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P A T R O N U J E

11. EDYCJI FESTIWALU

PLANETE+ DOC
9-18 MAJA, WARSZAWA, WROCŁAW

Foreword
Szanowni Państwo,
(Niestety?) przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Kolejne
rewolucje obalają dyktatorów i zmuszają społeczeństwa do
redefinicji sposobu myślenia i życia. Obrazki telewizyjne i gorące
komentarze nie są w stanie przybliżyć nam tych historii tak,
abyśmy mogli naprawdę je zrozumieć. Praca dokumentalisty-filmowca jest w tej sytuacji niezbędna. 11. PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL przybliża nam świat w epoce zmiany – nie
tylko tej politycznej, ale także kulturowej i społecznej. Dzięki
takim filmom jak Alfabet Erwina Wagenhofera dochodzimy do
wniosku, iż system – w tym wypadku system edukacji – na który
mimowolnie się godzimy, podcina podstawy egzystencji naszej
cywilizacji. Nasz festiwal też się zmienia. Przede wszystkim żyje
przez cały rok, a nie tylko przez tych szczególnych dziesięć dni
majowych. Do dwóch miast festiwalowych: Warszawy i Wrocławia oraz ponad dwudziestu innych lokalizacji w ramach „Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC” dokładamy w tym roku
program edukacjyjny oparty na filmie dokumentalnym. Akademia
PLANETE+ DOC pracuje już z pięcioma szkołami wyższymi,
kilkudziesięcioma gimnazjami oraz liceami i wcale nie zamierzamy na tym poprzestać. Na tegorocznym festiwalu startujemy
z programem filmów dokumentalnych dla dzieci. Nie zabraknie
również elity filmowców z całego świata, na czele z Michelem
Gondrym, któremu poświęciliśmy retrospektywę filmów dokumentalnych i wideoklipów muzycznych. Cieszymy się również, że
po raz pierwszy retrospektywę filmową, zorganizowaną zresztą
w niekonwencjonalny sposób, będzie miał na naszym festiwalu
Jacek Bławut – twórca filmów dokumentalnych, fabularnych i nauczyciel wielu zdolnych reżyserów młodego pokolenia. Znakiem
rozpoznawczym PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL jest analiza
zjawisk, które pokazują prezentowane przez nas filmy. Liczba
debat organizowanych podczas festiwalu niech będzie dowodem na to, że poważnie traktujemy zarówno pokazywane filmy,
jak i naszą wymagającą publiczność. Nowi partnerzy festiwalu
świadczą o tym, że na PLANETE+DOC FILM FESTIVAL tętni

Ladies and Gentlemen,
(Unfortunately?) we were born to live in interesting times.
Successive revolutions make dictators fall and force societies to
redefine their way of thinking and living. TV images and heated
commentaries are not able to bring us closer to these historical
events so that we could really understand them. The job of a documentary filmmaker is thus indispensable. 11. PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL brings us closer to a world undergoing many
changes – not only of a political, but also a cultural and social
nature. Thanks to such films as “Alphabet” by Erwin Wagenhofer
we are able to come to the realization that the system (in this
case it is the educational system we instinctively agree to) undermines the foundations for the existence of our civilization. Our
festival has been undergoing changes as well. First of all, it has
its own life and not only during those ten special days in May,
but throughout the year. This year in two festival cities: Warsaw
and Wroclaw, as well as twenty other locations we have added
an educational program based on documentaries as part of the
“Weekend with PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL”. PLANETE+
DOC Academy has already been working with five universities,
several dozen junior high as well as high schools, and by no
means are we going to stop there. During this year’s edition of
the Festival we will be launching a program of documentaries for
children, too. We will also have appearances by the elite of filmmakers from around the world, including Michel Gondry, who will
have a retrospective of his documentaries and music video clips.
We are also very glad that for the first time Jacek Bławut
will have an unconventionally organized retrospective of his films
at our festival - he is not only a maker of documentaries and
feature films but also a teacher of many talented directors of the
younger generation. An analysis of the events portrayed in the
films presented has been a trademark of PLANETE+ DOC FILM
FESTIVAL. Let the number of debates organized during the Festival be testimony of how seriously we treat both the films shown
and our demanding audience. New partners of the Festival prove

WSTĘP

WSTĘP

Foreword

5

SZALONA MIŁOŚĆ
– YVES SAINT LAURENT

SZTUKA ZNIKANIA

SOUL POWER

FILMY PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL W SUPER CENACH!

OBLICZA EKOLOGII 2

OBLICZA MUZYKI ŚWIATA

www.planetedocff.pl

OBLICZA POLSKIEGO
FILMU DOKUMENTALNEGO

KOLEKCJA PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL VOL. 3

www.againstgrafity.pl

ŚWIAT WEDŁUG
JORGENA LETHA

OBLICZA FOTOGRAFII

facebook.com/PlaneteDoc



ARTUR LIEBHART
DYREKTOR PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL

that PLANETE+DOC FILM FESTIVAL is beating an appreciated
intellectual pulse that is important to more and more viewers
of our festival. The evidence to the fact may be that one of the
debates with audience participation will be held by one of the
greatest thinkers of our times – Noam Chomsky.
25 years ago we regained our independence. We devote
a separate film section of the festival to this turning point in our
history. I do hope that, again, for many of you a meeting with a
documentary film will be a turning point in the way you perceive
the world and yourselves in it. I invite you to participate in over
sixty events which we have planned for this year’s edition of our
Festival. The audience in Warsaw and Wroclaw will be participating in accompanying music events connected with the topics
of the screened films. We also receive more and more awards,
which is a precious contribution from partner institutions which
want to join our audience. We could not grow were it not for the
trust of our long-time partners, especially the Millennium Bank
with which we have been building a 21st century-style festival,
PLANETE+ channel, with which we have been developing the
documentary culture as well as CANON Poland, with which we
are stressing the artistic dimension of documentaries.
I would like to thank journalists and film critics who, already,
during its first edition noticed the new dimensions of a festival
and documentary films presented at PLANETE+ DOC FILM
FESTIVAL. I would also like to thank volunteers for their contribution to the organization and staging of the Festival.
I do hope that, as usual, I will meet many of you again next year.
I would also like to extend special thanks to the team
responsible for preparing the Festival, who every year treat it
as a new challenge and a fulfillment of their hearts and minds.
The slogan of the festival „Check whether you understand the
world and whether the world understands you” acquires a new
meaning and new colors thanks to you.


ARTUR LIEBHART
DIRECTOR OF PLANETE+DOC FILM FESTIVAL

WSTĘP

doceniany, intelektualny puls, który jest ważny dla coraz większej
liczby naszych widzów. Potwierdzeniem tej tezy niech będzie
rozmowa, którą publiczność festiwalu przeprowadzi z jednym
z najwybitniejszych myślicieli naszych czasów – Noamem
Chomskym.
25 lat temu odzyskaliśmy samodzielność. Poświęcamy
temu przełomowi oddzielną sekcję filmową. Mam nadzieję, że
znów dla wielu z Was spotkanie w kinie z filmem dokumentalnym będzie przełomem w sposobie postrzegania świata i siebie
samego. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w ponad
sześćdziesięciu wydarzeniach, które zaplanowaliśmy w tegorocznej edycji festiwalu. Publiczność warszawska i wrocławska
będzie mogła uczestniczyć w imprezach muzycznych powiązanych z tematyką pokazywanych przez nas filmów. Przybywa
nam również nagród filmowych. To cenny wkład partnerskich
instytucji, które chcą być bliżej naszych widzów.
Nie moglibyśmy się rozwijać, gdyby nie zaufanie naszych
wieloletnich partnerów, szczególnie Banku Millennium, z którym
budujemy festiwal filmowy na miarę XXI wieku, kanału telewizyjnego PLANETE+, z którym rozwijamy kulturę filmu dokumentalnego oraz firmy CANON Polska, z którą podkreślamy artystyczny
wymiar filmu. Dziękuję dziennikarzom i krytykom filmowym,
którzy od pierwszej edycji dostrzegli nowy wymiar festiwalu
i filmu dokumentalnego przedstawianego na PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL. Dziękuję również woluntariuszom za wkład
w organizację i przeprowadzenie festiwalu.
Mam nadzieję, że jak zwykle spotkamy się wieloma z Was
w przyszłym roku.
Specjalne podziękowania należą się również zespołowi
przygotowującemu festiwal, który co roku traktuje go jak nowe
wyzwanie oraz potrzebę serca i umysłu. Hasło festiwalu: „zobacz
czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie” nabiera dzięki
Wam nowych barw i znaczeń.
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Millennium Award

W KONKURSIE GŁÓWNYM FESTIWALU
FILMOWEGO PLANETE+ DOC
O NAGRODĘ MILLENNIUM I 8000 €
WALCZY W TYM ROKU 17 FILMÓW.
NAJLEPSZY FILM WYBIERZE JURY
W SKŁADZIE: NINO KIRTADZE,
ALEŠ SUK, MANUEL ROUGERON.
NAGRODA UFUNDOWANA JEST PRZEZ
MECENASA FESTIWALU: BANK MILLENNIUM.
THIS YEAR 17 FILMS COMPETE IN THE MAIN COMPETITION FOR THE
MILLENNIUM AWARD AND 8000 €. THE JURY, CONSISTING OF: NINO
KIRTADZE, ALEŠ SUK AND MANUEL ROUGERON WILL SELECT THE
WINNING FILM. THE AWARD IS FUNDED BY MILLENNIUM BANK.

F
 ILMY | Films
1. AKSAMITNI TERRORYŚCI (Velvet Terrorists)����������������������������������������������STR. 169
Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes, SŁOWACJA, CHORWACJA, CZECHY
87 min

/ SLOVAKIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, 2013,

2. ALFABET (Alphabet)����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 182
Erwin Wagenhofer, AUSTRIA, NIEMCY / AUSTRIA, GERMANY, 2013, 107 min

3. BADJAO. DUCHY Z MORZA (Walking Under Water) ���������������������������������STR. 79
Eliza Kubarska, POLSKA / POLAND, 2013, 76 min

4. BEZSENNOŚĆ W NOWYM JORKU (Sleepless in New York) ��������������STR. 107
Christian Frei, SZWAJCARIA / SWITZERLAND, 2013, 92 min

5. BRAKUJĄCE ZDJĘCIE (The Missing Picture)����������������������������������������������STR. 109
Rithy Panh, KAMBODŻA, FRANCJA / CAMBODIA, FRANCE, 2013, 90 min

6. CZY NOAM CHOMSKY JEST WYSOKI CZY SZCZĘŚLIWY?
(Is the Man Who Is Tall Happy?) ����������������������������������������������������������������������������STR. 178
Michel Gondry, FRANCJA / FRANCE, 2013, 88 min

7. JESTEŚMY WASZYMI PRZYJACIÓŁMI (We Come As Friends)���������STR. 57
Hubert Sauper, FRANCJA, AUSTRIA / FRANCE, AUSTRIA, 2014, 110 min

8. NAOMI CAMPBEL
(Naomi Campbel – It’s not Easy to Become a Different Person) ��������STR. 156
Nicolas Videla, Camila Donoso, CHILE / CHILE 2013, 80 min

9. ODRZUCENI W AMERYCE (American Vagabond)�����������������������������������������STR. 86
Susanna Helke, FINLANDIA, DANIA / FINLAND, DENMARK, 2013, 85 min

10. PODEJRZANY: AI WEIWEI (Ai Weiwei: The Fake Case)������������������������STR. 128
Andreas Johnsen, DANIA / DENMARK, 2013, 79 min

11. PORZĄDNY (The Decent One) ���������������������������������������������������������������������������������STR. 59
Vanessa Lapa AUSTRIA, NIEMCY / AUSTRIA, GERMANY, 2014, 94 min

12. POŻEGNANIE Z HOLLYWOODEM (Farewell to Hollywood)������������������STR. 116
Henry Corra, Regina Nicholson, USA / USA, 2013, 123 min

13. ROZWAŻANIA O PRZEMOCY (Concerning Violence)���������������������������������STR. 60
Göran Hugo Olsson, DANIA, FINLANDIA, SZWECJA, USA /
DENMARK, FINLAND, SWEDEN, USA, 2014, 85 min

14. SÓL TEJ ZIEMI (My Name Is Salt) ����������������������������������������������������������������������STR. 121
Farida Pacha, SZWAJCARIA, INDIE / SWITZERLAND, INDIA, 2013, 92 min

15. UCIEKINIER Z NOWEGO JORKU (Song from the Forest)������������������������STR. 92
Michael Obert, NIEMCY / GERMANY, 2013, 97 min

16. WZDŁUŻ RUROCIĄGU (Pipeline) ���������������������������������������������������������������������������STR. 64
Witalij Manskij, ROSJA, CZECHY, NIEMCY
/ RUSSIA, CZECH REPUBLIC, GERMANY, 2013,

117 min

17. ZIELONY KSIĄŻĘ (The Green Prince) �����������������������������������������������������������������STR. 66
Nadav Shirman, NIEMCY, IZRAEL, WIELKA BRYTANIA
/ GERMANY, ISRAEL, UNITED KINGDOM, 2014, 99 min
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ALEŠ SUK

MANUEL ROUGERON

Uhonorowana wieloma nagrodami reżyserka filmowa. Pochodzi z Gruzji, urodziła się
w Tibilisi. Ukończyła Wydział Literatury, a w latach 90. ubiegłego wieku pracowała
jako korespondent wojenny dla AFP i AP. Relacjonowała wydarzenia z wojny
w Czeczenii i innych konfliktów na Kaukazie. Jej pełnometrażowe filmy dokumentalne
oscylują wokół kontrowersyjnych tematów, skupiają się na ludzkich tragediach,
pokazują wyraziste ludzkie portrety, łącząc w sobie sprawy osobiste i uniwersalne.
Zdobyły one międzynarodowe uznanie zarówno krytyki, jak i widzów. Uhonorowane
zostały także wieloma prestiżowymi nagrodami na festiwalach filmowych na całym
świecie, w tym Nagrodą za Najlepszą Reżyserię dla filmu Durakowo, wioska
głupców, Nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej za film The Pipeline, Next
Door. Od 1997 roku mieszka we Francji, gdzie pracowała z Peterem Brookiem,
Jeanem-Pierrem Amerisem, Philippem Monnierem i Claudem Gorettą. Współpracuje
na stałe z różnymi narodowymi i międzynarodowymi organizacjami jako konsultant
i wykładowca.

Urodzony w 1977 roku w czeskim miasteczku Vrchlabí. Niezależny filmowiec,
producent, wykładowca. W latach 1999-2005 studiował na słynnej Praskiej Akademii
Filmowej (FAMU). Mieszka w Rijece, w Chorwacji. Od 2014 roku wykłada na FAMU na
Wydziale Montażu, a od 2009 roku na Academy of Applied Arts w Rijece na Wydziale
Nowych Mediów i Animacji. Prowadzi firmę producencką w Rijece. Twórca platformy
o nazwie Refineri, która wspiera projekty z pogranicza filmu i sztuk wizualnych.
Producent, montażysta i operator filmu Świat Marii (2011), pokazywanego na
PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL w 2012 roku, a także na 20 innych festiwalach
filmowych, nagrodzonego na festiwalu filmowym w Karlowych Warach.
Współtwórca filmu Winter/Miracle (2012), współreżyserowanego przez Gustavo
Becka, nagrodzonego na festiwalu filmowym w Jihlavie Nagrodą dla Najlepszego
Europejskiego Filmu Dokumentalnego.

Wiceprezes Zarządu platformy nc+ do spraw programowych. Ma ponad 15-letnie
doświadczenie w mediach i należy do grona najbardziej doświadczonych menedżerów
w Grupie CANAL+. Jego umiejętności i wiedza wykorzystywane były w działaniach
grupy prowadzonych w różnych krajach. Manuel Rougeron swoją karierę zawodową
rozpoczął w 1995 roku w Unifrance Film International. W 1998 roku został członkiem
Komitetu Organizacyjnego piłkarskich MŚ we Francji, a rok później wszedł do zarządu
TPS Programme. W 2003 roku objął stanowisko Prezesa MULTIVISION/TPSVOD. Od
stycznia 2007 roku Manuel Rougeron rozpoczął pracę w CANAL+ Overseas jako
menedżer ds. kanałów i współpracy programowej. W 2009 roku został dyrektorem
wykonawczym w VSTV, przedstawicielstwie CANAL+ Overseas w Wietnamie.
Od 1 czerwca 2012 roku był dyrektorem zarządzającym w CANAL+ Caledonia. Od
stycznia 2014 roku jest członkiem Zarządu nc+.

Aleš Suk, independent film maker, producer and film teacher. Born 1977 in Vrchlabi,
Czech republic, studied FAMU (1999-2005) lives in Rijeka, Croatia, teaches at
Prague Film Academy (FAMU), Department of film editing since 2004 and at Academy
of Applied Arts in Rijeka (New media and animation) since 2009. Founder and CEO
of UKUS production-company based in Rijeka, Croatia. Founder of Refineri – platform
for support, development and distribution of hybrid projects on the borders of
cinematography and visual arts. He produced, shot and edited “Marija’s Own” (“Świat
Marii”, 2011) – PLANETE+ DOC FF 2012 – which was screened at over 20 festivals
including MOMA’s Documentary fortnight’s Gala closing night, awarded at Karlovy
Vary IFF and “Winter/Miracle” (2012) a docu-fiction film coproduction co-directed
by Gustavo Beck from Brazil which was awarded as the Best European documentary
film at Jihlava IDFF.

Vice – President of Management Board and Chief Programming Officer of nc+
Platform. He’s got over 15 years of experience in the media and is one of the most
experienced managers in CANAL+ Group. He has used his skills and knowledge
to the advantage of the company in many countries. Manuel Rougeron started his
career in 1995 in Unifrance Film International. In 1998 he became a member of the
Organization Committee of the World Cup in France, and a year later he became a
board member of TPS Programme. In 2003 he became president of MULTIVISION /
TPSVOD. In January 2007 Manuel Rougeron started working for CANAL+ Overseas
as a manager for canals and programming cooperation. In 2009 he became
operating director In VSTV, which represents CANAL+ Overseas in Vietnam. In June
1, 2012 he became a managing director of CANAL+ Caledonia. Since January 2014
he is the member of nc+ Management Board.

Academy-award-winning film director. Born in Tbilisi, Georgia. She holds a degree
in literature. During the troubles of the 1990s in the Caucasus, she worked as a war
correspondent for AFP and for AP, covering the war in Chechnya and other armed
conflicts in the region. Her feature-length documentaries deal with controversial
subjects, placing the accent on the human drama while creating deep insightful
human portraits and blending together the personal and the universal. Her films have
won international acclaim and numerous prestigious awards at festivals worldwide,
including Best Director Prize at Sundance for her “Durakovo-village of fools” and
European Film Academy Prize for “The Pipeline, Next Door”. Since 1997, Nino
Kirtadze has lived in France, where she has worked with Peter Brook, Jean-Pierre
Ameris, Philippe Monnier, Claude Goretta. She collaborates on a regular basis with
different national and international organisations as a consultant, lecturer, and tutor
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PO RAZ TRZECI FESTIWAL FILMOWY PLANETE+
DOC WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJĄ
KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO ODRA-FILM, ORGANIZUJE
ODSŁONĘ FESTIWALU WE WROCŁAWIU. JURY
W SKŁADZIE: ADRIANA PRODEUS, BODO KOX,
KATARZYNA ROJ, PRZYZNA NAGRODĘ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO I 3000 € NAJLEPSZEMU
Z FILMÓW POKAZYWANYCH W RAMACH
KONKURSU MILLENNIUM. NAGRODA
UFUNDOWANA ZOSTAŁA PRZEZ MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
FOR THE THIRD TIME PLANETE+ DOC FF IN COOPERATION
WITH THE CULTURAL INSTITUTION ODRA-FILM, IS ALSO ORGANIZING
THE FESTIVAL IN WROCLAW. A JURY, CONSISTING OF:
ADRIANNA PRODEUS, BODO KOX AND KATARZYNA ROJ WILL GIVE OUT
THE LOWER SILESIA GRAND PRIX – THE MARSHALL OF LOWER SILESIA
AWARD AND 3000 € TO THE WINNING FILM FROM THE MILLENNIUM
COMPETITION. THE AWARD IS FUNDED BY THE MARSHALL
OF LOWER SILESIA.

F
 ILMY | Films
1. AKSAMITNI TERRORYŚCI (Velvet Terrorists)����������������������������������������������STR. 169
Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes, SŁOWACJA, CHORWACJA, CZECHY
87 min

/ SLOVAKIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, 2013,

2. ALFABET (Alphabet)����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 182
Erwin Wagenhofer, AUSTRIA, NIEMCY / AUSTRIA, GERMANY, 2013, 107 min

3. BADJAO. DUCHY Z MORZA (Walking Under Water) ���������������������������������STR. 79
Eliza Kubarska, POLSKA / POLAND, 2013, 76 min

4. BEZSENNOŚĆ W NOWYM JORKU (Sleepless in New York) ��������������STR. 107
Christian Frei, SZWAJCARIA / SWITZERLAND, 2013, 92 min

5. BRAKUJĄCE ZDJĘCIE (The Missing Picture)����������������������������������������������STR. 109
Rithy Panh, KAMBODŻA, FRANCJA / CAMBODIA, FRANCE, 2013, 90 min

6. CZY NOAM CHOMSKY JEST WYSOKI CZY SZCZĘŚLIWY?
(Is the Man Who Is Tall Happy?) ����������������������������������������������������������������������������STR. 178
Michel Gondry, FRANCJA / FRANCE, 2013, 88 min

7. JESTEŚMY WASZYMI PRZYJACIÓŁMI (We Come As Friends)���������STR. 57
Hubert Sauper, FRANCJA, AUSTRIA / FRANCE, AUSTRIA, 2014, 110 min

8. NAOMI CAMPBEL
(Naomi Campbel – It’s not Easy to Become a Different Person) ��������STR. 156
Nicolas Videla, Camila Donoso, CHILE / CHILE 2013, 80 min

9. ODRZUCENI W AMERYCE (American Vagabond)�����������������������������������������STR. 86
Susanna Helke, FINLANDIA, DANIA / FINLAND, DENMARK, 2013, 85 min

10. PODEJRZANY: AI WEIWEI (Ai Weiwei: The Fake Case)������������������������STR. 128
Andreas Johnsen, DANIA / DENMARK, 2013, 79 min

11. PORZĄDNY (The Decent One) ���������������������������������������������������������������������������������STR. 59
Vanessa Lapa AUSTRIA, NIEMCY / AUSTRIA, GERMANY, 2014, 94 min

12. POŻEGNANIE Z HOLLYWOODEM (Farewell to Hollywood)������������������STR. 116
Henry Corra, Regina Nicholson, USA / USA, 2013, 123 min

13. ROZWAŻANIA O PRZEMOCY (Concerning Violence)���������������������������������STR. 60
Göran Hugo Olsson, DANIA, FINLANDIA, SZWECJA, USA /
DENMARK, FINLAND, SWEDEN, USA, 2014, 85 min

14. SÓL TEJ ZIEMI (My Name Is Salt) ����������������������������������������������������������������������STR. 121
Farida Pacha, SZWAJCARIA, INDIE / SWITZERLAND, INDIA, 2013, 92 min

15. UCIEKINIER Z NOWEGO JORKU (Song from the Forest)������������������������STR. 92
Michael Obert, NIEMCY / GERMANY, 2013, 97 min

16. WZDŁUŻ RUROCIĄGU (Pipeline) ���������������������������������������������������������������������������STR. 64
Witalij Manskij, ROSJA, CZECHY, NIEMCY
/ RUSSIA, CZECH REPUBLIC, GERMANY, 2013,

117 min

17. ZIELONY KSIĄŻĘ (The Green Prince) �����������������������������������������������������������������STR. 66
Nadav Shirman, NIEMCY, IZRAEL, WIELKA BRYTANIA
/ GERMANY, ISRAEL, UNITED KINGDOM, 2014, 99 min
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GRAND PRIX DOLNEGO ŚLĄSKA
– NAGRODA MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BODO KOX

KATARZYNA ROJ

Krytyczka filmu i sztuki. Autorka książki Themersonowie. Szkice biograficzne (2009,
Czuły Barbarzyńca Press) oraz rozdziału poświęconego współczesności w tomie
Polski film animowany pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego
(2008, PWA). Wraz z Kubą Mikurdą zredagowała Trzynasty miesiąc. Kino braci Quay
(2010, ha!art), a wraz z Katarzyną Roj Manifesto Book. Zmieńmy wszystko (2011,
NCK, Galeria Kordegarda). W ubiegłym roku ukazał się jej esej Antonisz. Człowiek
bez kamery w tomie Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, poświęconym
twórczości Juliana Józefa Antonisza (2013, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki),
towarzyszącym wystawie tego artysty.
Stypendystka Fundacji Fulbrighta na Tisch NYU. Od 7 lat wykłada w ramach
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muranów. Publikuje m.
in. w „Kinie”, na portalach: Krytyka Polityczna, obieg.pl, stopklatka, kultura liberalna,
dwutygodnik.com, w „Newsweeku”, „Ruchu Muzycznym” i „Biurze”. Kuratorka
przeglądu adaptacji na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu.
Prowadziła Nowy Klub Filmowy oraz Zrób to sam/ Majsterklasy w Nowym Teatrze
Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. Redaguje magazyn kulturalny „WOK.
Wszystko o kulturze” w TVP2, prowadzi jego część poświęconą sztuce. W sezonie
2013/2014 pracuje w Komisji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej
Sztuki Współczesnej. Wrocławianka, mieszka w Warszawie.

Uosobienie niezależności, ekscentryczności i bezkompromisowości kina niezależnego.
Budzi skrajne emocje – przez jednych uwielbiany, przez innych znienawidzony.
Z pewnością jeden z najbardziej oryginalnych artystów niezależnych w Polsce.
Rocznik ’77. Reżyser, scenarzysta, aktor amator, happener. Ukończył Wydział
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz „Studio Prób” w Szkole Wajdy.
Student Wydziału Reżyserii w PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi. Zaliczany do
najważniejszych i najbardziej wyrazistych twórców polskiego kina niezależnego,
gdzie zdobył przydomek „ikony offu”. Dziewczyna z szafy jest jego profesjonalnym,
kinowym debiutem, przejściem z „offu” do „mainstreamu”.

Absolwentka Filozofii i Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka nowego
programu wystawienniczego galerii Dizajn BWA Wrocław, kuratorka i redaktorka.
Od 2009 roku realizuje tam serię wydarzeń pod nazwą Teraz dizajn!, przybliżającą
interdyscyplinarne zagadnienia związane z projektowaniem. Debiutowała projektem
Goodbye Design!, na który składały się: wystawa cieni słynnych produktów
(realizacja: Lo-ladesigns) oraz cykl spotkań poświęconych wyczerpaniu tradycyjnych
modeli w teorii dizajnu. Kuratorka wystaw monograficznych projektantów graficznych,
m.in: Fontarte (Magdalena i Artur Frankowscy), Hakobo (Jakub Stępień), Łukasza
Palucha. Współpracuje z wieloma kuratorami przy realizacji opraw graficznych
i scenografii wystaw artystycznych. Opiekunka niezależnych, oddolnych ruchów
aktywistycznych. Współredaktorka, wraz z Marianem Misiakiem i Michałem
Grzegorzkiem, publikacji Typoaktywizm – przewodnik. Redaktorka albumu Hakobo
Graphic World. Autorka licznych tekstów poświęconych współczesnej kulturze
materialnej. Kuratorka sceny artystycznej MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

Film and art critic. Author of the book “Themersons. Biographical notes” (2009, Czuły
Barbarzyńca Press) as well as a chapter devoted to modernity in a volume of Polish
animated films edited by Marcin Giżycki and Bogusław Zmudziński (2008, PWA).
Together with Kuba Mikurda edited “The thirteenth month. The cinema of the Quay
Brothers” (2010, ha!art) while with Katarzyna Roj “Manifesto Book. Let’s change
everything” (2011, National Culture Center, Kordegarda Gallery). Her essay entitled
“Antonisz. A man without a camera” was published last year as part of the volume
entitled “Technology is for me a kind of an art”, devoted to the works of Julian Józef
Antonisz (2013, Zachęta National Gallery of Art) which accompanied the exhibition of
the artist’s works. Holder of a Fulbright Foundation scholarship at the Tisch School of
the Arts at the New York University. She has been lecturing in Muranow Cinema for
the past 7 years as part of the Association called “New Horizons of Film Education”.
She publishes regularly in, among others, “Kino” magazine as well as the websites:
Krytyka Polityczna, obieg.pl, stopklatka, kultura liberalna, dwutygodnik.com, in
“Newsweek”, “Ruch Muzyczny” and “Biuro”. Curator of a review of adaptations at
the International Storytelling festival in Wroclaw. She hosted New Film Club as well
as Zrób to sam/ Majsterklasy at the Nowy Teatr of Krzysztof Warlikowski in Warsaw.
She is an editor of the cultural magazine “WOK. Everything About Culture” in TVP2
where she is responsible for its part devoted to art. In the 2013/2014 season she is
working on a Commission of a National Competition for best staging of modern art. A
native of Wroclaw, she lives in Warsaw.

An embodiment of independence, eccentricity and uncompromising attitude of
independent cinema. He evokes extreme emotions – adored by some, hated by
others, but definitely one of the most original independent artists in Poland. Born in
1977. Director, screenwriter, amateur-actor, happener. Graduate of the Journalism
Department at the Wroclaw University as well as „Studio Prób” at the School of
Andrzej Wajda. A student of the Directing Department at the Leon Schiller Film
School in Lodz. Considered one of the most important and expressive creators
of Polish independent cinema, nicknamed “icon of off cinema”. “Dziewczyna z
szafy” (“The Girl from the Wardrobe”) is his professional cinematographic debut,
representing a switch from “off” to “mainstream” cinema.

Graduated from the Philosophy and History of Art Departments of the Wroclaw
University. Author of a new exhibition programme of Dizajn BWA Wroclaw gallery,
curator and editor. Since 2009 she has been developing “Teraz dizajn!” series for the
gallery, which helps to understand interdisciplinary designing problems. She debuted
with a project “Goodbye Design!”, which encompassed an exhibition of famous
products’ shadows (execution: “Lo-ladesigns”) and a cycle of meetings devoted to
bankruptcy of traditional models in design theory. Curator of monographic exhibitions
of graphic designers, including “Fontarte” (Magdalena i Artur Frankowscy), “Hakobo”
(Jakub Stepien), Lukasz Paluch. Together with many curators she decorates and
does set design of art exhibitions. Curator of independent, spontaneous activist
movements. Together with Marian Misiak and Michal Grzegorzek she edits
“Typoactivism – a guide”. Redactor of “Hakobo Graphic World” album. Author of
many text about contemporary material culture. Curator of the artistic scene of IFF
T-Mobile New Horizons.
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Magic Hour Award

W TEGOROCZNYM KONKURSIE
FILMÓW ŚREDNIOMETRAŻOWYCH
O NAGRODĘ MAGICZNEJ GODZINY I 4000 €
WALCZY 16 TYTUŁÓW. FILMY OCENIAĆ BĘDZIE
JURY W SKŁADZIE: ŽELJKA SUKOVA,
PAWEŁ ŁOZIŃSKI, BŁAŻEJ HRAPKOWICZ.
NAGRODĘ UFUNDOWAŁ
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ.
THIS YEAR 16 FILMS WILL COMPETE FOR THE MAGIC HOUR AWARD
AND 4000 € IN THE MID-LENGTH DOCUMENTARIES. JURY MEMBERS:
ŽELJKA SUKOVA, PAWEL ŁOZIŃSKI, BŁAŻEJ HRAPKOWICZ.
THE AWARD IS FUNDED BY THE POLISH FILM INSTITUTE.

F
 ILMY | Films
1. #CHICAGOGIRL: FACEBOOKOWA REWOLUCJA
(#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator)���������������������������STR. 98
Joe Piscatella, USA, SYRIA / USA, SYRIA, 2013, 74 min

2. 1989 (1989) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 168
Michał Bielawski, POLSKA / POLAND, 2014, 54 min

3. BLIŹNIACZKI (Twin Sisters)������������������������������������������������������������������������������������STR. 108
Mona Friis Bertheussen, NORWEGIA / NORWAY, 2013, 58 min

4. C.K.O.D.2 – PLAN EWAKUACJI (C.K.O.D.2 – Evacuation Plan)������STR. 135
Piotr Szczepański, POLSKA / POLAND, 2014, 60 min

5. EUGENIKA W PRAKTYCE (Eugenic Minds)�����������������������������������������������������STR. 56
Pavel Štingl, CZECHY, SŁOWACJA / CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, 2013, 76 min

6. GŁOSY Z WYŻYN (Voices of El Alto)������������������������������������������������������������������STR. 110
Benjamin Oroza, FINLANDIA, RPA / FINLAND, SOUTH AFRICA, 2013, 49 min

7. KALYUG (Kalyug)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 82
Juri Mazumdar, WŁOCHY / ITALY, 2013, 74 min

8. MARZENIA O DNA (DNA Dreams)�������������������������������������������������������������������������STR. 58
Bregtje van der Haak, HOLANDIA / NETHERLANDS, 2012, 53 min

9. NA GIGANCIE (The Wild Years) ����������������������������������������������������������������������������STR. 114
Ventura Dural, HISZPANIA, ETIOPIA / SPAIN, ETHIOPIA, 2013, 70 min

10. OFF ROAD (Off Road)��������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 115
Elisa Amoruso, WŁOCHY / ITALY, 2013, 70 min

11. PRZYWÓDCY (Przywódcy) ��������������������������������������������������������������������������������������STR. 225
Paweł Ferdek, POLSKA / POLAND, 2013, 50 min

12. SOUL FOOD STORIES (Soul Food Stories) �������������������������������������������������������STR. 90
Tonislav Hristow, BUŁGARIA, FINLANDIA / BULGARIA, FINLAND, 2013, 69 min

13. STRUMIEŃ MIŁOŚCI (Stream of Love)������������������������������������������������������������STR. 159
Ágnes Sós, WĘGRY / HUNGARY, 2013, 70 min

14. SYNEK (The Good Son) ����������������������������������������������������������������������������������������������STR. 131
Shirly Berkovitz, IZRAEL / ISRAEL, 2013, 52 min

15. TRZY KOBIETY (Three Women)����������������������������������������������������������������������������STR. 122
Anna Jadowska, POLSKA / POLAND, 2013, 72 min

16. TURECKA TELENOWELA ZMIENIA ŚWIAT (Kismet) �������������������������������STR. 91
Nina Maria Paschalidou, CYPR, GRECJA / CYPRUS, GREECE, 2013, 57 min
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Reżyserka i artystka wizualna. Urodzona w 1977 roku w chorwackiej Rijece.
Studiowała grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu i na Wydziale Nowych
Mediów w praskiej FAMU. Jej pełnometrażowy debiut dokumentalny to Świat Marii
(2011), pokazywany na PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL w 2012 roku. Film miał
światową premierę na festiwalu Hot Docs w Toronto, a pierwszy pokaz w Europie
odbył się na festiwalu filmowym w Karlowych Warach, gdzie film otrzymał Nagrodę
Federacji Europejskich Krytyków. Był również nagrodzony Nagrodą Mediterranean
Award, a pokazywano go na ponad 20 festiwalach. Była również współproducentką
filmu Winter/Miracle (2012), uznanego za najlepszy europejski film dokumentalny na
festiwalu filmowym w Jilavie.
Film director and visual artist. Born 1977 in Rijeka, Croatia, Željka studied Graphic
Arts at Academy of Fine Arts in Zagreb and New Media at Academy of Fine Arts in
Prague. “Marija’s Own” (2011) – “Świat Marii” – PLANETE+ DOC FF 2012 – was
her docu-fiction-feature film debut. It had its world premiere at Hot Docs, Toronto
and European premiere at Karlovy Vary IFF where it was awarded the Federation of
Film Critics of Europe and the Mediterranean Award and was screened at more than
20 festivals including MOMA’s Documentary fortnight’s Gala closing night. “Winter/
Miracle” (2012) a docu-fiction film coproduction co-directed by Gustavo Beck from
Brazilwhich was awarded as the Best European documentary film at Jihlava IDFF.

