old and has achieved a
great success by winning her first international
title in gymnastics. But the pressure she has to
deal with is building up. The fatigue and pain she
feels can rule her out at any time. Conscious
of the stake, she has to bite her teeth and smile
broadly. She begins to realize that this is just the
beginning.

Rebekkę, Stef, Hessela, Annabel oraz reżyserkę, Milou, łączy jedno, traumatyczne przeżycie: wszyscy oni stracili rodzica w wyniku
samobójstwa. Do tej pory każdy z nich czuł
się samotny, gdyż nie znał nikogo, komu przydarzyła się podobna tragedia. Reżyserka daje
im przestrzeń, by mogli opowiedzieć o emocjach i sposobach radzenia sobie ze stratą.
Rebekka, Stef, Hessel, Annabel and the director
of the movie, Milou, went through the same
traumatic experience: they all lost a parent to
suicide. Until now they felt lonely, as they knew
no one who had experienced such tragedy. The
director gives them a platform to share their
emotions and ways of dealing with loss.

Shinya Matsuo dźw | sound Kohe Nakaya mon | edi Yoshiro

Wybucha pandemia koronawirusa, co oznacza natychmiastowe zamknięcie lokalnej
szkoły cyrkowej i odwołanie wszystkich występów. Dla Theary cyrk jest całym życiem,
ale rodzina musi za coś żyć. Niepewność
oraz brakiem środków zmusza chłopaka do
podjęcia nowej pracy - znacznie odbiegającej
od jego pasji.
The coronavirus pandemic breaks out, meaning
the immediate shutdown of the local circus
school and the cancellation of all performances.
For Theara the circus is the life, but the family
has to earn money now to be able to survive.
In the uncertainty and because of the lack of
funds the boy has to take up a new job - significantly different from his passion.
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STEPHANIE

ZA MGŁĄ

Premiera polska

12+

ZA ROGIEM
Premiera polska

12+

THE RIGHT WORDS

MIST

AROUND THE CORNER

Francja 2021 | 15 min | aktorski

Kolumbia 2021 | 10 min | animacja

Słowenia 2022 | 13 min | aktorski

reż | dir Adrian Moyse Dullin sce | scr Adrian Moyse Dullin,

reż | dir Leonardo Romero Zarza anim Leonardo Romero

reż | dir Martin Turk sce | scr Martin Turk zdj | dop Mitja

Emma Benestan zdj | dop Augustin Barbaroux dźw | sound

Zarza, Julian Enao Echeverri sce | scr Juan David Ortíz

Ličen dźw | sound Julij Zornik mon | edi Tomislav Pavlic muz |

Colin Favre-Bulle mon | edi Pierre Deschamps obs | cast

Martínez dźw | sound Miguel Isaza Morales mon | edi David

mus August Braatz obs | cast Julijan Weiss Turk (Nejc), Jaka

Yasser Osmani (Madhi), Sanya Salhi (Jada), Aya Halal

Castaño Luján muz | mus Miguel Isaza Morales obs | cast

Jakopic (Timi), Enej Kase (Marcel), Maksimilijan Franceschini

(Kenza), Ramatoulaye N’dongo (Aïssatou) prod Lucas Tothe |

Daniela Sierra Mejia jako mały chłopiec prod Catalina

Muhic (Denis) prod Ida Weiss, Bela Film dys | dis Bela Film

Punchline Cinéma dys | dis Salaud Morisset

Vasquez-Salazar, Juan David Ortiz Martinez, Julian Enao

Kenza i jej młodszy brat, Madhi, regularnie
sobie dokuczają. Tym razem Kenza idzie
o krok dalej i publikuje list miłosny brata
w mediach społecznościowych. Jednak
na tym zabawa się nie kończy, dziewczyna
podpuszcza brata, aby ten zagadał do dziewczyny z listu i daje mu kilka wskazówek.

Echeverri, David Castaño Lujan, Lumina Estudio dys | dis

12-letni Nejc jest świadkiem znęcania się
nad nieznajomym chłopakiem. Nie jest to ich
ostatnie spotkanie - Nejc przyłapuje chłopaka
na kradzieży w sklepie. Chłopcy stają się
kolegami, ale czy można zaufać w pełni komuś,
kto dopuścił się kradzieży?

Kenza and her younger brother, Madhi, regularly
tease each other. This time, Kenza goes a step
further and publishes his brother’s love letter
on social media. However, the fun does not end
there, the girl encourages her brother to talk to
the girl from the letter and she gives him some
tips.

FilmsToFestivals Distribution Agency

Nico przeprowadza się z rodziną do nowego
domu przy lesie. Gdy mgła opada, okazuje się,
że wśród drzew mieszkają różne stworzenia.
Nico widzi, jakim zagrożeniem jest dla nich
pobliska droga, szczególnie dla lisów. Postanawia przyjrzeć się im bliżej i pomóc.
Nico’s family moves to a new house, just outside
the forest. As the fog clears, it turns out that
various creatures live among the trees. Nico
can see how dangerous the nearby road is for
them, especially for the foxes. He decides to
help them.

12-year-old Nejc witnesses the mistreatment
of a stranger boy. This is not their last meeting
- Nejc catches the boy shoplifting. Eventually
they become friends, but is it possible to fully
trust someone who has committed theft?
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SERDUSZKA

Premiera polska

KONKURS
FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH
– FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

YOUTH
FEATUR E FILMS
C OMPETITION

BONEY PILES
Ukraina 2022 | 80 min | dokument
reż | dir Taras Tomenko sce | scr Taras Tomenko dźw |
sound Olha Havrylenko mon | edi Viktor Malyarenko prod
Volodymyr Filippov, Andriy Suyarko, Alla Ovsiannikova,
Oleksandr Kovalenko, Insightmedia Producing Center dys |
dis Insightmedia

Nastya, Yarik, Senya, Anton i Arseniy letnie
dni spędzają na skakaniu na trampolinie,
kąpieli w zimnej wodzie i graniu w piłkę. To
zwykłe dzieciaki, które chodzą do szkoły, mają
marzenia, przyjaciół i pasje. Zwykłym nie
można nazwać miejsca, w którym dorastają – jest to Toretsk, we wschodniej Ukrainie,
gdzie od 2014 roku toczy się wojna. Szybko
musiały wcielić się w rolę dorosłych, ale
mimo widocznych skutków wojny i bolesnych
doświadczeń, dzieciaki starają się żyć na tyle
normalnie, na ile to możliwe.

Nastya, Yarik, Senya, Anton and Arseniy spend
their summer days jumping on a trampoline,
swimming in cold water and playing football.
They are ordinary kids who go to school, have
dreams, friends and passions. The place where
they grow up cannot be called ordinary though
- it is Toretsk, located in eastern Ukraine. The
town where the war continues to rage since
2014. They had to quickly assume the role of
adults, but despite the visible effects of the war
and painful experiences, the kids try to live as
normally as possible.

filmy długometrażowe

13+
Premiera polska

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

HAŁDY

Belgia, Francja 2021 | 90 min | aktorski
reż | dir Simon Gillard sce | scr Simon Gillard zdj | dop Simon
Coulibaly Gillard dźw | sound Simon Gillard, foley mixer
and sound editor: Clément Chauvelle, sound mixer: Anton
Vodenitcharov mon | edi Marie-Hélène Mora, Bertrand
Conard muz | mus Yaw Dwene Adowa Group, Ernesto Djédjé,
François Lougah obs | cast Marie-Josée Degny Kokora as
Aya prod Sébastien Andres, Alice Lemaire, François-Pierre
Clavel, Michigan Films, Kidam dys | dis Taskovski Films

Gdyby Aya mogła mieszkać gdziekolwiek na
świecie, wybrałaby swoją wyspę. To tam czuje
się najszczęśliwsza, tam jest jej dom, rodzina,
znajomi. To tam pierwszy raz się zakochuje,
bawi i śmieje. Nie zamieniłaby tego miejsca
ani życia w nim na żadne inne. Jednak jej
wyspa jest zagrożona - woda wokół wzbiera i
powoli zajmuje kolejne części. Ukochana wioska kurczy się na oczach Ayi, ale dziewczyna
nie zamierza jej opuścić. Jak wiele zabierze
jej woda?

If Aya could live anywhere in the world, she
would choose her island. This is where she feels
the happiest. This is her home, it’s where her
family and friends are. This is where she fell in
love, played and laughed for the first time. She
wouldn’t trade this place and the life here for
any other place or life. However, her island is under threat - the water around it rises and slowly
takes more and more of it. The beloved village
shrinks in front of Aya, but the girl is not going
to leave her home. How much will the water take
from her?

filmy długometrażowe

14+  

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

AYA

MY NIGHT
Belgia, Francja 2021 | 87 min | aktorski
reż | dir Antoinette Boulat sce | scr Antoinette Boulat,
Anne-Louise Trividic, in collaboration with François Choquet
zdj | dop Laetitia de Montalembert dźw | sound Philippe
Deschamps, Thibaud Rie, Simon Jamart mon | edi Maxime
Mathis muz | mus Nicolas Errèra obs | cast Lou Lampros,
Tom Mercier, Emmanuelle Bercot, Carmen Kassovitz, Angelina Woreth, Lucie Saada, Maya Sansa prod Marie-Jeanne
Pascal, Alain Benguigui, Macassar Productions, Sombrero
Films Co-Producers Prodlab, Wheelhouse Productions,
Thornhill Films, Arte/Cofinova 16, Les Films du Fleuve dys |
dis Cercamon

Marion nie może poradzić sobie ze stratą
siostry. Choć minęło pięć lat, każdy dzień i
każda noc są dla niej trudne. Nie rozumie zachowania mamy, która w dniu urodzin zmarłej
zachowuje się tak, jakby ta nadal żyła. Dziewczyna w niczym nie widzi sensu - staje się
obserwatorką, jest wśród ludzi, by utrzymać
pozory normalności. Przed sobą ma kolejną
noc do przetrwania - by uciec od przygniatającej rzeczywistości, spędza ją poza domem.
Doświadcza nocnego życia, jednak nawet to
nie przynosi ulgi. Wszystko zmienia się, kiedy
przypadkowo spotkany nieznajomy ratuje jej
życie.