PAWEŁ ŁOZIŃSKI
Urodzony 4.12.1965 w Warszawie. Absolwent wydziału reżyserii PWSFTviT w Łodzi.
Reżyser, scenarzysta, producent filmów dokumentalnych i fabularnych. Wykładowca
w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Przygodę z filmem rozpoczął od asystowania ojcu,
Marcelowi Łozińskiemu. Był też asystentem Krzysztofa Kieślowskiego przy filmie
Trzy kolory. Biały (1993). Jest laureatem wielu nagród filmowych. W 1996 roku
za telewizyjną fabułę Kratka, zrealizowaną z Jerzym Kamasem, otrzymał nagrodę
za debiut na festiwalu w Gdyni. Miejsce urodzenia (1992) nagrodzono Nagrodą
I pr TVP na MFF Europa’92 w Krakowie, Nagrodą Don Quijote Polskiej Federacji
Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Białą Kobrą – Grand Prix na Festiwal Mediów
Człowiek w zagrożeniu w Łodzi, Nagrodą Golden Gate Award na MFF w San
Francisco, I Nagrodą na MFF w Bornholmie oraz Grand Prix Vue sur les Docs na MFF
w Marsylii. Nie mniejsze uznanie – jako tzw. „dokument codzienności” – zdobyły filmy
Taka historia i Siostry, nagrodzone m. in. Złotym Lajkonikiem na FF w Krakowie.
Z kolei film Ojciec i syn (2013) nagrodzony został Nagrodą Specjalną Jury na MFF
w Teheranie, Grand Prix za Najlepszy Film Dokumentalny na MFF w Mińsku, Nagrodą
św. Jerzego za Najlepszy Film Dokumentalny na MFF w Moskwie, Nagrodą Srebrnego
Rogu dla najlepszego filmu dokumentalnego na FF w Krakowie, Grand Prix Białą
Kobrą na festiwalu Człowiek z zagrożeniu w Łodzi oraz Nagrodą Złotego Grona na
Lubuskie Lecie Filmowym w Łagowie.
Born December 4, 1965 in Warsaw. Graduate of the Directing Department at the
Film School (PWSFTviT) in Lodz. Director, screenwriter, producer of documentaries
and feature films. Lecturer at the Gdynia Film School. His adventure with film
began with assisting his father, Marcel Łoziński. He was also an assistant director
to Krzysztof Kieślowski during making “Trzy kolory. Biały” (“Three Colors: White”,
1993). Laureate of many film awards. His TV feature “Kratka” (“Grate”), starring
Jerzy Kamas, won the Award for Best Debut at the Gdynia Film Festival in 1996.
“Miejsce urodzenia” (“Place of Birth”, 1992) was awarded with the Programme
One of Polish Public TV Award at the 1992 Europa Film Festival in Krakow, the Don
Quijote Award of the Polish Federation of Film Societies, the White Cobra Grand Prix
at the Media Festival “Man in Danger” in Lodz, the Golden Gate Award at the San
Francisco Film Festival, the First Prize at the Bornholm Film Festival as well as Grand
Prix Vue sur les Docs at the Marseilles Film Festival. Equally acclaimed are his so
called “everyday documentaries” – “Taka historia” (“Such a Story”) and “Siostry”
(“Sisters”), both awarded with the Golden Hobby-Horse Award at the Krakow FF.
“Ojciec i syn” (“Father and Son”, 2013) received the Special Jury Award at the IFF in
Tehran, the Grand Prix for Best Documentary at the IFF in Minsk, the Saint George
Award for Best Documentary at the IFF in Moscow, the Silver Horn Award for Best
Documentary at the Krakow FF, the White Cobra Grand Prix at the “Man in Danger”
Festival in Lodz and the Golden Grape Award at the Lubuskie Film Summer in Lagow.

BŁAŻEJ HRAPKOWICZ
Krytyk filmowy, kulturoznawca. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Redaktor czwartkowej audycji Na cztery ręce, która prowadzi
w radiowej Czwórce. Współpracuje z miesięcznikiem „Kino”, portalami dwutygodnik.
com, filmweb.pl, „Fandor”. Laureat II nagrody w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka,
nominowany do Nagrody PISF w kategorii: Krytyka filmowa. Wielbiciel Jeana-Luca
Godarda, Joela i Ethana Coenów, Bruce’a Springsteena i Jona Stewarta. Fan
Manchesteru United i angielskiego futbolu.
Film critic and culture expert. Graduated from the Polish Culture Institute of the
Warsaw University. Editor of the Thursday programme “Playing Four Hands”, which
he hosts in the Fourth Programme of the National Radio. He works for the “Cinema”
monthly as well as dwutygodnik.com, filmweb.pl and “Fandor” portals. He has
received the second prize in the Krzysztof Mętrak film critic contest. Nominated
to the Polish Film Institute award in the film critic category. A passionate lover of
Jean-Luc Godard, the Coen brothers, Bruce Springsteen and Jon Stewart. A fan of
Manchester United and English football.

Magic Hour Award
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Zeskanuj kod
QR i wyświetl
przykładowy
film z aparatu
EOS 5D Mk III

CANON
CINEMATOGRAPHY AWARD
PO RAZ KOLEJNY PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL PRZYZNA NAGRODĘ
CANON CINEMATOGRAPHY AWARD
DLA NAJLEPSZEGO TWÓRCY OBRAZU.
LAUREAT OTRZYMA 4000 €.
FILMY OCENIAĆ BĘDZIE JURY W SKŁADZIE:
IRENA GRUCA-ROZBICKA,
BOGDAN DZIWORSKI, MACIEJ NABRDALIK.
NAGRODĘ UFUNDOWAŁA FIRMA CANON
POLSKA.
ONCE AGAIN, PLANETE+ DOC FF WILL GIVE OUT THE CANON
CINEMATOGRAPHY AWARD TO THE BEST CINEMATOGRAPHER.
THE WINNING FILM WILL RECEIVE 4000 €. FILMS WILL BE JUDGED
BY A JURY CONSISTING OF: IRENA GRUCA-ROZBICKA,
BOGDAN DZIWORSKI AND MACIEJ NABRDALIK.
THE AWARD IS FUNDED BY CANON POLAND.

F
 ILMY | Films
1. #CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA
(#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator)���������������������������STR. 98
Joe Piscatella, USA, SYRIA / USA, SYRIA, 2013, 74 min

2. ATLAS (Atlas) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 106
Antoine D’Agata, FRANCJA / FRANCE, 2013, 76 min

3. BADJAO. DUCHY Z MORZA (Walking Under Water) ���������������������������������STR. 79
Eliza Kubarska, POLSKA / POLAND, 2013, 76 min

4. BYŁ SOBIE LAS (Once Upon a Forest) ���������������������������������������������������������������STR. 68
Luc Jacquet, FRANCJA / FRANCE, 2013, 78 min

5. JESTEM SOBĄ (ANA ANA) ��������������������������������������������������������������������������������������STR. 112
Petr Lom, Corinne van Egeraat, HOLANDIA, NORWEGIA, EGIPT /
75 min

NETHERLANDS, NORWAY, EGYPT, 2013,

6. KRAINA SZCZĘŚCIA (Happiness) �������������������������������������������������������������������������STR. 83
Thomas Balmès, FRANCJA, FINLANDIA / FRANCE, FINLAND, 2013, 80 min

7. KUCHNIA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW (The Dream)�������������������������������������STR. 84
Franc Aleu, HISZPANIA / SPAIN, 2014, 82 min

8. MOJĄ MIŁOŚĆ ZOSTAWIŁEM NAD MORZEM
(My Love Awaits Me by the Sea)����������������������������������������������������������������������������STR. 113
Mais Darwazah, JORDANIA, NIEMCY, PALESTYNA, KATAR /
81 min

JORDAN, GERMANY, PALESTINE, QATAR, 2013,

9. POŻEGNANIE Z HOLLYWOODEM
(Farewell to Hollywood)������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 116
Henry Corra, Regina Nicholson, USA / USA, 2013, 123 min

10. PRAWDZIWE ŻYCIE WEDŁUG SIMONE WEIL
(The Real Life) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 117
Arnaud Gerber, FRANCJA, NIEMCY / FRANCE, GERMANY, 2013, 77 min

11. PUNKT WIDZENIA KAMERY (Optical Axis)�����������������������������������������������������STR. 89
Marina Razbeżkina, ROSJA / RUSSIA, 2013, 90 min

12. REZERWAT PINE RIDGE (Pine Ridge)��������������������������������������������������������������STR. 118
Anna Eborn, DANIA / DENMARK, 2013, 77 min

13. SÓL TEJ ZIEMI (My Name Is Salt) ����������������������������������������������������������������������STR. 121
Farida Pacha, SZWAJCARIA, INDIE / SWITZERLAND, INDIA, 2013, 92 min

14. TRZY LISTY Z CHIN (Three Letters from China)����������������������������������������STR. 123
Luc Schaedler, SZWAJCARIA / SWITZERLAND, 2013, 80 min

CANON CINEMATOGRAPHY AWARD
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IRENA GRUCA-ROZBICKA

BOGDAN DZIWORSKI

MACIEK NABRDALIK

Od 13 lat pracuje jako redaktor w profesjonalnej prasie związanej z produkcją
audiowizualną. Od 4 lat jest wydawcą i redaktorem „FilmPRO” – największego
polskiego magazynu poświęconego preprodukcji, produkcji i postprodukcji
profesjonalnych form audiowizualnych. „FilmPRO” to magazyn, ale także
instytucja organizująca warsztaty i seminaria poświęcone prawnym aspektom
produkcji filmowej, technologii i finansom. „FilmPRO” jest oficjalnym magazynem
Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC. Od 5 lat Irena Gruca-Rozbicka
wspiera inicjatywy edukacyjne m.in. projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z całej Polski. W ramach tego projektu
organizuje warsztaty scenariuszowe, operatorskie i montażowe.
Jako dziennikarka współpracowała z: Telewizją Kino Polska, Radiem Opole, Radiem
Plus, TVP3 Katowice, II Programem Polskiego Radia, magazynem „Kino” oraz
niemieckimi tytułami „Film & TV Kameramann” oraz „Cinearte”.

Operator, reżyser, scenarzysta filmowy, wykładowca, profesor zwyczajny sztuki
filmowej i fotografiki. Urodzony 8 grudnia 1941 w Łodzi. Studiował w łódzkiej
PWSTviF. Operator Polskiej Kroniki Filmowej, a także filmów krótkometrażowych.
Autor zdjęć do takich filmów jak: Na wylot (1972), Krzyż i topór (1973), Pięciobój
nowoczesny (1975), Wieczne pretensje (1975), Olimpiada (1978), The Death
Train (1997). Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Polskich
Artystów Fotografików oraz ZAiKS-u. Wykładał na wielu prestiżowych uczelniach,
w tym: New York University of the Arts, Columbia University, Centro de Capacitación
Cinematográfica, École Cantonale d’art. de Lausanne, Den Danske Filmskole,
University of Lincoln. Laureat wielu nagród, w tym: Srebrnego Lajkonika na
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w 1973, 1977,
1979 i 1985 roku, Złotego Smoka (Grand Prix) na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w 1983 roku, a także Złotego Pawia (Grand
Prix) na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w New Delhi
w 1979 roku oraz Złotego Liścia Laurowego (Grand Prix) na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w San Sebastian w 1979 roku. W wolnym
czasie najchętniej jeździ na nartach.

Fotograf prestiżowej agencji VII Photo. Pracuje na całym świecie, ale głównie
interesują go przemiany społeczne w Europie Wschodniej. Jego zdjęcia prezentowane
były na wystawach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Włoszech, Niemczech,
Czechach, Grecji i Polsce, a publikowane są m. in. w: „Smithsonian magazine”,
„L’Espresso”, „Sternie”, „Newsweeku”, „Polityce”, „The New York Timesie” i „The Wall
Street Journal”. Wielokrotnie nagradzany w polskich i międzynarodowych konkursach
fotografii, w tym: World Press Photo (2014), Pictures of the Year International (2011,
2013), NPPA The Best of Photojournalism (2010,2011,2012). Wraz z żoną, Agnieszką
Nabrdalik, jest autorem książki Nieodwracalne, poświęconej więźniom hitlerowskich
obozów koncentracyjnych.

For the last 13 years she has been working as an editor in professional media
connected with audio and visual production. For the last 4 years she has been
publisher and editor of “FilmPRO” – the biggest Polish magazine devoted to
preproduction, production and postproduction of professional audiovisual forms.
“FilmPRO” is not only a magazine but also an institution which has been organizing
workshops and seminars devoted to the legal aspects of film production, technology
and financing. “FilmPRO” is also the official magazine of the Polish Society of
Cinematographers PSC. For the last 5 years Irena Gruca-Rozbicka has been
supporting various educational initiatives, among them the project of “New Horizons
of Film Education” directed at children and youth from around the country. As a part
of this project she organizes screenplay writing, camera operating and film editing
workshops. As a journalist she has cooperated with: Telewizja Kino Polska, Radio
Opole, Radio Plus, TVP3 Katowice, Polish Radio Two, “Kino” magazine as well as
German publications “Film & TV Kameramann” and “Cinearte”.

Cinematographer, director, screenwriter, lecturer, professor ordinarius of film
art and photography. Born December 8, 1941 in Lodz. He studied at the Film
School (PWSFTviT) there. He was a cinematographer of Polish Film Chronicle
project and many shorts. He stood behind the camera during making of such
films as “Na wylot” (“Back to Fro”, 1972), “Krzyż i topór” (“Cross and Axe”, 1973),
“Pięciobój nowoczesny” (“Modern Pentathlon”, 1975), “Wieczne pretensje”
(“Eternal Grievances”, 1975), “Olimpiada” (“Olympics”, 1978), “The Death Train”
(1997). A member of the Polish Filmmakers Association, Association of Polish Art
Photographers and Polish Society of Authors and Composers. He lectured at many
prestigious universities, like New York University of the Arts, Columbia University,
Centro de Capacitacion Cinematografica, Ecole Cantonale d’art. de Lausanne,
Den Danske Film Skole, University of Lincoln. His many awards include the Silver
Hobby-Horse at the Krakow Film Festival in 1973, 1977, 1979 and 1985, the Golden
Dragon (Grand Prix) at the same festival in 1983, the Golden Peacock (Grand Prix)
at the International Short Films Festival in New Delhi in 1979 and the Golden Laurel
(Grand Prix) at the IFF in San Sebastian in 1979. He likes to ski most in his free time.

Maciek Nabrdalik is a documentary photographer, based in Warsaw and represented
by the prestigious VII Photo agency. Although Nabrdalik works worldwide, his main
concentration is on sociological changes in Eastern Europe. His work has been
exhibited in the US, Mexico, France, Italy, Germany, Czech Republic, Greece and
Poland and appears in publications such as “Smithsonian”, “L’Espresso”, “Stern”,
“Newsweek”, “Polityka”, “The New York Times” and “The Wall Street Journal”, among
others. His awards include honors from World Press Photo (2014), Pictures of the
Year International (2011, 2013), NPPA The Best of Photojournalism (2010, 2011,
2012) and multiple awards in his native Poland. Together with his wife, Agnieszka
Nabrdalik, he is the author of the book on German-run Nazi camps survivors called
“The Irreversible, ” which was published in 2013.
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GREEN CROSS WARSAW AWARD
PODCZAS TEGOROCZNEGO
FESTIWALU PLANETE+ DOC PO RAZ KOLEJNY
ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA
GREEN CROSS WARSAW AWARD I 3000 €
DLA NAJLEPSZEGO FILMU O TEMATYCE
EKOLOGICZNEJ. FILMY OCENIAĆ BĘDZIE JURY
W SKŁADZIE: PRZEMEK PASEK, MICHAŁ PIRÓG,
LILIANA RELIGA. NAGRODZIE GREEN CROSS
WARSAW AWARD TOWARZYSZY NA FESTIWALU
SEKCJA FILMOWA KLIMAT NA ZMIANY.
THIS YEAR PLANETE+ DOC FF WILL AGAIN HAND OUT
THE GREEN CROSS WARSAW AWARD TO THE BEST ECOLOGY-THEME
MOVIE. THE WINNER WILL RECEIVE 3000 €. A JURY CONSISTING OF:
PRZEMEK PASEK, MICHAŁ PIRÓG, LILIANA RELIGA, WILL SELECT
THE WINNING FILM. THE GREEN CROSS WARSAW AWARD
IS ACCOMPANIED BY THE “CLIMATE FOR CHANGE” SECTION
OF THE FESTIVAL.

F
 ILMY | Films
1. BYŁ SOBIE LAS
(Once Upon a Forest)�������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 68
Luc Jacquet, FRANCJA / FRANCE, 2013, 78 min

2. CHIŃSKIE ECOPOLIS
(Ecopolis China) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 69
Anna-Karin Grönroos, FINLANDIA / FINLAND, 2013, 59 min

3. KLIMATYCZNI OSZUŚCI
(Carbon Crooks) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 70
Tom Heinemann, DANIA / DENMARK, 2013, 57 min

4. MIKROTOPIA
(Microtopia)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 150
Jesper Wachtmeister, SZWECJA / SWEDEN, 2013, 52 min

5. OSTATNI DZWONEK
(The Last Call) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 71
Enrico Cerasuolo, WŁOCHY, NORWEGIA / ITALY, NORWAY, 2013, 90 min

6. SZUKAJĄC IDEALNEGO SCHRONU
(Journey to the Safest Place On Earth)�����������������������������������������������������������������STR. 72
Edgar Hagen, SZWAJCARIA / SWITZERLAND, 2013, 52 min

7. TESTOWANIE NA LUDZIACH
(The Human Experiment)�����������������������������������������������������������������������������������������������STR. 73
Dana Nachman, Don Hardy, USA / USA, 2013, 91 min

8. ZENERGETYZOWANI
(Energized)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 75
Hubert Canaval, AUSTRIA / AUSTRIA, 2014, 92 min
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PRZEMEK PASEK

MICHAŁ PIRÓG

LILIANA RELIGA

Urodzony w 1972 roku. Od dzieciństwa silnie związany z wodą. Od 2005 roku
prowadzi fundację Ja Wisła, z bazą w Porcie Czerniakowskim w Warszawie. Zaczął
od koncertów na Herbatniku, a potem otworzył Kino Most, w którego ramach
wyświetlano filmy z 16-milimetrowego projektora pod Mostem Łazienkowskim.
Następnie zainicjował akcję sprzątania brzegów Wisły, wycieczki rowerowe wzdłuż
rzeki, które rozwinęły się przy wsparciu samorządu województwa na obszar całego
Mazowsza. W końcu zbudował pierwszą łódź, czyli Stworę i organizował rejsy,
podczas których opowiadał o historii Portu Czerniakowskiego, Solca i Zakładów
Żeglugi Parowej. W ramach fundacji rozwinął również projekt Tańce na Dechach,
prowadził zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczące dziedzictwa kulturowego rzek,
a w końcu zajął się organizacją rejsów po Wiśle. Przy wsparciu Ministra Kultury
fundacja zbudowała krypę Basonia. Działa na rzecz zaadoptowania terenów wokół
Wisły i odzyskania rzeki dla miasta.

Urodzony w 1979 roku w Kielcach. Tancerz, choreograf, prezenter, reporter,
zagorzały ekolog. Prowadził program W rytmie MTV, był jurorem programu
rozrywkowego TVN You Can Dance – Po prostu tańcz, prowadził program Twój
prywatny instruktor tańca, a także Top Model. Zostań modelką. Jest silnie
zaangażowany w działania na rzecz ekologii. Założył ze znajomymi Fabrykę Tlenu,
której zadaniem jest sadzenie drzew. Od paru lat jest ambasadorem międzynarodowej
organizacji ekologicznej WWF. Był jednym z uczestników programu S.O.S dla świata.
Został twarzą kampanii Play to Stop – Europe for Climate i reprezentuje Polskę
na sympozjach m.in. w Szwecji i na Węgrzech. Namawia do ekologicznego stylu
życia. Od 24. roku życia jest wegetarianinem, krytykuje konsumpcjonizm,
dba o środowisko i przekonuje ludzi do „bycia eko”.

Absolwentka tłumaczeń specjalistycznych UW i Gender Mainstreaming IBL PAN.
Współpracowała przy publikacjach dotyczących zielonej modernizacji oraz projektach
polskich i międzynarodowych think-tanków i NGOsów, m.in. kampanii Push
Europe czy Green European Summer University. Autorka artykułów dotyczących
równościowego języka, energetyki obywatelskiej i antropologii jedzenia. W Fundacji
im. Heinricha Bölla w Warszawie wspiera zielone inicjatywy, promuje teksty z zakresu
zrównoważonego rozwoju, ekologii i feminizmu oraz koordynuje debaty i warsztaty
ekologiczne podczas edukacyjnych imprez plenerowych.

Born in 1972. Fascinated with water since childhood. Since 2005 he’s been the head
of the Ja Wisła (Me the Vistula) foundation, based in Warsaw’s Czerniakow Port. He
started with gigs at the Herbatnik barge, then he opened Kino Most – screenings
of 16 mm films under the Lazienkowski Bridge. Next he initiated cleaning of the
river banks and bike trips along the river, which, with the support of the voivodship
government, take place in the whole region. Finally he built the first boat, Stwora
(Creature), in which, during cruises, he told about the history of Czerniakow
Port, Solec district and the Steamboat Factory. His foundation promotes pre-war
open-air dancing traditions. At schools he taught about rivers’ cultural heritage,
then he organized cruises on the Vistula. With the Minister of Culture’s support, the
foundation built the Basonia, a traditional ferry. He fights for accommodating the
Vistula banks and reclaiming the river for the city.

Born 1979 in Kielce. Dancer, choreographer, presenter, reporter, ecologist.
He was the host of “In MTV Rhythm” and a jury member of TVN’s “You Can Dance”.
He was also host in “Your Own Personal Dance Instructor” and “Top Model” TV
shows. Zealous pro-ecology activist. Together with friends he started Oxygen Factory
foundation, which goal is tree planting. WWF ambassador for the last couple of years.
One of the guests of “SOS for the World” campaign. Face of “Play to Stop – Europe
for Climate” campaign, represents Poland at conferences in Sweden, Hungary and
other countries. Persuades people to live ecologically. Vegetarian since 24th birthday.
Critic of consumerism. Takes care of nature, convinces others to “be eco”.

Graduated of Specialized Translations Department at the Warsaw University and
Gender Mainstreaming at the Institute of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences. She helped with publications on the Green Modernization campaign
and projects of Polish and international think-tanks and NGO’s, like Push Europe or
Green European Summer University. She writes articles about language of equality,
citizens’ energetics and anthropology of eating. In Heinrich Böll Foundation she
supports ecological initiatives, promotes articles on equalized growth, ecology and
feminism. She coordinates debates and ecological workshops during educational
open-air events.
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ZAPRASZAMY NA STRONĘ MIESIĘCZNIKA KINO WWW.KINO.ORG.PL

Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano przy wsparciu
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

WAR

Viewers’ Planet
– Award of the Audience and the Community of PLANETE+

JAK CO ROKU, WIDZOWIE FESTIWALU
FILMOWEGO PLANETE+ DOC
WYBIORĄ NAJLEPSZY FILM
ORAZ PRZYZNAJĄ NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI
I SPOŁECZNOŚCI PLANETE+ PLANETA WIDZÓW
I 2000 €. FUNDATORAMI NAGRODY
SĄ KANAŁ DOKUMENTALNY PLANETE+
I PLATFORMA CYFROWA NC+.
THIS YEAR, ONCE AGAIN THE AUDIENCE
OF PLANETE+ DOC FF WILL VOTE FOR THE BEST FILM
WHICH WILL RECEIVE “VIEWERS’ PLANET” – THE AWARD
OF THE AUDIENCE AND THE COMMUNITY OF PLANETE+
AND 2000 €. THE AWARD IS FUNDED BY PLANETE+
DOCUMENTARY TV CHANNEL AND DIGITAL PLATFORM NC+.

F
 ILMY | Films
W konkursie o Nagrodę PLANETA WIDZÓW biorą udział WSZYSTKIE FILMY
prezentowane w programie festiwalu. Każdy widz może głosować i być jurorem
festiwalu filmowego PLANETE+ DOC!
Aby chronić naszą planetę przed zbędnym wycinaniem drzew, postanowiliśmy,
że kuponem do głosowania będzie bilet na film. Na jego odwrocie znajduje się skala 1-4.
Aby ocenić film, wystarczy po wyjściu z sali kinowej w Kinotece i Iluzjonie naderwać na
bilecie wybraną ocenę oraz wrzucić bilet do urny oznaczonej napisem PLANETA WIDZÓW.
Jeśli projekcja zawierała 2 filmy, należy wpisać ich tytuły (lub pierwsze wyrazy tytułów)
oraz cyfry od 1 do 4 oceniające każdy z filmów (gdzie 1 to najwyższa ocena, a 4 najniższa).
W tym roku po raz pierwszy widzowie będą mogli oddać również swoje głosy online
na fanpage’u PLANETE+: facebook.com/PLANETEplus.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronach: www.planetedocff.pl
oraz www.planeteplus.pl.

ALL FILMS presented during the festival will compete for the VIEWERS’ PLANET Award.
Each of you can vote and be a member of a festival jury! To spare our planet
some wasteful tree cutting, we have decided that this year your film ticket will also
serve as your ballot, with a 1-to-4 scale printed on its back. To vote, just tear the ticket
slightly in the space assigned to the mark of your choice and drop it in the designated box
marked “VIEWERS’ PLANET” located at the Kinoteka and Iluzjon theatres.
If the screening featured 2 films, please write down their titles (or at least the first words
of each title) on your ballot and grade each of them with a 1 to 4 mark.
This year the audience will also have the chance to vote online
on PLANETE+ fanpage: facebook.com/PLANETEplus.
To find out more about the competition please visit: www.planetedocff.pl
and www.planeteplus.pl.

Viewers’ Planet

PLANETA WIDZÓW
– NAGRODA PUBLICZNOŚCI
I SPOŁECZNOŚCI PLANETE+
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Amnesty International Award
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NAGRODA
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International Award

W TEGOROCZNYM KONKURSIE
FILMÓW OPOWIADAJĄCYCH
O PRAWACH CZŁOWIEKA JURY
NAGRODY AMNESTY INTERNATIONAL
PRZYZNA 3000 € JEDNEMU
Z 10 NAJLEPSZYCH FILMÓW O TEJ TEMATYCE.
W SKŁAD JURY WEJDĄ:
DRAGINJA NADAŽDIN, MIROSŁAW CHOJECKI,
TADEUSZ SOBOLEWSKI.
DURING THIS YEAR’S AMNESTY INTERNATIONAL
AWARD COMPETITION FOR FILMS ON HUMAN RIGHTS ISSUES,
THE JURY WILL AWARD ONE OF THE 9 BEST FILMS WITH 3000 €.
THE JURY MEMBERS ARE: DRAGINJA NADAŽDIN, MIROSŁAW CHOJECKI
AND TADEUSZ SOBOLEWSKI.

F
 ILMY | Films
1. BRAKUJĄCE ZDJĘCIE
(The Missing Picture)����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 109
Rithy Panh, KAMBODŻA, FRANCJA / CAMBODIA, FRANCE, 2013, 90 min

2. JESTEŚMY WASZYMI PRZYJACIÓŁMI
(We Come As Friends)�����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 57
Hubert Sauper, FRANCJA AUSTRIA / FRANCE, AUSTRIA, 2014, 110 min

3. PODEJRZANY: AI WEIWEI
(Ai Weiwei: The Fake Case) ��������������������������������������������������������������������������������������STR. 128
Andreas Johnsen, DANIA / DENMARK, 2013, 79 min

4. REWOLUCJA NON-STOP
(Everyday Rebellion)������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 102
Arash i Arman T. Riahi, AUSTRIA, SZWAJCARIA / AUSTRIA, SWITZERLAND, 2013, 115 min

5. ROZWAŻANIA O PRZEMOCY
(Concerning Violence) �����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 60
Göran Hugo Olsson, DANIA, FINLANDIA, SZWECJA, USA /
DENMARK, FINLAND, SWEDEN, USA, 2014, 85 min

6. SZTUKA I REWOLUCJA
(Art War) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 154
Marco Wilms, NIEMCY / GERMANY, 2013, 90 min

7. SZTUKA WALKI
(On the Art of War)���������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 103
Luca Bellino, Silvia Luzi, WŁOCHY / ITALY, 2013, 85 min

8. W ROLACH GŁÓWNYCH: BIAŁORUSCY WICHRZYCIELE
(Dangerous Acts Starring the Unstable Elements of Belarus) ��������������STR. 104
Madeleine Sackler, USA / USA, 2013, 98 min

9. ZACIŚNIJ PIĘŚĆ I LEĆ
(Light Fly, Fly High) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 132
Beathe Hofseth, Susann Østigaard, NORWEGIA, DANIA / NORWAY, DENMARK, 2013, 80 min

10. ZAROPIAŁE GRUBE RYBY
(Big Men)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 65
Rachel Boynton, USA, GHANA, NIGERIA / USA, GHANA, NIGERIA, 2013, 99 min

DRAGINJA NADAŽDIN TALKS ABOUT THE IDEA BEHIND THE AMNESTY INTERNATIONAL AWARD:
Poszukujemy obrazu przybliżającego sytuację ludzi, których
prawa są naruszane, pokazującego problemy, z jakimi muszą się
zmagać. Interesuje nas bardzo wiele tematów, ale najważniejszy
jest sposób ich przedstawienia i to, w taki sposób dostarczają
wiedzy o łamaniu praw człowieka.
Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy
dokumentalne stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu
ludzi. Filmowcy realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie
świadomości o sytuacji praw człowieka. Ważne jest to, że sami
nie pozostają obojętni.
Przyznając tę nagrodę chcemy im za to podziękować.
We are looking for a film that would portray the situation of
people whose rights are infringed upon, and the problems they
face. We are interested in a variety of topics but the key factor
for us is the manner in which these human rights violations were
shown and the films’ informative value.
By presenting the topic of human rights in global terms,
many documentary films become sources of inspiration and
motivation to act. Through them filmmakers are making people
aware of the human rights issues throughout the world. It is
important that they themselves are not indifferent.
Our award is presented as a means of thanking them for
their activities.
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MIROSŁAW CHOJECKI

TADEUSZ SOBOLEWSKI

Jest dyrektorką Amnesty International Polska. Absolwentka Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W sektorze pozarządowym w Polsce działa
od 1999 r. Od roku 2000 związana z czasopismem społeczno-kulturalnym („op. cit.,”).

Absolwent UW, wykładowca organizacji produkcji telewizyjnej i dziennikarstwa
telewizyjnego w Collegium Civitas (Warszawa) oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej
im. Melchiora Wańkowicza (Warszawa). Wyprodukował ponad 400 filmów
dokumentalnych i programów telewizyjnych dla stacji na całym świecie. Od 1984
roku prezes Media Kontakt. Współzałożyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia
Wolnego Słowa. Więzień sumienia Amnesty International w latach 80. XX wieku.

Krytyk filmowy, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach
1974–1981 związany z tygodnikiem „Film”, następnie do 1994 r. redaktor naczelny
miesięcznika „Kino”. Obecnie krytyk filmowy „Gazety Wyborczej”.

Draginja Nadazdin is a chief executive of Amnesty International Poland. A graduate
of the Ethnology and Cultural Anthropology Institute at Warsaw University and the
Human Rights School run by the Helsinki Foundation for Human Rights. She has
been working in the non-government sector since 1999. Since 2000 she has been a
contributor of a social and cultural periodical (“op. cit.,”).

University of Warsaw graduate, organisation of television production instructor at
Collegium Civitas and the Melchior Wańkowicz School of Journalism in Warsaw.
Producer of more than 400 documentary films and TV programs worldwide.
Chairman of Media Kontakt since 1984. Co-founder and honorary president of the
Free Speech Society. Amnesty International Prisoner of Conscience in the 1980s.

Film critic, graduate of the Polish Studies Department at Warsaw University.
In the years 1974 to 1981 he worked for “Film” monthly. Until 1994 he had been
the chief editor of “Kino” monthly. He currently works as film critic in daily
“Gazeta Wyborcza”.
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NAGRODA NOS CHOPINA
Chopin’s Nose Award

PODCZAS TEGOROCZNEGO
FESTIWALU FILMOWEGO PLANETE+ DOC
PO RAZ KOLEJNY ZOSTANIE PRZYZNANA
NAGRODA NOS CHOPINA I 1000 €
DLA NAJLEPSZEGO FILMU MUZYCZNEGO.
LAUREATA NAGRODY WYBIERZE JURY
W SKŁADZIE: MONIKA BRODKA,
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA, JAREK SZUBRYCHT.
THIS YEAR’S FESTIVAL WILL ONCE AGAIN HOLD A COMPETITION
FOR THE BEST MUSIC DOCUMENTARY. THE WINNING FILM WILL RECEIVE
THE CHOPIN’S NOSE AWARD AND 1000 €.
THE WINNING FILM WILL BE SELECTED BY A JURY CONSISTING OF
MONIKA BRODKA, AGNIESZKA SZYDŁOWSKA AND JAREK SZUBRYCHT.

F
 ILMY | Films
1. AS TIMES GOES BY W SZANGHAJU
(As Time Goes By In Shanghai) ������������������������������������������������������������������������������STR. 134
Uli Gaulke, NIEMCY, HOLANDIA / GERMANY, NETHERLANDS, 2013, 90 min

2. BARD
(Bard)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 170
Katarzyna Kościelak, POLSKA / POLAND, 2013, 91 min

3. C.K.O.D.2 – PLAN EWAKUACJI
(C.K.O.D.2 – Evacuation Plan)��������������������������������������������������������������������������������STR. 135
Piotr Szczepański, POLSKA / POLAND, 2014, 60 min

4. DOLAR NA ŚW. SZYMONA
(Dollars for a Saint)��������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 136
Avra Georgiou, GRECJA / GREECE, 2013, 58 min

5. EUROPA W 8 BITACH
(Europe in 8 Bits)������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 149
Javier Polo, HISZPANIA / SPAIN, 2013, 76 min

6. KRISHNA DAS
(One Track Heart: The Story of Krishna Das) ��������������������������������������������������STR. 138
Jeremy Frindel, USA, INDIE / USA, INDIA, 2013, 72 min

7. MINKOWSKI | SAGA
(Minkowski | Saga) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 139
Rafael Lewandowski, POLSKA / POLAND, 2013, 85 min

8. OLDSKULOWI RENEGACI
(Oldschool Renegades)������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 141
Maurice Steenbergen, HOLANDIA / NETHERLANDS, 2013, 92 min

9. PROJEKT SILK
(Silk)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 142
Benjamin Shearn, USA / USA, 2013, 92 min

10. PUNKÓWA
(The Punk Singer) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 152
Sini Anderson, USA / USA, 2013, 80 min

11. W DRODZE DO JAH
(Journey to Jah) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 143
Noël Dernesch, Moritz Springer, NIEMCY, SZWAJCARIA / GERMANY, SWITZERLAND, 2013, 92 min

12. ZAPPA WRACA NA SYCYLIĘ
(Summer ’82. When Zappa Came to Sicily) ����������������������������������������������������STR. 144
Salvo Cuccia, WŁOCHY, USA / ITALY, USA, 2013, 80 min

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA

JAREK SZUBRYCHT

Urodzona w 1987 roku polska wokalistka popowa. Laureatka trzeciej edycji programu
Idol, w którym zdobyła 69% głosów. W 2004 roku ukazał się jej debiut fonograficzny
zatytułowany Album, który sprzedał się w nakładzie 35 000 egzemplarzy. Z każdym
kolejnym przedsięwzięciem Brodka podwyższa swój poziom artystyczny. Druga płyta,
Moje piosenki okazała się przebojem i zyskała status Złotej Płyty. Jednak dopiero
kolejny album zatytułowany GRANDA był radykalnym zwrotem w jej karierze. W pełni
pokazała ona możliwości i talent Brodki, a także jej wielką sceniczną energię.
Szybko pokryła się podwójną platyną, a Brodka i producent płyty, Bartek Dziedzic,
zebrali świetne recenzje i nagrody. Brodka otrzymała m.in. Różę Gali, SuperHiro,
nominację do Paszportu Polityki, a Akademia Fonograficzna nagrodziła płytę
czterema Fryderykami w kategoriach: Wokalistka Roku, Płyta Roku Pop, Teledysk
Roku i Produkcja Muzyczna Roku. Brodka zagrała ze swoim zespołem ponad 100
koncertów pod szyldem GRANDA Tour, odwiedziła też festiwale Open’er, Top Trendy
i Art Pop Festival. W 2012 roku ukazało się jej najnowsze wydawnictwo – EPka
LAX, oscylujące na pograniczu singla i pełnowymiarowej płyty, nagrane w Red
Bull Studio w Los Angeles i przez pierwszych kilka miesięcy dostępne wyłącznie
w wersji cyfrowej w najlepszych muzycznych sklepach digitalowych. Duża presja
ze strony fanów spowodowała, że płyta ukazała się również na CD z dołączonymi 3
teledyskami. Brodka cały czas podąża swoją drogą i trzyma się alternatywnego popu.