Marion cannot cope with the loss of her sister.
Even though five years have passed, each day
and each night are difficult for her. She does
not understand the behavior of her mother, who
every year at the day of deceased’s birthday
day acts as if the passed girl was still alive.
Marion sees no point in anything - she becomes
an observer. She spends her time among people
to maintain the appearance of normalcy. She
has another night to survive ahead of her - to
escape the overwhelming reality, she spends it
away from home. She experiences the nightlife,
but even that does not bring any relief. Everything changes when a stranger she meets by
accident saves her life.

filmy długometrażowe

14+  

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

MOJA NOC

Francja, Maroko 2021 | 101 min | aktorski
reż | dir Nabil Ayouch sce | scr Nabil Ayouch zdj | dop
Virginie Surdej, Amine Messadi dźw | sound SAMUEL
AÏCHOUN, SAÏD RADI, NASSIM EL MOUNABBIH, RYM
DEBBAGH-MOUNIR mon | edi Marie-Hélène Dozo, Yassir
Hamani, Julia Gregory muz | mus Mike Kourtzer, Fabien
Kourtzer obs | cast Ismail Adouab, Meriem Nekkach, Abdelilah Basbousi, Anas Basbousi, Zineb Boujemaa, Nouhaila
Arif prod NABIL AYOUCH, AMINE BENJELLOUN, BRUNO
NAHON, ALEXANDRA ALI N’ PRODUCTIONS, LES FILMS
DU NOUVEAU MONDE, UNITE DE PRODUCTION dys |
dis Aurora Films

Anas, a former rapper, starts working at a
cultural center in Casablanca. He encourages
his teenage students to express themselves and
strengthen their position and confidence in the
world through hip hop. In the world of Muslim
culture, in the Moroccan ghetto, his cool demeanor and his passion, stimulate teenagers to
look creatively at themselves and their everyday
life. Pulled out of apathy, infected with optimism
and the will to change the world for the better,
they will not hesitate to shout out to the world
what sits deeply in their hearts.

filmy długometrażowe

14+

CASABLANCA BEATS

Anas, były raper, rozpoczyna pracę w centrum kulturalnym w Casablance i zachęca
swoich nastoletnich uczniów do wyrażania
siebie i wzmacniania swojej pozycji i pewności
w świecie poprzez hip hop. W świecie kultury
muzułmańskiej, w marokańskim getcie, jego
chłodna postawa oraz rozpalenie pasją, pobudza nastolatków do kreatywnego spojrzenia
na siebie i swoją codzienność. Wyrwani z marazmu, zarażeni optymizmem i chęcią zmiany
świata na lepsze, nie zawahają się wykrzyczeć
światu, co najgłębiej leży im na sercu.

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

RYTMY
CASABLANKI

Argentyna 2022 | 100 min | aktorski
reż | dir Mariano Biasin sce | scr Mariano Basin zdj | dop Ivan
Gierasinchuk dźw | sound Gaspar Scheueur, Lucas Tartaglia
mon | edi Maria Astrauskas muz | mus Emilio Cervini obs |
cast Martin Miller as Manuel prod Mariano Basin, Veronica
Basin, Laura Donari, Nicolas Giorgis, Juan Pablo Miller,
Mariana Ponisio, Tarea Fina, Verdadera Imagen dys | dis
Meikincine Entertainment

Manu i jego najlepszy przyjaciel Felipe
wkraczają w okres dorosłości. Pod powierzchnią codziennego życia 16-latków, kryje się
mocne pragnienie, by w te wakację przeżyć
coś zupełnie nowego, co pozwoli im się stać
prawdziwymi mężczyznami. Jednak plany
Manu zupełnie nie idą po jego myśli, przez
co chłopakiem zaczynają miotać nieznane mu
dotąd emocje. Manu odczuwa je na każdym
kroku - podczas próby zespołu w osiedlowym
garażu, podczas meczu piłki nożnej na plaży
czy kolacji z rodzicami. Ostrożnie, z rytmem
upływającego lata, z coraz większą rezygnacją, Manu próbuje rozwiązać tę zagadkę.

Manu and his best friend Felipe are entering
adulthood. They have a strong desire to experience something completely new this summer.
Something that will allow them to become real
men. However, Manu’s plans are not going his
way. The boy begins to experience emotions he
has never known before. Manu feels them all the
time - during a team rehearsal in the neighborhood garage, during a football game on the
beach or at dinner with his parents. As the days
of summer are passing and Manu’s willingness
to do anything is dropping, he decides to solve
this mystery.

filmy długometrażowe

14+
Premiera polska

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

SUBLIME

Premiera polska
RAINBOW
Dania 2021 | 100 min | aktorski
reż | dir Johannes Picoanim sce | scr Tomas Lagermand
Lundme, Johannes Pico zdj | dop Lukas Daugbjerg dźw |
sound Catrine le Dous, Peter Storm Wich mon | edi Mie
Sofie Nielsen obs | cast Fanny Bornedal (Molly), Nikolaj
Groth (Tobias), Thure Lindhardt (Janus), Peter Plaugborg
(Benjamin), Susanne Storm (Nina), Ditte Maria Le-Fevre
(Sonja), Claus Riis Østergaard (Sebastian), Caspar Phillipson (Daniel) prod Jenny Mattesen, Ulla Hasselbalch, Made
by Us dys | dis Made by Us

Molly kończy 18 lat i postanawia dowiedzieć
się więcej o sobie i swojej rodzinie. W ramach
prezentu urodzinowego, postanawia dowiedzieć się, kim jest jej ojciec. Poszukiwania
nie są tak proste, jak myślała. Kandydatów
jest wielu i w każdym można dostrzec jakieś
podobieństwo do dziewczyny. Molly musi
zadać kilka ważnych pytań nie tylko im, ale
też sobie.

Molly turns 18 and decides to find out more
about herself and her family. As a birthday
present, she decides to find out who her father
is. But the search is not as easy as she thought
it would be. There are many candidates and in
each of them you can see some resemblance to
the girl. Molly has some important questions to
ask, not only to them, but also to herself.

filmy długometrażowe

14+

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

TĘCZA MOLLY

Kanada 2021 | 107 min | aktorski
reż | dir Bretten Hannam sce | scr Bretten Hannam zdj | dop
Guy Godfree dźw | sound Bret Killoran mon | edi Shawn
Rykiss muz | mus Neil Haverty obs | cast Phillip Lewitski
(Link), Joshua Odjick (Pasmay), Avery Winters-Anthony
(Travis), Michael Greyeyes (Smokey) prod Bretten Hannam,
Gharrett Patrick Paon, Julie Baldassi, Rebel Road Films,
Filmshow, Younger Daughter Films, Mazewalker Film dys | dis
Films Boutique

Link wraz z młodszym bratem nie mają lekkiego życia, do czego szczególnie przyczynia
się agresywny ojciec. Gdy chłopak odkrywa,
że wbrew zapewnieniom ojca o śmierci matki,
ona żyje, postanawia uciec z domu. Razem
z bratem rozpoczynają poszukiwania. Link,
dzięki nowo poznanemu Pasmayowi zaznajamia się nie tylko ze swoim pochodzeniem, ale
też tożsamością seksualną.

Link and his younger brother do not have an
easy life, which is especially caused by their
aggressive father. When the boy discovers that,
despite his father’s assurances about his mother’s death, she is actually alive, he decides to run
away from home. Together with his brother, they
begin their search. Link, thanks to the newly met
Pasmay, gets to know not only his origin, but
also his sexual identity.

filmy długometrażowe

14+

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

WILDHOOD

STAY AWAKE
Stany Zjednoczone 2022 | 94 min | aktorski
reż | dir Jamie Sisley sce | scr Jamie Sisley zdj | dop Alejandro Mejia dźw | sound Jose Ramirez, Ryan M.Price mon | edi
Alan Canant muz | mus Ben Sollee obs | cast Wyatt Oleff as
Ethan, Fin Argus as Derek prod Shannon Akegasaru, Heidi
Castelein, Stephen Decroes, Meryl Goldsmith, Saaz Haque,
Adam Kirszner, Nion McEvor, Gerry Pass, Hannah Pillemer,
Shrihari Sathe, Eric Schultz, Fernando Szew, Yoshinobu Tsuji,
Jennifer Westin, Alvaro R. Valente, Kelly Thomas, Sarah
Dorman Sveen, Alexander Stegmaier, Stephen Scott Scarpulla, Lyle Friedman, Rob Cristiano, David Ariniello, MarVista
Entertainment Dialectic Relic Pictures Whitewater Films dys
| dis Shrihari Sathe

The nurse nods knowingly as they enter the
emergency room - Derek and Ethan brought
their mother to the hospital once again. It’s
not the first time they’ve spent the night in the
waiting room instead of studying for exams or
having fun at a party with friends. Despite her
addiction, the three manage to share a sort of
usual daily life with each other. When Ethan is
admitted to a distant university, the brothers
face the dilemma of escaping the vicious cycle
of codependency. We are looking at the daily
lives of two brothers from the American suburbs
against the backdrop of the crisis of prescription
drugs and opioids in the US.

filmy długometrażowe

Premiera polska  

Pielęgniarka znajomo kiwa głową, gdy wchodzą na izbę przyjęć. Derek i Ethan ponownie
przyprowadzili mamę do szpitala – to nie
pierwszy raz, gdy spędzą noc w poczekalni,
zamiast uczyć się do egzaminów czy bawić się
na imprezie ze znajomymi. Pomimo jej uzależnienia, trójce udaje się dzielić ze sobą coś w
rodzaju codziennego życia. Kiedy Ethan zostaje przyjęty na odległy uniwersytet, bracia
stają przed dylematem ucieczki z błędnego
koła współuzależnienia. Na tle kryzysu związanego z lekami na receptę i opioidami w USA
przyglądamy się codziennemu życiu dwójki
uroczych braci z amerykańskich przedmieść.