Dziennikarka radiowa i telewizyjna, związana na stałe z Programem Trzecim Polskiego
Radia. Autorka audycji muzycznych: Programu Alternatywnego i PS, a także
współautorka audycji poświęconej kulturze Radiowy Dom Kultury. Współpracuje
z TVP Kultura.

Dziennikarz i właściciel firmy Trzecie Ucho. Koncentruje się na obszarze, na którym
spotykają się muzyka, marketing i media cyfrowe. Do jego klientów należą m.in.
Sziget Festival, OFF Festival, Electronic Beats Festival (Polska) i Goodfest. Redaktor
naczelny portalu internetowego T-Mobile Music. Jako dziennikarz Jarek Szubrycht
pisze o popkulturze, głównie o muzyce, ale także o filmie. Współpracuje z „Polityką”,
wcześniej m.in. z „Przekrojem”, „Machiną”, „Filmem”, Interia.pl, „Dziennikiem”.
Napisał książki o zespole Slayer i o Maryli Rodowicz. Fani muzyki metalowej znają go
z zespołu Lux Occulta.

Polish pop vocalist born in 1987. Winner of the third edition of the Polish version
of the American “Idol” contest, where she received 69 percent of the votes. Her
debut album, called simply “Album”, released in 2004 sold 35 000 copies. Her
artistic level rises with each consecutive project. Her second album entitled “My
songs” turned out to be a hit with listeners and received the status of Gold record.
It was her next record called “GRANDA”, however, that marked a turning point in her
career. It fully showed both Brodka’s talent, possibilities and her great stage energy.
It quickly went double platinum with both Brodka and the record’s producer Bartek
Dziedzic receiving excellent reviews and awards. Brodka received, among others,
The Róża Gali Award, SuperHiro Award as well as a nomination to the Passport of
“Polityka”, while the Phonographic Academy awarded the record 4 Fryderyk Awards
in the categories of: Vocalist of the Year, Pop Record of the Year, Video of the Year
and Music Production of the Year. Brodka played over 100 concerts with her band
as part of her “GRANDA” Tour, she also performed at Open’er Festival, Top Trendy
Festival and Art Pop Festival. She released her latest album “EPka LAX” in 2012. The
record, sandwiched between a single and a full-track record, was recorded in Red
Bull Studio in Los Angeles and for the first few months after release was available
to fans only in digital version in the best digital music stores. Yielding to pressure
from her fans Brodka also released the material in the form of a CD which included
3 videos as well. Brodka keeps following her artistic instincts which are faithful to
alternative pop.

Radio and TV journalist, affiliated with Trójka (Polish Radio Program 3). Author of
music radio shows: “Alternative Program” and “PS”, as well as co-author of culturedevoted show “Radio Cultural Center”. Agnieszka collaborates with TVP Kultura.

Journalist and owner of a company called Trzecie Ucho (Third Ear). He concentrates
on areas where music, marketing and digital media meet. Among his clients are:
Sziget Festival, OFF Festival, Electronic Beats Festival (Polska) and Goodfest. Editorin-chief of T-Mobile Music Internet Portal. As a journalist, Jarek Szubrycht writes
about pop culture, mainly in music, but also cinema. He collaborates with “Polityka”
weekly, has also previously contributed to magazines “Przekrój”, “Machina”, “Film”,
to Interia.pl and “Dziennik” daily. Author of books on Slayer and Maryla Rodowicz.
Fans of heavy metal music know him from his performance in Lux Occulta.
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Arthouse Cinemas Network Award

NAGRODA SKSiL

NAGRODA SIECI KIN
STUDYJNYCH I LOKALNYCH
Arthouse Cinemas Network Award

PODCZAS TEGOROCZNEGO FESTIWALU
FILMOWEGO PLANETE+ DOC PO RAZ KOLEJNY
ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA
SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH
DLA FILMU WYBRANEGO PRZEZ WIDZÓW
PODCZAS WEEKENDU Z FESTIWALEM
FILMOWYM PLANETE+ DOC. NAGRODA
ZAGWARANTUJE WSPARCIE SKSiL DLA
DYSTRYBUCJI FILMU W POLSCE.
THE ARTHOUSE CINEMAS NETWORK AWARD
WILL BE HANDED OUT AGAIN DURING THIS YEAR’S PLANETE+ DOC FF.
THE WINNING FILM SELECTED BY ARTHOUSE AUDIENCES
DURING THE “WEEKEND WITH PLANETE+ DOC FF”,
WILL HAVE ITS POLISH DISTRIBUTION FACILITATED BY THE
ARTHOUSE CINEMAS NETWORK (SKSiL).

F
 ILMY | Films
1. #CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA
(#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator)���������������������������STR. 98
Joe Piscatella, USA, SYRIA / USA, SYRIA, 2013, 74 min

2. ALFABET
(Alphabet)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 182
Erwin Wagenhofer, AUSTRIA, NIEMCY / AUSTRIA, GERMANY, 2013, 107 min

3. BRAKUJĄCE ZDJĘCIE
(The Missing Picture)����������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 109
Rithy Panh, KAMBODŻA, FRANCJA / CAMBODIA, FRANCE, 2013, 90 min

4. 		BYŁ SOBIE LAS (Once Upon a Forest)����������������������������������������������������������������STR. 68
Luc Jacquet, FRANCJA / FRANCE, 2013, 78 min

5. PODEJRZANY: AI WEIWEI
(Ai Weiwei: The Fake Case) ��������������������������������������������������������������������������������������STR. 128
Andreas Johnsen, DANIA / DENMARK, 2013, 79 min

WWW.FOCUS.PL

WWW.FACEBOOK.COM/MAGAZYNFOCUS

MIESIĘCZNIK FOCUS PRZYZNAJE NAGRODĘ
DLA NAJWIĘKSZEJ OSOBOWOŚCI
PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL
NA WRĘCZENIE NAGRODY ORAZ ROZMOWĘ Z TEGOROCZNYM LAUREATEM

NOAMEM CHOMSKYM

ZAPRASZAMY DO KINOTEKI 13 MAJA NA GODZ. 18.00
SZCZEGÓŁY NA: planetedocff.pl

41
“Focus” Magazine’s Award

NAGRODA MIESIĘCZNIKA FOCUS

NAGRODA MIESIĘCZNIKA FOCUS
DLA NAJWIĘKSZEJ
OSOBOWOŚCI FESTIWALU
“Focus” Magazine’s Award for the Festival’s Greatest Personality

W TYM ROKU PO RAZ KOLEJNY
ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA
MIESIĘCZNIKA FOCUS DLA NAJWIĘKSZEJ
OSOBOWOŚCI FESTIWALU FILMOWEGO
PLANETE+ DOC. NAGRODĘ OTRZYMA
NOAM CHOMSKY – AMERYKAŃSKI
LINGWISTA, FILOZOF, DZIAŁACZ
POLITYCZNY, AKTYWISTA, PROFESOR
LINGWISTYKI, WSPÓŁTWÓRCA GRAMATYKI
TRANSFORMACYJNO-GENERATYWNEJ
I ROZWOJU PSYCHOLINGWISTYKI, JEDEN
Z NAJSŁYNNIEJSZYCH WSPÓŁCZESNYCH
INTELEKTUALISTÓW I NAJCZĘŚCIEJ
CYTOWANYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE.
THIS YEAR, THE “FOCUS” MAGAZINE WILL AGAIN HAND OUT
ITS AWARD FOR THE FESTIVAL’S GREATEST PERSONALITY.
THE AWARD WILL GO TO NOAM CHOMSKY – AMERICAN LINGUIST,
PHILOSOPHER, POLITICAL COMMENTATOR AND ACTIVIST, “FATHER
OF MODERN LINGUISTICS”, A MAJOR FIGURE IN ANALYTIC PHILOSOPHY,
PROMINENT CULTURAL FIGURE, WORLD’S TOP PUBLIC INTELLECTUAL
AND THE MOST CITED MODERN SCIENTIST.

O
 FICJALNA GALA
WRĘCZENIA NAGRODY
ODBĘDZIE SIĘ 13 MAJA 2014
W KINOTECE, PO POKAZIE FILMU
CZY NOAM CHOMSKY JEST WYSOKI
CZY SZCZĘŚLIWY?
The award ceremony
will be held on May 13, 2014 in Kinoteka,
after the screening of
“Is the Man Who Is Tall Happy?”

Emigration Museum in Gdynia Award

W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY NA
FESTIWALU ZOSTANIE PRZYZNANA
NAGRODA MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI.
CELEM FUNDATORA ORAZ NAGRODY
JEST SKIEROWANIE UWAGI WIDZÓW NA
FILMOWE DOKUMENTY POKAZUJĄCE SKALĘ
I WIELOWYMIAROWOŚĆ ZJAWISKA MIGRACJI
ORAZ JEGO WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO
I JEDNOSTKI. STANOWI ONA RÓWNIEŻ
PODSTAWĘ DO DYSKUSJI O GLOBALNEJ
MIGRACJI, ŚWIECIE W CIĄGŁYM RUCHU ORAZ
POGŁĘBIENIU SPOŁECZNEJ WRAŻLIWOŚCI
NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z SZEROKO
POJMOWANĄ MIGRACJĄ. WYSOKOŚĆ
NAGRODY 2000 €. LAUREATA WYBIERZE
JURY W SKŁADZIE: ANDRZEJ KOŁODYŃSKI,
KAROLINA GRABOWICZ-MATYJAS
I MARIA ZMARZ-KOCZANOWICZ.

THIS YEAR, FOR THE FIRST TIME
DURING THE FESTIVAL, THE AWARD
OF EMIGRATION MUSEUM IN GDYNIA WILL
BE HANDED OUT. THE AIM OF THE FOUNDER
AND AWARD IS TO INTEREST
THE PUBLIC IN DOCUMENTARIES SHOWING
THE DEGREE OF THIS PHENOMENON,
ITS MULTIDIMENSIONALITY AND INFLUENCE
ON SOCIETIES AND INDIVIDUALS.
IT’S ALSO MEANT TO PROVOKE
A DISCUSSION ON GLOBAL MIGRATION AND
EXPAND OUR COMMON SENSIBILITY TO THE
PROBLEMS OF MIGRANTS. THE LAUREATE
WILL RECEIVE 2000 €. THE WINNING FILM
WILL BE SELECTED BY A JURY CONSISTING
OF ANDRZEJ KOŁODYŃSKI,
KAROLINA GRABOWICZ-MATYJAS
I MARIA ZMARZ-KOCZANOWICZ.

Emigration Museum in Gdynia Award

NAGRODA
MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

NAGRODA MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
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KAROLINA GRABOWICZ-MATYJAS

MARIA ZMARZ-KOCZANOWICZ

Krytyk filmowy, doktor filmoznawstwa specjalizujący się w teorii kina dokumentalnego
oraz problematyce kina popularnego. Od 1994 roku redaktor naczelny miesięcznika
„Kino”. Publikuje również w innych czasopismach, jest autorem książek (m.in.
Tropami filmowej prawdy, Seans z wampirem, Dziedzictwo wyobraźni) oraz
haseł encyklopedycznych (Speelfilm Encyklopedie, Encyklopedia kina, Światowa
encyklopedia filmu religijnego), tłumaczem książek filmowych i beletrystycznych,
redaktorem wydań zbiorowych. W latach 1989-1991 był dyrektorem programowym
Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Od 2012 roku prorektor
Warszawskiej Szkoły Filmowej. Juror wielu festiwali filmowych, a także wykładowca.

Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni. Z wykształcenia historyk sztuki. W latach
2003-2007 kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku,
gdzie odpowiadała za organizację i promocję wystaw na poziomie ogólnopolskim
oraz międzynarodowym. Autorka cyklu wystaw Inkubator promującego młodych
artystów polskich. Koordynowała projekty unijne (Cities on the Edge, Re: Location),
koordynatorka wieloletniego, międzynarodowego projektu Galeria Zewnętrzna:
sztuka w przestrzeni publicznej. Autorka wielu wystaw. W latach 2007-2012
odpowiedzialna za koordynację oraz promocję gdyńskich wydarzeń kulturalnych
oraz imprez masowych. Współpracowała przy dwóch kolejnych edycjach Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 2011 roku Pełnomocnik Prezydenta Gdyni
ds. projektu Muzeum Emigracji. Rolę dyrektora pełni od momentu powołania instytucji
w marcu 2012.

Urodzona w 1954 roku w Cieplicach Śląskich. Polska reżyserka i scenarzystka
filmowa. Od 1978 roku absolwentka wydziału malarstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego. W 1982 roku ukończyła studia na Wydziale Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stworzyła dziesiątki filmów dokumentalnych
i teatrów telewizji, nagradzanych w Polsce i za granicą, a także komedię
społeczną „Kraj Świata”. W 2003 roku była laureatką Polsko-Niemieckiej Nagrody
Dziennikarskiej w kategorii „Telewizja”. W 2008 roku uzyskała stopień naukowy
doktora sztuki filmowej. Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej w Łodzi.

Art critic, holder of a PhD in film studies, specializing in the theory of documentaries
as well as the issues of popular cinema. Since 1994 he has been the editor-inchief of “Kino” monthly magazine. Published in various magazines, he is also an
author of books as well as encyclopedia entries („Speelfilm Encyklopedie”,
„Encyclopedia of Cinema”, „World Encyclopedia of Religious Films”), as well as
a translator of books on films and pieces of fiction, and editor of compilations. The
program director of Krakow Festival of Short Films from 1989 to 1991. Since 2012
vice-president of the Warsaw Film School. A jury member at many film festivals as
well as a lecturer.

Director of the Emigration Museum in Gdynia. Educated as an art historian. From
2003 to 2007 the curator of the Center of Modern Art “Łaźnia” in Gdańsk, where
she was responsible for organizing and promoting its exhibitions both nationally and
internationally. The author of a series of exhibitions “Incubator” promoting young
Polish artists. She coordinated EU projects (“Cities on the Edge”, “Re: Location”), as
well as a long-lasting international project “Galeria Zewnętrzna: sztuka w przestrzeni
publicznej” (“External Gallery: Art in Public Space”). The author of many exhibitions.
From 2007 to 2012 she was responsible for coordinating as well as promoting both
cultural and mass events in Gdynia. She has cooperated in two consecutive editions
of the Polish Films Festival in Gdynia. Since 2011 she has been the plenipotentiary
of the Gdynia mayor responsible for the project of the Emigration Museum. Appointed
its director when the Institution was established in March 2012.

Born 1954 in Cieplice Śląskie, Poland. Filmmaker and screenwriter. Graduated
from the faculty of painting at Wroclaw University (class of 1978) and the Faculty
of Radio and TV University of Silesia in Katowice (class of 1982). Author of dozens
of documentary and television theater films that received awards both in Poland
and abroad, as well as director of the social comedy “A Country of the World” („Kraj
świata”). In 2003, she received the Polish-German Journalism Award in the Television
category. In 2008, she received her Ph.D. in film studies. She currently teaches at
the Polish National Film, Television and Theater School in Lodz.
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Radical Democracy Award

RADICAL DEMOCRACY: VIDEO CHALLENGE
FOR AN OPEN SOCIETY TO MIĘDZYNARODOWY
KONKURS NA KRÓTKIE FORMY VIDEO
OGŁOSZONY NA KILKA MIESIĘCY PRZED
WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
ADRESOWANY DO AKTYWISTÓW, TWÓRCÓW
AUDIOWIZUALNYCH I DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH
Z CAŁEJ EUROPY. TWÓRCY CI PODZIELILI
SIĘ WŁASNYM SPOJRZENIEM NA EUROPĘ,
TWORZĄC NOWE NARRACJE VIDEO WOKÓŁ
IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
PODDAJĄC TWÓRCZEJ, KRYTYCZNEJ
REFLEKSJI TO, W JAKI SPOSÓB REALIZOWANA
JEST DZIŚ IDEA DEMOKRACJI I JAKIE
ISTNIEJĄ DLA NIEJ ALTERNATYWY. POPRZEZ
TE ODWAŻNE I NIEZALEŻNE OPOWIEŚCI
MOGLI REPREZENTOWAĆ SIEBIE I SWOJE
SPOŁECZNOŚCI LOKALNIE I GLOBALNIE, CZYLI
ODDAĆ TO, CO NAZYWAMY DEMOKRACJĄ
RADYKALNĄ. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST
MIĘDZYNARODOWA SIEĆ DOC NEXT NETWORK,
ZAINICJOWANA PRZEZ EUROPEJSKĄ FUNDACJĘ
KULTURY. KONKURS REALIZOWANY JEST ZE
ŚRODKÓW OPEN SOCIETY FOUNDATIONS.

“RADICAL DEMOCRACY: VIDEO CHALLENGE
FOR AN OPEN SOCIETY” IS AN INTERNATIONAL
CHALLENGE FOR SHORT MEDIA WORKS,
LAUNCHED A FEW MONTHS BEFORE THE EU
ELECTIONS, ADDRESSED TO MEDIA MAKERS,
SOCIAL ACTIVISTS AND CRITICAL THINKERS,
WHO SHARED THEIR VIEWS ON “EUROPE”.
THEY CHALLENGED PREVAILING NOTIONS
OF DEMOCRACY AND REPRESENTATION,
REFLECTED ON ALTERNATIVES, AND CREATED
NEW NARRATIVES FOR AN OPEN SOCIETY.
THROUGH INDIVIDUAL STORIES AND
CREATIVE MEDIA WORKS, MAKERS WERE
ABLE TO REPRESENT THEMSELVES AND THEIR
COMMUNITIES, LOCALLY AND GLOBALLY. THIS
IS WHAT WE CALL RADICAL DEMOCRACY.
WE INVITE YOU TO JOIN US AT THE AWARD
CEREMONY AND THE SCREENING OF THE
AWARDED VIDEOS. RADICAL DEMOCRACY
IS SUPPORTED BY THE OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS.

O
 FICJALNE WRĘCZENIE NAGRODY
ODBĘDZIE SIĘ 18 MAJA 2014
W KINOTECE, W RAMACH POKAZU
FILMÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE.
The award ceremony
will be held on May 18, 2014 in Kinoteka,
during the screening of awarded videos.
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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
zaprasza na pokazy zwycięskich filmów
w konkursie

migranci w Polsce
okiem kamery

Godziny seansów na
www.planetedocff.pl
i ulotkach
repertuarowych

Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

podczas Planete+ Doc Film Festival 9—18 maja 2014

Współpraca redakcyjna

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację
ds. Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców
dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej

Focus on Diversity

KONKURS FILMOWY POŚWIĘCONY TEMATOWI
MIGRACJI „ZOOM NA RÓŻNORODNOŚĆ”
ORGANIZOWANY JEST W RAMACH KAMPANII
INFORMACYJNEJ TOWARZYSZĄCEJ
PROJEKTOWI ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI
ZARZĄDZANIA MIGRACJAMI W POLSCE.
PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ
MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ DS. MIGRACJI
(IOM) I URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW,
DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU SZWAJCARII
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
A FILM COMPETITION DEVOTED TO THE TOPIC OF MIGRATION
ENTITLED “FOCUS ON DIVERSITY” IS ORGANIZED AS PART
OF AN INFORMATION CAMPAIGN ACCOMPANYING THE PROJECT ENTITLED
“INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MANAGING MIGRATIONS
IN POLAND”. THE PROJECT HAS BEEN IMPLEMENTED BY THE
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) AND THE OFFICE
FOR FOREIGNERS, THANKS TO FINANCIAL SUPPORT FROM SWITZERLAND,
AS PART OF THE SWISS PROGRAM OF COOPERATION WITH NEW
MEMBERS OF THE EUROPEAN UNION.
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W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY NA
FESTIWALU ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA
AKADEMII PLANETE+ DOC. MŁODZIEŻOWE
JURY SKŁADAJĄCE SIĘ Z UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z AKADEMIĄ PLANETE+ DOC WYBIERZE
NAJLEPSZY FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY
Z KONKURSU MAGICZNEJ GODZINY. W SKŁAD
JURY WCHODZĄ: PAULINA WILKOWICZ DE
ARRUDA, WERONIKA ALTHAMER, AGNIESZKA
GABRIEL, MIŁOSZ GIERSZEWSKI, KRZYSZTOF
LACH, HANNA DYMARSKA I DOMINIKA BUDKUS.
WYSOKOŚĆ NAGRODY 1000 €.
THIS YEAR DURING THE FESTIVAL AN AWARD OF THE PLANETE+ DOC
ACADEMY WILL BE PRESENTED FOR THE FIRST TIME.
A YOUTH JURY COMPOSED OF STUDENTS FROM SENIOR HIGH SCHOOLS
COOPERATING WITH THE PLANETE+ DOC ACADEMY WILL CHOOSE
THE BEST MEDIUM-LENGTH FILM IN THE MAGIC HOUR COMPETITION.
THE JURY IS COMPOSED OF: PAULINA WILKOWICZ DE ARRUDA,
WERONIKA ALTHAMER, AGNIESZKA GABRIEL, MIŁOSZ GIERSZEWSKI,
KRZYSZTOF LACH, HANNA DYMARSKA AND DOMINIKA BUDKUS.
THE PRIZE IS 1000 €.

F
 ILMY | Films
1. #CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA
(#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator)���������������������������STR. 98
Joe Piscatella, USA, SYRIA / USA, SYRIA, 2013, 74 min

2. 1989 (1989) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 168
Michał Bielawski, POLSKA / POLAND, 2014, 54 min

3. BLIŹNIACZKI (Twin Sisters)������������������������������������������������������������������������������������STR. 108
Mona Friis Bertheussen, NORWEGIA / NORWAY, 2013, 58 min

4. C.K.O.D.2 – PLAN EWAKUACJI
(C.K.O.D.2 – Evacuation Plan)��������������������������������������������������������������������������������STR. 135
Piotr Szczepański, POLSKA / POLAND, 2014, 60 min

5. EUGENIKA W PRAKTYCE (Eugenic Minds)�����������������������������������������������������STR. 56
Pavel Štingl, CZECHY, SŁOWACJA / CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, 2013, 76 min

6. GŁOSY Z WYŻYN (Voices of El Alto)������������������������������������������������������������������STR. 110
Benjamin Oroza, FINLANDIA, RPA / FINLAND, SOUTH AFRICA, 2013, 49 min

7. KALYUG (Kalyug)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 82
Juri Mazumdar, WŁOCHY / ITALY, 2013, 74 min

8. MARZENIA O DNA (DNA Dreams)�������������������������������������������������������������������������STR. 58
Bregtje van der Haak, HOLANDIA / NETHERLANDS, 2012, 53 min

9. NA GIGANCIE (The Wild Years) ����������������������������������������������������������������������������STR. 114
Ventura Dural, HISZPANIA, ETIOPIA / SPAIN, ETHIOPIA, 2013, 70 min

10. OFF ROAD (Off Road)��������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 115
Elisa Amoruso, WŁOCHY / ITALY, 2013, 70 min

11. PRZYWÓDCY (Przywódcy) ��������������������������������������������������������������������������������������STR. 225
Paweł Ferdek, POLSKA / POLAND, 2013, 50 min

12. SOUL FOOD STORIES (Soul Food Stories) �������������������������������������������������������STR. 90
Tonislav Hristow, BUŁGARIA, FINLANDIA / BULGARIA, FINLAND, 2013, 69 min

13. STRUMIEŃ MIŁOŚCI (Stream of Love)������������������������������������������������������������STR. 159
Ágnes Sós, WĘGRY / HUNGARY, 2013, 70 min

14. SYNEK (The Good Son) ����������������������������������������������������������������������������������������������STR. 131
Shirly Berkovitz, IZRAEL / ISRAEL, 2013, 52 min

15. TRZY KOBIETY (Three Women)����������������������������������������������������������������������������STR. 122
Anna Jadowska, POLSKA / POLAND, 2013, 72 min

16. TURECKA TELENOWELA ZMIENIA ŚWIAT (Kismet) �������������������������������STR. 91
Nina Maria Paschalidou, CYPR, GRECJA / CYPRUS, GREECE, 2013, 57 min
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Dokumenty muzyczne

w

poniedziałki i soboty

Filmy poruszające najciekawsze tematy ze świata
muzyki, kontrowersyjne fakty, portrety artystów:
cykl „Kompozytorzy muzyki filmowej”, „Muzyka w
czasach zimnej wojny”, „Murray Perahia: Nie z tego
świata”, „Hugh Laurie: Copper Bottom Blues”.

Więcej niż fikcja w niedziele
Najbardziej odważne i kontrowersyjne
dokumenty: „Ambasador” Madsa Brüggera,
„Kołysanka z Phnom Penh” Pawła Kloca,
„Polański. Poszukiwany i pożądany” Mariny
Zenovich.
Dokument tygodnia w soboty

TVP Kultura to święto dokumentu
każdego dnia - spojrzenie na świat oczami
najwybitniejszych dokumentalistów z
całego świata. W codziennym paśmie
rano i po południu prezentujemy filmy
stawiające znaki zapytania i dające do
myślenia. Do tego cztery wyjątkowe
cykle: nowości, ale też przeglądy polskiej
i światowej klasyki. Rozmowy z krytykami
i spotkania z reżyserami - tak szerokiego i
zróżnicowanego spektrum dokumentu nie
prezentuje żadna inna polska stacja.

Złap nas w sieci: tvpkultura.tvp.pl

Giganci współczesnego dokumentu:
„Człowiek na linie” Jamesa
Marscha, „Spotkania na krańcach
świata” Wernera Herzoga, „Pina”
Wima Wendersa.

Najwybitniejsi polscy dokumentaliści w środy
Przeglądy najlepszych polskich dokumentów poprzedzone
rozmowami Michała Chacińskiego z reżyserami. Filmy Ewy
Borzęckiej, Andrzeja Fidyka, Marcina Koszałki, Jacka Bławuta,
Piotra Stasika, Pawła Łozińskiego, Marcela Łozińskiego,
Agnieszki Arnold i Marii Zmarz-Koczanowicz.

Polub nas na

facebook.com/tvpkultura

Podczas festiwalu filmowego PLANETE+ DOC większość pokazów filmowych odbędzie się z polskimi i angielskimi napisami.
During PLANETE+ DOC FF most screenings will be held with Polish and English subtitles.

Film sections

 AUKI POLITYCZNE | Political Sciences .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 55
N
KLIMAT NA ZMIANY | Climate for Change .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 67
FETYSZE I KULTURA | Fetish and Culture .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 77
BUNTUJĘ SIĘ, WIĘC JESTEM | I Rebel Therefore I Am  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 97
HISTORIE INTYMNE | Intimate Stories .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 105
BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS | Heroes Are Among Us  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 125
WENA I MUZA – FREE YOUR MIND
Inspiration and Muse - Free Your Mind .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 133
MIASTO JEST NASZE | The City’s Ours .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 147
LSD: LOVE, SEX & DREAMS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 155
CINEPHIL DOC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 161
25 LAT MINĘŁO | 25 Years Have Gone By  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 167
RETROSPEKTYWA FILMÓW MICHELA GONDRY’EGO
Michel Gondry’s Films Retrospective .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 175
3 X ERWIN WAGENHOFER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 181
RETROSPEKTYWA FILMÓW JACKA BŁAWUTA
Jacek Bławut’s Films Retrospective .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 185
OKI DOKI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 217
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EUGENIKA W PRAKTYCE
Eugenic Minds

CZECHY, SŁOWACJA /
CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA 2013,
76 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Pavel Štingl
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Miroslav Janek
PRODUCENT / PRODUCER: Jiří Konečný
PRODUKCJA / PRODUCTION: K2

in co-production with: endorfilm, Česká televize,
Punkchart films, Rozhlas a televízia Slovenska
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

IDFA Amsterdam; DOK Lipsk / DOK Leipzig;
MFFD Jihlava / IFFD Jihlava

Ekspresyjna twarz, doskonale wyprofilowane części ciała, wysoki
poziom inteligencji – to marzenie każdego z nas. Jednak ludzie
niezwykle rzadko w naturalny sposób rodzą się doskonali. Niektórzy
są piękni, inni mądrzy, a jeszcze inni głupi i w ten sposób każdy z nas
różni się od siebie. Termin eugenika pochodzi z greki i oznacza „dobre urodzenie”. Wprowadził go w życie Francis Galton, kuzyn Karola
Darwina, zakładając, że poprzez selektywne rozmnażanie zwierząt
i ludzi można z pokolenia na pokolenie ulepszać gatunki, szczególnie
w zakresie tych cech, które są dziedziczne. Selektywne rozmnażanie sugerował już Platon, ale Galton doprowadził do rozdzielenia
eugeniki na dwa typy: pozytywną, zachęcającą do reprodukowania
najlepszych osobników i negatywną, zniechęcającą do tego osobniki
mniej wartościowe. Film przedstawia historię tej idei, która po II
wojnie światowej zniknęła niemal ze słowników, po jej wypaczeniu
w teorii Holocaustu. Reżyser ukazuje jej negatywne konsekwencje.
Traktuje ją jak przykład złego i niechlubnego syndromu, typowego nadużycia nauki, obrazując, co tak naprawdę dzieje się, gdy
ludzie nagle postanawiają przejąć rolę Boga i kształtować świat na
własną rękę. Przedstawiona w stylu starych kronik poprzeplatanych
cytatami z eseistycznej książki Patrika Ouředníka Europeana, a także
specjalnie dobranymi do tego filmu animacjami, historia eugeniki
udowadnia, że droga od idei wyhodowania „lepszej rasy ludzkiej” do
komór gazowych okazała się w XX wieku znacznie krótsza niż by
się komukolwiek wydawało. Film przypomina o tych zdarzeniach,
zadając pytanie, czy ludzkość przetrwa eugenikę, czy scenariusz będzie raczej odwrotny. To również pouczająca refleksja nad granicami
oddzielającymi naukę od pseudonauki i to nie tylko w przeszłości,
lecz również obecnie i w naszej przyszłości. A.P.
Expressive faces, body parts, anatomical associations. Human
beings come in a variety of forms: “Some are smart, some are
dumb, some are good-looking, some are ugly…” The term
eugenics comes from the Greek. It means something like “good
lineage” and is the term used for the science of improving genetic
disposition by choosing the right sexual partner. In order to spare

humanity “genetic burdens”, the smart and good-looking ones are
chosen. If humans make the selection, they take “God’s work into
their own hands”. The Third Reich used and expanded this science
to serve its ideology, with the result that the term was avoided and
at last forgotten. Captivating archive material, original animations
and their graphic “insemination”, for example when the “transparent
woman” frequently mingles with the crowds, reflect the narrative
of a fascinating science practiced to the point of lunacy. This tale
reveals more about the human species than any anthropometrical
measurement ever could.

Nagrodzona na festiwalach w Sundance i Berlinie brawurowa relacja z powstania najmłodszego państwa świata, Sudanu Południowego. Jej autorem jest Hubert Sauper, nominowany do Oscara® za
głośny Koszmar Darwina o tragedii rybaków znad jeziora Wiktorii.
Tym razem oblatuje wschodnią Afrykę skonstruowanym domowym
sposobem samolocikiem, którym przylatuje aż z Francji. Choć widok wehikułu wywołuje salwy śmiechu wśród lokalnych notabli, to
dzięki niemu reżyser unika roli aroganckiego białego podbijającego
Czarny Ląd w klimatyzowanym land cruiserze czy prywatnym odrzutowcu. Jego podejście do Afryki przypomina raczej humanizm
Antoina de Saint-Exupery’ego z czasów Ziemi, planety ludzi, choć,
siłą rzeczy, jest daleko mniej optymistyczne.
Z okien samolotu widzimy bezbrzeżne połacie ziemi, gdzie skumulowały się wszystkie nieszczęścia świata – to tu panuje najwyższa
umieralność niemowląt, jedna trzecia ludności nie ma dostępu
do wody pitnej, kraj regularnie doświadczany jest klęskami głodu,
podczas których ginie nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z wysokości
widać płonące wsie, wybuchające miny, lecz także zapierające dech
w piersiach, porażające swym ogromem, skąpane w białym świetle,
pejzaże Afryki – kontynentu w kształcie ludzkiego serca, miejsca narodzin pierwszego człowieka, jak powiedział Graham Green. Sauper
ląduje na zapomnianych lotniskach i szuka swoich bohaterów –
mieszka u lokalnych watażków, politycznych uchodźców, polityków,
odwiedza miejscowe stacje radiowe, jest przed lokalami wyborczymi,
gdzie odbywa się referendum mające przynieść niepodległość.
Wysłuchuje ludzi okradzionych z ziemi przez międzynarodowe
korporacje, rejestruje natchnione przemowy amerykańskich pasto-

rów kuszących „niewiernych” wizją Raju. Oddaje głos Chińczykom
budującym rafinerie i cytującym Konfucjusza, Amerykanom z ustami
pełnymi sloganów o demokracji i pasterzom bezradnie patrzącym na
białych dokonujących rekolonizacji tej części świata.
Film Saupera to spotkanie z Innym – potrafi on pokazać Afrykę
prawdziwą, odartą z kolonialnych przesądów, niekiedy groźną,
egzotyczną, intensywną, zawsze – inną. Nie stara się jej zrozumieć
– woli skonfrontować widza z niedającymi się zapomnieć obrazami.
Jego kamera rejestruje zarówno niepojęte piękno, nadzieję tlącą się
w zwykłych ludziach, dziecięce zabawy, porażającą biedę, przeczucie nadchodzącej apokalipsy kolejnej wojny domowej i szaleństwa
etnicznej rzezi. Na głębokim poziomie jego film to wielkie oskarżenie
białych, od lat gwałcących Czarny Ląd. To oni przynieśli koncepcje
granic i monoteistycznych religii, za sprawą których wybuchają tu
krwawe konflikty. To oni dostarczają walczącym armiom broń, rozgrywając swoje interesy tak, by jak najtaniej eksploatować zasoby naturalne… Afryka w ujęciu Saupera to wyrzut sumienia całej zachodniej
cywilizacji, wypchnięty poza medialny margines, wciąż traktowany
z rasistowską wyższością. W.D.
“We Come As Friends” is a modern odyssey, a dizzying, science
fiction-like journey into the the heart of Africa. At the moment
when the Sudan, the continent’s biggest country, is being divided
into two nations, an old “civilizing” pathology re-emerges – that of
colonialism, clash of empires, and yet new episodes of bloody (and
holy) wars over land and resources. The director of “Darwin’s Nightmare” takes us on this voyage in his tiny, self-made flying machine
out of tin and canvas, he leads us into most improbable locations
and into people’s thoughts and dreams, in both stunning and heartbreaking ways. Chinese oil workers, UN peacekeepers, Sudanese
warlords, and American evangelists ironically weave common
ground in this documentary. If “history does not repeat itself, but
rhymes”, “We Come As Friends” bares witness to this disquieting reality – it is a complex, profound and humorous cinematic
endeavor - a tale of very old and rather sinister verses.