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

ZOSTAŃ PRZY
NAS 14+

KONKURS
FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH
– FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

YOUTH
SHORT FILMS
C OMPETITION

BOSKI STAN

Premiera polska

14+

DỌLÁPỌ̀ JEST
W PORZĄDKU 14+

SPOTLESS

WEST BY GOD

Holandia 2021 | 16 min | aktorski

Stany Zjednoczone 2022 | 13 min | aktorski

DỌLÁPỌ̀ IS FINE

reż | dir Emma Branderhorst sce | scr Milou Rohde, Emma

reż | dir Scott Lazer sce | scr Juli Blachowiak zdj | dop Taylor

Branderhorst zdj | dop Myrthe Mosterman dźw | sound

McIntosh dźw | sound Dean White mon | edi Roberta Spitz

Wielka Brytania 2020 | 15 min | aktorski

Gijs Domen mon | edi Tessel de Vries muz | mus Hans

obs | cast Aphrodite Armstrong (Nelly), Kyle Riggs (Dane)

Nieuwenhuijsen obs | cast Astrid van Eck (Barbara), Thomas

prod Jefferis Gray, Talia Cohen dys | dis Scott Lazer

Höppener (nauczyciel w-f), Ilva Los (Marie) prod Nicky

Ona – nastoletnia blondynka, on – lokalny
dealer. Na pierwszą randkę zabiera ją na
przejażdżkę samochodem. Choć ona milczy,
on czuje, że może się jej zwierzyć. To w rapie
odnajduje odpowiednie słowa, aby opowiedzieć o swoich marzeniach, obawach i
rozczarowaniach.

Onstenk, IJswater Films dys | dis IJswater Films

15-letnia Ruby budzi się rano, zaskoczona
okresem. Problem w tym, że w domu nie ma
tamponów. Nie chce obarczać tym mamy,
która boryka się z problemami finansowymi.
Postanawia znaleźć rozwiązanie na własną
rękę, przy zachowaniu pozorów normalności.
Wiąże się to z pewnymi konsekwencjami.
When 15-year-old Ruby wakes up in the
morning, she gets surprised by the period. The
problem is, there are no tampons in the house.
She doesn’t want to be burden to her mother,
because the mother is already struggling with financial problems. Ruby decides to find a solution
on her own, while pretending everything is as
usual. It has some consequences though.

She - a teenage blonde. He - the local dealer.
On her first date, he takes her for a car ride.
Though she is silent, he feels he can confide
in her. It is in rap that he finds the right words
to tell about his dreams, fears and disappointments.

Premiera polska

reż | dir Ethosheia Hylton sce | scr Joan Jyiola, Chibundu
Onuzo zdj | dop Yinka Edward dźw | sound Richard
Chesebrough mon | edi Xanna Ward-Dixon muz | mus
Chibundu Onuzo obs | cast Doyin Ajiboye prod Mille Marsh,
Apatan Productions dys | dis Salaud Morisset

Dọlápọ̀ wkrótce kończy szkołę i już wie, co
chce robić - pracować w centrum biznesowym. Aby to osiągnąć, zgłasza się po pomoc
do specjalistki. Według kobiety, kluczem do
sukcesu Dọlápọ̀ jest zmiana tożsamości, na
“mniej afrykańską”. Gdzie leży granica takich
zmian?
Dọlápọ̀ is about to finish school. She knows
where she wants to work - in a business center.
To achieve this, she seeks help from a specialist.
According to the woman, the key to Dọlápọ’s
success is a change of identity to “less African”.
But where is the limit of such changes?

filmy długometrażowe

14+

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

BEZ ŚLADU

Premiera polska

GORĄCZKA

Premiera polska

14+

GRAWITACJA

14+

GRAVITY

Belgia, Francja, Holandia 2020 | 15 min | animacja

FEVER

Meksyk 2019 | 11 min | animacja

reż | dir Nicolas Keppens anim Camiel Hermans sce | scr

Szwajcaria 2022 | 22 min | aktorski

reż | dir Matisse Gonzalez anim Matisse Gonzalez, Ryoji

Nicolas Keppens dźw | sound Greg Scheirlinckx mon | edi
Nicolas Keppens muz | mus Greg Scheirlinckx obs | cast
Victor Polster (Jason), Rik Verheye (Kevin) prod Brecht Van
Elslande, Animal Tank dys | dis Miyu Distribution

Jason i Kevin żyją powolnym rytmem miasteczka. Gdy chińska restauracja pustoszeje,
a ptaki pana Ping’a uciekają z klatki, pojawia
się okazja, aby zarobić na ich złapaniu.
Jednak nie jest to takie łatwe, jak mogło im
się wydawać. Głowa Jasona kończy między
prętami, a wściekłość Kevina narasta.
Jason and Kevin are stuck in the slow rhythm of
the town. As the Chinese restaurant runs empty
and Mr. Ping’s birds escape from the cage, there
is an opportunity to cash in on catching them.
However, it is not as easy as they might think.
Jason’s head ends up between the bars, and
Kevin’s fury builds up.

reż | dir Matias Carlieranim sce | scr Matias Carlier zdj |
dop Thibault Villard dźw | sound Yatoni Roy Cantu mon |
edi Brice Cardinal muz | mus Yatoni Roy Cantu prod ECAL/
Ecole Cantonale d’art de Lausanne dys | dis ECAL/Ecole
Cantonale d’art de Lausanne

To ostatnia wspólna noc Aleistera i Joany
przed wyprowadzką dziewczyny. Zostało tylko
kilka godzin, a przecież mają jeszcze tyle
do zrobienia. Nie będą już razem jeździć na
desce, palić jointów - po prostu spędzać czasu
razem, co wyjątkowo przygnębia chłopaka.
Czy dziwne znaki, które widzi wokół mają coś
wspólnego z jego samopoczuciem?
This is Aleister and Joana’s last night together,
before the girl moves out. There are only a few
hours left, and they still have so much to do.
They will no longer skate-board together, smoke
joints and hang out together overall, which
makes the boy feel extremely depressed. Do the
strange signs he sees around have anything to
do with his well-being?

Yamada, Alice Reily de Souza, Christian Ramirez, Bianca
Scali, Michelle ONG, Tao Zhang sce | scr Matiss Gonzalez
dźw | sound Niklas Menschik muz | mus Simone Pivetta,
Clemens Wenger obs | cast Paulina Larson prod Matisse
Gonzalez, Toufik Abdedaim, Filmakademie BadenWuerttemberg dys | dis Matisse Gonzalez

Istnieje miasteczko, w którym są dni lżejsze i
cięższe. To tam mieszka pewna dziewczyna,
która, gdy czuje lekkość, wyrusza do gwiazd.
Jednak inni mieszkańcy tego miasteczka chcą
jej pokazać, że są rzeczy, które mogą utrzymać
przy ziemi. Czy dla niej będą wystarczające?
There is a town with lighter and heavier days.
This is where a certain girl lives. The girl, when
she feels light, sets off to the stars. However,
other townspeople want to show her that there
are things that can keep her on the ground. Will
it be enough though?

filmy długometrażowe

14+

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

EASTER EGGS

Premiera polska

14+

BORN IN DAMASCUS

14+

FOR THE SECOND TIME
Iran 2021 | 18 min | aktorski

Berteyac dźw | sound Ludovic Virieux mon | edi Thomas

reż | dir Leila Akhbari sce | scr Leila Akhbari zdj | dop

reż | dir Laura Wadha dźw | sound Ruth Knight mon | edi

(Marie), Megan Northam (Clara) prod Thomas Vernay, Qui

Laura Wadha muz | mus Harry Brokensha obs | cast Laura

Vive, Cumulus dys | dis Manifest Pictures

Wadha prod Charlotte Hailstone, Scottish Documentary

Clara i Marie rywalizują ze sobą w konkursie
o tytuł Miss Chazelles. Gdy Marie wygrywa,
napięcie między ich najbliższymi narasta.
Dziewczyny zachowują pozory, ale nie podzielają negatywnych emocji znajomych i rodziny.
Ich relacja jest bliższa, niż może się wydawać.

Can you even have memories of a country that
is constantly at war? Laura had a family in Syria.
She remembers the excitement she felt when
she visited them as a child. He remembers the
scent of jasmine and the blueness of a sky. He
also remembers his cousin, who no longer lives in
Syria and has no memories.

14+

reż | dir Thomas Vernay sce | scr Léa Foti zdj | dop Nicolas
Vernay muz | mus Thomas Vernay obs | cast Alice Mazodier

Czy można mieć wspomnienia z kraju,
w którym trwa wojna? Laura miała rodzinę
w Syrii. Pamięta, ekscytację, którą czuła, gdy
odwiedzała ich jako dziecko. Pamięta zapach
jaśminu i błękitne niebo. Pamięta też swoją
kuzynkę, która nie mieszka już w Syrii i nie
ma wspomnień. Laura próbuje na nowo je
rozbudzić.

Premiera polska

Francja 2019 | 21 min | aktorski

Wielka Brytania 2021 | 15 min | dokument

Institute dys | dis Sctish Documentary Institute

PO RAZ DRUGI

Clara and Marie compete in a contest for the
Miss Chazelles title. As Marie wins, the tension
between their loved ones builds up. The girls
keep appearances, but do not share the negative emotions of their friends and family. Their
relationship is closer than it may seem to be.