FRANCJA, A USTRIA / FRANCE, A USTRIA 2014,
110 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Hubert Sauper
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Barney Broomfield, Hubert Sauper
PRODUCENCI / PRODUCERS: Gabriele Kranzelbinder,
Hubert Sauper Gabriele Kranzelbinder, Hubert Sauper
PRODUKCJA / PRODUCTION: Adelante Films, KGP
Kranzelbinder Gabriele Production
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – FF Sundance: Nagroda Specjalna Jury /

FF Sundance: Special Jury Prize; MFF Berlin: Nagroda
Peace Film Award / IFF Berlin: PeaceFilm Award

Political Sciences

We Come As Friends

WAR
WRO

NAUKI POLITYCZNE

JESTEŚMY WASZYMI PRZYJACIÓŁMI

57

Political Sciences

NAUKI POLITYCZNE

58
WAR

MARZENIA O DNA
DNA Dreams

HOLANDIA / NETHERLANDS 2012,
53 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Bregtje van der Haak
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Jean Counet, Hai

Hong, Maarten Kramer

PRODUCENT / PRODUCER: Brigit Dopheide
PRODUKCJA / PRODUCTION: VPRO / Time Doc ltd.
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DOK Lipsk / DOK Leipzig

Chiński Instytut Genetyki to wiodąca placówka naukowa, w której
4000 młodych, doskonale wykształconych i płynnie mówiących po
angielsku naukowców testuje DNA na roślinach, ludziach i zwierzętach. Prowadzą międzykomórkowe badania nad relacją między
ludzkim kodem DNA i IQ. Chodzi o odnalezienie genów, które odpowiadają za bycie geniuszem i determinują specyficzne mentalne oraz
fizyczne cechy u dzieci. Celem tych badań jest stworzenie świata,
w którym dowolnie będzie można sterować ludzkim IQ, planując
płeć i zdolności dzieci, a ludzie i zwierzęta z łatwością będzie można
klonować. W Chinach jest kilka prawnych przeszkód do prowadzenia tego typu badań, ale naukowcy idąc z duchem czasu chcą doprowadzić do genetycznego przełomu. Skutki tych badań okazać się
mogą równie ryzykowne, co nieprzewidywalne. Nie muszą przecież
skończyć się na naukowych wzorach i definicjach.
Film daje nam wgląd w gigantyczną machinę genetycznych badań,
prowokując do dyskusji na temat bioetycznych skutków manipulacji
DNA. Poznajemy tu 18-letniego naukowca Zhao Bowena, który
próbuje odnaleźć gen inteligencji, analizując DNA 2000 wybitnie uzdolnionych dzieci. Z kolei 25-letnia Lin Lin we współpracy
z 40-osobowym zespołem produkuje i klonuje w laboratorium
mini-świnki o różnych kształtach i rozmiarach i – jak sama przyznaje –
czuje się jak ich matka, która ogląda swoje dzieci pod mikroskopem.
Ale pomiędzy klonowaniem zwierząt i ludzi istnieje zarówno etyczna,
jak i praktyczna różnica. Trudno przewidzieć, w czyje władanie dostaną się wyniki tych badań, a co gorsza zachłanny przemysł krajów
Europy Zachodniej jest nimi coraz bardziej zainteresowany. A.P.
They are young and highly motivated, have studied abroad and
speak fluent English. The employees of the Chinese BGI Ark Biotechnology company study the relation between the human DNA
code and IQ. Between their cell-like workplaces and sterile labs,
dreaming is still allowed because this is where our future is shaped.
Which baby would you like? On the backdrop of China’s one-child
policy it’s only natural that it should be perfect. So one day we will
be able to assemble our ideal child by character, intelligence and

looks, like in a department store. Of course, genes that guarantee
a long life are particularly valued. This company, which accepts only
the blood samples of the very best, sees itself as a savior of humanity in the vein of Noah’s Ark. Director Bregtje van der Haak was
given generous access to the company premises where the young
scientists talk freely about their visions. You can literally sense their
excitement at “playing God”. But what if the results of their research
are translated into a Western business model? As the director includes apparently peripheral details into her visual world, she manages
to open a space for reflection that brings home the contemporaneity and monstrosity of these horror scenarios.

WAR
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The Decent One
6 maja 1945 roku żołnierze amerykańskiej 88 dywizji piechoty znaleźli w domu Heinricha Himmlera w Gmund setki listów, dokumentów i zdjęć. Zbudowany w oparciu o te materiały oraz archiwalia

filmowe Porządny pokazuje biografię szefa SS, który pod koniec
maja 1945 roku popełnił samobójstwo, zażywając cyjanek. Kim był
ten nacjonalista pochodzący ze zdeklasowanej rodziny mieszczańskiej, który stał się prawą ręką Hitlera, odpowiedzialnym za strategię
wymordowania milionów Żydów, homoseksualistów, komunistów
i Romów i który nadzorował jej wykonanie? Z jakich źródeł czerpał
swoją ideologię? Jak postrzegał siebie i był traktowany przez swoją
żonę Margarete, córkę Gudrun i kochankę Hedwig? Jak człowiek
odwołujący się do tzw. niemieckich wartości, takich jak: porządek,
przyzwoitość czy dobroć, pisał w listach do domu, w czasie horroru
Holocaustu: „Czuję się dobrze, choć jestem zapracowany”? Co
spowodowało, że jego córka po odwiedzinach w obozie koncentracyjnym w Dachau, powiedziała: „Było cudownie…”? Porządny
to film o pretensjonalności wojennego zbrodniarza i wyparciu przez
niego jakiegokolwiek poczucia winy. A.L.
On 6 May 1945, soldiers of the 88th US Infantry Division occupied
the Himmlers’ family home in Gmund on Lake Tegernsee where
they discovered hundreds of private letters, documents, journals
and photographs. The film makes use of these materials and
copious archive footage to sketch the biography of SS commander
Heinrich Himmler who committed suicide at the end of May 1945
by taking a cyanide capsule. How did this nationalistic lower-middle-class man become Hitler’s henchman responsible for
developing and executing the strategies that led to the murder of
millions of Jews, homosexuals, Communists and Romany people?
Where did his ideology originate? How did he see himself and how
was he perceived in private by his wife Margarete, his daughter
Gudrun and his mistress Hedwig? How could the man who often
referred to so-called German virtues such as order, decency and
goodness also write home in the midst of the war and Holocaust:
“I am well in spite of my heavy workload”? What was it that caused
his daughter to say after a visit to Dachau concentration camp: ” It
was lovely…”. A film about the pretensions of a mass murderer and
the repression of any sense of guilt.

A USTRIA, NIEMCY, IZRAEL /
A USTRIA, GERMANY, ISRAEL 2014,
94 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Vanessa Lapa
PRODUCENCI / PRODUCERS: Vanessa Lapa
PRODUKCJA / PRODUCTION: Helden der Geschichte,

Medienwerkstatt Wien, Realworks

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin / IFF Berlin
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DANIA, FINLANDIA, SZWECJA, USA /
DENMARK, FINLAND, SWEDEN, USA 2014,
85 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Göran Hugo Olsson
PRODUCENCI / PRODUCERS: Annika Rogell, Tobias

Janson
Final Cut for Real,
Helsinki Filmi Oy, Louverture Films

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin / IFF Berlin; FF Sundance

ROZWAŻANIA O PRZEMOCY
Concerning Violence
To nie jest kolejny film o niewolnictwie, kolonizacji i przemocy
wobec mieszkańców Afryki opowiedziany z perspektywy białego
zamożnego człowieka Zachodu. To nie jest obraz, wobec którego
poczujemy współczucie, a potem bezpiecznie opuścimy kino. To
akt oskarżenia wypowiedziany przez ofiary kolonizacji w kierunku
dzisiejszej Europy, dzieci i wnuków kolonizatorów, ciebie i mnie,
wciąż czerpiących materialne korzyści z „zamierzchłych” lat
kolonialnej dominacji.
Słowa Frantza Fanona, wnuka czarnego niewolnika i lekarza
psychiatry, kultowej postaci antykolonialnego ruchu wyzwoleńczego, zapisane w książce Wyklęty lud ziemi, wybrzmiewają
teraz z ogromną siłą. Z niemal kliniczną obiektywnością opisuje on
system kolonialny, wpływ na tubylców – dynamikę osobowości,
która prędzej czy później w obronie własnej niezależności odpłaci
przemocą, a także pokazuje długofalowe skutki nadużyć. Teksty
Fanona zostają dodatkowo wzmocnione przez żarliwą deklamację
Lauryn Hill, jak również wielkie wytłuszczone białe napisy, zajmujące
znaczną część ekranu. Historia pisze się tu na nowo. Biali Europejczycy siedzą niemi w kinie, a z ekranu sączą się obrazy – wizualne
dowody ich niedawnej przemocy. Jedyny głos, który ma prawo
komentarza, mają dzieci zdekolonizowanej Afryki. E.S.
After his success during the 2011 Panorama with “The Black
Power Mixtape” 1967-1975 about the Afro-American civil rights
movement, Göran Hugo Olsson returns with a retrospective view
of Africa’s independence movements. Based on Frantz Fanon’s
famous book, “The Wretched of the Earth”, the film describes
the uprisings that led to Africa decolonisation. Once again Olsson
concentrates on archive material filmed in Africa by Swedish documentary filmmakers and television journalists between 1966 and
1984. Footage of liberation movements in Angola, the Frelimo in
Mozambique and the struggle for independence in Guinea-Bissau
are juxtaposed with documentary images of Swedish missionaries
in Tanzania and a strike in a Swedish mine in Liberia. Musician
Lauryn Hill brings to life Fanon’s polarising texts which structure

and provide commentary on the film’s visual material. A glimpse
of today’s smouldering conflicts along the old colonial borders
shows that, even 50 years after Fanon’s death, Africa is still having
to deal with the consequences of centuries of European raids and
interventions.

WAR

Manufacturing Consent
Noam Chomsky wielkim intelektualistą jest. Już w latach 50. ubiegłego wieku, gdy wyjaśnił, że u źródeł ludzkiej zdolności językowej
tkwią wspólne dla całego gatunku wrodzone zasady gramatyki
uniwersalnej, ten skromny profesor lingwistyki z Massachusetts
Institute of Technology był na ustach wszystkich mediów. Jego
popularność była tak znaczna, że gdy w latach 70. prowadzono
badania na szympansim noworodku, którego próbowano nauczyć

języka migowego, a tym samym podważyć tezę o języku jako
typowo ludzkiej cesze, zwierzę nazwano Nim Chimpsky. Efekt
tego eksperymentu – co dokumentuje pokazywany podczas
10. PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL Projekt Nim – potwierdził
założenia Chomsky’ego. A lingwista stał się jednym z najczęściej
cytowanych żyjących naukowców na świecie. Z czasem Chomsky
przeniósł swoje zainteresowanie z wewnętrznych reguł językowych
kontrolujących poprawność wypowiedzi na zewnętrzne masowe
mechanizmy kontroli opinii społecznej. Z pupilka mediów stał się ich
zagorzałym krytykiem. Przełomem była interwencja USA w Kambodży, której szczytne hasła obrony praw człowieka skutecznie
maskowały prawdziwe polityczne cele rządu amerykańskiego
(walka z komunistyczną władzą). Ludobójstwo, które równolegle
niemal rozgrywało się we Wschodnim Timorze nie zaprzątało
uwagi USA, a co więcej – nie były nim zainteresowane również
amerykańskie media. Te i inne obserwacje pozwoliły Chomsky’emu
na skonstruowanie kolejnego naukowego modelu, w którym ukazał
on polityczne uwikłanie IV władzy oraz egzemplifikację tezy, że tym,
czym dla dyktatury była przemoc, dla demokracji jest dziś propaganda. Kultowy film o działalności mediów, wymiarach propagandy,
a także roli intelektualisty we współczesnym świecie. E.S.
Funny, provocative and surprisingly accessible, “Manufacturing
Consent” is an energetic fusion of images and ideas that explores
the political life and ideas of the controversial American writer,
linguist, and social philosopher Noam Chomsky. According to
citation indexes, Chomsky is the most-cited living author and
ranks in the top ten ever – just behind Shakespeare, Plato and
Freud. Chomksy is the guy the N.Y. Times has called “arguably
the most important intellectual alive”. A mammoth, two-part film,
“Manufacturing Consent” is nevertheless light on its feet, favoring
a style that encourages audiences, just as Chomsky himself
encourages his listeners to pry themselves away from the media’s
“web of deceit” by undertaking a course of what he calls “intellectual self-defense”.

KANADA / CANADA 1992,
165 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Mark Achbar, Peter Wintonick
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Mark Achbar, Peter Wintonick
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Mark Achbar, Peter Wintonick

Humanist Broadcasting
Foundation, National Film Board of Canada (NFB),
Necessary Illusions Productions Inc.

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
1994 – MFF Bombaj / IFF Bombay
1993 – MFF Hong Kong / IFF Hong Kong; MFF Berlin

/ IFF Berlin
1992 – MFF Toronto / TIFF Toronto; MFF Chicago / IFF
Chicago; MFF Vancouver / IFF Vancouver; MFF Sydney
/ IFF Sydney; Visions du Réel Nyon
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USA 2013,
103 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Errol Morris
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Robert Chappell
PRODUCENCI / PRODUCERS: Amanda Branson Gill,

Robert Fernandez, Errol Morris
History Films,
Moxie Pictures, Participant Media

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

IDFA Amsterdam; FF Telluride; MFF Wenecja /
IFF Venice; DOC NYC

WIEDZIEĆ CZEGO SIĘ NIE WIE
The Unknown Known
Donald Rumsfeld to kontrowersyjny amerykański polityk, działacz
Partii Republikańskiej, a przede wszystkim sekretarz obrony USA
w gabinecie prezydenta George’a W. Busha w latach 2001-2006.
Krytykowany za prowadzenie jednostronnej polityki, sprzecznej
z prawem międzynarodowym i siejącej zamęt oraz destabilizację na
świecie, był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie
interwencji w Iraku pod hasłem obrony demokracji i walki z terroryzmem. Według raportu Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Rumsfeld
jest też bezpośrednio odpowiedzialny za wydarzenia w Abu-Ghraib
i Guantánamo. Ponadto istnieją dowody, że popełniał on zbrodnie
wojenne, a w USA prowadzone są wobec niego co najmniej dwie
sprawy za tortury i gwałty. Film jest niezwykle intrygującym portretem tej wyjątkowo problematycznej politycznej osobowości. Znany
reżyser, zdobywca Oscara®, Errol Morris zamiast wywiadu z Rumsfeldem zdecydował się zanalizować notatki, które polityk zapisywał
w trakcie 50-letniej kariery w Kongresie, Białym Domu, Pentagonie
i biznesie. Zapewniają one wgląd zarówno w historię USA, jak
i świata, ale nie tę prawdziwą, lecz tę, w którą Rumsfeld chce,
abyśmy uwierzyli. Szczególną uwagę skupia Morris na językowych
zabawach i grach polityka. Widać to już w tytule filmu, będącym
parafrazą znanego aforyzmu Rumsfelda: „Są prawdy znane i prawdy nieznane, są nieznane nieprawdy, ale są też nieprawdy znane,
czyli rzeczy, o których myślisz, że je znasz, ale tak naprawdę ich nie
znasz”. Oprócz analizy skomplikowanej sieci, czy raczej gmatwaniny słów, jakimi posługiwał się w swych zapiskach Rumsfeld, reżyser
stara się pokazać nam również jego charyzmatyczną osobowość,
idee, w które wierzył, a także nękające go lęki, które przelewał na
papier i które to w efekcie doprowadziły do zmiany kursu polityki
USA i tym samym sytuacji na całym świecie. Rumsfeld okazuje
się w tym filmie człowiekiem kompletnie pozbawionym samoświadomości, a także poczucia winy lub wstydu za rzeczy, których
w swoim życiu dokonał. A.P.
In “The Unknown Known”, Academy Award®-winning director
Errol Morris offers a mesmerizing portrait of Donald Rumsfeld, the

larger-than-life figure who served as George W. Bush’s secretary of
defense and as the principal architect of the Iraq War. Rather than
conducting a conventional interview, Morris has Rumsfeld perform
and explain his “snowflakes” – the enormous archive of memos he
wrote across almost 50 years in Congress, the White House, in business, and twice at the Pentagon. The memos provide a window
into history – not as it actually happened, but as Rumsfeld wants
us to see it. Morris pays special attention to Rumsfeld’s linguistic
gymnastics. Indeed, the title of the documentary is taken from
a much-quoted Rumsfeld aphorism: “There are known knowns,
there are known unknowns, there are unknown unknowns, but
there are also unknown knowns: things that you think you know but
that it turns out you did not”. But by focusing on the snowflakes,
with their conundrums and contradictions, Morris takes us beyond
this web of words and into the unfamiliar terrain of Rumsfeld’s mind,
showing how the ideas, fears and certainties of one man, written
out on paper, transformed America, changed the course of history
– and led to war.

WAR

Master of the Universe
Był jednym z czołowych niemieckich ekspertów od inwestycji,
potrafiącym zarobić nawet kilka milionów euro dziennie. A dziś
siedzi na najwyższym piętrze pustego budynku banku w centrum
Frankfurtu, patrząc na rozpościerającą się z okna panoramę ze
szkła i stali. I opowiada. O swoim życiu oraz pracy, której oddać
się musiał w całości. W długich monologach i szczerych wywia-

dach, równie fascynujących, jak i przerażających, dzieli się wiedzą
na temat megalomańskiego i paralelicznego świata finansjery,
w którym liczą się nie ludzie, lecz zyski, a iluzje stanowią najsilniejszą rynkową walutę. Film, oparty na drobiazgowych i wnikliwych
badaniach reżysera, zapewnia głęboki wgląd w tajemnicze
i niedostępne dla zwykłych ludzi finansowe uniwersum, pełne
chciwości, manipulacji, wymagające całkowitego poświęcenia się
i kompletnie pozbawione szacunku wobec człowieka.
Pokazuje nam nie tylko naturę olbrzymiego mechanizmu
finansowego rynku, którego bezimienny bohater miał szansę
doświadczyć i który współtworzył, lecz przede wszystkim skupia
się na mentalności i moralności tworzących go ludzi. Dzięki temu
zmienia się w poruszający i niezwykle ciekawy dramat, w którym
łączą się dwie dziedziny: psychologia i finanse, tworząc układ sił
tak ściśle ze sobą powiązany, że wprost trudno w niego uwierzyć.
Film zachwyca elegancją i pięknem zdjęć, jak również wspaniałą
muzyką, które stanowią przeciwwagę dla pokazanej na ekranie
historii. A.P.
He was one of Germany’s leading investment experts with an
income of several million euros per day. Now, he sits on one of the
upper floors of an empty bank building in the middle of Frankfurt,
overlooking a skyline of glass and steel. And talks. In an extended mix of a monologue and an in-depth interview, which is as
frightening as it is fascinating, he shares his inside knowledge from
a megalomaniac parallel world where illusions are the market’s
hardest currency. Marc Bauder’s film is based on meticulous
research and provides us with genuine insight into the notoriously
secretive and self-protective “universe” of which our nameless
protagonist experiences himself a (former?) master. Where other
films on the financial meltdown have focused on the epic nature of
larger-than-life business, Bauder probes the mentality that made it
possible in the first place. A tense drama where psychology meets
finance – two things that are more closely linked than you would
like to believe.

A USTRIA, NIEMCY / A USTRIA, GERMANY 2013,
88 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Marc Bauder
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Boerres Weiffenbach

PRODUCENCI / PRODUCERS:

Markus Glaser, Marc Bauder

bauderfilm, NGF
Geyrhalter Film, HR, SWR & arte

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Locarno: Nagroda Krytyków / IFF Locarno:

Semaine de la Critique Award; DOK Lipsk / DOK
Leipzig; CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen

Political Sciences

WŁADCA ŚWIATA

NAUKI POLITYCZNE

63

Political Sciences

NAUKI POLITYCZNE

64
WAR
WRO

ROSJA, CZECHY, NIEMCY /
R USSIA, CZECH REPUBLIC, GERMANY 2013,
117 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Witalij Manskij
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Aleksandra Iwanova
Natalia Manskaja,
Witalij Manskij, Vít Klusák, Filip Remunda,
Tereza Horská, Simone Baumann
PRODUKCJA / PRODUCTION: Vertov.Real Cinema,
Czech Television, Hypermarket Film, Saxonia
Entertainment
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – FF Londyn / FF London

WZDŁUŻ RUROCIĄGU
Pipeline
Słynny gazociąg Urengoj-Pomary-Użhorod, znany pod nazwą
Zachodniosyberyjski lub Transsyberyjski Rurociąg, dostarcza
gaz z Zachodniej Syberii przez Rosję i Ukrainę do krajów Europy
Zachodniej i Środkowej. Stanowi jedną z głównych rosyjskich
dróg eksportu gazu. Rurociąg ma długość 4500 kilometrów,
a rozpoczyna swój bieg w osiedlu Urengoj w azjatyckiej części
Rosji, w Jemalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, następnie
przecina rosyjsko-ukraińską granicę w Sumy, dostarczając gaz
do stacji w Użhorodzie, na granicy ukraińsko-słowackiej. Oprócz
niezwykle ważnej funkcji gospodarczej, stanowi przykład zupełnie
wyjątkowego geograficznego szlaku, na którego linii, jak w tyglu,
mieszają się różne kultury i narodowości. Ukraiński reżyser postanowił nakręcić portret mieszkających wzdłuż rurociągu społeczności. W ciągu 104 dni w siedmiu krajach, przez które biegnie
rurociąg, rejestrował kamerą sceny z ich codziennego życia. Film
zaczyna się w strefie zero, czyli w ekstremalnie chłodnej części
północnej Syberii, gdzie rurociąg ma swój początek. Mieszka tu
pastersko-łowieckie plemię Nenetów, noszące charakterystyczne
stroje i żyjące z myślistwa i połowu ryb w skutych lodem rzekach.
Ekstremalny mróz, jaki tu panuje, powoduje, że usta i twarz ludzi
zamarzają na dworze, a mówienie staje się prawie niemożliwe.
Członkowie Nenetów bez problemu biorą jednak udział w organizowanych na wolnym powietrzu corocznych zawodach dla
myśliwych, rybaków i hodowców, finansowanych zresztą przez
koncern gazowy. Przede wszystkim kultywują jednak tradycję,
w tym barwne obyczaje, ceremonie weselne i chrzest. W miarę
jak Manskij przemieszcza się z kamerą w cieplejsze rejony gazociągu, obserwujemy bardziej cywilizowane społeczności, które
wcale nie wydają się bogatsze i szczęśliwsze: bezrobotnych i pozbawionych nadziei mieszkańców ukraińskich wiosek, w których
sowieckie nazwy ulic mieszają się z nowoczesnymi, Słowaków
i Czechów mieszkających w wioskach i miasteczkach, w których
życie płynie powolnym rytmem i własnym biegiem. Manskij skupia
się na zwykłych ludziach, z respektem pokazując indywidualne
losy jednostek i społeczności, a także rzeczywistość, w której

funkcjonują. Gdy filmowa opowieść dochodzi do niemieckiej
Kolonii, gdzie rurociąg się kończy, okazuje się kolejny raz, że świat
jest bardzo mały… A.P.
The Trans-Siberian gas pipeline, built in 1983, connected gas
supplies in Siberia with consumers in Europe. Ukrainian-born
documentarist Vitaly Mansky’s perceptive and evocative film follows
its course through Russia to the Czech Republic and Germany.
But the pipeline itself only provides the framework for portraits of
scenes from everyday life. Fishing in a frozen Siberian river, a wedding in Khabarovsk, old men looking back to Stalinist ideals and
a church mass in a disused rail car are just some of the episodes
that provide insights into a provincial Russia that has changed
little, the sale of energy providing little benefit to the people who
live alongside its source. But however absurd and unsettling the
parallel images of wealth and poverty, the film is at the same time
a portrait of the individuality of ordinary people. Mansky’s careful
and perceptive approach demonstrates a fundamental respect for
the people he is filming.

WAR

Big Men
Żaden inny naturalny surowiec energetyczny nie jest dziś tak
cenny jak ropa naftowa i żaden tak bardzo nie niszczy moralności
jednostek, korporacji, a nawet i całych krajów, jak właśnie ona.
Film pokazuje, co się dzieje, gdy grupa chciwych ludzi odkrywa
źródło ropy w najbiedniejszych rejonach świata. Żądza władzy
i pieniądza omamia, uzależnia i deprawuje, potrafi też zagłuszyć
rozsądek i doprowadzić do przemocy. Z jednej strony widzimy
grupę amerykańskich przedstawicieli koncernu Kosmos Energy,
mającego swoją siedzibę w Dallas, którzy odkryli pierwsze
w historii Ghany bogate złoża ropy naftowej. Owładnięci manią
potencjalnych zysków i związaną z tym manią wielkości, są w stanie zrobić wszystko, aby jak najszybciej uruchomić wydobycie

i sprzedaż ropy. Z drugiej strony obserwujemy uzbrojony gang
w Nigerii, który za wszelką cenę próbuje czerpać korzyści z przemysłu naftowego i nie waha się stosować w tym celu przemocy
i gwałtu. W obu przypadkach motorem działania jest przemożna
potrzeba dominacji i wielkości.
Zaropiałe grube ryby to ciekawy przykład dokumentalno-dziennikarskiego podejścia do filmu. Praca nad nim trwała siedem
lat. Przed rozpoczęciem zdjęć reżyserka siedem razy odwiedziła
Nigerię, Ghanę i Stany Zjednoczone w celu zebrania odpowiednich
materiałów. Zdjęcia kręcono przez cztery lata, od 2007 do 2011
roku. Ze względu na doskonałe przygotowanie materiału do filmu,
reżyserce udało się wejść z kamerą w miejsca, do których drzwi dla
zwykłego człowieka są zazwyczaj zamknięte. Dzięki temu oglądamy na ekranie historie, które spontanicznie dzieją się na naszych
oczach, a nie rekonstrukcje zdarzeń opatrzone komentarzem.
W ten właśnie sposób film pokazuje nam przerażające oblicze
współczesnego przemysłu naftowego. A.P.
A good movie gives you a ticket to a secret world and “Big Men”
delivers again and again, taking you into rooms you have no
business entering. You’ll eavesdrop on meetings about oil deals
worth billions of dollars and watch heavily armed militants preparing
to strike. It’s a fast-paced tour through the high-powered world of
African oil deals – a quest for money and power and influence that
affects us all. The film’s central story follows a small group of American explorers at Dallas-based oil company Kosmos Energy. Between 2007 and 2011, with unprecedented, independent access, “Big
Men” two-person crew filmed inside the oil company as Kosmos
and its partners discovered and developed the first commercial
oil field in Ghana’s history. Simultaneously the crew filmed in the
swamps of Nigeria’s Niger Delta, following the exploits of a militant
gang to reveal another side of the economy of oil: people trying to
profit in any way possible, because they’ve given up on waiting for
the money to trickle down. Watch your back: it’s every company,
government and man for himself and everyone wants to be BIG.

USA, GHANA, NIGERIA 2013,
99 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Rachel Boynton
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Jonathan Furmanski

PRODUCENT / PRODUCER: Rachel Boynton
PRODUKCJA / PRODUCTION: Boynton Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Vancouver / IFF Vancouver; FF Tribeca
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NIEMCY, IZRAEL, WIELKA BRYTANIA /
GERMANY, ISRAEL, UNITED KINGDOM 2014,
99 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Nadav Shirman
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Hans Fromm,

Giora Beajach, Raz Dagan
Nadav Schirman,
John Battsek, Simon Chinn
PRODUKCJA / PRODUCTION: A-List Films,
Passion Pictures, Red Box Films

PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 –

FF Sundance: Nagroda Publiczności /
FF Sundance: Audience Award

ZIELONY KSIĄŻĘ
The Green Prince
Dokumentalny thriller, który można uważać za fabułę, jeśli tylko
ktoś miałby wyobrażnię i odwagę, aby taką historię wymyślić. Palestyńczyk Mosab Hassan Yousef dorasta w nienawiści do Izraela.
W wieku 17 lat zostaje aresztowany przy próbie szmuglowania
broni. Służba bezpieczeństwa Shin Bet przesłuchuje Mosaba, a następnie zostaje on osadzony w więzieniu. Młody syn lidera Hamasu
jest zszokowany terrorem, jaki Hamas prowadzi w więzieniu w stosunku do swoich rodaków i jednocześnie eskalacją samobójczych
ataków wobec ludności żydowskiej. Mosab zgadza się zostać
izraelskim szpiegiem, co – jak podkreśla – jest dla niego największą
hańbą. Dla agenta Shin Beit, Gonena, nie ma większego sukcesu
niż rekrutacja najstarszego syna założyciela Hamasu.
Oparty na wspomnieniach Yousefa Syn Hamasu film jest
historią dwóch mężczyzn, szpiega i prowadzącego go agenta,
którym historia wyznaczyła rolę adwersarzy. To, że zaczęli sobie
ufać, wydaje się absurdem. Wprowadzając do opowieści zawiłe
więzy, intrygi, terror i zdradę Nadav Shirman buduje mocne
napięcia w tej niezwykle emocjonalnej filmowej podróży. Zielony
książe jest bardziej filmem o dawaniu sobie rady z odpowiedzialnością i kulturowo zaszczepioną moralnością niż tylko filmem
politycznym. A.L.
A Palestinian in Ramallah, Mosab Hassan Yousef grows up angry
and ready to fight Israel. Arrested for smuggling guns at the age
of 17, he’s interrogated by the Shin Bet, Israel’s security service,
and sent to prison. But shocked by Hamas’s ruthless tactics in the
prison and the organization’s escalating campaign of suicide bombings outside, Mosab agrees to spy for Israel. For him, there is no
greater shame. For his Shin Bet handler, Gonen, there is no greater
prize: “operating” the oldest son of a founding member of Hamas.
Based on Yousef’s memoir, Son of Hamas, “The Green Prince” is
a story of two men, spy and handler, whom history insists must
be adversaries. That they could reach a point of trust or friendship
seems absurd. Embroidering a tangled web of intrigue, terror,
and betrayal, Nadav Schirman builds superb tension throughout

a surprisingly emotional journey. Ultimately, The Green Prince is
less about political struggle than personal coming-to-terms with
responsibility and moral duty.
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FRANCJA / FRANCE 2013,
78 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Luc Jacquet
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Antoine Marteau
PRODUCENCI / PRODUCERS: Yves Darondeau,

Christophe Lioud, Emmanuel Priou
Bonne Pioche, France 3
Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Vancouver / IFF Vancouver
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BYŁ SOBIE LAS
Once Upon a Forest
Jak naprawdę wygląda głębia tropikalnych lasów i jakie tajemnice
skrywa? Jakie rośliny tam rosną i w jakim tempie? Po nagrodzonym
Oscara® słynnym Marszu pingwinów Luc Jacquet zabiera nas
w kolejną fascynującą podróż do świata natury – tym razem w głąb
tajemniczych i mało znanych do tej pory lasów deszczowych, rosnących w Peru i Gabonie, uznanych za „zielone płuca” naszej planety. Zapierający dech w piersiach film pokazuje, jak wygląda cud
tamtejszej przyrody. Obserwujemy cykl życia lasów pierwotnych
i wtórnych, dowiadujemy się, jak wygląda ich ekosystem, poznając
nieznany i niepokazywany dotąd świat natury, który rządzi się
własnymi prawami i zasadami, a w dodatku jest w stanie ciągłego
wzrostu i odnowy. Widzimy lasy tropikalne, które wyrastają niemal
na naszych oczach, dowiadujemy się o ich prehistorii i warunkach
rozwoju na przestrzeni wieków. Obserwujemy jak pojawiały się
i ewoluowały pierwsze rośliny, jak tworzyła się unikalna więź między
nimi i zwierzętami. Poznajemy spektakularne historie o świecie tej
nieokiełznanej przyrody, w którym każdy organizm – od najmniejszego do największego – odgrywa istotną rolę. Okazuje się, że
drzewa zachowują się zaskakująco podobnie do ludzi i zwierząt.
Mają nie tylko zdolność komunikowania się z innymi gatunkami, ale
potrafią również same bronić się przed drapieżnikami. Pozwalają
na przykład mrówkom tworzyć kolonie w pniach, wykorzystując je
potem do walki z gąsienicami.
Doskonale sfilmowany w technice 4K film oparty został
na oryginalnym pomyśle cenionego francuskiego przyrodnika
Francisa Hallé, pioniera botaniki i ekologii, autora wielu książek
przyrodniczych, którego cenne komentarze stanowią istotny walor
tego obrazu. Film zachwyca poziomem technicznym zdjęć, kręconych od czerwca do listopada 2012 roku kamerą z olbrzymim
teleobiektywem, z wykorzystaniem kamer-dronów, dzięki którym
udało się uchwycić panoramę dziewiczej przyrody. Ogromną rolę
odgrywają tu również efekty wizualne i dźwiękowe, w tym ożywione na ekranie rysunki i animacje, pokazujące jak funkcjonuje i jakie
odgłosy wydaje fauna i flora lasów deszczowych. Po raz pierwszy
kino tak silnie i na taką skalę zaangażowało się w ruch na rzecz

ochrony i zachowania przyrody najbardziej pierwotnych lasów na
Ziemi. A.P.
Written and directed by Luc Jacquet, based on an original idea by
Francis Hallé, a pioneering botanist and ecologist specializing in
primeval tropical forests, “One Upon A Forest” invites the spectator
into a never-before-seen world of natural wonder. Shooting took
place from June to November 2012 in Peru, Gabon and France.
For the first time audiences will be able to watch a rainforest grow
before their eyes. The film will draw on a vast fund of research
and knowledge acquired throughout centuries: from the primeval
forest first growth to the development of the unique bond between
plants and animals, no less than seven centuries will unfold as we
watch. The film will guide viewers on an unprecedented journey
into the depths of the tropical jungle… and into the very heart of life
itself. Only cinema can offer this unique voyage into a completely
untamed universe, a world in perfect equilibrium, in which each
living thing – from the smallest to the largest – plays an essential
role. For the first time, cinema will take part in a global movement to
heighten public awareness of forest conservation.