Sooroosh Hazrati dźw | sound Saman Shahamat mon |
edi Pooyan Sholevar muz | mus Saba Nedaei obs | cast
Shabnam Dadkhah (Sareh), Sara Bashiri (Raha), Maryam
Aliyar (Yasaman), Negin Tahamtan (Negar), Kimia Jafari
(Asal), Farnaz Khakzad (Manager) prod Leila Akhbari dys |
dis Fanoos Films

Sareh, uwielbia aktorstwo, ale może się mu
oddawać jedynie w ukryciu. Jej rodzina, a
szczególnie chory tata, nie pozwalają jej
spełniać marzenia o byciu aktorką. Nie przeszkadza to Sareh w uczestnictwie w festiwalu
teatralnym. Zrobi wszystko, aby osiągnąć
swój cel.
Sareh loves acting, but she can only do acting
in hiding. Her family (especially her sick dad)
do not allow her to fulfill her dream of being
an actress. This does not prevent Sareh from
attending the theater festival. She will do whatever she can to achieve her goal.

filmy długometrażowe

Premiera polska

MISS CHAZELLES

Premiera polska
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JESTEM
Z DAMASZKU

14+

HIGH JUMP
Belgia 2021 | 12 min | aktorski
reż | dir Lennert Madou sce | scr Lennert Madou, Birgit
Aertgeerts zdj | dop Daan Kramer dźw | sound Benjamin
De Laat mon | edi Eline Dewit muz | mus Justine Bourgeus
(Tsar B) obs | cast Felix Braeckman (Otto), Helder Onkelinx
(Casimir), Ruben Pauwels (Fenne), Klaas Mertens (Jacob)
prod Manon Rooms, RITCS School of Arts dys | dis Lennert
Madou

Otto bardzo tęskni za swoim chłopakiem,
który wyjechał, by pracować nad swoją
karierą taneczną. Ekran komputera jest dla
nich jedyną formą kontaktu. Jednak wraz
z narastającą tęsknotą, ciało Ottona wygina
się w taneczne figury, jak gdyby zakochanych
łączyła niewidzialna nić…
Otto misses his boyfriend, who went away to
pursue his dancing career. Computer’s screen is
the only way they can connect. However, along
with the longing arising, Otto’s body bends into
dance figures, as if the lovers were connected by
invisible thread…

TECHNO, MAMA

14+

ŹRÓDŁO

Litwa 2021 | 18 min | aktorski

14+
Premiera polska

reż | dir Saulius Baradinskas sce | scr Saulius Baradinskas zdj

FOUNT

| dop Vytautas Katkus dźw | sound Andrius Kriščiūnas mon |

Turcja 2021 | 4 min | dokument

edi Karolis Labutis muz | mus Rob Meyer obs | cast Motiejus
Aškelovičius (Nikita), Neringa Varnelytė (Irena), Kasparas
Varanavičius (Dima) prod Viktorija Seniut, VIKTORIA FILMS
dys | dis Lights On

„Techno to Berlin. Berlin to techno”. Nikita
planuje wyjechać do Berlina, by uciec od
toksycznej matki i marazmu postsowieckich
bloków. W świecie, gdzie spotykają go tylko
rozczarowania i złość, namiastką wolności
jest dla niego muzyka techno i taniec.
“Techno is Berlin. Berlin is techno”. Nikita plans
to go to Berlin to free from toxic mother and the
stagnation of post-soviet urban yards. In a world
where nothing but disappointment and anger
await him, the substitute for freedom is techno
music and dancing.

reż | dir Evrim İnci sce | scr Derin Su Uysal, Evrim İnci zdj |
dop Evrim İnci dźw | sound Burçak Tanrוverdi mon | edi Zoran
Furkan Cömert muz | mus Ross Bugden obs | cast Walid
Abdul Kadir Hasan Omar prod Evrim İnci dys | dis Evrim İnci

Susza zabrała Walidowi i jego rodzinie prawie
wszystko. Aby żyć dalej, zmuszeni byli do
opuszczenia Somalii. Turcja, która wydawała
się bezpiecznym azylem, z czasem również
zaczęła borykać się z brakiem wody.
The drought has taken almost everything from
Walid and his family. To survive, they were
forced to leave Somalia. But Turkey, which
seemed to be a safe asylum, soon also began to
grapple with the lack of water...

filmy długometrażowe

Premiera polska

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

SKOK WZWYŻ

GOODBYE JÉRÔME
Francja 2022 | 8 min | animacja
reż | dir Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr anim
Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr sce | scr Adam
Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr zdj | dop Adam Sillard,
Gabrielle Selnet, Chloé Farr muz | mus Anna Cordonnier,
Amandine Robillard obs | cast William Lebghil as Jérôme
prod Moïra Marguin, Gobelins, L’école de l’image dys | dis
Miyu Distribution

Jérôme trafia do raju. Rozpoczyna poszukiwania swojej żony, Maryline. Bardzo szybko
zmieniają się one w podróż po surrealistycznej krainie. Wskazówek szuka wśród dość
dziwacznych mieszkańców krainy szczęśliwości. Czy dla Jérôme wynik poszukiwań będzie
równie szczęśliwy?
Jérôme goes to paradise. He immediately begins
to search for his wife, Maryline. It turns into
a journey through a surreal land. He looks for
clues among the rather bizarre inhabitants of
the land of happiness. But will the search result
be happy for Jérôme?

filmy długometrażowe

14+

KONKURS FIL MÓW M ŁODZI E ŻOW YCH

ŻEGNAJ, JÉRÔME

Premiera polska

10 NA 10
10 POLSKICH FILMÓW NA 10-LECIE KINA W TRAMPKACH
Przez 10 lat istnienia Kina w Trampkach powstało kilka polskich filmów dla młodych
widzów - chcemy je nie tylko przypomnieć, ale też porozmawiać o nich z twórcami
i poznać kulisy ich powstawania. Dajcie się zabrać w podróż w czasie i wspólnie z nami
powspominać, co działo się w polskim kinie przez ostatnie 10 lat.

10 FOR 10
10 POLISH FILMS FOR THE 10TH ANNIVERSARY OF CINEMA IN SNEAKERS
Over the 10 years of the existence of Kino w Trampkach, a number of Polish films for young audience
were made - we want not only to remind them, but also talk to the filmmakers and find out more about
their work. Let us take you on a journey and travel with you through last 10 years of Polish cinema.

7+

THE REPUBLIC OF CHILDREN
Polska 2020 | 134 min | aktorski
reż | dir Jan Jakub Kolski sce | scr Jan Jakub Kolski zdj |
dop Michał Pakulski mon | edi Sandra Ksepka muz | mus
Adrian Konarski obs | cast Andrzej Grabowski, Karolina
Rzepa, Mateusz Grys, Olgierd Łukaszewicz, Marian Opania,
Grzegorz Damięcki, Łukasz Simlat, Grażyna Błęcka-Kolska,
Krzysztof Globisz prod Jan Jakub Kolski, Aleksandra Michael,
Agnieszka Janowska, Paweł Kosuń dys | dis TVP Dystrybucja
Kinowa

Z obrazów znanych malarzy ucieka gromada
namalowanych postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej
Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W pobliżu
ma niebawem ruszyć wielka elektrownia
wodna. Wraz z jej uruchomieniem woda zaleje
tysiące hektarów ziemi. Z kolei z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania
wyrusza grupa uciekinierów. To dzieci, które
nie godzą się z decyzjami dorosłych i nie
chcą, by je na zawsze rozdzielono.

A group of painted figures is escaping from the
paintings of famous painters. Fauns, chimeras,
drowners, rusalkas and other fantastic creatures
move to the side of the river in modern Poland, to
the land called Mszary. A large hydroelectric power
plant is to start operating nearby. With its launch,
water will flood thousands of hectares of land.
Meanwhile, a group of refugees set off from an
orphanage in a town designated for flooding. These
are children who do not agree with the decisions of
adults and do not want to be separated forever.

10 NA 10

REPUBLIKA DZIECI

DZIEŃ
CZEKOLADY

8+

DAY OF CHOCOLATE
Polska 2018 | 80 min | aktorski
reż | dir Jacek Piotr Bławut sce | scr Jacek Piotr Bławut,
Anna Onichimowska zdj | dop Radosław Ładczuk mon | edi
Jacek Piotr Bławut, Katarzyna Śpioch, Katarzyna Boniecka
muz | mus Karolina Rec-Jarmulska, Hubert Zemler dźw | sound Tomasz Wieczorek obs | cast Julia Odzimek, Leo Stubbs,
Dawid Ogrodnik, Katarzyna Kwiatkowska, Witold Dębicki,

Monika przeprowadza się z rodzicami do
dużego domu na odludziu. Dziewczynka
zaprzyjaźnia się ze swoim jedynym sąsiadem
Dawidem, który mieszka z mamą i kotką Zuzią. Dzieci połączy poczucie wielkiej tęsknoty
– Moniki za babcią, Dawida za młodszą siostrą. Tu na pustkowiu czas odmierza magiczny
zegar, który przeplata przeszłość z teraźniejszością. Mieszkańcy zegara – Skoczek Czasu,
Pożeracz Poniedziałków i Wiedźma – pomogą
bohaterom zrozumieć, że ze wspomnieniami
w sercu można i trzeba iść naprzód.

Monika moves with her parents to a big house in
the middle of nowhere. The girl befriends her only
neighbour Dawid, who lives with his mom and a cat
named Zuzia. A great feeling of longing binds the
kids together - Monika misses her grandma, and
Dawid - his younger sister. Here the time is told
by a magical clock that mixes the past and the
present together. The residents of the clock - Time
Jumper, Monday Eater and the Witch - will help the
kids understand that you can and must go on with
the memories in your heart.

dis Mówi Serwis Dystrybucja

10 NA 10

Magdalena Cielecka prod Anna Bławut-Mazurkiewicz dys |

TARAPATY

8+

DOUBLE TROUBLE
Polska 2017 | 83 min | aktorski
reż | dir Marta Karwowska sce | scr Marta Karwowska zdj |
dop Kacper Fertacz mon | edi Aleksandra Gowin muz | mus
Antoni Łazarkiewicz dźw | sound Bartłomiej Bogacki, Michał

Julia ma 12 lat i chodzi do szkoły z internatem. Jeszcze nigdy z nikim naprawdę się nie
zaprzyjaźniła. Miała w wakacje wyjechać
do rodziców, do Kanady, a trafia do ciotki w
Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka
Olek i pies Pulpet. Tutaj też dzieciaki znajdują
plan prowadzący do skarbu.

Julia is 12 and goes to a boarding school. She
hasn’t made any friends yet. She was supposed to
spend the holidays with her parents in Canada, but
she ends up at her aunt’s place in Warsaw. In the
same building live Olek and dog Pulpet. Here the
kids find a map leading to a treasure.