WAR

Ecopolis China
Fiński inżynier, profesor i pisarz Eero Paloheimo od wielu lat
marzy tylko o jednym – chce wybudować największe na świecie
ekologiczne miasto. Ma w nim zamieszkać 20 000 mieszkańców
prowadzących ekologiczny styl życia z wykorzystaniem najnowszej
technologii. Paloheimo od 10 lat próbuje zrealizować swój plan
w Europie, ale uniemożliwiają mu to biurokratyczne procedury. Europejska demokracja jest bardzo oporna i wolno radzi sobie z rozwiązywaniem problemu zanieczyszczenia środowiska i kryzysem
klimatycznym. Okazuje się jednak, że w Chinach grunt pod tego
typu działania jest znacznie przychylniejszy. W dodatku znaleźć tam
można odpowiednie zaplecze finansowe. Projekt Paloheimo zbiegł
się z planami chińskiego multimilionera i biznesmena Zhanga Yue,

który stara się upowszechniać w Chinach ideę zrównoważonego
rozwoju. Był pierwszym Chińczykiem, który miał prywatny samolot,
ale z czasem świadomie się go pozbył, rozumiejąc, że nie jest to
najlepsze rozwiązanie. Mając na uwadze, że rozwój gospodarczy
i cywilizacyjny świata nie powinien odbywać się kosztem niszczenia
środowiska, Zhang jest przekonany, że zmiana na lepsze może
zacząć się dziś nie od przeciętnych, lecz od bogatych ludzi, którzy
gotowi będą sfinansować kosztowne reformy i projekty. Zhang
marzy o wybudowaniu w jak najszybszym tempie ekologicznego
miasteczka w kształcie najwyższego na świecie wieżowca, prawie
nieemitującego zanieczyszczeń, wewnątrz którego istniałyby farmy
dla 10 000 ludzi, napędzane energią ze sztucznego światła. Zarówno Paloheimo, jak i Zhang chcą ochronić świat poprzez przebudowę istniejących dziś miast, ale czy te dwie, tak różne ekologiczne
utopie mają w ogóle szansę na realizację? Film nie daje nam jasnej
odpowiedzi, czy przyszłość ludzkości leży w ekologicznej wiosce,
czy raczej w umieszczonym wysoko w chmurach budynku. A.P.
The Finnish engineer and writer Eero Paloheimo is dreaming of a new
Silicon Valley, with space for 20 000 people and 10 “innovation centers” focused on developing clean technology and an ecological way
of living. He has been trying to push his plan through in Europe for 10
years, but bureaucracy has always gotten in the way. Paloheimo feels
that democracy responds too slowly to solve the crisis facing the
world. Now, he has come to believe China might well have a pioneering role in securing the future of mankind. Paloheimo’s plans overlap with those of multimillionaire Zhang Yue. He was the first Chinese
person to own a private jet, but he has since adjusted his outlook
and disposed of the plane. Zhang’s life revolves around sustainability,
because, as he explains, it makes him feel happy and free. He is
convinced that a better world will start not with ordinary people, but
with the rich. And Zhang thinks big – really big. His dream city is the
tallest and quickest-built mega-building, incorporating indoor farms
for 10,000 people. And deep within this gigantic construction, people
will be able to enjoy artificial sunlight.

FINLANDIA / FINLAND 2013,
59 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Anna-Karin Grönroos

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Mika Mattila

PRODUCENCI / PRODUCERS:

Pertti Veijalainen, Venla Hellstedt
PRODUKCJA / PRODUCTION: Illume Ltd
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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DANIA / DENMARK 2013,
57 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Tom Heinemann
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Bo Tengberg
PRODUCENT / PRODUCER: Søren Steen Jespersen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Larm Film,

Heinemann Media

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

IDFA Amsterdam; CPH:DOX Kopenhaga /
CPH:DOX Copenhagen

KLIMATYCZNI OSZUŚCI
Carbon Crooks
Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się
na jego ratyfikację, zobowiązały się zredukować do 2012 roku emisję
dwutlenku węgla i innych gazów powodujących efekt cieplarniany.
Wymyślono w tym celu sprytne rozwiązanie. W przypadku niedoboru
bądź nadwyżki emisji gazów, sygnatariusze umowy zobowiązali
się do szczególnego rodzaju wymiany handlowej polegającej na
sprzedaży lub kupowaniu limitów od innych krajów. W ten sposób
bogate kraje, które produkowały za dużo szkodliwych gazów, mogły
odkupywać limity od tych biedniejszych. Na papierze wszystko się
zgadzało, ale problem nadal pozostał nierozwiązany. Co więcej,
okazało się, że na handlu limitami można nieźle zarobić, więc pojawili
się hakerzy i oszuści, którzy sprytnie wykorzystali zaistniałą sytuację.
Film ujawnia, na czym polega cały problem, pokazując finansowe i prawne luki, które ułatwiają prowadzenie nieczystych interesów.
Daniel Butler, który w latach 2004-2011 zajmował się handlem
węglem zdradza na przykład kulisy kradzieży Czechom wartego 10
milionów euro limitu. Zarobił na tym 50 000 euro. Z kolei Ritt Bjerregaard, która była członkiem komisji negocjującej Protokół z Kioto,
tłumaczy, że wprowadzenie podatku od emisji dwutlenku węgla
miało spowodować zmianę sposobu myślenia o tym problemie.
Tak się jednak nie stało. Marius-Christian Frunza, który wykłada na
Sorbonie i jest autorem książki Fraud and Carbon Markets tłumaczy,
że przemysł węglowy jest dziś najłatwiejszym polem do wszelkiego rodzaju przestępstw, w tym również finansowych, związanych
z podatkiem VAT. Kevin Anderson, profesor Manchester University
dodaje, że na handlu węglem zarabia się miliardy funtów, ale nie ma
to nic wspólnego z ochroną środowiska. Film w szczery, choć sceptyczny sposób ocenia współczesny przemysł węglowy, jak również
system, który ma zniwelować jego negatywny wpływ na środowisko.
Świat jest dziś jednak za bardzo uzależniony od energii i wygląda na
to, że dopóki nie wydarzy się spektakularna tragedia, żadna zmiana
w tym zakresie nie będzie możliwa. A.P.
The EU’s first carbon credit was put on sale in 2005. The idea
was that the trading of carbon would reduce CO2 emissions and

thereby curb global warming. But the system has collapsed and
instead Denmark became the center of one of the world’s fastest
growing scams. Experts and Europol estimate that the European
treasuries lost some €10 billion to hackers and VAT fraudsters from
around the world.
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The Last Call
W 1972 roku opublikowano słynną książkę Granice wzrostu
(wydaną również w Polsce w 1973 roku), która niemal od razu
stała się światowym bestsellerem. Jej autorzy: Donella Meadows,
Dennis Meadows, William W. Behrens III i Jørgen Randers
udowadniali, że przyszłość ludzkości ma swoje wymierne granice
wobec wzrostu liczby mieszkańców Ziemi i wyczerpujących się
zasobów naturalnych. Ich zdaniem, jeśli obecne trendy wzrostu
światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji
żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to w ciągu
najbliższych stu lat osiągnięte zostaną granice wzrostu naszej
planety, a najbardziej prawdopodobnym tego skutkiem będzie
gwałtowny i zupełnie niekontrolowany spadek liczebności populacji oraz produkcji przemysłowej. Film bardzo wyraźnie pokazuje,
że ta teoria jest całkowicie prawdopodobna, a obecnie staje się
bardziej aktualna i niepokojąca niż 40 lat temu. Przez ostatnie
cztery dekady krótkoterminowe myślenie polityczno-gospodarcze

rządów i ludzi zniwelowało poważne próby analizy globalnego kryzysu cywilizacji. Trudno nie zauważyć powiązań między
zmianami klimatycznymi a takimi współczesnymi problemami, jak
ekstremalne pogodowe kataklizmy, konflikty społeczne, bieda,
głód, kryzys finansowy, deficyt zasobów i przeludnienie. Film
nie tylko odwołuje się do kluczowych teorii zaprezentowanych
w książce, ale pokazuje również ciekawy materiał archiwalny z lat
70. ubiegłego wieku, poparty dodatkowo wywiadami ze współczesnymi specjalistami w tej dziedzinie. Dzięki temu ten niezwykle
interesujący obraz ujawnia – czasem w nieco prowokacyjny
sposób – przyczyny obecnego kryzysu, przewidując jednocześnie
potencjalne wizje przyszłości naszej cywilizacji. Zdaniem reżysera
to ostatni dzwonek na podjęcie kroków w celu zatrzymania upadku ludzkości, ale czy rzeczywiście mamy na to czas i znajdziemy
w sobie odwagę, aby do niego nie dopuścić? A.P.
40 years ago a book shook the world. “The Limits to Growth” became a best seller world-wide. It was based on a report by a team
of brave scientists from the MIT. Today their message is more
relevant than ever: Planet Earth has its limits. Economic growth at
full pace will bring our society and environment into overshoot and
on the edge of collapse.
The film tells the story of the rise and fall, and of today’s rebirth
of one of the most controversial and inspiring environmental books
of all times. We follow the events through the book’s mentors –
Aurelio Peccei and Jay Forrester – and the authors – Dennis and
Donella Meadows, Jørgen Randers and Bill Behrens. All different
personalities united by their care for future generations. But the
forces who fought their warning where powerful. For four decades
economic and political short-termism has delayed action despite
their analysis, anticipating the global crisis we are living in. So, what
should be done now that we are beyond the limits? Supported by
extraordinary archive materials, the film authors provide a provocative insight on the reasons of the global crisis and share their visions
of our common future. Is there still time for a last call?

WŁOCHY, NORWEGIA / ITALY, NORWAY 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Enrico Cerasuolo
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Torstein Nodland, Paolo Rapalino
PRODUCENCI / PRODUCERS: Massimo Arvat,
Ingunn Knudsen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Zenit Arti Audiovisive,
Skofteland Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DOK Lipsk / DOK Leipzig; MFF Palm Springs /
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SZWAJCARIA / SWITZERLAND 2013,
52 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Edgar Hagen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Peter Indergand
PRODUCENT / PRODUCER: Hercli Bundi
PRODUKCJA / PRODUCTION: Mira Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam

SZUKAJĄC IDEALNEGO SCHRONU
Journey to the Safest Place On Earth
Energetyka jądrowa niesie ze sobą poważny i nierozwiązywalny
problem – składowanie i usuwanie odpadów radioaktywnych,
które powodują nie tylko skażenie środowiska naturalnego, ale
są jednocześnie śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. W ciągu
minionych 60 lat wyprodukowano na świecie ponad 350 000 ton
wysokoradioaktywnych odpadów nuklearnych. Aby nie unicestwić świata i ludzkości, energetyka jądrowa wymaga absolutnie
niezawodnych technologii. Szwajcarski fizyk i specjalista od
odpadów nuklearnych Charles McCombie oraz jego współpracownicy próbują wraz z reżyserem filmu odnaleźć najbezpieczniejsze miejsce na świecie do składowania radioaktywnych
śmieci. Odwiedzamy zaludnione rejony Szwajcarii, okolice wiosek
nomadów na chińskiej pustyni Gobi, świętą górę w rezerwacie
Indian, jak również las Gorleben w Niemczech. Obserwujemy
przybycie do portu skrywanego w tajemnicy japońskiego statku
z odpadami nuklearnymi oraz spotkanie brytyjskich woluntariuszy
w sprawie zarządzania nuklearnymi śmieciami. Reżyser ujawnia
kilka pomysłów na składowanie odpadów, w tym propozycję
władz Nowego Meksyku, które zaproponowały przechowywanie
u siebie odpadów za niezwykle wysoką opłatą. Z kolei naukowcy
badają niezamieszkały płaski teren w Zachodniej Australii, na
którym można by składować odpady. Są to jednak dalekosiężne
plany, a sytuacja wymaga podjęcia natychmiastowych działań.
Pomysł wystrzeliwania odpadów na Słońce okazuje się nierealny,
a magazynowanie ich tam, skąd kiedyś zostały wydobyte, czyli
w wyrobiskach w kopalniach uranu nie ma sensu, gdyż złoża
uranu wcale nie są bezpieczne, bo na ogół opływają je wody
podziemne, rozprowadzające rad i radon po całym świecie. Film
stawia przed widzem szereg pytań o nasz stosunek do produkowanych masowo radioaktywnych odpadów, a przede wszystkim
o odpowiedzialność za nie wobec przyszłych pokoleń, które
chcąc nie chcąc będą musiały ostatecznie się z nimi zmierzyć.
Jeśli nie będzie innego wyjścia, odpady składowane mogą być
tuż obok każdego z nas, ale nie jest to przecież najlepsze i najmądrzejsze rozwiązanie. A.P.

Over the last 60 years, more than 350 000 tons of high-level nuclear waste have been amassed the world over. This material must be
deposited for thousands of years in a safe place, i.e. one that will
not harm humans or the environment. However, such a repository
has yet to be created and the production of nuclear waste continues unabated. Swiss-based nuclear physicist and internationally
renowned repository specialist Charles McCombie and some of his
most important allies provide director Edgar Hagen with insight into
their persistent struggle to find the safest place on earth in order to
resolve this grave dilemma.

WAR
WRO

The Human Experiment
Dlaczego tak wiele kobiet choruje dziś na raka piersi? Jaki jest powód wzrastającej obecnie bezpłodności wśród ludzi? Reżyserzy filmu udowadniają, że wszystkiemu winne są substancje chemiczne,
które znajdują się wokół nas. Okazują się one bardziej niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka niż jakiekolwiek katastrofy, wypadki
czy ataki terrorystyczne. Wielu naukowców, badaczy i aktywistów
za wszelką cenę walczy dziś o to, by producenci żywności ograniczali obecność toksycznych substancji w ich produktach. Obecnie
84 000 toksycznych substancji używanych do produkcji żywności
i kosmetyków nie przeszło żadnych testów. Film pokazuje negatywny wpływ sztucznych konserwantów na nasze zdrowie, ujawniając
niewidzialne gołym okiem spustoszenia, jakie czynią one w naszych
ciałach. Bisfenol A lub BPA to przemysłowa substancja chemiczna
obecna od 1960 roku w plastikowych butelkach, żywności w metalowych opakowaniach i puszkach do napojów. Badania toksyczności wykazały, że ma on negatywny wpływ na mózg, gruczoł
krokowy u płodów i małych dzieci i układ hormonalny człowieka.
Z kolei polichlorek winylu (PCW), używany jako materiał budowlany
i składnik winylowej odzieży może wywoływać raka oraz uszkadzać
system immunologiczny człowieka. Kilka firm postanowiło nawet
produkować opakowania wolne od PCW. Pomimo tych zagrożeń
producenci w wielu krajach nie są zobowiązani do podawania listy
toksyn na opakowaniach produktów. Co więcej – niektóre substan-

cje chemiczne, których używają nie przeszły nawet odpowiednich
testów. Amerykanie podejmują co prawda działania na rzecz
ustanowienia przepisów dotyczących etykietowania produktów,
ale na razie pozostają one bez rezultatu. Film uświadamia nam,
że większość producentów korzysta z nieświadomości konsumentów, traktując ich jak króliki doświadczalne. Ale jest też dobra
wiadomość – zwiększenie świadomości zrównoważonego rozwoju
prowadzi do zmian w środowisku producentów kosmetyków
i żywności. Od niedawna niektóre firmy, w tym Johnson & Johnson,
czy Procter & Gamble wycofują toksyny ze swoich produktów,
a nauka „ekologicznej chemii” coraz częściej znajduje się również
w programie różnych uczelni. A.P.
Why are so many women getting breast cancer? Why are couples
finding it increasingly difficult to get pregnant? In filmmaker Dana
Nachman’s opinion, the hazards we face from the chemicals all
around us are more worrying than visible disasters such as terrorist
attacks and train accidents. She follows researchers, activists and
others in the know from San Francisco to New York in their struggle
to get manufacturers to remove toxic substances from their
products. The film sketches the impact artificial preservatives are
having on our health, revealing the ravages that seem to be taking
place, unnoticed, within our bodies. Often manufacturers are not
required to list added toxins on their packaging, and some chemicals have not even undergone adequate testing. Concerned Americans are taking action by putting warning stickers on cosmetics or
drawing up petitions to institute rules on product labeling. We meet
a couple that is trying to have a baby through IVF and attend meetings of breast cancer patients campaigning against carcinogens
in food and other products. “The Human Experiment” raises the
question of whether companies are using unknowing consumers
as guinea pigs. But there is also good news: increased awareness
of sustainability is leading to piecemeal changes in culture among
producers of cosmetics and food, and the study of “green chemistry” can now be found at more and more universities.

USA 2013,
91 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Dana Nachman, Don Hardy

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Don Hardy
PRODUCENCI / PRODUCERS: Dana Nachman,

Don Hardy, Sean Penn

PRODUKCJA / PRODUCTION:

KTF Films
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Watermark

KANADA / CANADA 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Jennifer Baichwal,
Edward Burtynsky

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Nicholas de Pencier

PRODUCENT / PRODUCER: Nicholas de Pencier
PRODUKCJA / PRODUCTION: Sixth Wave Productions Inc.
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

MFF Toronto: Nagroda dla Najlepszego Filmu
Kanadyjskiego / TIFF Toronto: Best Canadian Film

2013 –

Każda żywa istota potrzebuje wody. Ludzie mają z nią kontakt na
wiele różnych sposobów i wiele razy dziennie. Prawie nikt z nas
jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, jak złożone mogą okazać
się nasze powiązania z wodą. Film przedstawia różne aspekty
związków człowieka z wodą, pokazując historie z rozmaitych
stron świata. Poznajemy sposób, w jaki traktujemy wodę, czego
się od niej uczymy, jak ją wykorzystujemy i jakie mogą być tego
konsekwencje. Na początku obserwujemy olbrzymie pływające
farmy na chińskim wybrzeżu Fujian, a także największą na świecie
tamę Xiluodu, sześć razy większą od Hoover. Odwiedzamy
jałową pustynną deltę, gdzie rzeka Colorado wpada do oceanu,
a także pełne wody garbarnie skór w Dhace. Oglądamy zawody
surfingowe U.S. Open na plaży w Huntington, jak również Kumbh
Mela w Allahabadzie, gdzie 30 milionów ludzi gromadzi się w tym
samym czasie podczas sakralnych kąpieli w Gangesie. Słuchamy
naukowców, którzy wiercą na lodowcu w Grenlandii tunele
o głębokości 2 kilometrów, a także badają dziewicze ujęcia wody
na północny Kolumbii Brytyjskiej. Nakręcony techniką 5K o wysokiej rozdzielczości film pełen spektakularnych ujęć, pokazuje
wodę jako element formujący Ziemię, jak również wynik naszych
potrzeb lub po prostu codzienny komponent naszego życia.
Mamy tu szansę poznać jak działa ta wspaniała siła natury, którą

tak często lekceważymy i traktujemy zbyt użytkowo. Staramy
się za wszelką cenę ukształtować wodę, mieć nad nią przewagę, zapominając, że ten żywioł kształtuje również nas samych.
A przecież niedługo może okazać się, że woda na naszej planecie
po prostu zaniknie.
Film jest drugim, po Sfabrykowanym krajobrazie, projektem
znanego duetu filmowego: reżyserki Jennifer Baichwal i znanego
fotografa Edwarda Burtynsky’ego. W przypadku Burtynsky’ego
jest to trzecia część większego projektu, zatytułowanego Woda,
w którego skład wchodzą książka Burtynsky: Water oraz wystawa fotografii na temat wody. A.P.
“Watermark” is a feature documentary from multiple-award
winning filmmakers Jennifer Baichwal and Nick de Pencier, and
renowned photographer Edward Burtynsky, marking their second
collaboration after “Manufactured Landscapes” in 2006. The film
brings together diverse stories from around the globe about our
relationship with water: how we are drawn to it, what we learn
from it, how we use it and the consequences of that use. We
see massive floating abalone farms off China’s Fujian coast and
the construction site of the biggest arch dam in the world – the
Xiluodu, six times the size of the Hoover. We visit the barren
desert delta where the mighty Colorado River no longer reaches
the ocean, and the water-intensive leather tanneries of Dhaka.
We witness how humans are drawn to water, from the U.S. Open
of Surfing in Huntington Beach to the Kumbh Mela in Allahabad,
where thirty million people gather for a sacred bath in the Ganges
at the same time. We speak with scientists who drill ice cores two
kilometers deep into the Greenland Ice Sheet, and explore the
sublime pristine watershed of Northern British Columbia. Shot
in stunning 5K ultra high-definition video and full of soaring aerial
perspectives, this film shows water as a terraforming element, as
well as the magnitude of our need and use. In “Watermark”, the
viewer is immersed in a magnificent force of nature that we all too
often take for granted – until it’s gone.
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Energized
Czym Zaróbmy jeszcze więcej było dla sektora finansowego,
a Nakarmimy świat dla przemysłu spożywczego, tym Zenergetyzowani, kolejny austriacki zaangażowany film dokumentalny, jest dla
przemysłu energetycznego. Oto na naszych oczach zdekonstruowany zostaje mit, że głównym zadaniem sektora jest dostarczanie
energii ludziom na całym świecie. Poprzez szereg przykładów twórcy
filmu obnażają interesy największych monopolistów na rynku, „trupy”
w szafach prowadzonej od lat polityki (np. zniszczenie środowiska
w Albercie czy skala toksycznych odpadów składowanych na
wybrzeżach Francji), a także zabiegi, by uniemożliwić decentralizację
sektora przez oddolne ruchy lokalnych społeczności. Film rozprawia
się również z szeregiem klisz, przez które postrzegamy współczesną
energetykę, jak np. brak możliwości zaspokojenia naszych potrzeb
energetycznych bez konieczności niszczenia własnej egzystencji.
Obserwujemy m.in. austriackiego rolnika, który poprzez pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego swojego gospodarstwa
różnymi formami energii odnawialnej, we współczesnym globalnym
świecie wiedzie żywot człowieka poczciwego. E.S.
Nuclear disasters, wars over oil and gas, climate change and ever-increasing energy consumption: We have reached an important
crossroads. To keep on going like this is not an option. But how
can we meet our energy needs without destroying our own existence? Is there such a thing as clean energy and efficient technology?
And if so, why aren’t we using it?
“Energized” takes viewers on a journey through the crazy world
of energy. From the perspective of those affected as well as pioneers
and critics, this film documents the desperate attempts to tap the
planet’s last oil and gas deposits and to conceal the risks of nuclear
energy. It also sheds light on the impact of the gigantic water and solar power plants, debunking popular myths about renewable energy,
and takes a look at some other solutions, which cannot be put into
practice. The film ultimately shows how this whole business is not
about providing people with what they need, but about promoting
energy systems that enable certain people to make a fortune.

A USTRIA 2014,
92 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Hubert Canaval
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Leni Lauitsch
PRODUCENT / PRODUCER: Helmut Grasser
PRODUKCJA / PRODUCTION: Allegro Film Produktions
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Berlin / IFF Berlin
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Walking Under Water
Badjao to społeczność nomadów morza, ludzi-ryb, zamieszkujących tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją. Przez wieki żyli
jak ryby, większość życia spędzając w wodzie. Dzieci Badjao uczą
się szybciej pływać niż chodzić, a dorośli doprowadzili do perfekcji
trudną sztukę free-divingu. Potrafią chodzić i polować na dnie
oceanu, wstrzymując oddech przez wiele minut. Ich oczy są przystosowane do ostrego widzenia pod wodą. W zderzeniu z nowoczesną cywilizacją ich życie zmienia się gwałtownie. Nieposiadający
żadnych dokumentów nomadzi traktowani są często jak nielegalni
imigranci. Wysepki, na których od setek lat mieszkali (i czerpali
wodę pitną), sprzedawane są pod zamknięte luksusowe kurorty.
Badjao nie mają tam wstępu. Wypierani do skupionych wokół miast
slumsów, nieuchronnie tracą swoje umiejętności.
10-letni Sari podejmuje naukę u swojego wujka Alexana, ostatniego nurka głębinowego na wyspie Mabul. Alexan postanawia
przekazać swój warsztat Sariemu, ponieważ nie może pogodzić
się z myślą, że pod wpływem zachodniej cywilizacji świat jego
przodków znika. Uczy go nie tylko niebezpiecznej sztuki nurkowania przy użyciu rurki i sprężarki powietrza, ale również odkrywa
przed nim magiczne legendy i zwyczaje Badjao.
Nasi bohaterowie każdego dnia borykają się z przeciwnościami (m.in. psującym się ciągle silnikiem), a podczas głębokich
nurkowań wynurzają się szybko, narażając się na chorobę

dekompresyjną. W ten sposób wyławiają kilka ryb, co pozwala
im przeżyć, ale również uciec do pięknego podwodnego świata,
w którym czują się jak prawdziwi królowie, gdzie zapominają
o odrzuceniu i problemach czekających na powierzchni.
Mała łódka Alexana mija kolejne wyspy, domki na morzu, nowe
kurorty... Sari stoi przed dylematem, czy zostać z wujkiem i uczyć
się sztuki nurkowania kontynuując tradycje Badjao, czy też wybrać
bezpieczniejsze i lepiej płatne zajęcie w ośrodku turystycznym.
Historia Alexana i Sariego to opowieść o dojrzewaniu
i przyjaźni, harmonii ze światem natury, zmaganiu się z morzem
i jego niebezpieczeństwami. Historia o przypływach i odpływach,
które stają się metaforą historii o życiu, w którym nie wszystko
jest przewidywalne i nic nie jest stałe. Film o przemijaniu, gdzie
stare ustępuje nowemu, a w miejsce jednej cywilizacji pojawia się
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
następna. 
Borneo. Somewhere on the edge of the Sulu and Celebes Seas
lives a tribe of ocean nomads: the Badjao. They live like fish, spending most of their life in water. Their children learn to swim before
they can walk, and adults have mastered the art of free diving to
perfection. They can walk and hunt on the sea bed holding their
breath for five minutes and their eyes are adapted to focus underwater. They are happy people in the beautiful underwater world.
This could be our story twenty years ago, but it is not any
more. Today, the Badjao are pushed to extinction by modern civilisation. They have become strangers on their own waters with no
IDs, no citizenship and no money. We call them illegal immigrants.
10-year-old Sari and his uncle Alexan, the last Badjao compressor
diver from Mabul island, set out to sea. Alexan teaches Sari dangerous
fishing techniques and he shares with him his wisdom and a lifetime
experience as a Badjao. “Walking Under Water” is a story about the
growing up of a little boy and his friendship with an experienced fisherman, who wants to pass on his skills. Alexan cannot come to terms
that the world as he knows it and that of his ancestors is over. Sari has
to find his path in life in the changing world.

POLSKA / POLAND 2013,
76 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Eliza Kubarska
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Piotr Rosołowski
PRODUCENT / PRODUCER: Monika Braid
PRODUKCJA / PRODUCTION: Braidmade Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Hot Docs Toronto
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DZIEWCZYNA Z PISTOLETEM
A Girl and a Gun

USA 2013,
76 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Cathryne Czubek
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Cathryne Czubek
PRODUCENCI / PRODUCERS: Cathryne Czubek,
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Jessica Wolfson
Salted Productions

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

MFF Roterdam / IFF Roterdam; FF Tribeca;
FF Sarasota

Kobieta z bronią zazwyczaj budzi w ludziach mieszane uczucia
– nie do końca wiadomo, kim tak naprawdę jest. Policjantką?
Gangsterką? Miłośniczką broni? Film prezentuje feministyczne
spojrzenie na jedno z najbardziej męskich narzędzi. Reżyserka
portretuje zwykłe kobiety w różnym wieku żyjące w Stanach
Zjednoczonych, które z różnych powodów przywiązane są do
broni. Jedne posiadają ją w celu obrony lub z powodu potrzeby
kontroli. Inne podchodzą do niej jak do rekreacji lub jest ona dla
nich kwestią tradycji rodzinnej. Jeszcze inne traktują ją jak symbol
władzy. Są też takie, które z różnych powodów sprzeciwiają się
broni, podchodząc do niej krytycznie – jak do narzędzia siejącego
destrukcję i czyniącego więcej szkód niż pożytku. Kobiety z bronią to również ciekawy wątek podejmowany w kinie. Na przykładzie fragmentów różnych filmów, w tym tak znanych jak: Thelma
i Louise czy Odważna, reżyserka pokazuje, czym tak naprawdę
jest portret uzbrojonej femme fatale w kinie i jaką rolę on w nim
pełni. Z kolei instruktorka tai chi Robin Natalan, z którą reżyserka
przeprowadza niezwykle szczery wywiad, podkreśla jeszcze
jeden aspekt posiadania broni przez kobiety. Sama stała się jej
właścicielką w obawie przed swoim byłym brutalnym partnerem
i choć ma do niej ambiwalentny stosunek, została zmuszona do
jej zakupu w celu samoobrony. Niemal każda z pokazanych w filmie kobiecych historii z bronią jest powiązana z mężczyznami, co
pozwala wysnuć wniosek, że relacje między kobietami a mężczyznami mają wpływ na stosunek kobiet do broni. W filmie pojawia
się również ciekawy materiał archiwalny, a także interesujące
socjologiczne i psychologiczne komentarze na temat relacji kobiet
z bronią. Dzięki temu zmienia się on w intymny, lecz bardzo kompleksowy portret współczesnej kobiety, która próbuje odnaleźć się
w świecie pełnym broni. A.P.
“A Girl and a Gun”, presents a feminine perspective on one of the
most masculine tools of modern times. Filmed throughout the US,
this documentary delves into the psyche of the American gun world
to understand the complex relationship between American women

and their guns. Penetrating far beyond Hollywood’s hyper-sexualized femme fatales, the film candidly explores the modern American
woman through intimate portraits encompassing issues of preservation, power, feminism, and violence. Punctuated with archival
footage and expert commentary to provide a rich historical and
cultural context, “A Girl and a Gun” illuminates a complex portrait of
a deadly serious issue. The intimate and graphic portrayals in “A Girl
and a Gun” are of women who’ve carved themselves a home in the
gun community, but their personal journeys in one way or another
reflect the same issues every woman faces today.

WAR

Hilton! – Here for Life
Hilton to nie tylko nazwa znanego na świecie pięciogwiazdkowego hotelu, lecz również szczególnego rodzaju apartamentowca
prowadzonego przez społeczną fundację na przedmieściach
wschodnich Helsinek. Mieszkają tu ludzie wyrzuceni poza
nawias społeczny: outsiderzy, bezrobotni i bezdomni, w róż-

nym wieku i z różnym bagażem życiowym. Większość z nich
nie skończyła jeszcze trzydziestki, ale w życiu przeżyli i widzieli
już prawie wszystko. O przyszłości myślą raczej w czarnych
barwach, odczuwając strach, smutek i frustrację, dla której nie
znajdują ujścia. Nie widzą perspektyw, stoją pod ścianą, uderzając głową w mur, a niektórzy śpią z nożem pod poduszką, bo
życie nie nauczyło ich niczego więcej. W filmie poznajemy pięciu
z nich: Janne, Toniego, Mirę, Pete’a i Makego. Bezskutecznie
próbują oni odzyskać kontrolę nad własnym losem i z trudem
przyznają, że życie wykluczyło ich poza nawias społeczny.
Trzymają się razem, a Make, czyli przywódca grupy, stara się
zawsze mieć lodówkę pełną jedzenia, aby żaden z nich nigdy
nie był głodny. Za wszelką cenę pielęgnują wzajemne relacje, bo
czują, że wspólnotowość to dla nich jedyna szansa na powrót
do normalności.
Reżyserka z niezwykłą prostotą i szczerością pokazuje
starania tych młodych ludzi o utrzymanie się przy życiu i zachowanie godności. Bez przesadnego romantyzmu pokazuje nam
czystość ich wzajemnych uczuć, a także rodzinne więzy, które
starają się współtworzyć. Dynamiczny montaż łączący impulsywne ujęcia przypominające tempem i charakterem zdjęcia,
jakie bohaterowie robią sobie telefonem komórkowym, oddaje
dynamizm ich osobowości. Film skłania do zredefiniowania pojęcia rodziny i roli, jaką pełni ona we współczesnym społeczeństwie. A.P.
A roughly beautiful “Hilton! – Here for Life” gives the viewer
a glimpse of life in a modern society, a life that young persons
lead. Janne, Toni, Mira, Pete and Make live in a tenement owned
by a youth foundation. Their attempts to take control over their
own lives have been in vain. Toni says that it is gruesome to
see oneself as socially excluded, but apparently he is just that.
Despite of these facts, the group sticks together. Make, the
father figure, has his freezer full of food: nobody has to leave his
place hungry.

FINLANDIA / FINLAND 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Virpi Suutari
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Heikki Färm
PRODUCENT / PRODUCER: Markku Tuurna
PRODUKCJA / PRODUCTION: Filmimaa Ltd
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DOK Lipsk: Nagroda Federacji Związków

Zawodowych / DOK Leipzig: Prize of the Trade Union;
FF Tampere; Doc Point Helsinki; Nordisk Panorama
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KALYUG
Kalyug

WŁOCHY / ITALY 2013,
74 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Juri Mazumdar
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Anke Riester
PRODUCENCI / PRODUCERS: Heidi Gronauer, Lorenzo

Paccagnella
ZeLIG School for
Documentary, Television and New Media

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

DOK Lipsk / DOK Leipzig; Hot Docs Toronto

Susan Sontag w słynnym eseju Choroba jako metafora.
AIDS i jego metafory pisała, że po syfilisie, gruźlicy i raku to
HIV/AIDS stało się generatorem metafor, symboli, mitów
– jednym słowem: mistyfikacji, które wyjątkowo łatwo rozpowszechniły się w kulturze, zasłaniając realny wymiar choroby.
Sontag ukazała, jak wielki wpływ nadużycia językowe mają na
demonizację choroby i cierpiących na nią pacjentów. Swoją
analizę – z konieczności – oparła jednak na doświadczeniach
świata Zachodu. Jak wygląda jednak życie codzienne chorych
na HIV/AIDS w innych regionach świata? Jakie metafory wytwarzają tamte społeczeństwa? Dawno temu kazirodczy związek
brata i siostry zapoczątkował Kalyug – wiek upadku w hinduskiej
kosmologii. Dziś dla środkowoindyjskiego plemienia Bhil, Kalyug
wciąż trwa. Ludność nękana przez biedę, bezrobocie i epidemię
AIDS, szuka zrozumienia tej sytuacji. Z jednej strony zwraca się
do starożytnej mądrości, tkwiącej w legendach opowiadanych
przy ognisku przez starca, z drugiej – do młodego studenta medycyny, który rozwozi leki i informuje o koniecznej profilaktyce.
Ani jeden, ani drugi nie zapewnia jednak ozdrowienia. Wyrafinowana, choć nieśpieszna, konstrukcja Kalyug sprawia, że dawne
narracje wciąż przenikają współczesne wydarzenia, a historie
pradawnych duchów wcielają się w realne postaci, zamieszkujące dzisiejsze Indie. E.S.
“The Spirit Maneto descended upon the earth. The humans
screamed in terror. The eagle “Gardan Udhi” flew away instantly to
please the demon with pieces of meat...”
The villagers listen closely to the old man. He tells them
about the dark age “Kalyug”. About the tragical princess Zahama. About the mighty plague-demons and about the healer
who has the power to tame them. The Bhil, an indigenous tribe
in central India, roam the no man’s land between their ancient
world and the raging modern India. Three mythological principles turn into three stories of loss, guilt, hope and being human
in midst of today’s chaos.
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Happiness
Bhutan to jedno z najmniej rozwiniętych państw na świecie o jednym z najniższych poziomów rozwoju społeczno-gospodarczego.
W 1956 roku zniesiono tu niewolnictwo. Ponad 90% mieszkańców jest zatrudniona w leśnictwie i rolnictwie, a dopiero w latach
70. ubiegłego wieku powstały tu pierwsze obiekty przemysłowe.
W 1972 roku z inicjatywy króla Jigme Singye Wangchucka wymyślono w Bhutanie wskaźnik szczęścia narodowego brutto (GNH),
który przyczynił się do powstania Światowego Indeksu Szczęścia
(HPI). Jest on dziś coraz częściej brany pod uwagę – zamiast PKB
– jako wyznacznik rozwoju państw. Społeczeństwo Bhutanu należy
do najszczęśliwszych na świecie, pomimo, że poziom życia wcale
nie jest tu najwyższy. Dostęp do internetu ma zaledwie 15 tysięcy
użytkowników, a posiadaczy telefonów komórkowych jest 23

tysiące. Nie istnieją związki zawodowe, a do niedawna nie było też
partii politycznych. W 2005 roku wprowadzono zakaz sprzedaży
wyrobów tytoniowych, a telewizja i internet są dostępne dopiero
od 1999 roku. Zgodę na ich wprowadzenie wydał król Wangchuck,
bo miały pomóc w szybkim rozwoju kraju i powiększyć wskaźnik
szczęścia narodowego brutto. Reżyser w poetycki i dowcipny
sposób śledzi proces upowszechniania telewizji w Bhutanie
w górskiej wiosce Laya, położonej daleko w Himalajach i będącej
ostatnim miejscem, w którym nie ma dostępu do elektryczności
i w którym nie działa telewizja. 9-letni chłopiec o imieniu Peyangki,
który został oddany przez matkę do klasztoru, bardzo chce mieć
telewizor i wierzy, że dzięki temu będzie w życiu szczęśliwy. Gdy
jego wuj decyduje się na zakup odbiornika, musi udać się w tym
celu w trzydniową podróż do stolicy kraju – Thimphu. Telewizor zapewni chłopcu dostęp do 46 stacji przez 13 godzin dziennie, ale jak
wpłynie to na osobowość dziecka, które przez tyle lat żyło w izolacji
od świata komercji, pieniądza i szołbiznesu?
Przepięknie sfilmowana Kraina szczęścia zachwyca poziomem zdjęć, a sam w sobie okazuje się ciekawym portretem tego,
w jaki sposób postęp gospodarczy i kulturalny zmienia tradycyjne
społeczeństwa i kultury. A.P.
In 1999, King Jigme Wangchuck approved the use of television and
internet throughout the largely undeveloped nation of Bhutan, assuring the masses that rapid development was synonymous with the
“gross national happiness” of his country, a term he himself coined.
Director Thomas Balmès’ film “Happiness” begins at the end of
this process as Laya, the last remaining village tucked away within
the Himalayan Kingdom, becomes enmeshed in roads, electricity,
and cable television. Through the eyes of an eight-year-old monk
impatient with prayer and eager to acquire a TV set, we witness the
seeds of this seismic shift sprouting during a three-day journey from
the outskirts of Laya to the thriving capital of Thimphu. It is here the
young boy discovers cars, toilets, colorful club lights, and countless
other elements of modern life for the first time.