Fojcik obs | cast Hanna Hryniewicka, Jakub Janota-Bzowski,
Joanna Szczepkowska, Roma Gąsiorowska, Piotr Głowacki
prod Agnieszka Dziedzic, Tomasz Morawski | DI Factory, Koi

10 NA 10

Studio dys | dis Next Film

9+

ADVENTURE’S CLUB
Polska 2015 | 98 min | aktorski
reż | dir Tomasz Szafrański sce | scr Tomasz Szafrański zdj |
dop Michał Grabowski mon | edi Mateusz Budnik dźw | sound
Zbigniew Malecki, Supra Film obs | cast Bogdan Kalus (wuj
Dionizy), Tomasz Karolak (doktor Bogumił Kadryll), Wojciech
Mecwaldowski (Wieńczysław Nieszczególny), Jakub Wróblewski (Maks), Franciszek Dziduch (Kornel Kiwajło), Kamila
Bujalska (Joanna), Piotr Janusz (Cyprian), Karol Osentowski
(Roch), Sebastian Stankiewicz (Włodek) prod Małgorzata
Domin | Domino Film dys | dis Domino Film

Tam, gdzie pojawia się legendarny wujek
Dionizy, zwany łysym wariatem, nie może
być mowy o nudzie. Wszystko zaczęło się od
pewnych zabytkowych butów do jazdy konnej
i zupełnie pokręconej kradzieży w muzeum.
Poszukiwania skarbu dziadka Hieronima
prowadzą od starego domu w Pułtusku, gdzie
ukryty był kufer o tajemniczej zawartości,
poprzez skalistą przepaść... aż na „Ogólnopolski zjazd zasłużonego funkcjonariusza”.
A tam wielka maskarada i panowie opryszkowie uprawiający wspinaczkę wysokogórską
na ścianie hotelu. Tego lata Kornel i Maks
wpakowali się w niemałe tarapaty. Czeka
ich wakacyjna przygoda, której nigdy nie
zapomną.

The very presence of legendary uncle Dionysus
– a.k.a. the “bald madman” – excludes boredom!
Everything started with some vintage horse riding
shoes and a totally twisted theft at the museum.
The hunt for grandpa Hieronymus’ treasure
leads from a Pultusk-located old house (where a
mysterious treasure chest was hidden), through a
rocky precipice... to the “Annual Congress of the
Deserving Polish Public Officer”. The latter turns
out to be some sort of masquerade where fellow
ruffians practice mountain climbing on the hotel’s
facade. In other words, this summer Kornel and
Max got into serious trouble with a summer adventure that they will never forget!

10 NA 10

KLUB
WŁÓCZYKIJÓW

ROCK’N’ROLL EDDIE
Polska 2019 | 101 min | aktorski
reż | dir Tomasz Szafrański sce | scr Tomasz Szafrański zdj
| dop Michał Grabowski mon | edi Adam Kwiatek muz | mus
Fred Emory Smith obs | cast Maciej Makowski, Szymon
Radzimierski, Weronika Kaczmarczyk, Kamila Bujalska, Alicja
Dąbrowska, Piotr Kaźmierczak, Łukasz Wójcik prod Dogoda
Media dys | dis Mówi Serwis

Jedno przypadkowe spotkanie, próba porwania, szalony lot na własnoręcznie skonstruowanej machinie i ucieczka przed Łowcami
Głów z Oblivio – czy to brzmi jak normalny
dzień w życiu przeciętnego dzieciaka? Franek
i Izka odkryją, że nie trzeba być superbohaterem, aby przeżyć superprzygodę. Uruchamiając tajemniczy gramofon, przypadkiem
sprowadzą do ziemskiego wymiaru Eddiego
– uciekiniera z krainy Oblivio. Skierują tym
samym na siebie gniew Łowców Głów. Czy
Frankowi i Izce uda się uratować Eddiego?

One accidental encounter, an attempt to kidnap, a
crazy flight on a self-constructed machine and an
escape from the Headhunters from Oblivio - does
it sound like a normal day in an average kid’s life?
Franek and Izek discover that one does not have to
be a superhero to experience a great adventure.
By activating a mysterious gramophone, they will
eventually bring Eddie - a runaway from the land
of Oblivio - to the earthly dimension. They attract
thereby the anger of the Headhunters. Will Frank
and Izka manage to save Eddie?

10 NA 10

WŁADCY PRZYGÓD.
STĄD DO OBLIVIO 10+

ZA NIEBIESKIMI
DRZWIAMI 10+
BEHIND THE BLUE DOOR
Polska 2016 | 93 min | aktorski
reż | dir Mariusz Palej sce | scr Magdalena Nieć, Katarzyna
Gacek-Stachowicz, Adam Wojtyszko zdj | dop Witold
Płóciennik mon | edi Urszula Dutka muz | mus Michał
Szablowski dźw | sound Mariusz Bielecki, Kacper Habisiak,
Marcin Kasiński obs | cast Dominik Kowalczyk (Łukasz), Ewa

Łukasz nie może doczekać się wyjazdu
z mamą na wakacje. Niestety, nie docierają
na miejsce, a chłopiec trafia pod opiekę
nieznanej mu wcześniej ciotki Agaty, która
mieszka w tajemniczym pensjonacie nad
morzem. Najważniejszą panującą tu zasadą
jest: zawsze pukać. Łukasz dostaje pokój
z niebieskimi drzwiami – ten, który kiedyś
należał do jego mamy. Gdy pewnego razu
chłopiec zastuka w niebieskie drzwi, wkroczy
do srebrnego świata.

Łukasz can’t wait to go on holiday with his mom.
Unfortunately, they don’t reach their destination
and the boy is left in the care of aunt Agata, whom
he’s never met before and who lives in a mysterious
seaside resort. The most important rule of the
place: you must always knock. Łukasz is given a
room with a blue door – which used to belong to his
mom. When the boy knocks on the blue door one
day, he enters the silver world.

Blaszczyk (ciocia Agata), Magdalena Niec (mama Łukasza),
Jakub Gawarecki („Pchełka”) prod Maciej Sowiński, Andrzej
Papis | TFP dys | dis Wojciech Stuchlik

10 NA 10

Sara Ługowska (Monia), Oskar Wojciechowski („Zgryz”),

11+

THE BLACK MILL
Polska 2020 | 100 min | aktorski
reż | dir Mariusz Palej anim sce | scr Magdalena Nieć, Katarzyna Stachowicz-Gacek zdj | dop Wojciech Węgrzyn mon
| edi muz | mus Maciej Dobrowolski dźw | sound Daniel
Sikorski obs | cast Iwo Wiciński (Iwo), Pola Galica-Galoch
(Mela), Oliwia Ogorzelska (Natalka), Borys Wiciński (Piotrek), Mateusz Winek (Karol), Magdalena Nieć (Mama Iwona)
prod Andrzej Papis, Maciej Sowilski| AB Film Production dys
| dis Mówi Serwis

Iwo i grupa jego przyjaciół mieszkają w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś
ekscytującego graniczy z cudem. Życie chłopaka jest dodatkowo skomplikowane, bo jego
młodsza siostra Mela wymaga szczególnej
opieki. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają coraz bardziej fascynować górujące
nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego
młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym
Młynem. Kiedy wchodzą na zakazany teren,
w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna
się seria dziwnych zdarzeń. Odkrywają, że
w Młynie żyje tajemnicza siła, która może
stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej
przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie
przygotować ich na zaskakujący finał walki.
Pozorna słabość Meli okaże się niezwykłym
darem.

Iwo lives in a small town with a group of his friends.
To experience something exciting here is almost a
miracle. The boy’s life is additionally complicated
because his younger sister Mela requires special
care. The adventurous friends are becoming more
and more fascinated by the ruins of a huge factory
mill, towering over the area. The locals call it the
Black Mill. Despite the warnings, children enter the
forbidden area. It leads to series of strange events
that begin happening in this idyllic town. Kids
discover that there is a mysterious force in the
Mill that can be a huge threat. To oppose it, they
will have to stick together. However, nothing can
prepare them for the surprising finale of the fight.
Mela’s apparent weakness will turn out to be an
extraordinary gift.

POKA ZY SPEC JAL NE

CZARNY MŁYN

11+

THE QUEEN OF SILENCE
Polska 2014 | 80 min | dokument
reż | dir Agnieszka Zwiefka sce | scr Agnieszka Zwiefka zdj |
dop Aleksander Duraj, Armand Urbaniak dźw | sound Artur
Kuczkowski mon | edi Thomas Ernst, Hansjörg Weissbrich
muz | mus Jessica de Rooij, CocoRosie, Dani Printul Banatului prod Heino Deckert, Agnieszka Zwiefka, Iris Pakulla,
Izabela Łopuch, Ma.Ja.De Filmproduktion, Chilli Productions,
ZDF, arte, Stefilm International, Odra Film, HBO Polska dys
| dis HBO Polska

Denisa (10 lat) mieszka z rodziną w nielegalnym obozowisku na obrzeżach Wrocławia.
Nikt ich tam nie chce. Ona sama – charyzmatyczna i pełna życia – codziennie walczy
o akceptację. Nie słyszy. Przez to nie nauczyła się też mówić. Przyczyny jej choroby nie
są znane, ponieważ nikt jej nigdy nie zbadał.
Na przekór temu jednak realizuje swoją pasję
– tańczy i motywuje do tańca wiele dzieci
z obozowiska. Pewnego dnia dostaje aparat
słuchowy i może po raz pierwszy usłyszeć
to, co tak świetnie czuje – dźwięki, muzykę.
Radość jest jednak niepełna – mieszkańcom
obozowiska grozi przymusowa eksmisja. Film
w wyjątkowy sposób pozwala wejść do domów
i życia romskich rodzin. Różnią się, a jednocześnie są tacy sami: jak wszystkie dzieci –
marzą o bezpiecznym, szczęśliwym życiu.

Denisa (10) lives with her family in an illegal camp
on the outskirts of Wrocław. Nobody wants them
there. She herself - charismatic and full of life fights for acceptance every day. She cannot hear.
It also made her unable to speak. The causes of
her disease are unknown, as no one has ever studied her. Despite of this, however, she pursues her
passion - she dances and motivates many children
from the camp to do the same. One day she gets
a hearing aid and she can finally hear for the first
time - sounds, music, all the stuff she was used to
feel till now. However, the joy is incomplete - the
inhabitants of the camp are threatened with forced
eviction. The film allows you to enter the homes
and lifes of Roma families in a unique way. They
differ and simultaneously are the same, like all
children - they dream of a safe, happy life.

10 NA 10

KRÓLOWA CISZY

14+

Polska 2017 | 74 min | dokument

reż | dir Marta Prus sce | scr Marta Prus zdj | dop Adam
Suzin mon | edi Maciej Pawlinski muz | mus Mikołaj Stroinski
obs | cast Yana Kudryavtseva, Margarita Mamun, Irina Viner
prod Maciej Kubicki, Anna Kępińska | Telemark dys | dis
Telemark

Portret rosyjskiej gimnastyczki artystycznej,
którą poznajemy, gdy w wieku 20 lat przygotowuje się do najważniejszego wydarzenia
w karierze – IO w Rio de Janeiro. Rita jest
wycieńczona wielogodzinnymi treningami i
udziałem w różnych zawodach, a jej frustrację
potęguje fakt, że za drzwiami hal sportowych
toczy się prawdziwe życie. Dziewczyna musi
mierzyć się ze swoimi ambicjami i odnaleźć
swoje miejsce w skomplikowanym systemie
szkoleniowym, reprezentowanym tu przez
dwa różne typy trenerek. Czy Ricie wystarczy
siły wewnętrznej i determinacji, by w Brazylii
stanąć na najwyższym stopniu podium?

A portrait of a Russian artistic gymnast who we
meet when, at the age of 20, she’s preparing
for the most important event of her career –
the Olympic Games in Rio de Janeiro. Rita is
exhausted by hours-long training sessions and
participating in various championships, and her
frustration is doubled by the fact that there’s real
life happening behind the doors of the gym. The
girl has to face her ambition and find herself in the
complicated training system, represented by two
different types of trainers. Will Rita have enough
inner strength and determination to stand on the
highest step of the podium in Brazil?

10 NA 10

OVER THE LIMIT

15+

SUICIDE ROOM
Polska 2011 | 120 min | aktorski
reż | dir Jan Komasa anim The Bug, Adam Torczyński, Olga
Szablewicz-Pisuk sce | scr Jan Komasa zdj | dop Radosław
Ładczuk dźw | sound Bartosz Putkiewicz mon | edi Bartosz
Pietras muz | mus Michał Jaceszek prod Jerzy Kapuściński,
Wojciech Kabarowski, Studio Filmowe Kadr dys | dis ITI
Cinema

Dominik, wrażliwy nastolatek z bogatej, lecz
dysfunkcyjnej rodziny, zostaje upokorzony
i odrzucony przez rówieśników, gdy przypadkowo ujawnia swoje homoseksualne skłonności. Załamany chłopak znajduje zrozumienie
u Sylwii, zafascynowanej autodestrukcją
i śmiercią dziewczyny, którą spotyka w sieci.
Bohater coraz bardziej pogrąża się w wirtualnym świecie, tracąc poczucie rzeczywistości
i uciekając od normalnego życia. Rodzice
i lekarze nie dostrzegają niebezpieczeństwa,
w którym znalazł się Dominik, a w konsekwencji nie są w stanie zapobiec rozgrywającej się na ich oczach tragedii.

Dominik, a sensitive teenager from a wealthy but
dysfunctional family, is humiliated and rejected
by his peers when he accidentally reveals his homosexual tendencies. The downhearted boy finds
understanding in Sylwia, a girl he meets while surfing the Web, who is fascinated by self-destruction
and death. The protagonist plunges more and more
into the virtual world, losing his sense of reality and
running away from normal life. Parents and doctors
do not see the danger which Dominik finds himself
in, and, consequently, are unable to prevent the
tragedy unfolding before their very eyes.

10 NA 10

SALA
SAMOBÓJCÓW

POZA KONKURSEM

BESIDE
THE COMPETITION

THE APE STAR
Szwecja, Norwegia, Dania 2020 | 75 min | animacja
reż | dir Linda Hambäck anim Elinor Bergman sce | scr Janne
Vierth zdj | dop Garbriel Mkrttchian dźw | sound Mats Blomberg mon | edi Ulf Tønder Flittig & Linda Hambäck obs | cast
Pernilla August (Gorilla), Rebecca Gerstmann (Jonna), Stellan Skarsgård (Tord), Melinda Kinnaman (Gerd) prod Petter
Lindblad, Linda Hambäck, Lise Fearnley, Tonje Skar Reiersen,
Claus Toksvig Kjaer, Frederik Vilumsen dys | dis Vivarto

Pewnego dnia przed domem dziecka Czysty
Kąt, na starannie zagrabionej żwirowej alejce,
hamuje z piskiem opon rozklekotane volvo.
Wysiada z niego... gorylica! Przyjechała,
by adoptować jedną z sierot. Niemal od razu
wie, które to będzie dziecko. Biedna Jonna!
Tak marzyła, żeby jej mama była elegancka
i pachniała perfumami. Gorylica jest wielka‚
niezgrabna i niechlujnie ubrana. W dodatku
podobno pożera dzieci. Niestety Jonna nie ma
wyboru. Gorylica zabiera ją ze sobą. Jaki los
czeka Jonnę? Czy spełnią się jej obawy? I czy
wróci do domu dziecka, gdy tak postanowi
urząd gminy?

One day on a gravel path in front of the Clean
Corner orphanage an old Volvo brakes with a
screeching tires. From the car gets out... a gorilla!
She came to adopt one of the orphans. She knows
almost immediately which child it will be. Poor Jonna! She dreamed that her mother would be elegant
and smell nice. However the gorilla is big, clumsy
and sloppy dressed. Additionaly, it is said that she
is devouring children. Unfortunately, Jonna has no
choice. Gorilla takes Jonna with her.
What is the fate of Jonna? Will her fears come
true? Will she return to the orphanage when the
municipal office will decide that she has to?

10 NA 10

MOJA MAMA
GORYLICA 6+

Premiera polska

7+

BRAZEN
Francja 2020 | 6x3.30 min | animacja
reż | dir Charlotte Cambon, Phuong Mai Nguyen, Sarah
Saidan anim Claudia Delahaye, Aida Berengue Carbonell,
Adèle Hamain, Amélie Poirier, Xavi Siria sce | scr Pénélope
Bagieu, Elise Benroubi, Emilie Valentin, Sonia Gozlan dźw
| sound Quentin Robert, Dorine Le Lay, Piste Rouge, Rémi
Seznec, Fabien Devillers, Raphaël Seydoux, Olivier Chane
mon | edi Thomas Belair, Laure Wybier muz | mus Fred Avril
obs | cast Cécile de France as all the protagonists prod
Priscilla Bertin, Arnaud Colinart, Philippine Gelberger, Judith
Nora, Silex Films dys | dis Miam ! Distribution

Brazens are powerful women who made a revolution and contributed to the world as we know it
today. Long live the brazens!

#1 Annette Kellerman
Annette Kellerman to mistrzyni pływania i feministka, a jednocześnie orędowniczka sportu i korzyści
jakie on za sobą niesie. Domaga się praw kobiet do
sprawowania kontroli nad własnym ciałem wymyślając jednoczęściowy kostium kąpielowy.

#1 Annette Kellerman
Annette Kellerman, swimming champion and feminist, asserts women’s rights to have control over
their bodies by inventing the one-piece swimsuit,
while being an advocate of sport and its benefits.

#6 Temple Grandin
Autystyczna, Temple Grandin wykorzystuje swoją
wyjątkową wrażliwość do zrewolucjonizowania
przemysłu spożywczego - wprowadza nowe przepisy
dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich.
#11 The Shaggs
Jeśli jest jedna rzecz, której trzy siostry Wiggins
nie chcą robić, to być gwiazdami rocka. Ich ojciec
decyduje jednak inaczej, co prowadzi do tego, że
stają się najgorszym zespołem rockandrollowym
wszech czasów.
#12 Mae Jemison
Mae Jemison zdecydowała, że bycie czarną kobietą
nie będzie przeszkodą w spełnieniu jej marzeń. Staje
się pierwszą czarną kobietą wysłaną w kosmos… I
pierwszą astronautka, która zagrała w „Star Trek’u”.
#22 Frances Glessner Lee
Frances Glessner Lee, amerykańska gospodyni
domowa obdarzona talentem do miniatur wiktoriańskich, rewolucjonizuje medycynę sądową i kryminologię, dzięki wykonanym z niezwykłą precyzją
miniaturom miejsc zbrodni.
#23 Clémentine Delait
Clémentine Delait jest brodatą kobietą, która
postanawia pogodzić się ze swoją włochatością
i ciekawością, która się z tym wiąże. Staje się bogata, sławna i przeobraża wspomniany atrybut „męski”
w siłę i element wyzwolenia kobiet.

#6Temple Grandin
Autistic, Temple Grandin uses her hypersensitivity
to revolutionize the food-processing industry by
imposing new welfare regulations on livestock.
#11 The Shaggs
If there’s one thing the three Wiggins sisters do not
want to be is rock stars. But their father decides
otherwise and they become the worst rock’n’roll
band of all times.
#12 Mae Jemison
Mae Jemison decided that being a Black woman
isn’t going to be an obstacle to fulfill her dreams.
She is the first Black woman sent to space. And the
first female astronaut to play in ‘Star Trek’.
#22 Frances Glessner Lee
An American housewife gifted for Victorian miniatures, Frances Glessner Lee revolutionises forensic
medicine and scientific police, particularly with her
crime scenes miniatures of a formidable precision.
#23 Clémentine Delait
Clémentine Delait is a bearded woman who decides
to be OK with her hairiness and the curiosity it
arises. She becomes rich, famous and transforms
a said “masculine” attribute into a force and an
element of women’s liberation.
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TUPECIARY

Tupeciary to opowieści o silnych kobietach,
które dokonały rewolucji i przyczyniły się do
świata, jaki znamy dziś. Niech żyją tupeciary!