FRANCJA, FINLANDIA / FRANCE, FINLAND 2013,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Thomas Balmès
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Thomas Balmès, Nina Bernfeld
PRODUCENCI / PRODUCERS: Thomas Balmès
PRODUKCJA / PRODUCTION: TBC PRODUCTIONS
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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KUCHNIA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW
The Dream

HISZPANIA / SPAIN 2014,
82 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Franc Aleu
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Jo Sol
PRODUCENT / PRODUCER: Jaume Roures
PRODUKCJA / PRODUCTION: Mediapro
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin / IFF Berlin

The San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants to prestiżowy ranking przygotowywany na podstawie głosów ponad 900 ekspertów
z branży restauracyjnej. W 2013 roku na czele plebiscytu znalazła się
restauracja El Celler de Can Roca. Prowadzona przez trójkę braci
Roca kuchnia to jednak zjawisko wykraczające poza zmysł smaku.
Jak mówi jeden z braci: „Już nie rozważamy, czy danie nam smakuje, czy ma dla nas sens, czy jest powiązane z tym, jak postrzegamy
kuchnię, naszą historię czy korzenie. Obecnie naszą intencją jest
wzbudzanie emocji. Traktujemy danie tak, jakby jego podstawą była
nostalgia, strach lub erotyzm. Postrzeganie kuchni wykroczyło poza
granice, które obowiązywały dotychczas”. Film to wspólny projekt
braci Roca oraz artysty wizualnego Franca Aleu – rodzaj opery kulinarnej, interaktywnego doświadczenia łączącego wszystkie zmysły
poprzez jedzenie, wino, muzykę, poezję, sztuki wizualne, inżynierię
i nowoczesne technologie. 12 gości, 12 dań i 12 win okraszonych
specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Kamera
towarzyszy artystom w tym transkulturowym, międzydyscyplinarnym
i post-zmysłowym dialogu, a także portretuje moment, w którym
12 śmiałków zasiada do kolacji. Jak skończy się ten eksperyment:
synergią zmysłów czy biegunką? E.S.
The film uses discourse characteristic of the documentary film
genre combined with the narrative resources of experimental film,
fiction and animation. For the first time ever, the creative talents of
musicians, poets, artists, composers, singers, and visual artists
from around the world come together for a dining experience fusing
art and cuisine. “The Dream” shatters the boundaries of every artistic, spatial and conceptual discipline to make way for a marriage
between opera and gastronomy, with art and intellectual thought
as the driving forces behind the project. The experience provides
spectators with an opportunity to witness the birth of this adventure
and a provides an opportunity to delve into the underlying creative
emotions of the discourse that is the Roca Brothers’ cuisine, which
aims to arouse feelings and emulate the experience of the dinner
guests in attendance at the event held in Barcelona.
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The Manor
The Manor to nazwa małego striptizerskiego klubu położonego przy autostradzie na obrzeżach Toronto. Od trzydziestu lat
prowadzi go kanadyjska rodzina Shawneya Cohena, współreżysera filmu, czerpiąc całkiem niezłe zyski. Właścicielem klubu

jest ojciec Cohena – otyły sześćdziesięcioletni Roger, który nie
zna umiaru w jedzeniu i obżera się nim ponad miarę. Waży dziś
ponad 100 kg i szykuje się do operacji żołądka. Matka – Brenda
– jest jego przeciwieństwem. Ta filigranowa kobieta ma jednak
poważne problemy z jedzeniem, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Shawney ma jeszcze młodszego brata Sammy’ego,
z którym wspólnie zarządza klubem i kilka dni w tygodniu
pracuje za barem. Nie ma z nim jednak najlepszych relacji.
W przeciwieństwie do Shawneya, Sammy nie ma oporów przed
pracą w klubie, a w dodatku jego dziewczyna nie jest Żydówką
i pracuje – o ironio – jako dietetyczka.
Ta pełna kontrastów rodzina staje się dla Shawneya tematem filmu, będącego próbą krytycznego, ale bardzo intymnego
spojrzenia na ludzi starających się za wszelką cenę zachować
rodzinne relacje, pomimo olbrzymich różnic, jakie w rzeczywistości ich dzielą. Nie ma tu miejsca na zakłamania, sentymentalizm, czy unikanie niewygodnych tematów. Jest za to naga do
bólu prawda, która czasem okazuje się niełatwa do oglądania
i zniesienia. W niektórych momentach trudno nawet sympatyzować z Shawneyem, ale gdyby reżyserem filmu nie był członek tej
rodziny, z pewnością efekt nie byłby tak ciekawy i prowokujący
do myślenia. Mamy tu przecież do czynienia z filmową rodzinną
wiwisekcją, którą twórca z zaskakującą odwagą i szczerością
dokonuje na naszych oczach na sobie i własnej rodzinie. A.P.
Shawney calls himself a filmmaker, but he’s been a strip-club
manager for longer. When he was six his father bought “The
Manor”, a small-town strip club. Thirty years later, the family’s
lifestyle has got the better of them. While his 400-pound father
prepares for stomach-reduction surgery, his 85-pound mother
has her own complicated relationship with food. Shawney’s role
as struggling filmmaker and outcast son provides a rare glimpse
into a family facing the consequences of their livelihood and dependence. Told with humor and frankness, this film is an intimate
portrait of people struggling to call themselves a family.

KANADA / CANADA 2013,
78 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Mike Gallay

Shawney Cohen,

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Chris Mably
PRODUCENT / PRODUCER: Paul Scherzer
PRODUKCJA / PRODUCTION: Six Island Productions
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Karlowe Wary: Honorowe Wyróżnienie

dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego / IFF Karlovy
Vary: Honorable Mention Best Documentary; Hot Docs
Toronto; MFF Zurych / IFF Zurich
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FINLANDIA, DANIA / FINLAND, DENMARK 2013,
85 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Susanna Helke
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Susanna Helke,

Marko Luukkonen

PRODUCENT / PRODUCER: Cilla Werning
PRODUKCJA / PRODUCTION: For Real Productions
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 – IDFA Amsterdam; Visions du Réel, Nyon; DOK
Lipsk / DOK Leipzig; MFF Chicago: Nagroda Specjalna
Jury / IFF Chicago: Jury Special Prize; MFF Montreal /
IFF Montreal; Nordisk Panorama

ODRZUCENI W AMERYCE
American Vagabond
James Temple i Tayler Johnson to para młodych gejów, którzy
szukają akceptacji i szczęścia w San Francisco. Rodzice Jamesa wyrzucili go z domu, gdy dowiedzieli się, że jest gejem. Para
zdecydowała się wyjechać z rodzinnego małego amerykańskiego miasteczka do mekki gejów, głęboko wierząc, że tam
właśnie odnajdzie upragniony spokój i zrozumienie. Szybko
jednak okazało się, że miejsce, które miało być szczytem ich
skrytych marzeń, w rzeczywistości nie ma im tak naprawdę nic
do zaoferowania. W San Francisco oboje żyją jak bezdomni,
śpiąc w parku i utrzymując się z żebrania i usług seksualnych,
które dla pieniędzy świadczą w środowisku tamtejszych gejów.
Czują się wyobcowani i samotni, a głód, brak domu i normalności zaczyna coraz bardziej im doskwierać. Gdy sytuacja staje się
trudna do wytrzymania, James trafia do więzienia i zmuszony
zostaje do zmierzenia się z kolejną bolesną dla niego rzeczywistością. Film jest szczerym i bardzo poruszającym portretem
młodych ludzi, którzy zostali odrzuceni przez dorosłych i bez ich
pomocy próbują zachować wierność sobie i żyć zgodnie z własną osobowością. To również pouczająca filmowa lekcja pokory
wobec życiowych wyborów. A.P.
“American Vagabond” is a documentary film about runaway queer
youth living in the shadows of the promised city. James ran away
from his parents’ home because they didn’t accept that he is gay.
He tries to find refuge in San Francisco with his boyfriend, Tyler.
They thought they would find a community in the world’s gay mecca. Instead, they end up sleeping in a park and panhandling in the
city’s gay neighborhood. They find themselves stranded in a world
of homeless people and the community of other kicked-out queer
youth. Eventually, James has to face his past and the place he has
left behind.

WAR

The Doge’s Palace
To historia o prostym życiu, przyjaźni i marzeniach. Codzienna
ciężka praca i mieszkanie w unieruchomionym pociągu daleko od
domu kształtuje życie grupy robotników kolejowych. Męska społeczność dzieli ze sobą radości i troski oraz ponosi konsekwencje
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
życia z dala od swoich rodzin. 
It’s a story about simple life, friendship and dreams. The everyday
hard work and living in a train far away from home, shape the life
of a group of railway workers. The male community shares its joys
and fears and has to bear the consequences of being apart from
their families.

R UMUNIA / ROMANIA 2012,
27 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Julia Groszek
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Cristi Moldovan
PRODUCENT / PRODUCER: Dan Nutu
PRODUKCJA / PRODUCTION: Aristoteles Workshop
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – FF PLANETE+ DOC: premiera międzynarodowa

/ PLANETE+ DOC FF: international premiere
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PODWÓJNIE SKAZANI
The Condemned

ROSJA, WIELKA BRYTANIA / R USSIA, UK 2013,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Nick Read
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Nick Read
PRODUCENT / PRODUCER: Mark Franchetti
PRODUKCJA / PRODUCTION: Red Zed Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

IDFA Amsterdam; MFF Moskwa / IFF Moscow

Federalna kolonia karna nr 56 to rosyjskie więzienie o zaostrzonym
rygorze, przeznaczone dla najniebezpieczniejszych morderców.
Ta jedna z najbardziej niedostępnych i – jak do tej pory – zamkniętych dla świata rosyjskich instytucji penitencjarnych, położona
jest w sercu Uralu, siedem godzin samochodem od najbliższego
miasta, osiem godzin od najbliższego lotniska w Jekaterynburgu,
w otoczeniu niekończącej się tajgi o powierzchni większej niż całe
Niemcy. Więzienie wygląda jak sowiecki gułag otoczony ostrym
jak brzytwa drutem i strażniczymi budkami. Nie ma tu ani chwili
ciszy – w powietrzu cały czas słychać odgłosy ludzi, trzaskających
drzwi i przekręcanych w zamkach kluczy. Odsiaduje tu wyroki 260
więźniów, z których każdy popełnił kiedyś morderstwo. Wszyscy
łącznie zabili 800 osób. Są wśród nich ludzie psychicznie chorzy,
z natury źli lub też tacy, którzy po prostu stracili panowanie nad
sobą w niewłaściwym miejscu i czasie. W najcięższym bloku
przebywają skazani za najgorsze morderstwa. Odsiadują wyroki
samotnie, w celach o powierzchni 5 m², mając tylko godzinę świeżego powietrza dziennie.
W filmie poznajemy sześciu więźniów: kontraktowego
zabójcę, który udawał przed rodziną, że zajmuje się biznesem
paliwowym, twardziela, który 40 lat spędził za barem, mrocznego mordercę, któremu nie podają ręki nawet współwięźniowie,
przepełnionego złem sześciokrotnego zabójcę, a także więźnia,
który po 20 latach więzienia boi się wolności oraz mordercę, który
przebywa w więzieniu od 26 lat. Wszyscy w niezwykle szczery
sposób opowiadają przed kamerą o popełnionych zbrodniach
i karze, próbując zdefiniować, czym jest dla nich pojęcie wolności,
skruchy i przebaczenia. Przede wszystkim jednak starają się nie
zwariować w tak niesamowicie klaustrofobicznym miejscu. A.P.
Federal Penal Colony No. 56 is situated in central Russia, in the
middle of a forest larger than Germany and a seven-hour drive
from the nearest city. In winter, temperatures fall to 40 below zero.
There are 260 prisoners serving out their sentences here, all of
them for murder. Following tough negotiations, filmmakers Nick

Read and Mark Franchetti managed to gain access to this isolated
world, where they focused their meticulous eye for detail on the
prisoner’s daily lives. The sounds of slamming doors, bars and
locks accompany Read’s shots of cells and marked bodies in the
blue light of the taiga. In the toughest block, the prisoners live alone
in bare cells a mere five meters square (54 square feet), and get
just an hour of fresh air each day. Elsewhere, groups of men live
in a more domestic environment where the biggest challenge is
not the isolation, but the internal hierarchy. In remarkably candid
interviews, the men talk about their crimes and their punishments.
How do they stop themselves from going mad in a place like this?
What does freedom mean to them? Is penitence and forgiveness
possible for their terrible deeds? The prison’s director of 26 years
also has his say. He too is condemned to this godforsaken place,
not as punishment, but by a contract.
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Optical Axis
Maksim Dmitriew – rosyjski fotograf działający na początku XX
wieku – był jednym z twórców fotoreportażu. Jego zdjęcia z Niżnego
Nowogrodu i okolic ukazywały codzienne życie wszystkich warstw
rosyjskiego społeczeństwa: bezdomnych, robotników, członków
religijnych sekt, a także bogatych bankierów i mieszczan. Jego prace
wystawiano na całym świecie, a krytycy pisali, że jest zakochany
w rzeczywistości. Sto lat później jego dzieło postanowiła wykorzystać
Marina Razbieżkina, znana z nostalgiczno-rozliczeniowej fabuły Czas
żniw (2004) oraz antyputinowskiego filmu dokumentalnego Zimo,
idź precz! (2012). Podobnie jak Dmitriew, będąc wierna szlachetnej
prostocie, nie bawiła się w awangardowe rozwiązania. Na wielkich
płachtach wydrukowała klasyczne portrety jego autorstwa i ustawiła
w tych samych miejscach, gdzie wykonano je sto lat wcześniej. Do
ich oglądania zaprosiła współczesnych Rosjan – parających się tymi

samymi zawodami, co ich przodkowie zastygli na fotografiach. Ten
prosty gest uruchamia lawinę sensów – o Rosji pisze się, że jest krajem, w którym przez wiele lat lepiej było nie wspominać o przeszłości, jakakolwiek by ona była. Lata komunizmu to niszczenie tkanki
społecznej, przesiedlenia, negowanie religii i tradycji. Razbieżkina
pokazuje, że ten proces był skazany na porażkę – poczucie więzi
z przeszłością to jedna z podstawowych namiętności człowieka,
nawet tak ciężko doświadczonego przez historię jak mieszkańcy
złowrogiego Imperium. Reżyserka z czułością i uwagą portretuje
przeróżne klasy i zawody: od bezdomnych przez robotników, chłopów, lekarzy, striptizerki, aż po oligarchów… Co zmieniło się przez
cały wiek? Trudno nie dostrzec, że sto lat temu lekarze przypominali
bohaterów Czechowa szukających sensu życia w służbie społeczeństwu. Ich mądre, uważne twarze zabawnie korespondują z dzisiejszą
służbą zdrowia. Życie na wsi natomiast wygląda podobnie – te same
drewniane domy. Nawet sztuka produkowania łyżek za pomocą
solidnego pieńka i małej siekiery wciąż pozostaje żywa. Podobnie jest
u uduchowionych starowierców – gdyby nie stroje, łatwo można by
pomylić epoki. Również oligarchowie nie czują dysonansu patrząc na
nowogrodzkich bankierów, pozujących fotografowi w skąpanych złotem wnętrzach. Dziś towarzyszy im podobna scenografia i poczucie,
że są na szczycie społecznej drabiny… To nie jest imperialna, butna
Rosja, jaką znamy z ostatnich przekazów mediowych. Bohaterowie
są niczym wyjęci z książek Mariusza Wilka – trochę zagubieni, zadziwieni przeszłością, ze wschodnią pokorą znoszący ciężkie warunki
życia, pełni ciepła i potrafiący spojrzeć na siebie z dystansem. W.D.
“Optical axis” is the imaginary line, which represents the light
traveling through a lens. The film by Marina Razbezhkina takes us
through two lenses as the film crew travels to the original shooting
locations of hundred year-old photographs in Nizhny Novgorod.
The homeless, the strippers, the factory workers, and the doctors
all take their turns to compare the past with the present. A lot has
changed during those hundred years, and the camera brings the
past beautifully present.

ROSJA / R USSIA 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Marina Razbieżkina
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Denis Kleblejew,

Irina Uralskaja

PRODUCENT / PRODUCER: Marina Razbieżkina
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Marina Razbezkhina Studio

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Doc Point Helsinki
2013 – DOK Lipsk / DOK Leipzig
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SOUL FOOD STORIES
Soul Food Stories

BUŁGARIA, FINLANDIA / BULGARIA, FINLAND 2013,
69 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Tonislav Hristow
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Orlin Ruewski,

Peter Flinkenberg

PRODUCENT / PRODUCER: Boris Despodow
PRODUKCJA / PRODUCTION: Arthause Blockbusters
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam; MFF Busan / IFF Busan

Satowcza to mała wieś w południowo-zachodniej Bułgarii
zamieszkała przez 2021 mieszkańców o różnym etnicznym pochodzeniu i odmiennych wyznaniach. Wśród nich są prawosławni
Bułgarzy, muzułmańscy Turcy i Pomakowie oraz ewangeliczni
Cyganie. W przeszłości podzieleni i skonfliktowani, dziś odnaleźli
doskonały sposób na wzajemne porozumienie. Jest nim bardzo
proste medium, jakim okazuje się wspólne jedzenie. Film pokazuje, w jaki sposób może ono połączyć nie tylko ludzi, lecz również
narody, a także wzbogacić życie każdego z nas. Mieszkańcy
Satowczy tworzą kluby miłośników jedzenia, bo lubią gromadzić
się razem przy stole, gdzie każdy z nich wnosi własne nawyki,
przyzwyczajenia i tradycje. W filmie poznajemy siedmiu mężczyzn
w średnim wieku, członków jednego z klubów, którzy regularnie
spotykają się od 45 lat, rozwiązując palące problemy świata przy
stole – przy dobrym jedzeniu. Każdy z nich jest zupełnie inny i żyje
w kompletnie różnym świecie zarówno pod względem religijnym
i etnicznym, jak również polityczno-ideologicznym. Jeden walczy
o akceptację homoseksualizmu, gdy inny krytykuje homoseksualistów, uznając ich za dziwaków, którzy nigdy nie powinni zostać
członkami klubu. Tematem burzliwych dyskusji okazują się również kobiety, bo zdaniem członków klubu za złe relacje mężczyzn
z kobietami odpowiada telewizja, która wyrabia agresję i uczy
sprzeciwu. Wzajemne dyskusje rozpoczynają się dopiero wtedy,
gdy na stole pojawią się talerze z jedzeniem, a kończą – gdy
jedzenie z nich znika. Pełny talerz okazuje się tu ciekawym mikrokosmosem, przy którym gromadzi się cała wieś, której przeszłość
i teraźniejszość ulegają w tym czasie zawieszeniu. A.P.
“Soul Food Stories” zooms in on seven men, who meet regularly
and say they can solve all the world’s problems over a good meal.
But do the members of this club all live in the same world? While
one of the members argues for acceptance of homosexuals,
another dismisses them as “freaks” who cannot be allowed into the
club. Women are also a great topic for these heated discussions.
“Everything bad comes from TV. It taught our women to argue with

us”. This is the opening quote of the film, spoken by a man who
has to decide whether to grant the women of the village an extra
day in the clubhouse. The documentary shows interviews with this
motley group of seven, as well as a number of other members of
the aging village populace, including two Muslim women. Between
the contemplative inhabitants, there is also a Finnish family – the
first tourists to stay longer than 10 days in Satovcha.

WAR

Kismet
Tureckie opery mydlane cieszą się olbrzymią popularnością nie
tylko w Turcji, lecz również na Bliskim Wschodzie, w Północnej
Afryce, na Bałkanach i w Azji. Miliony widzów z zaciekawieniem śledzą losy bohaterów seriali, takich jak Noor, Fatmagul,
Suleiman, Thousand and One Nights czy Life Goes On. Tureckie
miasta, w których rozgrywają się losy bohaterów tych seriali,
przeżywają dziś oblężenie turystów, a rodzice nazywają dzieci
imionami ich głównych bohaterów. Film pokazuje, na czym tak
naprawdę polega fenomen popularności tureckich seriali, które
nie tylko potrafią łamać społeczne tabu, lecz również zjednoczyć
przed ekranem chrześcijan i muzułmanów. W filmie pojawiają się
gwiazdy seriali, jak również ich reżyserzy i scenarzyści, a także
komentarze socjologów i psychologów, analizujących to zjawisko.
Mamy również szansę poznać zagorzałych fanów, głównie kobiety, mieszkające w Abu Dhabi, Kairze, Atenach, Mostarze, Sofii

i Stambule. Okazuje się, że tureckie seriale mają olbrzymi wpływ
na ich życie i pomagają zmienić ich dotychczasowy sposób myślenia i zachowania. Pokazują alternatywną wizję świata, w którym
kobiety traktowane są z szacunkiem i miłością. Dają też nadzieję,
że prawdziwa i romantyczna miłość jest możliwa i nie zna religijnych i kulturowych podziałów. Wprowadzają w łagodny sposób
muzułmańskie kobiety w ideologię gender, uświadamiając im,
że nie są one wcale zdane wyłącznie na siebie i w każdej chwili
mogą przerwać milczenie i wziąć los we własne ręce. Tureckie
seriale nie tylko podbijają więc serca milionów widzów na całym
świecie, lecz wspierają również w krajach muzułmańskich debatę
na temat praw kobiet, przełamując kulturalne i religijne granice,
stając się dla wielu rodzajem ucieczki od ponurej społecznej
rzeczywistości. A.P.
Turkish soap operas are incredibly popular – and not just in Turkey.
Throughout the Middle East, North Africa, the Balkans and Asia,
millions of viewers are glued to every episode of series such as
“Noor”, “Fatmagul”, “Suleiman” and “Life Goes On”. The Turkish
cities used as locations have become tourist attractions, and huge
numbers of parents name their children after the main characters.
“Kismet” seeks out the secrets behind the soaps, which while
breaking taboos also count many strict Christians and Muslims
among their loyal audience. The film alternates interviews with the
stars, directors, and scriptwriters with analyses by sociologists and
portraits of faithful fans – most of them female – from Abu Dhabi,
Cairo, Athens, Mostar, Sofia and Istanbul. The soaps transcend
cultural and religious boundaries, and their devotees see them as
much more than a temporary escape from their often-dismal social
reality. They may swoon at the hotly debated romantic intrigues, but
they are also emboldened by the female characters, all of whom
are strong, independent fighters. Alongside illustrative scenes from
the series, the documentary brings us the personal stories of women who followed in the footsteps of their heroines to fight for their
rights, and to ultimately break free of oppressed lives.

CYPR, GRECJA / CYPR US, GREECE 2013,
57 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Nina Maria Paschalidou

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Michalis Aristomenopoulos

Rea Apostolides,
Yuri Averof, Nina Maria Paschalidou
PRODUKCJA / PRODUCTION: F.T. Forest Troop,
Anemon Productions
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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NIEMCY / GERMANY 2013,
97 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michael Obert
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Siri Klug
PRODUCENCI / PRODUCERS: Alexandre Tondowski,

Ira Tondowski
Tondowski Films,
ma.ja.de Filmproduktion

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam: Nagroda VPRO

dla Najlepszego Pełnometrażowego Filmu
Dokumentalnego / IDFA Amsterdam: VPRO Award for
the Best Feature-length Documentary

UCIEKINIER Z NOWEGO JORKU
Song from the Forest
Amerykański muzykolog, etnolog i globtroter Louis Sarno w młodości usłyszał w radiu pewną piosenkę, która wyjątkowo poruszyła
jego wyobraźnię i zafascynowała tak bardzo, że postanowił
prześledzić jej historię. Zaprowadziło go to do środkowoafrykańskiego tropikalnego lasu, gdzie odnalazł plemię Pigmejów o nazwie
Bajaka. Nigdy już nie wrócił do rodzinnego domu. Zamieszkał
z Pigmejami, nauczył się ich języka i związał się z Pigmejką, z którą
ma 13-letniego syna o imieniu Samedi. Przez lata nagrał ponad
1000 godzin muzyki Bajaków, a te unikalne nagrania zdecydował
się przekazać brytyjskiemu Pitt Rivers Museum w Oksfordzie.
Gdy jego syn poważnie się rozchorował, obiecał mu, że gdy
wyzdrowieje zabierze go do miejsca, z którego pochodzi. W końcu
nadszedł ten moment. 25 lat od wyjazdu z kraju Louis zabiera syna
w podróż do Stanów Zjednoczonych. Odwiedzają w Nowym Jorku
jego najlepszego przyjaciela – Jima Jarmuscha, który wspomina
ich wspólną młodość i opowiada o tym, jak Louis zmienił się po
pierwszym wyjeździe do Bajaków. Z kolei brat Louisa, który jest
jego całkowitym przeciwieństwem, zastanawia się jak to możliwe,
że obaj poszli w życiu zupełnie inną drogą. Okazuje się, że Samedi
całkiem nieźle odnajduje się w Stanach, ale niestety Louis czuje się
zupełnie obco w swojej ojczyźnie.
Ten niezwykle interesująco sfilmowany obraz jest debiutem
reżyserskim niemieckiego dziennikarza i autora Michaela Oberta,
który poznał historię Louisa Sarno dzięki przyjaźni z Jimem Jarmuschem. A.P.
As a young man, American Louis Sarno heard a song on the radio
that gripped his imagination. He followed the sound all the way to
the central African rainforest, where he found the music’s origin with
a tribe of hunters and gatherers, the Bayaka pygmies and he never
came back. Now, 25 years later, Louis lives as one of them, speaks
the Bayaka´s language and is raising his pygmy son, Samedi. Over
the years he has collected over 1000 hours of unique recordings
of Bayaka music, which he recently donated to the Pitt Rivers Museum in Oxford, England. Many years ago, when newborn Samedi

became gravely ill, Louis promised him to show him where he was
from. Now the time has come to fulfill this promise, and Louis takes
13-year-old Samedi on a journey to the world he left behind in the
United States. They visit Louis’ best friend Jim Jarmusch in New
York, who recalls their college days and how Louis changed after
his first visit to the Bayaka. While playing golf in his office, Louis’
wealthy brother wonders about how their lives followed such different paths. While Samedi manages America quite well, Louis feels
like a stranger in his old world.
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InRealLife
Czym tak naprawdę jest internet i jaki ma wpływ na nasze dzieci?
Aż 90% młodzieży w wieku od 14 do 17 lat posiada dziś konto na
portalu społecznościowym, a 62% z nich korzysta z gier online.
40% dzieci spędza więcej czasu w internecie niż w realnym
życiu z rodziną i przyjaciółmi, bo wirtualny świat jest dla nich
równoprawny z rzeczywistym i staje się integralnym elementem
życia. Reżyserka zabiera nas w podróż do świata współczesnych
brytyjskich nastolatków, sugerując wyraźnie, że zamiast obietnicy
wolności i otwartego łącza, internet usidla, a co więcej – silnie

uzależnia od komercyjnego rynku i reklam. Omamiając fałszywym
blaskiem, jaki pozornie bije z internetowych witryn, staje się dla
młodych ludzi źródłem alienacji i uzależnienia, a w dodatku naraża
na wiele niebezpieczeństw, w tym m.in. pornografię, cyberprzemoc i grooming. W filmie pojawiają się wypowiedzi samych
nastolatków na temat wirtualnego świata, jak również specjalistów
w tej dziedzinie. Jeden z badaczy z Massachusetts Institute of
Technology proponuje nawet nieco bardziej optymistyczne spojrzenie na internet, który jest dla niego częścią rozwoju ludzkości,
a jego wady, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, wirtualna sieć i tak rozwiąże samoistnie. Krytykuje on również potrzebę ochrony młodych ludzi przed zagrożeniem ze strony
internetu, gdyż jego zdaniem jest ona równie niedorzeczna, jak
zabranianie młodzieży oglądania filmów dla dorosłych. Z drugiej
strony mamy jednak szansę posłuchać niezwykle emocjonalnych
wypowiedzi rodziny pewnego 14-latka, który popełnił samobójstwo najprawdopodobniej w wyniku zbyt silnego uzależnienia
od internetu. Obserwujemy również uzależnionych od sieci
młodych ludzi, którzy opowiadają o stosunku do pornografii, gier
komputerowych oraz portali społecznościowych. Bardzo wyraźnie
widać, że internet to po prostu wielki biznes, w którym młodzi
ludzie traktowani są przedmiotowo i stają się bezsilni w zetknięciu
z jego machiną. Czy jako dorośli potrafimy jednak przeciwstawić
się niebezpiecznej pułapce, jaką jest dla naszych dzieci łatwy
i całodobowy dostęp do niczym niekontrolowanej sieci? A.P.
“InRealLife” asks what exactly is the internet and what is it doing to
our children? Taking us on a journey from the bedrooms of British
teenagers to the world of Silicon Valley, filmmaker Beeban Kidron
suggests that rather than the promise of free and open connectivity,
young people are increasingly ensnared in a commercial world.
Beguiling and glittering on the outside, it can be alienating and
addictive. Quietly building its case, “InRealLife” asks if we can afford
to stand by while our children, trapped in their 24/7 connectivity, are
being outsourced to the net?

WIELKA BRYTANIA / UK 2013,
86 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Beeban Kidron
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Neil Harvey
PRODUCENCI / PRODUCERS: Freya Sampson,

Beeban Kidron

PRODUKCJA / PRODUCTION:

Studio Lambert

Cross Street Films,

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Toronto / TIFF Toronto
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WŁOSKI DOM MODY
– HISTORIA W TRZECH AKTACH
The Director: An Evolution in Three Acts
Życie słynnej włoskiej projektantki mody, a obecnie dyrektor kreatywnej domu mody Gucci, Fridy Giannini, samo w sobie stanowi
fascynujący scenariusz filmowy. Urodzona w Rzymie w 1972 roku,
studiowała projektowanie mody na Fashion Academy w Rzymie, a od 1997 roku pracowała dla domu mody Fendi. Zanim
jednak zajęła się projektowaniem, była striptizerką w Las Vegas,
promowaną zresztą na wielką gwiazdę porno. Wybrała jednak
inną ścieżkę kariery i związała się na stałe z modą. W 2004 roku
mianowano ją szefem kreatywnym włoskiej marki Gucci i w tym
momencie jej życie zmieniło się nie do poznania. Początkowo
krytykowana, z czasem zyskała uznanie mediów, a co więcej – jej
kolekcje znalazły się w centrum zainteresowania. W jaki sposób
ta stosunkowo młoda projektantka zdołała utrzymać się na powierzchni w twardym świecie mody, w którym pieniądz jest równie
ważny jak kreatywność, blichtr i koneksje? Film portretuje kulisy
życia Fridy Giannini, która wydaje się być całkowitym zaprzeczeniem typowego dla świata mody stylu glamour. Znana z ostrości,
niezwykle wysokich wymagań, ale także dobrego gustu Giannini
odpowiada dziś za wizerunek marki Gucci, wymyślając wciąż

nowe kolekcje, które trafiają na globalne rynki na całym świecie.
Reżyserka filmu przez ponad rok towarzyszyła Giannini z kamerą,
portretując kulisy jej prywatnego i zawodowego życia. Widzimy
ją w akcji podczas kłótni z krawcowymi, a także rozmów, jakie
prowadzi z projektantami na temat nowych kolekcji. Obserwujemy,
jak podróżuje po Azji, której mieszkańcy odkryli uroki europejskiej
haute couture. Ale film, podzielony na trzy części, z których każda
dotyczy innej kolekcji, pokazuje nam coś znacznie więcej. Portretuje
nie tylko karierę niezwykłej, silnej i zdolnej kobiety w zdominowanym
przez mężczyzn świecie, lecz jest również szczegółowym obrazem
słynnego włoskiego domu mody Gucci. Mamy tu szansę poznać
ciekawe opowieści z jego bujnej historii, poprzeplatane archiwalnymi zdjęciami, prezentującymi najciekawsze i najsłynniejsze kreacje,
jakie stworzono pod jego marką. A.P.