NA WSKROŚ

12+

CROSS MY HEART
Kanada 2017 | 104 min | aktorski
reż | dir Luc Picard anim sce | scr Nicole Bélanger zdj | dop
François Dutil mon | edi Carmen Mélanie Pépin muz | mus
Viviane Audet, Robin Joël Cool, Alexis Martin dźw | sound
Pierre Bertrand, Olivier Calvert, Stéphane Bergeron obs |
cast Milya Corbeil-Gauvreau, Henri Richer-Picard, Anthony
Bouchard, Alexis Guay, Clare Coulter, Julie Ménard, Jean-François Boudreau, Maude Laurendeau, Martin Desgagné

Z powodu śmiertelnej choroby ojca i depresji
matki nastoletnia Manon i jej młodszy brat
Mimi mają być umieszczeni w rodzinach
zastępczych... W tym samym czasie Montreal
lat 70-tych kipi od rewolucyjnej energii.
Ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Dokonują
desperackich czynów. Manon razem z bratem
i dwoma kuzynami postanawiają zawalczyć
o swoje szczęście, rodzinę i miejsce na ziemi.
Czy porwanie starszej pani, by była ich babcią, jest zbyt radykalnym posunięciem?

Because of their father’s terminal illness and their
mother’s depression, teenage Manon and her
younger brother are to be placed in foster families... Meanwhile, 70’s Montreal’s energy is all about
revolution. People start taking matters into their
own hands and take drastic measures. Together
with her brother and two cousins, Manon decides
to fight for her happiness, family and her own place
on Earth. But is kidnapping an old lady, and making
her assume the role of their grandma, too radical
of a step?

Telefiction, Distribution et Marketing

10 NA 10

prod Luc Châtelain, Stéphanie Pages | Echo Media dys | dis

KINO W TRAMPKACH. NATURALNIE!
MIEJSCE: DŻUNGLA
To kolejny rok, kiedy przenosimy się do dżungli, jednak tym razem ta podróż będzie zgoła inna. Wspólnie
zastanowimy się nad hasłem tegorocznej edycji Festiwalu “POZBAWIENI DŻUNGLI”. Przyjrzymy się jej
bliżej i podyskutujemy nad rolą natury w naszym życiu, powodach, dla których jest jej coraz mniej i skutkach,
jakie to za sobą niesie. Zastanowimy się też nad tym, jak wziąć sprawy w swoje ręce i działać. Zamknięci
w domach tęskniliśmy za naturą, teraz przyszedł czas, aby się o nią zatroszczyć! To wszystko w towarzystwie
wyjątkowej selekcji filmów oraz warsztatów prowadzonych przez najlepszych specjalistów i specjalistki.

C INEMA IN SNEAKERS. NATURALLY!
PLACE: JUNGLE
It is another year when we move to the jungle, but this time the journey will be completely different. Together, we will
reflect on the motto of this year’s edition of the Festival “OUT OF THE JUNGLE”. We will take a closer look at it and
discuss the role of nature in our lives, the reasons why there is less and less of it and the consequences of that. We will
also consider how to take matters into our own hands and act. We have been homesick for nature, now it’s time to take
care of it! All this accompanied by an exceptional selection of films and workshops led by top experts.

Premiera polska

ISLAND OF LOST GIRLS
Stany Zjednoczone 2021 | 102 min | aktorski
reż | dir Autumn Fiore Schmidt, Avila Marie Schmidt,
Scarlet Rose Schmidt, Ann-Marie Schmidt, Brian Schmidt,
Riley Schmidt sce | scr Autumn Fiore Schmidt, Avila Marie
Schmidt, Scarlet Rose Schmidt, Ann-Marie Schmidt, Brian
Schmidt, Riley Schmidt zdj | dop Heatha McGrath dźw | sound Andrew Vernon muz | mus Cali Wang obs | cast Autumn
Fiore Schmidt, Avila Marie Schmidt, Scarlet Rose Schmidt
dys | dis Brian Schmidt

Trzy siostry z wielką nadzieją czekają na
dzień, w którym ktoś zdecyduje się je adoptować. Dziewczynki nie tracą nadziei – zamiast
pogrążać się w smutku nad kolejnymi nieudanymi próbami, postanawiają spędzić dzień
tak, jak lubią najbardziej – na plaży. Kiedy
najmłodsza zostaje porwana przez fale, siostry ruszają jej na pomoc. Nie wiedzą jeszcze,
że to dopiero początek ich przygody, w której
niemałą rolę odegrają lwy morskie.

The three sisters are waiting with great hope for
the day when someone decides to adopt them. The
girls do not lose the hope - instead of plunging into
sadness over subsequent unsuccessful attempts,
they decide to spend the day the way they
like best - on the beach. When the youngest is
kidnapped by the waves, the sisters go to help her.
They do not know yet that this is just the beginning
of their adventure, in which sea lions will play a
significant role.

KINO W TRAMPKACH . NATURA LNI E !

WYSPA
ZAGINIONYCH
DZIECI 7+

10+

Francja 2021 | 105 min | dokument
reż | dir Cyril Dion sce | scr Cyril Dion, Walter Bouvais zdj |
dop Alexandre Léglise mon | edi Sandie Bompar muz | mus
Sébastien Hoog, Xavier Polycarpe obs | cast Bella Lack,
Vipulan Puvaneswaran, Jane Goodall prod David Mitnik,
Cyril Dion Capa (Capa Presse/Capa Drama), Bright Bright
Bright dys | dis Best Film

Bella Lack i Vipulan Puvaneswaran to dwoje nastolatków oddanych sprawie ochrony zwierząt. Jane Goodall to 84-letnia prymatolog znana na całym świecie
ze swoich przełomowych badań nad szympansami.
Jane, Bella i Vipulan zabiorą nas w podróż po całym
świecie, aby pomóc nam zrozumieć, dlaczego
zwierzęta giną i co możemy zrobić, żeby odwrócić tę
śmiertelną tendencję. Razem z nimi spotkamy ludzi,
którzy podejmują konkretne działania w celu ochrony
lub przywrócenia gatunków zwierząt.
Zwierzęta wymierają z pięciu głównych powodów:
-zmiany klimatyczne
-rozprzestrzenianie się chorób (z winy rozrastającego
się globalnego handlu i podróży)
-zanieczyszczenie
-nadmierna eksploatacja (na przykład nadmierne
połowy ryb lub wybijanie zwierząt)
-niszczenie naturalnych siedlisk
Czy jesteśmy w stanie zatrzymać i odwrócić szóste
masowe wymieranie zwierząt?

Bella Lack and Vipulan Puvaneswaran are two
teenagers dedicated to animal protection. Jane
Goodall is an 84-year-old primatologist known
worldwide for her groundbreaking research on
chimpanzees. Jane, Bella and Vipulan will take us
on a journey around the world to help us understand why animals are dying and what we can do to
reverse this deadly tendency. Together with them,
we will meet amazing people who take specific
measures to protect or restore animal species.
Animals are dying out for five main reasons:
-climate changes,
-the spread of diseases (caused by expanding
global trade and travel),
-pollution,
-overexploitation (for example overfishing or killing
animals),
-destruction of natural habitats.

KINO W TRAMPKACH . NATURA LNI E !

ANIMAL

Starzy mistrzowie są ważni, ale czujemy, że idzie
nowa fala twórców: młodych, niepokornych, którzy
pokażą własny wymiar kina. Zobaczymy filmy
Waszych kolegów. Będzie czerwony dywan, glamour i bankiet po projekcji. Filmy zostaną ocenione
przez profesjonalne jury filmowców i ludzi związanych z branżą filmową. Nie mniej profesjonalne
będą nagrody dla najlepszych produkcji. Załóżcie
muchy, smokingi i kreacje wieczorowe, wetrzyjcie
we włosy brylantynę i dużo lakieru. Świętujemy
dopóki sił nam starczy!
The old masters are important, but we feel that a
new wave of creators is coming: creators who are
young, rebellious and will show us their dimension of
cinema. We’ll see the movies made by your peers.
There’ll be a red carpet, glamour and an afterparty.
The films will be evaluated by a professional jury
made up of filmmakers and people working in the film
industry. The awards for the best productions will
be just as professional. Put on your bowties, tuxes,
evening gowns, use a lot of pomade and hairspray to
do your hair. Let’s party till we drop!

Agnieszka Chruściel
Producentka filmowa. Od wielu lat pracuje
przy produkcjach filmowych, seriali telewizyjnych oraz spotów reklamowych. Pracowała
z wybitnymi reżyserami polskiego kina, m.in.
Jerzym Hoffmanem, Andrzejem Wajdą czy
Maciejem Dejczerem.
Joanna Gleń
Aktorka telewizyjna i teatralna, mama dwóch
córek. Pierwszym filmem obejrzanym przez nią
na dużym ekranie było „E.T”. Dzisiaj miłość
do kina dzieli z córkami, pokazuje im klasykę
z czasów swojego dzieciństwa i dowiaduje się
od nich o nowościach filmowych
Monika Antoniak
Uwielbiająca kino, literaturę i popkulturę studentka trzeciego roku Logistyki i Administrowania w Mediach na Uniwersytecie Warszawskim oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
FILMFORUM w Warszawie. Szczególnie
zaangażowana w pracę związaną z edukacją
filmową i jej promocją.

AGNIESZKA CHRUŚCIEL
Film producer. She has worked on film productions,
television series and advertising spots for many years. She
worked with major directors of Polish cinema, including
Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda and Maciej Dejczer.
JOANNA GLEŃ
Television and theatre actress, mother of two daughters.
The first film she saw on the big screen was “E.T”. Today,
she shares her love for the cinema with her daughters. She
shows them classics from her childhood and learns from
them about new films
MONIKA ANTONIAK
A third-year student of Logistics and Media
Administration at the University of Warsaw with a passion
for cinema, literature and pop culture. Particularly involved
in work related to film education and its promotion.

JU RY

JURY YOUNG VIBES

Pokaz filmów stworzonych przez młodych
27/05 18:00 Wejście za FREE
Screening of the films made by youths.
27/05 18:00 Free entrance

A W NIEDZIELĘ Z PORANIA

DZIURA

Polska 2021 | 6 min | aktorski

Polska 2021 | 3 min | animacja

reż | dir Amelia Lewandowska, Double K Film

reż | dir Piotr Kaźmierczak

Pełna niepokoju i mroku historia opowiedziana
za pomocą poruszającego dziewczęcego śpiewu
i chłodnych, stonowanych obrazów.

Krótka opowieść o zmaganiu się z brakiem,
pustką, samotnością.

The story is full of anxiety and darkness. It is sang
by a touching girlish voice and presented to us
using chill and toned down images.

BŁĄD SYSTEMU
Polska 2021 | 5 min | animacja
reż | dir Piotr Kaźmierczak

W zunifikowanym świecie żyje zunifikowane
społeczeństwo. Sporadycznie zdarzają się jednostki niedopasowane, takie “błędy idealnego
systemu”.
A unified society lives in a unified world. Occasionally mismatched units occur, but such “ideal
system errors”.

A short story about a struggle - with absence,
emptiness, solitude.

FAIR
Polska 2021 | 15 min | dokument
reż | dir Amelia Wróblewska, Blanka Kubiak, Zuzanna Bukowska, Pola Daniel

Przygotowania do musicalu “Fair Play”
o problemach nastolatków. Podglądamy próby,
prowadzimy wywiady i pokazujemy fragmenty
przedstawienia.
Preparations for the musical “Fair Play”about
the teenagers’ problems. We will see rehearsals,
interviews and fragments of the performance.

JU RY

YOUNG VIBES

GALERIE

NINA

TO, CO WE MNIE SIEDZI

Polska 2021 | 3 min | animacja

Polska 2021 | 7 min | aktorski

Polska 2021 | 18 min | aktorski

reż | dir Filip Szuksztul

reż | dir Maria Jazownik

reż | dir Mateusz Kułacz

Wideoklip stworzony we współpracy z zespołem
Wowa Band, opierając się na technice Claymation, gdzie na 1 sekunda filmu to 24 zdjęcia!

Opowieść o trudach dojrzewania. Główna bohaterka zmaga się egzystencjalną pustką. Miota
się w sieciach relacji, zarówno tych z innymi, jak
i z samą sobą.

Mateusz jest zbuntowanym nastolatkiem, który
nie akceptuje świata, w którym żyje. Ma depresję i nienawidzi swojej rodziny. Wszystko zmienia
się za sprawą tajemniczej paczki.

A story about the hardships of maturing. The
main character struggles with an existential emptiness. She struggles in networks of relationships,
both with others and with herself.

Mateusz is a rebellious teenager that does not
accept the world he lives in. He is depressed. He
feels lonely and guilty. Everything changes when
he receives a mysterious package.

I TYLKO MNIE NIE MA WE MNIE
Polska 2021 | 7 min | aktorski
reż | dir Zuzanna Stanek

Film zrobiony w emocjach i w hołdzie dla nich.
Tworzony najprostszą techniką - odczuwaniem.
Współczujący, nacechowany, osobisty.
The tribute to emotions. The making technique
is the simplest one - the film is made by feeling.
It is compassionate, personal and full of many
different traits.

PRZED PRZEBUDZENIEM
Polska 2021 | 5 min | aktorski
reż | dir Mounty Studio

Wchodząc w kłamstwo nastawiamy sobie
budzik, który ma nas z niego wybudzić, jednak
za każdym razem budzik zatrzymuje się na
minutę przed dzwonkiem.
As we enter the Lie, we set the alarm clock to
wake us up, but each time the alarm clock stops a
minute before it rings.

WINDA
Polska 2021 | 5 min | animacja
reż | dir Filip Szuksztul

Winda, ludzie, korporacja… Bardzo osobista
historii opowiadającej o konkurencji, osiąganiu
celów i bezsilności.
Elevator, people, corporation... A very personal
story about competition, achieving goals and
powerlessness.

JU RY

Video clip produced in cooperation with the
Wowa Band, using the Claymation technique,
meaning that there are 24 photos per 1 second!

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

PHOTO EXHIBITION

“Niewidzialny przyjaciel – dzikie zwierzęta Warszawy”

“An invisible friend - the wild animals of Warsaw”

Choć miasto może wydawać się przepełnione ludźmi, to nie są oni
jedynymi mieszkańcami. Między budynkami codziennie spotykamy
stworzenia mniejsze i większe, biegające i latające, wydające najróżniejsze dźwięki lub wręcz przeciwnie, przemykające w ciszy.

Although the city may seem overcrowded with people, they are not the
only inhabitants. Every day between the buildings we encounter smaller
and larger creatures, running and flying, making all sorts of sounds or,
on the contrary, passing in silence.

Zapraszamy na plenerową wystawę prac konkursowych, które pokazują małych mieszkańców miasta. Dajcie się zaskoczyć!

We would like to invite you to an open-air exhibition of competition
works which show the small inhabitants of the city. Let yourselves be
surprised!

W YSTAWA

WYSTAWA EXHIBITION

WARSZTATY

WORKSHOPS

Nocny spacer

SPACER
ORNITOLOGICZNY
28/05 10:00

27/05 21:00

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Spacer dla dzieci w wieku 10-13 lat

Spacer dla dzieci w wieku 7-13 lat

prowadząca | led by Anna Albin - biolożka ze specjalizacją

edukatorka Ogrodu Botanicznego UW

w partycypacyjnej ochronie przyrody, edukatorka z Pracowni

Maj to idealny czas na obserwacje ptasich
godów - nie ma jeszcze pełnego ulistnienia
drzew, a ptaki prześcigają się w godowych
trelach. Wciąż trwa migracja - możemy zaobserwować ciekawe gatunki, więc na spacerze
z ornitolożką będzie pięknie!

Edukacji Ogrodu Botanicznego UW. Związana z kolektywem
edukatorskim “Nauka Ukorzeniona” działającym przy Domu
Przyrody i Kultury w Teremiskach.

Nocą Ogród wabi inaczej!
Dlaczego nocą niektóre kwiaty pachną tak
mocno? I czy blask księżyca ułatwia motylom
nocnym zdobywanie pokarmu? Zapraszamy
wyjątkowy NOCNY SPACER po Ogrodzie
Botanicznym, podczas którego opowiemy
o tajemniczym życiu nocnych zapylaczy.
Prosimy o zabranie ze sobą latarek :)

prowadząca | led by Agnieszka Kuczyńska - ornitolożka,

MODA CYRKULARNA
Warsztaty DIY
29/05 12:00
Kinoteka
Warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat
prowadząca | led by Rozalia Chromińska - promuje modę
cyrkularną poprzez pokazywanie stylówek z drugiej ręki,
relacjonowanie wypadów do lumpeksów i prowadzenie sklepu
internetowego, w którym sprzedaje vintage perełki.

Co zrobić z ubraniami, których się nie nosi
lub wyszły z mody? Zabrać na warsztaty!
Wspólnie dowiemy się, jak dać im drugie życie
i czym jest moda cyrkularna. Wcielimy się w
rolę projektantów i stworzymy niepowtarzalne
projekty. Co najważniejsze, korzystając z materiałów z drugiego obiegu, ograniczymy ilość
odpadów i zadbamy o środowisko.
A beautiful willow evokes childhood memories in
an adult woman. Her house was once at the top
of the tree - it was there that she spent the best
moments among her loved ones. Through the
eyes of imagination, she observes the younger
version of herself and relives the adventures of
her childhood.

WA RSZTATY

TROPEM NOCNYCH
ZAPYLACZY

30/05 11:00
Kinoteka
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat
prowadzące | led by Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska
– ogrodowa edukatorka z Pracowni Edukacji Ogrodu
Botanicznego
Magdalena Oprządek – geografka, geoekolożka i edukatorka
z Pracowni Edukacji Ogrodu Botanicznego UW.

Nasiona są wszędzie, tak małe, że czasem
ich nie dostrzegamy, lub tak duże, że trudno
nam uwierzyć, że to nasiono. Drzemie w nich
ogromna siła. Skąd biorą się nasiona? Czemu
służą? Jak wędrują po świecie i co potrzeba, by pobudzić je do życia? Jakie jest ich
znaczenie dla środowiska i nas samych?
Tego wszystkiego dowiecie się uczestnicząc
w specjalnych warsztatach zorganizowanych przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego.

KLUB FILMOWY
prowadzący | led by Stowarzyszenie Aqueduct – grupa
pasjonatów, nauczycieli, filozofów i społeczników, którzy
działają wspólnie na rzecz edukacji filozoficznej

Co kryje się pod zakończeniem filmu? Z którym bohaterem/bohaterką filmu się utożsamiacie a kogo nie rozumiecie? Jakie tematy
filmowe są Wam bliskie? Chcecie pogadać
o filmie, który Was poruszył? Albo o ulubionych bohaterach, scenach? Podzielcie się
z nami wrażeniami! Przygotowaliśmy do tego
specjalne miejsce. Szukajcie go w kinie!

MASTERCLASS
JANA KOMASY
1/06 10:00
Kinoteka
Wstęp za FREE
Jan Komasa - (ur. 1981 w Poznaniu) znany przede wszystkim
jako twórca takich filmów, jak “Sala Samobójców”, “Miasto
44”, “Boże Ciało” i “Sala Samobójców. Hejter”.

Tworzy filmy niebanalne, wymagające i oparte
na wnikliwej obserwacji. Proponowane przez
niego portrety psychologiczne młodych ludzi
stają się wyrazem całych pokoleń. To właśnie
jego filmy pozwoliły wielu młodym aktorkom
i aktorom rozwinąć swoje skrzydła i zyskać
rozgłos.
Tym razem Jan Komasa poprowadzi swój masterclass specjalnie dla Was. Podzieli się swoją
historią, wskazówkami i przede wszystkim
wiedzą, którą zdobywał przez ostatnie lata.
Przygotujcie długopisy i notesy, bo zapowiada
się mistrzowskie wydarzenie!

WA RSZTATY

CO Z TEGO
WYROŚNIE?