USA 2013,
95 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Christina Voros
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Christina Voros
PRODUCENCI / PRODUCERS: James Franco,

Miles Levy, Vince Jolivette

PRODUKCJA / PRODUCTION:

RabbitBandini Productions

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – FF Tribeca; IDFA Amsterdam;

MFF Rio de Janeiro / IFF Rio de Janeiro

As a child, Frida Giannini thought she would have kids and live
an inconspicuous life, but that’s not exactly how things turned
out. Ever since she was hired as a designer for Italian fashion
house Gucci in 2004, the modest and levelheaded Giannini has
constantly been in the spotlight. This has only intensified now that
she is a creative director and has the daunting task of coming up
with new collections time and again, catering to many different
markets in these globalized times. How does a relatively young
designer manage to stay afloat in a world where money is as
important as creativity, especially when that designer is so averse
to glamour and power? Director Christina Voros follows Giannini
behind the scenes for a full year. We see the protagonist in
creative sparring sessions with dressmakers and other designers
during the development and presentation of a new collection and
on a trip through Asia, where people have also discovered the
charms of European haute couture. In three acts, the film paints
a detailed picture of the Italian fashion house, with beautiful stories
and archive footage from the past, recordings from its turbulent
present, and Giannini’s plans for her professional and personal
future.
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USA, SYRIA 2013,
74 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Joe Piscatella
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Bassel Shahade,

Rob Hauer
Joe Piscatella,
Mark Rinehart, Aaron Wahle, David Gorodyansky,
Bert Roberts
PRODUKCJA / PRODUCTION: Revolution, LLC
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

IDFA Amsterdam; MFF Berlin: Nagroda Cinema
For Peace Justice Award / IFF Berlin Cinema For
Peace Justice Award

2013 –

#CHICAGOGIRL.
FACEBOOKOWA REWOLUCJA
#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator
Ala’a Basatneh to charyzmatyczna dziewiętnastolatka, która od
2011 roku za pomocą własnego laptopa pomaga w koordynacji
rewolucji w Syrii. Urodziła się w Damaszku, ale jako dziewczynka wyjechała z rodzicami do Stanów Zjednoczonych i mieszka
obecnie na przedmieściach Chicago. Działa za pomocą mediów
społecznościowych, które okazują się ważnym czynnikiem wspierającym syryjską rewolucję. Na Facebooku ma 1200 znajomych,
a na Twitterze jej profil śledzi 2000 osób. W ten sposób promuje na
świecie działania syryjskich rewolucjonistów. Wrzuca demonstracje
jako wydarzenia na Facebooku, używa Google Maps do informowania o trasie ich przebiegu i publikuje na swych stronach materiał
nakręcony przez demonstrantów. Zapewnia im też odpowiedni
sprzęt do filmowania, wysyłając minikamery w przygotowanych
przez siebie paczkach. Nie ma czasu na znajomych i własne hobby,
bo każdą wolną chwilę spędza na wspieraniu działań opozycyjnych
wobec dyktatury Baszszara al-Assada. Oprócz niej poznajemy
w filmie także kilku jej syryjskich przyjaciół-rewolucjonistów, w tym
młodego dziennikarza Mazhara Omara Tayara oraz młodego filmowca Basela Szahade, którzy zginęli podczas zamieszek, a także
Aousa al Mubaraka, który jak dotąd jeszcze żyje. Poznajemy też
opinię ekspertów na temat konfliktu w Syrii, w tym: dziennikarzy
Kurta Andersena i Claya Shirky’ego, a także wykładowczyni Zeynep
Tufekci i programisty Davida Gorodyansky’ego. Dzięki temu mamy
szansę obejrzeć nie tylko poruszający obraz heroizmu i odwagi
młodej dziewczyny, która z poświęceniem próbuje wspierać
z odległego kraju opozycję we własnej ojczyźnie, lecz również
ciekawą analizę konfliktu w Syrii i roli, jaką odgrywa w nim internet,
a w szczególności media społecznościowe. A.P.
A 19-year-old student named Ala’a Basatneh has been helping to
coordinate the Syrian revolution from a suburb of Chicago since
2011, armed with all imaginable social media. And with 1,200
Facebook friends and 2,000 followers on Twitter, she has built up
an impressive network. She posts demonstrations as Facebook
events, plots escape routes using Google Maps and uploads

footage shot by demonstrators. She also ensures that all kinds of
recording equipment get to her friends, once ordinary students who
now want to overthrow the rule by terror of President Bashar
al-Assad. But what began as peaceful protest has escalated into
a violent situation. We follow both Ala’a Basatneh and her Syrian
friends throughout the crucial months. We see her friends mostly
through their own footage, which gives a terrifying impression of
brutal violence, death and devastated streets. The story of the
young Syrians is accompanied by commentary from a range of
experts in the fields of Syria, war, journalism and social media. What
influence is the internet having on the phenomenon of revolution?
Why is a camera more effective than an AK-47? And why did the
regimes in Egypt and Tunisia fall within a matter of days, while the
Syrian regime is still holding out?

WAR

Demonstration
W 2012 roku w Barcelonie doszło do licznych manifestacji
i protestów zorganizowanych jako wyraz buntu przeciw cięciom
budżetowym, reżimowi i represjom politycznym hiszpańskiego
rządu. Tysiące młodych osób niosących transparenty z antyrządowymi hasłami, wypełniły plac przed parlamentem Katalonii. Film
jest zapisem manifestacji, które wydarzyły się w Barcelonie od 29
marca do 12 listopada 2012 roku. Dokonało go 32 studentów
Wydziału Reżyserii Dokumentalnej IDEC-Pompeu Fabra University pod okiem nauczyciela – Wiktora Kossakowskiego, który

nadzorował projekt i nadał ostateczny kształt filmowi. Studenci
wybrali się z kamerą na ulice miasta w celu rejestracji protestów,
które ukazane zostały przez nich z różnych punktów widzenia.
Niektórzy dokumentowali samych demonstrantów, inni policję,
a jeszcze inni – służby porządkowe, medyczne lub straż pożarną.
Z tego dość obszernego materiału powstał pełnometrażowy film,
zilustrowany muzyką z baletu Don Kiszot Ludwiga Minkusa, granego w barcelońskiej operze w dniu wybuchu fali demonstracji,
czyli 29 marca 2012 roku. Dzięki temu zabiegowi nagrane przez
studentów ujęcia nabrały nowego znaczenia, a film nieoczekiwanie zyskał nowy wymiar. Ten muzyczny kontrapunkt doprowadził
do tego, że oprócz kontekstu politycznego pojawił się jeszcze
filmowo-baletowy efekt. Widzimy tu nie tylko poruszające sceny
zbiorowe, w przenikliwy sposób ukazujące stan szoku i buntu
obywatelskiego, jaki towarzyszył demonstrantom, lecz również
panujący wokół wszystkich chaos. Film niejako faluje zgodnie
z rytmem protestów, dzięki czemu mamy szansę poznać nie tylko
to, w jaki sposób przebiegała fala tych protestów, lecz również
stan nastrojów społecznych, jakie panowały w Barcelonie w tamtych czasach. A.P.
“Demonstration” is an initiative of the Master’s Degree programme
in Documentary Making at the IDEC-Pompeu Fabra University.
Some of the students’ recordings were of the general strikes that
took place in Barcelona on 29 March and 14 November 2012
against the government’s austerity plans. During the strikes, 32
students from the Master’s programme took to the streets with
their cameras in order to record events from a variety of different
perspectives, following the instructions of Russian director Victor
Kossakovsky. The documentary follows those who were involved
in the events: the demonstrators, the police, the fire-fighters, the
medical services and the omnipresent cameras. However, the
images acquire new meaning when juxtaposed with the music from
composer Ludwig Minkus’s “Don Quixote”, lending the documentary a wholly unexpected “cinematographic ballet” effect.

HISZPANIA, ROSJA / SPAIN, R USSIA 2013,
70 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Wiktor Kossakowski
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:
PRODUCENT / PRODUCER: Ewa Vila
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Pompeu Fabra University, Wiktor Kossakowski
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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JESTEM POLAKIEM
I’m Pole
Zburzenie Muru Berlińskiego w wyniku walki Solidarności w Polsce
w 1989 roku wyzwoliło nas spod jarzma Związku Radzieckiego.
Dwadzieścia pięć lat po tych historycznych wydarzeniach bohater
maszeruje w Marszu Niepodległości z ludźmi pragnącymi zrozumieć otaczającą ich „nową” rzeczywistość.  (MATERIAŁY PRODUCENTA)

POLSKA / POLAND 2013,
17 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Paweł Hejbudzki
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Paweł Modlinger
PRODUCENCI / PRODUCERS: Michał Hejbudzki,

Paweł Modlinger

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2014 –

PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /
PLANETE+ DOC FF: world premiere

The collapse of the Berlin Wall was the culminating point of the
revolutionary changes sweeping east central Europe in 1989. 25
years after this events, the main hero is marching on Independence
March in Warsaw with nationalists, still not knowing what to do with
their freedom.
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The Park
W maju 2013 roku w Stambule zapadła decyzja o wyburzeniu
małego parku w centrum miasta. Wywołało to niespodziewaną falę
krytyki, podczas której niepozorny park przemienił się w utopijną,
okupowaną przestrzeń, w której z dnia na dzień zamieszkało
tysiące osób. Film rozpoczyna się w Parku Gezi w samym centrum
euforycznego wydarzenia. Z czasem niepokojące sygnały dotyczące szerzących się protestów i eskalacji przemocy dochodzące
spoza parku skłoniły autorki do wyruszenia w podróż przez Turcję
w poszukiwaniu odpowiedzi na nawarstwiające się pytania dotyczące konfliktu, którego korzenie sięgają głęboko w historię Turcji.
Podróż prowadzi je do dużych miast, takich jak: Ankara, Izmir,
Gaziantep czy Diyarbakır, gdzie rozprzestrzeniały się protesty.
Odwiedzają również prowincjonalne miasteczka i wsie, w których
narastający konflikt podzielił małe społeczności, ilustrując różnorodność nadziei i obaw budzących się w Turkach w obliczu potencjalnej rewolucji. Podróż kończy się powrotem do Stambułu, gdzie
rysuje się obraz społeczeństwa kwestionującego pojęcia, takie jak:
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
demokracja, tożsamość i historia. 
May 2013. Gezi Park in Istanbul. Idyllic scenes of yoga classes,
dancing and wish trees – the small park in the middle of the city
becomes home to a spectacular occupy utopia. Within time
euphoria dissipates. Protests spread and violence escalates around
Gezi Park. The authors leave Istanbul to travel across Turkey in
search of answers to troubling questions. They travel to cities,
which have joined the protests, such as Ankara, Izmir, Gaziantep or
Diarbakır. They also visit provincial towns and remote villages where
communities are now divided along political lines. The film illustrates
the various perceptions of the Gezi Park movement depicting
a country consisting of a complex mosaic of religions, cultures and
ethnicities that is Turkey. The journey ends in Gezi Park, completing
the portrait of a society reflecting on concepts of identity, history
and democracy.

TURCJA, POLSKA / TURKEY, POLAND 2014,
34 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Monika Proba

Dorota Proba,

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Dorota Proba
PRODUCENCI / PRODUCERS: Dorota Proba,

Monika Proba

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – PLANETE+ DOC: premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF: world premiere
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A USTRIA, SZWAJCARIA /
A USTRIA, SWITZERLAND 2013,
115 MIN

Arash i Arman T. Riahi
(Bracia Riahi)
/ CINEMATOGRAPHY BY: Mario Minichmayr,
Bracia Riahi, Dominik Spritzendorfer
PRODUCENCI / PRODUCERS: Arash T. Riahi,
Sabine Gruber, Michael Seeber
PRODUKCJA / PRODUCTION: Golden Girls

REŻYSERIA / DIRECTED BY:
ZDJĘCIA

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
IDFA Amsterdam; MFF Istambuł / IFF Istambul

REWOLUCJA NON-STOP
Everyday Rebellion
Pokojowa forma protestów i demonstracji, która może zmienić
otaczającą nas rzeczywistość nie jest wcale romantyczną utopią.
To naukowo udowodniony fakt, co więcej bardzo wyraźnie można
go zaobserwować we współczesnym politycznym świecie. Widać
to na przykładzie undergroundowych ruchów kulturalnych w Iranie,
demonstracji w Syrii, ruchu Femen na Ukrainie, ruchu Oburzonych
w Hiszpanii, czy amerykańskiego ruchu Occupy Wall Street. Film
pokazuje nam pełnych pasji i zaangażowania aktywistów z różnych
stron świata, którzy organizują demonstracje w obronie demokracji,
sprawiedliwości i praw człowieka. Widzimy tu rozmaite odmiany
i typy protestów, za którymi zawsze kryje się jednak głęboka
potrzeba zmiany świata. Rządy i organy ścigania często nie wiedzą,
jak się wobec nich zachować i co z nimi zrobić. W wielu przypadkach takie demonstracje tłumione są siłą w zarodku, a wielu aktywistów obawia się nawet o życie w swoich krajach. Tymczasem
serbski biolog, polityczny aktywista i dyrektor Centrum Stosowania
Akcji i Strategii Bez Przemocy Srđa Popović uczy zasad, na których
oparty jest skuteczny pokojowy opór, jak np. tworzenie jedności
wśród przeciwników reżimu. Naukowiec opowiada o swoich wynikach badań na temat skuteczności różnych form oporu na całym
świecie, dowodząc, że protestując w twórczy sposób osiągnąć
można więcej niż rzucając kamieniami i koktajlami Mołotowa.
Film jest istotnym elementem większego projektu multimedialnego, do którego należy strona internetowa www.everydayrebellion.
com, gdzie można śledzić przykłady niezwykle pomysłowych
aktów oporu z całego świata. A.P.
It is not a high-flying romantic dream that non-violent forms of protest and civil disobedience can change the world. It is a fact, and it
resonates from Iran to Syria, from the FEMEN group in Ukraine, the
Indignados movement in Spain to Occupy Wall Street in the US –
and all the way to Copenhagen. The directors and brothers Arash
& Arman Riahi are always on the spot when simple and at time
impressive creative protests push the boundaries of what seems
possible and, not least, (il)legal in the service of a good cause and

where the ideas behind them are formulated in a philosophy leading
to immediate action. “Everyday Rebellion” joins passionate activists
on the barricades all over the world, as they demonstrate for
justice, human rights and democracy. And you do not have to be
one yourself to learn about the various forms of protest, which are
well on their way to change the world. The Riahi brothers’ film gives
us a both indignant and objective perspective of today’s global resistance movements. Highly topical, insightful and courageous.
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On the Art of War
Mediolan, sierpień 2009 roku. Jak w większości bogatych europejskich miast, pejzaż zmienia się tu z roku na rok. Industrialne
dzielnice, które budowały potęgę Starego Świata znikają jedna
po drugiej, ustępując miejsca loftom, apartamentom i luksusowej
zabudowie dla aspirującej klasy średniej. Budowane na przełomie
XIX i XX wieku, często są położone zbyt blisko centrum, by oprzeć
się tym, którzy chcą zarobić na sprzedaży gruntów.
Fabryka INNSE jest ostatnią w Mediolanie, w której wciąż pracują
ludzie. Pewnego dnia jej właściciel, który kupił ją w 2006 roku,
dochodzi do wniosku, że bardziej opłaca mu się ją sprzedać
deweloperowi, niż kontynuować wciąż przynoszącą zyski
produkcję. Natrafia jednak na zorganizowany opór 50-osobowej
załogi, która rozpoczyna 15-miesięczny strajk. Robotnicy, często
pracujący w tym samym miejscu od 30 lat, kontynuują produkcję.
Uważają, że fabryka, w której pracują całe życie, to coś więcej niż
tylko maszynka do zarabiania pieniędzy. Wiedzą, że ich ciężka
praca przyniosła krociowe zyski i uważają, że daje im to prawo do
współdecydowania o jej losach.
Kryzys nadchodzi, gdy właściciel zaczyna demontować
maszyny. Wtedy 4-osobowa grupa wspina się na fabrycznego
żurawia grożąc, że rzucą się w dół, jeśli proces rozbiórki będzie
kontynuowany. Pozostają tam przez 8 dni i nocy, podczas gdy
na zewnątrz gromadzi się policja, miejscy urzędnicy i setki aktywistów z całych Włoch… Rozpoczynają się negocjacje – pojawia się
nowy inwestor, stary właściciel zaczyna tracić nerwy, przed bramą
wejściową dochodzi do przepychanek z policją…
Film to z jednej strony nowa odsłona odwiecznego konfliktu
pomiędzy nastawionymi na maksymalizację zysku właścicielami
a robotnikami chcącymi zarobić na chleb. Większość z nich to
potomkowie przybyszów z południa, którzy zjawili się w Mediolanie w latach powojennych i budowali jego zamożność. Dziś
wiedzą, że nie mogą szukać pomocy u związków zawodowych,
zainteresowanych tylko wywalczeniem jak najwyższych odpraw.
Często w zaskakująco wyszukanych słowach mówią o potrzebie międzyzakładowej solidarności, budowie wspólnego frontu

przeciwko kapitałowi niszczącemu miejsca pracy i poczucie
bezpieczeństwa. Ich spektakularny protest staje się we Włoszech
symbolem kryzysu gospodarczego i gorącym tematem dla
mediów. Zaangażowanie, nieustępliwość i szczerość ich intencji
sprawiają, że z sympatią o nich pisze nawet prawicowo-liberalna
prasa. Jednak szczytne intencje to jedno, a rachunek ekonomiczny – drugie. Finał filmu może być zaskoczeniem dla wszystkich
zwolenników teorii o niewidzialnej ręce rynku…
Autorzy filmu oparli się pokusie epatowania komunistyczną
nowomową i obrazami bójek z policją. Ich film to intymne wywiady z liderami strajku, pytanie o ich motywacje, wizje przyszłości,
inspiracje i metody działania. To już nie jest tradycyjna lewica, która nie potrafi bronić miejsc pracy i idzie na układy z kapitalizmem.
Bohaterom najbliżej do anarcho-syndykalizmu. Ich poglądy nie są
wyniesione z uniwersyteckich sal, lecz są owocem wielu lat przebywania wśród ludzi parających się ciężką fizyczną pracą. Tłem
dla ich opowieści są nostalgiczne obrazy znikających i upadłych
fabryk Mediolanu, przez dziesiątki lat będących miejscem pracy
dla setek tysięcy Włochów. W.D.
Four workers climb a 20 meters high gantry crane inside the hangar
of the INNSE, the last active factory in Milan. They threaten to throw
themselves down to stop the dismantling of the machineries and
the closure of the factory they work in. The hangar is surrounded by
dozens of policemen and supporters from all over Italy and Europe.
The four workers resist for 8 days at 40°; in only a few square
meters. They resist because they have a clear strategy and an
organized army. They know perfectly their territory and their enemy.
It is not a simple struggle: there are clear rules, it is a workable
paradigm for all forms of struggle.

WŁOCHY / ITALY 2013,
85 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Luca Bellino, Silvia Luzi
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Vania Tegamelli, Giorgio Carella
PRODUCENCI / PRODUCERS: Giovanni Pompili,
Claudia Antoniucci, Margherita DI Paola
PRODUKCJA / PRODUCTION: KINO, INDIEAIR, Tfilm
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DOK Lipsk / DOK Leipzig
2012 – FF Rzym / FF Rome
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USA 2013,
78 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Madeleine Sackler
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Daniel Carter,

Larissa Kabernik

PRODUCENT / PRODUCER: Madeleine Sackler
PRODUKCJA / PRODUCTION: Great Curve Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Toronto / TIFF Toronto

W ROLACH GŁÓWNYCH:
BIAŁORUSCY WICHRZYCIELE
Dangerous Acts Starring the Unstable Elements of Belarus
Białoruski Wolny Teatr to słynny undergroundowy zespół teatralny,
założony w Mińsku w 2005 roku przez Mikołaja Chalezina i Natalię
Kaladę jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji politycznej i cenzury
panujących na Białorusi. Teatr nielegalnie prowadzi działalność
krytyczną wobec białoruskiej władzy. Nie ma pozwolenia na
występy, nigdy nie został zarejestrowany, nie posiada też stałej sali
i pokazuje przedstawienia potajemnie, w ciągle zmienianych lokalizacjach. Białoruska milicja bezustannie śledzi jego repertuar, składa
wizyty podczas spektakli, co w dwóch przypadkach zakończyło
się nawet aresztowaniem wszystkich obecnych na przedstawieniu. Grupa składa się z 17 osób, w tym założycieli, scenarzysty
i reżysera w jednej osobie, dziesięciu aktorów, dramaturga, dwóch
asystentów technicznych i czterech administratorów. Zespół cieszy
się dużą popularnością, pokazuje spektakle zarówno na Białorusi,
jak i poza granicami kraju, w tym m.in. na festiwalach w Paryżu,
Nowym Jorku, Sztokholmie, Nancy, Londynie i Edynburgu, gdzie
w 2011 roku otrzymał nagrodę główną. Film pokazuje jak funkcjonuje ten szczególny teatralny zespół w politycznej rzeczywistości,
która nie sprzyja prowadzeniu tego typu działalności. Widzimy
kulisy przygotowania spektakli przez artystów, którzy za pomocą
teatru próbują obalić białoruską dyktaturę. Ich proste, niskobudżetowe, ale bardzo żywiołowe przedstawienia, pełne wyobraźni
i buntu, poruszają sprawy, które dla białoruskiej władzy są tematem
tabu. W sposób otwarty krytykują politykę, wyśmiewają władzę,
opowiadają o mniejszościach seksualnych, alkoholizmie i samobójstwach. Używają prostych środków wyrazu, chętnie wykorzystując
ironię i szyderstwo. Jak bowiem twierdzą członkowie Białoruskiego
Wolnego Teatru, praca i śmiech to jedyna alternatywa, która może
ich ocalić w sytuacji, w której przyszło im funkcjonować. Zespół
cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród widzów, lecz zyskał
również spore uznanie u zachodnich polityków i artystów. Po
obejrzeniu jednego ze spektakli grupy Tom Stoppard przyznał, że
chciałby, aby jego dramaty były wystawiane w taki sposób. A.P.
The film picks up the story in 2010, as the KGB of Belarus is cracking

down on dissenters. Following the breakup of the Soviet Union, Alexander Lukashenko took power in Belarus 1994 presidential election
– and never let go. Now, as a dubious new presidential election takes
place, the KGB targets Free Theatre founders Nikolai Khalezin and
Natalia Koliada, along with their colleagues. Their plight is reminiscent
of Eastern European writers and artists during the Cold War who had
to choose between repression at home and disconnection in exile.
What’s changed in the twenty-first century is the power of documentary crews to capture what’s happening. In Sackler’s film we get
a front-row seat to a resistance movement full of vitality, both on the
stage and in the streets. As one Free Theatre member says, “Work
and laughter are what will save us”.
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FRANCJA / FRANCE 2013,
76 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Antoine D’Agata
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Antoine D’Agata
PRODUCENT / PRODUCER: Valentina Novati
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Independencia Productions

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
MFF Wenecja / IFF Venice

ATLAS
Atlas
Antoine D’Agata to niewidomy na jedno oko kontrowersyjny francuski fotograf, członek Magnum Photos, uczeń Larry’ego Clarka
i Nan Goldin, którego zdjęcia pełne seksu, narkotyków, brutalności i poczucia zagubienia w świecie, porażają dosłownością i siłą
wyrazu. Są intymnym i fragmentarycznym pamiętnikiem artysty
z własnego życia i relacji z osobami, które spotyka podczas podróży w nieznane – na obrzeża otaczającej rzeczywistości i społeczeństwa. Wyreżyserowany przez D’Agatę film pokazuje nam
świat, w którym żyje ten zupełnie wyjątkowy człowiek. Seks i narkotyki od zawsze były częścią jego prywatnego i artystycznego
życia, bo okazuje się, że własna biografia i uprawiana przez niego
sztuka połączone są w ciasnym uścisku. W filmie poznajemy postacie, które D’Agata spotyka na swej drodze. Prostytutki, alfonsi,
handlarze narkotyków – wszyscy oni stają się obiektami tego
fragmentarycznego, ale bardzo osobistego filmowego pamiętnika.
Związki, jakie artysta nawiązuje z tymi osobo-obiektami, a także
sam sposób ich filmowania pozwala domniemywać, że D’Agata
w ten właśnie sposób stara się walczyć ze śmiercią i upływającym
nieubłaganie czasem. W efekcie jednak widzimy tu nie tyle walkę
nieszczęśliwego, niemogącego odnaleźć się w życiu człowieka,
co raczej porażającą dokumentację piekła, jakie panuje na Ziemi.
Czujemy, że dotykamy go realnie, niemal namacalnie, bo z ekranu
poraża nas śmiertelny światłocień fotografii artysty. Ten bardzo
złożony i problematyczny film bez wątpienia prowokuje i odpycha,
ale zarazem otwiera oczy na sprawy, które zazwyczaj staramy się
ukryć lub trwale wymazać z naszego życia. A.P.
The French Magnum photographer Antoine d’Agata is known for
three things: taking sublime pictures. Participating one hundred per
cent in the environments he depicts. And that these environments
are the most abysmal and doomed worlds we can imagine. The
brand new film “Atlas” is no exception. It is almost like looking straight into hell – or at least at the earthly half-world, where prostitution
and drug abuse leaves the human body in a deathlike shadow-realm of blackened chiaroscuro, which in Agata’s depictions assume

a materiality almost like oil paintings. “Here we bury the dead and
fuck the living”, says a woman on the soundtrack, which is the
layer of the film that anchors the depiction of exhausted bodies in
a transcendental subjectivity. D’Agata is not just interested in the
self-destructive philosophy of excess. He lives it himself, and both
in his pictures and with his own body in front of the camera he
confronts the death wish, which the subjugation to opiates and an
almost animalistic sexuality are both products of. A complex and
problematic film will undoubtedly provoke and repel but will also
etch itself onto your eyes and mind for a long time.
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Sleepless in New York
Szwajcarski reżyser, nominowany w 2001 roku do Oscara za
film Fotograf wojenny przyjeżdża do Nowego Jorku i rozwiesza
na Brooklynie ogłoszenia w poszukiwaniu osób, które zostały
ostatnio… porzucone. W mieście, gdzie psychoanaliza jest drugą
religią, a ludzie uwielbiają mówić o sobie, nie musi długo czekać na
bohaterów.
Młoda florystyka, która przegrała rywalizację o ukochanego
z tajemniczą 23-latką, tłumacz niepokojąco przypominający Allena
Ginsberga oraz zakochana w burlesce pin-up girl opowiadają
o swoim bólu i często desperackich próbach ułożenia życia na
nowo. Ich wyznania komentuje antropolożka, która pisze pracę
naukową o zmianach w mózgu zachodzących u osób, przeżywających miłosny zawód. Jej spojrzenie to frapująca mieszanka
fachowej wiedzy, podawanej w bardzo przystępny, amerykański
sposób i fascynacji wciąż nieuchwytnym zjawiskiem miłości – potężnej siły, pchającej naprzód cywilizację. Naukowe fakty nie brzmią
zachęcająco: mózg, pozbawiony dopaminy zapewnianej przez
miłosną relację reaguje bólem podobnym do tego przy bólu zęba.
Nieprzespane noce i bezustanny płacz to nic innego jak narkotykowy głód – przynajmniej w świetle nauki.

W tle łamiących serce historii ich wcale nie cichy świadek –
Nowy Jork. Poezja metra i ikonicznej architektury, orgia świateł
widzianego z oddali Manhattanu, jogging w Central Parku, czerwone cegły i schody przeciwpożarowe Brooklynu, weekendowe
wyprawy wzdłuż rzeki Hudson, wesołe miasteczka Coney Island,
eleganckie bary SoHo i hipsterskie kooperatywy Williamsburga.
Poruszający się wśród nich bohaterowie to postaci, w których
miesza się ekstrawertyzm Woody’ego Allena, ciepła nostalgia
Paula Austera i samotność Edwarda Hoppera.
To świat miłości 2.0 – kochankowie nie rozstają się ze swoimi
designerskimi laptopami, komórkami, są wciąż podłączeni do
mediów społecznościowych, bezustannie sprawdzają ekrany telefonów. Nawet rozdzieleni oceanem, potrafią zasypiać wpatrzeni
w siebie za pośrednictwem Skype’a.
To także portret Ameryki i jej niesłychanej witalności – od
całkowitego załamania do zastanowienia się, jakie właściwie
korzyści można wyciągnąć z bycia porzuconym, nie mija aż tak
wiele czasu. Nowy Jork nie sprzyja zbyt długiemu użalaniu się nad
sobą – zawsze można pójść na lekcje wiolonczeli, odwiedzić butik
z retro-bielizną czy szukać nowej miłości na kursach kreatywnego
pisania w dzielnicowej bibliotece lub błyskawicznych randkach
w modnych lokalach przy Times Square… W.D.
Academy Award® Nominated Swiss Director Christian Frei takes
you on a journey with the heart-broken. Often laughed off as nothing more than an affliction of adolescence, heartbreak becomes
the topic of a sensitive and compelling documentary film. Christian
Frei and cinema- tographer Peter Indergand dive into the frenzied
nights of the newly rejected. Nights full of pain and tears, yet also
wakefulness and creativity. An anthropologist researches the astounding and profound processes that are unfolding in the brain of
the lovesick. Has nature overdone it? The film explores the difficult
path out of self-destructive obsessive behaviour, toward a new self.
And it wonders about the unwavering desire – despite it all – for
love.

SZWAJCARIA / SWITZERLAND 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Christian Frei
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Peter Indergand scs

PRODUCENCI / PRODUCERS:

Christian Frei, Swiss TV, ZDF/ARTE
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Christian Frei Filmproductions GmbH
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Visions du Réel Nyon; Hot Docs Toronto;

FF Tribeca; FF Nowy Jork / FF New York
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NORWEGIA / NORWAY 2013,
58 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Mona Friis Bertheussen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Hallgrim Haug
PRODUCENT / PRODUCER: Mona Friis Bertheussen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Moment Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2014 –

MFF Göteborg: Nagroda Publiczności / IFF
Göteborg: Audience Award
2013 – IDFA Amsterdam

BLIŹNIACZKI
Twin Sisters
W 2003 roku w Chinach znaleziono dwie bliźniaczki porzucone przez
matkę w tekturowym pudełku zaraz po urodzeniu. Gdy trafiły do
domu dziecka zadecydowano o natychmiastowej adopcji. Władze
wpadły jednak na pomysł rozdzielenia rodzeństwa i postanowiły
utrzymać ten fakt w tajemnicy. Aleksandra trafiła do rodziny w Norwegii i zamieszkała w spokojniej, malowniczej wiosce Fresvik. Z kolei
Mia wyjechała do Stanów Zjednoczonych do rodziny mieszkającej
w gwarnym Sacramento. Dzięki nieoczekiwanemu splotowi zdarzeń
rodzice dziewczynek spotkali się jednak przypadkowo w trakcie
procedury adopcyjnej w Chinach i postanowili rozpocząć śledztwo,
podczas którego wyszło na jaw, że obie dziewczynki są bliźniaczkami. Rodzice Aleksandry i Mii nie ukrywali tego faktu, a dziewczynki
dorastały mając świadomość, że na drugim końcu świata żyje ich
biologiczna siostra. Regularnie kontaktowały się przez telefon i pisały
listy. Pomimo że mówiły w różnych językach, a ich życie wyglądało
zupełnie inaczej, to naturalne więzy krwi nie wygasły. Gdy skończyły
8 lat, rodzice Aleksandry postanowili przyjechać do Norwegii, aby
za zgodą rodziców Mii zorganizować siostrom spotkanie. W filmie
obserwujemy, jak ono wygląda i w jaki sposób obie dziewczynki
reagują na siebie po 8 latach rozłąki. Okazuje się, że nie tylko są do
siebie łudząco podobne, ale łączy je również widoczna, choć trudna
do opisania, tajemnicza i nierozerwalna więź, dzięki której dogadują
się doskonale, choć jedna nie rozumie języka drugiej. Aleksandra jest
jednak bardziej refleksyjna od nerwowej Mii, na co z pewnością miało
wpływ spokojne otoczenie, w którym się wychowała.
Film jest nie tylko poruszającą historią dwójki rodzeństwa,
które miało szansę spotkać się po latach, lecz również dowodem
na to, w jaki sposób miejsce, w którym żyjemy i ludzie, którymi się
otaczamy, determinuje to, kim jesteśmy. A.P.
In 2003, the infant Chinese twin sisters Mia and Alexandra were found in a cardboard box. They ended up in an orphanage and were
put up for adoption, at which time the authorities apparently decided that it was a good idea to separate them, and to keep silent
about the fact that they were twins. “Twin Sisters” tells their story

from the perspective of both sets of adoptive parents: one from
Sacramento, California, the other from a tiny village in picturesque
Norway. Through a series of coincidences that they later attribute
to fate, the parents meet each other during the adoption procedure
in China and launch an investigation that reveals the little girls are
sisters. They grow up with the knowledge that they each have
a twin sister living on the other side of the world, and although their
lives are very different and language is a barrier, the bond between
them grows deeper. When the girls are eight, the American Mia and
her parents go to Norway. Together with their amazed parents, we
observe the girls in action. They not only look and act alike, but they
are unmistakably and inextricably connected to one another.
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The Missing Picture
W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku w Kambodży panowała
dyktatura Pol Pota i Czerwonych Khmerów, podczas której zginęło
ponad 2 miliony ludzi, czyli ¼ mieszkańców Kambodży. Stosowano praktyki ludobójcze, ograniczono kulturę, wprowadzono
kompleksowy system przydziałów żywności i ubrań. Zamknięto
szkoły, uniwersytety i świątynie, zlikwidowano telewizję, ograniczono audycje radiowe. Zniszczono miasta, traktując je jak „wylęgarnie
pasożytów”, a ludność przesiedlono na wieś i pozbawiono praw,
włącznie z prawem wyboru małżonka.
Reżyser filmu Rithy Panh od lat śledzi i dokumentuje okrucieństwa popełnione przez Czerwonych Khmerów. Za ich czasów
przeżył dzieciństwo, przebywał w obozie koncentracyjnym i stracił
niemal całą rodzinę. Tym razem postanowił odnaleźć dokumentujące traumatyczne dla siebie zdarzenia zdjęcia, które Khmerowie
pozostawili po sobie w latach 1975-1979. Szukał ich w starych
archiwach, dokumentach, a nawet na kambodżańskich wsiach.
Niestety nie zachowały się żadne z nich. Zamiast zaginionych
zdjęć, Panh postanowił wykorzystać w filmie własne rekonstrukcje

miejsc, w których kiedyś przebywał i osób, które znał. Wykonane
przez niego gliniane figurki ustawione na tle krajobrazu ożywają
na ekranie niczym prawdziwi ludzie i oddziałują na wyobraźnię
znacznie silniej niż rzeczywiste postaci. Ci niemi świadkowe
traumatycznych dla reżysera zdarzeń tworzą ciche obrazy śmierci,
będącej symbolem dyktatury Pol Pota. Pomagają zrekonstruować
indywidualną i zbiorową pamięć o zbrodniach popełnionych
w tamtych czasach i w niezwykle wstrząsający sposób dopowiadają tragiczną historię Kambodży. Panh wykorzystał również
fragmenty propagandowych filmów z okresu dyktatury Pol Pota,
które silnie kontrastują z wykonanymi przez niego rekonstrukcjami
zdarzeń. Dzięki temu powstał nie tylko wstrząsający film dokumentalny o kambodżańskiej historii, lecz również monumentalny
jej pomnik, łączący w sobie lament i ból po traumatycznych dla
reżysera przeżyciach. A.P.
Clay figures and found footage are the means by which Rithy Panh
recounts his own history during the Khmer Rouge dictatorship.
Halfway through life, the images of our childhood return, explains
the voice-over – Panh is almost 50 – and those images are always
bittersweet. But Panh has to create them himself, for besides the
Khmer’s propaganda, which included orchestrated documentaries
and badly acted action scenes illustrating their triumphs, there is no
recorded material from that time. The French voice-over is based
on texts from Panh’s book “The Elimination”. We see a single photo
cutout of brothers and sisters, from a happy time before Pol Pot’s
troops stormed the capital with their “pure” revolution. But as the
voice-over explains, the revolution begins with purity and ends
with hate. Hundreds of clay figures stand frozen in landscapes as
the camera wanders over them. They’re called paintings of death,
silent witnesses filling in for those with a voice. Images like these
also raise questions about representation. If all historic images and
reconstructions are fictitious, how can you make a gruesome but
invisible history comprehensible without resorting to bogus drama
and sensation? What is the essence of it all?

KAMBODŻA, FRANCJA / CAMBODIA, FRANCE 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Rithy Panh
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Prum Mésa
PRODUCENT / PRODUCER: Catherine Dussart
PRODUKCJA / PRODUCTION: Catherine Dussart

Productions (CDP), Arte France, Bophana Production

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Nominacja do Oscara® w kategorii Najlepszy

Film Nieanglojęzyczny / Oscar® Nomitation for Best
Foreign Language Film
2013 – MFF Cannes: Nagroda Główna / IFF Cannes:
Grand Prix; IDFA Amsterdam; FF Londyn / FF London;
MFF Toronto / TIFF Toronto; MFF Vancouver / IFF
Vancouver; MFF Nowy Jork / IFF New York; MFF
Chicago / IFF Chicago; MFF Brisbane / IFF Brisbane
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GŁOSY Z WYŻYN
Voices of El Alto

FINLANDIA, RPA / FINLAND, SOUTH AFRICA 2013,
49 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Benjamin Oroza
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Meeri Koutaniemi
PRODUCENT / PRODUCER: Jussi Oroza
PRODUKCJA / PRODUCTION: Videokuu Oy, co-

production company STEPS International

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Saloniki / IFF Thessaloniki;

Doc Point Helsinki
IDFA Amsterdam

2013 –

El Alto jest drugim co do wielkości miastem w Boliwii, leżącym
na wyżynie Altiplano na wysokości 4150 m n.p.m. To jedno
z najwyżej na świecie położonych miast rozwija się w niekontrolowany sposób, a wysoki stopień bezrobocia i niewielki przemysł
przyczyniają się do pogłębienia frustracji mieszkańców oraz
ich licznych protestów. Na jednym z placów targowych El Alto
reżyser filmu rozstawił specjalny namiot i nagrywał w nim historię
przechodniów, którzy spontanicznie zdecydowali się opowiedzieć przed kamerą o swoim życiu. Film rozpoczyna opowieść
młodej dziewczyny, która – raz żartując, a raz płacząc – opowiada
o przeżytym przez siebie nieprzyjemnym doświadczeniu. Kamera
staje się dla niej pierwszym spowiednikiem, któremu opowiedziała o tym zdarzeniu. W dalszych ujęciach poznajemy kolejnych
przechodniów przedstawiających anegdoty z własnego życia,
historie o pierwszej w życiu miłości lub pocałunku. Wśród nich
są również nieco bardziej przygnębiające opowieści – o biedzie,
walce o godność i przetrwanie, brutalnym ojcu i bólu związanym
z odrzuceniem przez rodzinę. Okazuje się, że życie pisze najlepsze scenariusze, a ludzki los ma tyle twarzy, ilu jest przechodniów,
których kamera obejmie swym zasięgiem. Namiot zamienia się nie
tylko w konfesjonał, lecz również scenę, na której każda z przedstawianych historii przeplata się z inną, ewoluując w spontaniczny,
wolny i pozbawiony granic sposób. Dzięki temu powstaje ciekawy
portret mieszkańców El Alto, złożony z kolażu zaskakujących
i nieoczekiwanych ludzkich historii. Podobny namiot reżyser filmu
rozstawiał zresztą od 2009 roku, kręcąc filmy na całym świecie,
bo – jak sam tłumaczy – pozwala on tworzyć filmowe obrazy nie
tylko o ludziach, lecz przede wszystkim z ludźmi, i odkrywać sens
człowieczeństwa w sposób cichy, bez ingerencji twórcy. A.P.
Bolivia, El Alto. In a city over 4000 meters above sea level, a
Storytent is set up in a marketplace to collect stories from random
by-passers without any thematic limitations imposed by the film
makers. Thus something unexpected happened: the tent became
an intimate confession room and a magic stage where stories,

songs and poems of love and anger became a Story within a
story, of a rebellious city, “Voices of El Alto”.
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Awake in a Bad Dream
/8 Holenderek choruje na raka piersi, co oznacza, że prawie
każdy mieszkaniec Holandii zna kobietę, która zmaga się z tą
śmiertelną chorobą. Wygląda na to, że obecnie jedna z najpiękniejszych, najwrażliwszych i najbardziej seksownych części
ciała kobiety, staje się dla niej poważnym zagrożeniem, a przede
wszystkim źródłem rozpaczy i strachu. Dla większości kobiet
rak piersi wiąże się z dużym cierpieniem, traumą i trudną do
opanowania paniką. W przypadku Ingrid, Vicky i Sabriny przybrał
jeszcze inne formy. We trzy dochodzą do zdrowia po trudnej, długiej i bolesnej terapii, ale są w pełni świadome, że choroba może
1

ponownie powrócić w każdej chwili. Czują się zdekompletowane
i niepewne jutra, ich samoocena jest niska, bo rak piersi to erozja
poczucia kobiecości. Film w bardzo szczery i poruszający sposób
pokazuje nam, jak te kobiety oraz ich partnerzy próbują odzyskać
kontrolę nad własnym życiem po tak strasznej dla nich wszystkich diagnozie. Bez zbędnego komentarza i wywiadów śledzimy
losy Ingrid, Vicky i Sabiny, począwszy od poznania nieuniknionej
prawdy o chorobie, po bolesny pobyt w szpitalu i walkę z rakiem.
Widzimy, jak za wszelką cenę starają się pozbierać i kto pomaga
im to zrobić. Obserwujemy, jak wspólnie z partnerami starają
się oswoić strach o niepewną przyszłość i jak budują w sobie
nadzieję na lepsze jutro, która w ich przypadku nie ma często
żadnych podstaw. Film nie tylko pokazuje nam, jak te trzy wyjątkowe kobiety z uporem i humorem walczą o życie, lecz okazuje
się również dającą wiele do myślenia filmową odą ku radości
i odporności człowieka na przeciwności losu. A.P.
One in eight Dutch women gets breast cancer, which means that
most people know someone who struggles with this life-threatening disease. The part of a woman’s body where she is probably
the most vulnerable, beautiful, proud and sexy becomes a source
of despair and rage. For Ingrid, Vicky and Sabrina, breast cancer
takes on various forms. They are working towards recovery through
tough and painful treatment, but are acutely aware that the disease
can rear its ugly head again without warning. They feel damaged
and insecure, and their self-esteem is at stake, for the disease has
eroded their sense of femininity. In a very personal and intimate way,
“Awake in a Bad Dream” shows how the women and their partners
try to regain control of their lives after the diagnosis. Without comment or interviews, the film follows Ingrid, Vicky and Sabrina as they
face inevitable and painful choices at the hospital. How do they
pick up the pieces, and who helps them do so? How do they and
their partners handle the fear of an uncertain future? Hoping against
hope, the three women tackle the disease with tenacity and humor
in this ode to their zest for life and resilience.

HOLANDIA / NETHERLANDS 2013,
114 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Peter Lataster

Petra Lataster-Czisch,

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Peter Lataster
PRODUCENT / PRODUCER: Peter Lataster
PRODUKCJA / PRODUCTION: Lataster&Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam: Nagroda Dioraphte dla

Najlepszego Filmu Holenderskiego / IDFA Amsterdam:
Dioraphte IDFA Award for Dutch Documentary
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JESTEM SOBĄ
ANA ANA

HOLANDIA, NORWEGIA, EGIPT /
NETHERLANDS, NORWAY, EGYPT 2013,
75 MIN

Petr Lom,
Corinne van Egeraat
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Petr Lom
PRODUCENT / PRODUCER: Corinne van Egeraat
PRODUKCJA / PRODUCTION: ZinDoc
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam

Czy łatwo jest być kobietą i artystką w porewolucyjnym Egipcie?
Arabska Wiosna gwarantowała poprawę sytuacji kobiet, ale czy
rzeczywiście mają one dziś większe prawa niż kiedyś? Corinne van Egeraat i Petr Lom namówili cztery młode Egipcjanki:
artystkę Sarę Ibrahim, reżyserkę Nadine Salib, fotografkę Wafaę
Samir oraz teatralną reżyserkę Sondos Shabayek do nakręcenia
własnych autobiograficznych filmów, prezentujących w metaforyczny sposób ich życie we współczesnym Egipcie. Miały być one
pokazane w ramach projektu The Self-Portrait Video, realizowanego dla kairskiej The Townhouse Gallery w 2011 roku. Materiał
okazał się na tyle ciekawy, że reżyserzy postanowili nakręcić
na ich podstawie własny film, będący intymnym, poetyckim
portretem czterech młodych egipskich artystek, walczących
o swoje prawa, tożsamość i możliwość nieskrępowanego wyrazu,
zmagających się z wewnętrznymi demonami, a przede wszystkim
z otaczającym je porewolucyjnym społeczeństwem. W bardzo
szczery sposób pokazują nam to, co tak naprawdę kryje się w ich
sercach. Otwarcie opowiadają o swoich marzeniach i potrzebach, używając w wielu miejscach metafor i symboli, pragnąc
w ten sposób pokazać różnicę, jaka dzieli ich wyzwolony świat
wewnętrzny od otaczającej je rzeczywistości. Film nakręcony
został w pogrążonym w chaosie Kairze, co dodatkowo potęguje
wrażenie otaczającej pustki, zarówno tej realnej, jak i abstrakcyj-

nej. Znamienny pod tym względem okazuje się również sam tytuł
filmu, który w tłumaczeniu na język arabski oznacza po prostu
„Jestem sobą”. Na uwagę zasługuje także wykorzystana w filmie
muzyka, którą napisał Ryuichi Sakamoto. A.P.
“ANA ANA” is a poetic documentary, in which four young Egyptian
women show us their inner worlds in an extraordinary and brave
way – in the aftermath of the Arab spring – in search of an own
identity and creative voice. This feature length collaborative documentary film was made by the initiator of “The Self-Portrait Video
Project”, Corinne van Egeraat, together with film-maker Petr Lom
– in close collaboration with the four women shown in the film, who
were also participants in “The Self-Portrait Video Project” over the
past three years: Sarah Ibrahim, Nadine Salib, Wafaa Samir and
Sondos Shabayek.

MOJĄ MIŁOŚĆ
ZOSTAWIŁEM NAD MORZEM
My Love Awaits Me by the Sea
Hasan Hourani to palestyński artysta i pisarz urodzony w Hebronie. Studiował w College of Fine Art w Bagdadzie, ale w 2011
roku wyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął naukę w Art
Students League of New York i gdzie mieszkał przez kilka lat.
Jego prace pokazywane były w Paryżu, Iraku, Egipcie, Jordanie,
Południowej Korei, Nowym Jorku i Houston. Jest autorem niezwykłej książki dla dzieci pod tytułem Hasan is Everywhere, do której
po części zrobił ilustracje. Jej bohaterem jest Rihan, chłopiec,
który wędruje po świecie w poszukiwaniu miłości. Pełna symboli
i metaforyki książka zachwyciła reżyserkę filmu na tyle mocno,
że postanowiła ona po raz pierwszy wybrać się do Palestyny –
swojej ojczyzny, aby poznać jej autora. Nie wiedziała wówczas,
że w 2003 roku Hourani utonął w morzu niedaleko Jaffy, ratując
bratanka. Film jest hołdem złożonym nie tylko Houraniemu, lecz
także światu, w który wierzył i opisał w książce. Piękno miesza
się tu z utopią, bajkowość z fikcją, co podkreśla tylko ulotność

otaczającej artystę rzeczywistości i potrzebę wiary w marzenia.
Dzięki przebogatej wyobraźni Hourani wznosi się ponad to, co
dzieje się dziś w Palestynie – kraju ogarniętym okupacyjną walką,
strachem i poczuciem poniżenia. Przez cały film utopijny świat
artysty miesza się zresztą z prawdziwą rzeczywistością Palestyny,
prowokując do zastanowienia się, czy można dziś wierzyć w sen
i marzenia, gdy na zewnątrz świat wygląda zupełnie inaczej? Jak
walczyć o godne życie, gdy wokół jest tyle śmierci? I wreszcie – czy można stworzyć własną wersję historii, gdy jest się jej
częścią? Film staje się odkrywczą duchową podróżą, podczas
której poprzez poezję, rysunki i filmowe migawki reżyserka stara
się zbudować pomost pomiędzy wymarzoną przez Houraniego
Palestyną, a tą, z jaką mamy do czynienia obecnie. A.P.
“My Love Awaits Me by the Sea” is a poetic documentary narrating
the story of director Mais Darwazah, who takes a first time journey
back to her homeland, Palestine. She leaves a secluded reality and
follows a lover whom she has never met; Hasan, a Palestinian artist,
who unveils a beautiful and utopian world to her. Fairytale and reality
are woven together to question the elusiveness of place and the
need to believe in dreams. In a land fragmented and engulfed by
years of struggle, she finds her tranquil love awaiting her in a “home”
protected and held together by today’s Palestinians. They defy their
everyday reality – far removed from their needs – by holding onto
their dreams. This film pays tribute to Hasan Hourani, a Palestinian
artist who, with his imagination, rises above the Occupation. Hourani
completed “Hasan is Everywhere”, a children’s book of illustration
and poetry, just before his tragic death by drowning in the forbidden
sea of Jaffa in 2003. Throughout the film, both worlds of dream and
reality provoke one another, to ask the questions of “How do you
return to a place that only exists in your mind? ” “How do you keep
fighting for life when you’re surrounded by so much death? ” “How
can you continue believing in a dream when the outside world lives
another reality? ” And “how can you own your version of the truth
when history has taken it from you? ”

JORDANIA, NIEMCY, PALESTYNA, KATAR /
JORDAN, GERMANY, PALESTINE, QATAR 2013,
81 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Mais Darwazah
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Arlette Girardot
PRODUCENCI / PRODUCERS: Rula Nasser,

Michel Balagué

PRODUKCJA / PRODUCTION:

Mengamuk Filma

The Imaginarium Films,

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;

MFF Dubaj / IFF Dubai
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NA GIGANCIE
The Wild Years

HISZPANIA, ETIOPIA / SPAIN, ETHIOPIA 2013,
70 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Ventura Dural
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Mauro Herce
PRODUCENCI / PRODUCERS: Ventura Durall,

Marija Capek
Nanouk TV

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam

W stolicy Etiopii, Addis Abebie, na ulicach żyje ponad 270 000
dzieci, bez rodziców, poza prawem i w niemal całkowitym zapomnieniu przez społeczeństwo. Dziewięcioletni Daniel przybywa
ze swej ubogiej wioski do stolicy kraju z nadzieją na lepsze życie.
Poznaje tam Habtoma i Johannesa – dwunastoletnich chłopaków,
którzy mieszkają w opuszczonym samochodzie przy drodze.
Początkowo relacje między nimi nie układają się zbyt dobrze, ale
po kilku sprzeczkach i konfliktach chłopcy wreszcie akceptują
siebie nawzajem i postanawiają się zaprzyjaźnić. Wspólnie wiodą
niełatwe życie, które zmusza ich do wkroczenia w dorosłość.
Aby przeżyć, muszą kraść i walczyć z młodocianymi gangami
ulicznymi. Gdy bezdomność, poczucie odpowiedzialności i ciągła
walka o przetrwanie stają się nie do wytrzymania, postanawiają
wrócić do domu, który wcześniej opuścili. Jadą na północ autobusem, łódką, autostopem lub na piechotę. W trakcie podróży
poznają nastoletnią dziewczynę, która również wraca do rodziców
z giganta. Gdy Habtom i Johannes zaczynają rywalizować o jej
względy, dziewczyna postanawia kontynuować podróż samotnie.
Wtedy okazuje się, że Daniel skrywa w sobie mroczną tajemnicę.
Chłopcy postanawiają się rozdzielić. Daniel jedzie z Habtomem
do jego matki, a Johannes do swojego ojca. Powrót do domu nie
jest jednak dla chłopców tak miły i łatwy, jak się spodziewali, bo
wszystko zmieniło się w nim nie do poznania. A.P.
The three protagonists play, eat and argue together. In this, at least,
they are no different from other boys their age. But they are different
in one crucial way, because nine-year-old Daniel and Habtom and
Yohannes, both aged 12, live on the street, sleeping in an abandoned car on the side of the road. Without money or any form of
adult support, they struggle to survive in Addis Ababa, the capital of
Ethiopia. And there are around 270,000 other street kids like them.
The film records the three boys’ daily lives without being overly
sentimental. We see how they live, smoke a joint together and solve
conflicts with other street children. These scenes are interspersed
with interviews in which they discuss their situation in a relaxed and

astonishingly adult tone. What prompted them to live on the street?
Is life there really so much better than at home? When the boys
have had enough of the vicious conflicts between young gangs,
they decide to go on a journey, back to the families they left behind.
A picture gradually emerges of three boys trying with all their might
to be adults, when in the end they’re just kids. But they are kids
living in a cruelly tough world.
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Off Road
Beatrice jest postawną blondynką prowadzącą warsztat samochodowy w Rzymie. Część z jej klientów pamięta ją jako Pino, wąsatego mistrza kierownicy. Choć wyposażona w kobiece atrybuty,
Beatrice nie odżegnuje się od przeszłości włoskiego macho – ściany jej biura przyozdobione są nagimi kobietami, nie rezygnuje także
z męskiej perspektywy w rozkoszach alkowy – szybko dowiaduje-

my się, że operacja zmiany płci nie odbyła się do końca.
Już jako kobieta Beatrice zakochała się od pierwszego wejrzenia
w Mariannie – rumuńskiej opiekunce swojej zniedołężniałej matki.
Gdy Marianna zostaje wydalona z kraju, nie waha się po nią pojechać. Nieletni syn nowej kochanki, Daniele, poniewierany przez biologicznego ojca, również nie stanowi problemu – wszak Beatrice jest
typową Włoszką, stawiającą porywy serca na pierwszym miejscu.
Film jest zapisem codzienności tej nietypowej rodziny –
dowodem na to, że jakkolwiek powikłane są ludzkie losy, wszyscy
dzielimy te same wartości – rodzinne ciepło, potrzebę bliskości,
bezwarunkowe wsparcie w trudnych chwilach. Choć Beatrice
i Marianna są do bólu normalne – wolne dni spędzają na oglądaniu telewizji, pielęgnacji ogródka i przekomarzaniu, troszczą
się o syna, to świat wciąż nie chce ich do końca zaakceptować
– mają problemy w urzędzie stanu cywilnego, a Daniele jest prześladowany w szkole. I choć ich przyszłość rysuje się w różowych
barwach, podobnie jak ich weselne suknie, to przeszłość przybiera ciemniejszą barwę – okazuje się, że Beatrice ma jeszcze jedno
dziecko, z którym stosunki nie układają się już tak dobrze…
Dla polskiego widza, oswojonego z seansami homofobicznej
nienawiści, ten film może być szokiem – dobitnie pokazuje, że osoby transseksualne to niewyabstrahowana z życia kawiorowa lewica,
lecz „sól ziemi”, bo co może być bardziej oswojonego niż mechanik
samochodowy dłubiący kluczem przy podwoziu? W.D.
Pino is a mechanic and a rally car champion who decides to become a woman, naming himself Beatrice. As a transgender, he meets
Marianna, a nurse from Romania who is taking care of his elderly
mother. Beatrice and Marianna fall in love. Fighting the prejudice
of established society, both dressed as brides, the two of them
manage to get married in Rome. Consequently Beatrice becomes
a father to Marianna’s son, Daniele. In high heels, Pino/Beatrice
continues to work as a mechanic and to pursue his passion for
off road racing. This love story is a ride through the life of a a very
unconventional family living in a very conventional country, Italy.

WŁOCHY / ITALY 2013,
70 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Elisa Amoruso
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Giorgio Horn, Martina Cocco
PRODUCENT / PRODUCER: Alfredo Covelli
PRODUKCJA / PRODUCTION: meproducodasolo srl
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – FF Rzym / FF Rome
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USA 2013,
123 MIN

Henry Corra,
Regina Nicholson
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Henry Corra,
Regina Nicholson
PRODUCENT / PRODUCER: Jeremy Amar
PRODUKCJA / PRODUCTION: Corra FIlms
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam

POŻEGNANIE Z HOLLYWOODEM
Farewell to Hollywood
17-letnia Regina Diane Nicholson choruje na nieuleczalną odmianę
raka. Ma przed sobą zaledwie kilka lat życia i postanawia przeżyć
je jak najlepiej. Nie znajdując wsparcia w rodzicach, postanawia
wspólnie z 55-letnim reżyserem Henrym Corrą stworzyć filmowy
autoportret, będący zapisem jej dojrzałej ponad wiek osobowości,
mądrości, a przede wszystkim heroicznej walki z chorobą. W trakcie realizacji projektu wchodzi jednak w coraz głębszą i intymniejszą
relację z reżyserem, który traktuje ją bardzo poważnie, nie bojąc się
choroby, na która ona cierpi. Popada również w poważny konflikt
z rodzicami, którzy tej relacji nie akceptują. Gdy Regina kończy 18
lat postanawia zaryzykować wszystko i zawalczyć o życie, sztukę
i miłość, którą los ofiarował jej przed śmiercią.
Film jest wstrząsającym i bardzo osobistym portretem
walczącej o życie młodej kobiety, a także emocjonalnym zapisem
wspólnych chwil, jakie reżyser miał szansę z nią spędzić. Widzimy
tu jednak nie tylko chorą na raka nastolatkę, lecz przede wszystkim pełną optymizmu i wiary w życie osobę, która postanawia
stawić czoła nieuleczalnej chorobie i z odwagą podejść do przeciwności, jakie zgotował jej los. Pomaga jej w tym nie tylko fascynacja sztuką i kinem, a szczególnie Umą Thurman, lecz również
bliska relacja z reżyserem filmu, który stara się jak najbardziej ją
wspierać. I choć relacje tych dwojga mogą budzić kontrowersje,
to w ich wyniku powstał przepełniony ciepłem i empatią filmowy
obraz, rejestrujący piękno i romantyzm każdej chwili, jaką los im
ofiarował. Regina Diane Nicholson zmarła w wieku 19 lat. A.P.
In a recurring poetic image, 17-year-old Regina Diane Nicholson
swings between heaven and earth on a breathtakingly high cliff by
the sea. Reggie is a tomboy struggling with cancer, her parents
and her dream of making a film. She impresses us with her loving,
strong personality and wisdom beyond her years, as well as her
morbid sense of humor. Together with director Henry Corra, who
plays a significant supporting role in the film, she is working on
a portrait of herself and her struggle with her illness. The film’s initial
focus is on Reggie, but it quickly makes way for an escalating

conflict between her and her parents as Reggie develops a closer
relationship with Henry, who takes her seriously. When Reggie
turns 18 and can make decisions on her own, things become even
more intense. This film is a poetic documentary fairytale about love
and death, holding on and letting go, one that invites us to discuss
the relationship between the maker, the subject and her family. An
eclectic mix of images with the intimacy of a video diary or home
movie, it is filmed both by Henry and by Reggie and supplemented
by their text message exchange, shots from her favorite movies,
and fairytale-like scenes with songs that together form a heartwarming, but also heartbreaking and controversial ode to Reggie.
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The Real Life
„Była słabego zdrowia, paliła jak smok, miała duszę wojownika”.
Simone Weil, bo o niej mowa, francuska filozofka i działaczka społeczna, nigdy nie należała do inteligencji salonowej. A jej zaanga-

żowanie w sprawy społeczne zdecydowanie wyróżniało ją z grona
teoretyków klasy robotniczej, których noga nigdy nie przekroczyła
progu fabryki. Weil uczestniczyła w wielu manifestacjach, swoją
pensję ograniczała do wysokości zasiłku dla bezrobotnych (resztę
rozdawała), a w latach 1931-32 podjęła się pracy m.in. w zakładach Renault jako niewykwalifikowana pracownica.
Film jest wizualnym esejem opowiadającym o tym okresie
życia Weil. Fragmenty listów i pism, czytane przez młodą kobietę,
dają jego mglisty obraz. Zdaje się, że świadomość Weil nie kieruje
tego doświadczenia, nie wpływa na jego treść ani nie uogólnia,
ale obserwuje, jaki samo przyjmie kierunek. Taka wydaje się
również narracja filmu – skrawki podróży metrem, maszyn i świateł, przejść i holów, zarejestrowane na ziarnistej taśmie 16 mm
– tworzą powidoki umęczonego pracą umysłu. Ponad sto lat po
wyjściu robotników z lyońskiej fabryki Lumière kino próbuje oddać
doświadczenie człowieka pracy. E.S.
A philosophical film work based on the French philosopher Simone
Weil’s thoughts, beautifully translated into grainy 16 mm footage
from early modernism’s absolute center, Paris, and divided into
chapters like stations on a night-time ride with the metro. In 1934,
Weil decided to experience life among the workers of a Renault
factory. Her notes were turned into the book “The Workers’
Condition”, which lucidly and constructively criticised not just the
workers’ conditions, but also the more far-reaching consequences
of industrialisation and 1930s capitalism. Weil’s historical criticism,
however, becomes highly topical in today’s post-industrial social
order, in its dialogue with Arnaud Gerber’s camera which turns the
Parisian financial suburb and neo-liberal 1980s utopia of La Défense into an abstract image stream of lines and points, colours and
reflections. “The Real Life” is an elegy both of a class, an intellectual
position and a desire for political change, all of which seems to
belong to a different era – and a work which in itself demonstrates
that all three are alive and well. In spite of the current state of affairs,
just like in Weil’s own time.

FRANCJA, NIEMCY / FRANCE, GERMANY 2013,
77 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Arnaud Gerber
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Arnaud Gerber
PRODUCENT / PRODUCER: Arnaud Gerber
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – FF Tempo
2013 – CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen
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REZERWAT PINE RIDGE
Pine Ridge

DANIA / DENMARK 2013,
77 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Anna Eborn
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Nadim Carlsen
PRODUCENT / PRODUCER: Katja Adomeit
PRODUKCJA / PRODUCTION: Adomeit Film
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
MFF Wenecja / IFF Venice; MFF Göteborg /
IFF Göteborg

Pine Ridge to rezerwat rdzennych Amerykanów położony w południowo-zachodniej części stanu Dakota Południowa, a zarazem
najbiedniejsze hrabstwo Stanów Zjednoczonych. 70% dzieci nie
kończy tu szkoły średniej, stopa bezrobocia waha się w granicach
80-85%, a wskaźnik samobójstw wśród nieletnich jest o 150%
wyższy niż średnia w USA.
„Jak to jest dziś być młodą osobą zamieszkałą w rezerwacie
Pine Ridge? ” – zadała pytanie młoda szwedzka reżyserka, Anna
Eborn. Odpowiedź, jakiej udziela w debiucie dokumentalnym nie
jest jednak oczywista. Daleko jej do reportażu z historią kolonizacji w tle albo politycznego non-fiction ukazującego wymiary
współczesnego wykluczenia w jednym z najbogatszych państw
świata. Filmowi bliżej jest do Badlands Terrence’a Malicka. Historia opowiadana jest tu poprzez bardzo subtelne obrazy twarzy
i gestów kilku głównych bohaterów: Lance’a Czerwonej Chmury,
Kassela Niebo i Cassandry Wojowniczki, konfrontując nas z mniej
oswojonym obliczem współczesnej Ameryki. E.S.
The young Swedish director Anna Eborn’s Danish-produced debut
“Pine Ridge” was earlier this year selected for the prestigious Venice
Film Festival, and is screening here in a new and final version.
“Pine Ridge” is shot at an Indian reservation of the same name in
South Dakota, where Americans with Indian blood live a life in the

middle – and yet outside – of American society. They call it a ghetto
themselves and, as one of them says, “everyone would pack up
and leave if they could”. A run-down, poor and vulnerable place like
so many others in fringe USA, but nonetheless exotic enough to
attract tourists who come to be shown around and visit the Wounded Knee Memorial Site. But Anna Eborn’s film is first and foremost
a close-up portrait of especially the area’s younger generation,
depicted on their own terms during a long and warm summer.
Impressionistic and spontaneous, and with an ethnographically
astute eye for the otherwise invisible but crucial details. One thing is
sure for Lance Red Cloud, Kassel Sky, Cassandra Warrior, her little
daughter Diamond Rose and their friends and families: the future is
uncertain, and it less and less resembles the past of their roots.

WAR

Sieniawka
Sieniawka to podróż w irracjonalny świat ludzkiej podświadomości. Stefan próbuje przedrzeć się przez postindustrialną ziemię
niczyją. Spotkanie z nieznajomą osobą sprawia, że granica
między rzeczywistością a wyobraźnią się zaciera. Przyszłość
miesza się z przeszłością. Wyrachowany chirurg, który pracował
w prosektorium. Kino, do którego wszyscy chodzili w weekendy.
Młody człowiek w stanie delirium, którego serce przestało bić.
Krążący wśród wspomnień i wyobrażeń Stefan obserwuje śmierć,
chorobę psychiczną i obrzeża człowieczeństwa w przemijającym
podobnym do naszego świecie. Pozostają jedynie ruiny, wszystko
zaczyna się rozpadać. Betonowy świat nie przypomina już tego,
który musiał opuścić. Chaos wewnętrzny uwidacznia się w chaosie zewnętrznym. 
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
“Sieniawka” is a journey into the irrational subconscious of
humanity. Stefan attempts to make his way through a post-industrial no-man’s land. An encounter with a stranger forces the line
between reality and imagination to become blurred. The future
and the past become intertwined. Visions of another time emerge
from Stefan’s mind. The cold-blooded surgeon used to work in the
dissecting room. There was a cinema where everyone would go on
the weekend. A state of complete delirium caused a young man’s
heart to stop beating. In drifting through memory and the imaginary,
Stefan witnesses death, mental illness and the margins of humanity
in a passing world that resembles our own. All that remains are
ruins - everything begins to dissolve. The concrete world no longer
resembles the one that he was forced to leave. Internal chaos is
mirrored by external chaos.

POLSKA, NIEMCY / POLAND, GERMANY 2013,
126 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Marcin Malaszczak
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Marcin Malaszczak
PRODUCENCI / PRODUCERS: Marcin Malaszczak,

Michel Balagué, Georg Tiller

PRODUKCJA / PRODUCTION:

Mengamuk Films

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
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Best First Film; Forum Doc Belo Horizonte: Wyróżnienie
Specjalne / Forum Doc Belo Horizonte: Honorable
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DANIA, NORWEGIA / DENMARK, NORWAY 2013,
87 MIN

Erlend E. Mo
Simon Plum,
Casper Høyberg, Lars Reinholdt, Erlend E. Mo
PRODUCENT / PRODUCER: Lise Lense-Møller
PRODUKCJA / PRODUCTION: Magic Hour Films

REŻYSERIA / DIRECTED BY:
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen

SKAZANI NA ADHD
Four Letters Apart – Children in the Age of ADHD
ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi, który jest najpowszechniejszym zaburzeniem psychicznym
diagnozowanym obecnie u dzieci. Charakteryzuje się zaburzeniami koncentracji i emocji, a także nadmierną impulsywnością oraz
nadruchliwością. Zwyczajowe leczenie obejmuje psychologiczną
terapię i leki, które coraz częściej okazują się niewystarczające.
Bohaterami filmu jest trójka dzieci cierpiących na ADHD. Dziewięcioletni Wiktor nienawidzi słowa ADHD i uważa, że ma ono coś
wspólnego z jego budową fizyczną. Gdy tylko ktoś je wypowiada, wchodzi pod stół i przestaje odzywać się do kogokolwiek.
Martine zamyka się w sobie i odczuwa niekontrolowany lęk,
gdy tylko poczuje, że coś dzieje się wbrew niej. Z kolei Marino
zazwyczaj ma nad sobą kontrolę, ale od czasu do czasu wpada
w agresję i bije samego siebie. Film pokazuje nam jednak nie tylko
zmagania chorych na ADHD dzieci z samymi sobą i otaczającą
je rzeczywistością, lecz również nietypowy rodzaj terapii, jakiej
poddane zostają w jednej ze szkół w kopenhaskiej dzielnicy
Frederiksberg. Wiktor, Martine i Marino chodzą do normalnej
szkoły, ale do specjalnej klasy, w której prowadzony jest program
alternatywnego sposobu leczenia ADHD. Oparty jest on nie na
typowej medycznej diagnozie i lekach, lecz na próbie poznania
i zrozumienia wyzwań i szans, jakie rodzi indywidualna natura tych
chorych dzieci. Co prawda wymaga to dużego zaangażowania
nauczycieli i rodziców, ale już po roku gwarantuje wyraźny postęp,
co pozwala rodzicom i nam wszystkim spojrzeć na tę chorobę
w zupełnie inny sposób. A.P.
The film follows three children at odds with themselves and the
world around them, at a time when more and more are being
diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Victor is
7. He hates ADHD, believing it’s something to do with his club
feet. Martine is quick to become withdrawn and struggles with
uncontrollable rage. For the most part, Marino keeps to himself,
but easily becomes aggressive. Victor, Martine and Marino are in
a special class in a normal school. The teachers and the parents

decide to take part in an alternative treatment project focusing on
the individual child’s challenges and possibilities, rather than relying
on medical diagnosis. The film shows how the children make great
strides over the course of a year, as the adults around them start to
see each child in a new light.

Co roku kilkadziesiąt tysięcy Hindusów wraz z rodzinami wyjeżdża
ze swych wiosek na odległą pustynię Kutch w prowincji Gudżarat
w Indiach, aby przez osiem miesięcy w roku wydobywać z wypalonej słońcem ziemi „najbielszą sól na świecie”. Mieszkają w prostych
namiotach lub barakach, bez dostępu do bieżącej wody, elektryczności i zapasów jedzenia, a najbliżsi sąsiedzi oddaleni są nawet
o kilometr. Zdani na samych siebie, od pokoleń własnymi siłami
wydobywają sól na 5000 km² pustynnej ziemi.
Jest wśród nich 40-letni Sanabhai, który co roku wraz z rodzi-

ną przyjeżdża na pustynię, gdy tylko ustąpi monsun i mieszka tam
od września do kwietnia. Z oddalonymi sąsiadami porozumiewa
się za pomocą lusterka, którym daje znaki odbijając nim słoneczne
światło. Jego żona Devuben dba o jedzenie i raz w tygodniu kupuje
wodę od prywatnych dostawców. Sanabhai zaciąga sporą pożyczkę na zakup oleju do pompy, za pomocą której wydobywa solankę
spod ziemi. Przez osiem miesięcy wraz z żoną i dziećmi prymitywnymi narzędziami troszczy się o pompę, przeczesuje wodę
drewnianymi grabiami, ubijając nogami dno, aby nie dopuścić do
zastygnięcia soli. Ich regularna i rytmiczna praca jest jak taniec, który wykonują na tle martwego krajobrazu pustyni. Dopiero po ośmiu
miesiącach z solanki krystalizują się białe jak śnieg kryształki soli.
Tymczasem nadchodzi monsun, który za chwilę zmieni
pustynię Kutch w morze, po którym poruszać się będzie można
tylko statkiem. Sanabhai pakuje rzeczy i wraca do wioski.
Sól tej ziemi to przykład dokumentalnego filmu obserwacyjnego, nakręconego bardzo prostymi środkami, pełnego długich,
powolnych ujęć, pozbawionego komentarza i zachwycającego
prostotą i pięknem obrazów. A.P.
Year after year, for an endless eight months, thousands of families
move to a desert in India to extract salt from the burning earth. Every monsoon their salt fields are washed away, as the desert turns
into sea. And still they return, taking pride in producing the whitest
salt in the world. Arriving just after the monsoon, Sanabhai and his
family will live here from September until April. Their nearest neighbor is a kilometer away. Sanabhai has taken a large loan from the
salt merchant in town as an advance on his salt harvest. He needs
money to dig a well to reach the saline water 70 feet below ground,
and to buy the diesel for the pump which draws the brine into the
salt pans. In April, the salt merchant sends his man to inspect the
salt. He cuts the price agreed with Sanabhai at the beginning of
the season. The season is over and the monsoon is on its way: the
heavy rains will soon wash the family’s salt fields away. The desert
itself will not remain a desert anymore, but will turn into a sea.

SZWAJCARIA, INDIE / SWITZERLAND, INDIA 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Farida Pacha
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Lutz Konermann
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Lutz Konermann, Farida Pacha
PRODUKCJA / PRODUCTION: Leafbird FIlms
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TRZY KOBIETY
Three Women

POLSKA / POLAND 2013,
72 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Anna Jadowska
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Małgorzata Szyłak
PRODUCENT / PRODUCER: Agata Golańska
PRODUKCJA / PRODUCTION: Kolektyw Film, Opus FIlm
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /
PLANETE+ DOC FF: international premiere

2014 –

Trzy bohaterki w różnym wieku. Agnieszka – nastolatka, Małgosia
– dwudziestoletnia mama dwójki dzieci i Pani Basia – osiemdziesięcioletnia starsza pani mieszkająca ze swoim sześćdziesięcioletnim synem. Wszystkie trzy łączy miejsce – centrum Łodzi,
które nie przypomina w niczym śródmieść innych dużych miast.
Miejsce to stygmatyzuje swoich mieszkańców. Skazuje ich na
życie w tej dzielnicy, pozbawia wyobrażenia, że można żyć
gdzie indziej i inaczej. Nie daje możliwości rozwoju, zatrzymuje
w biernym „niebycie”. Film uwidacznia swoisty determinizm, który
rządzi losami ludzi, choćby nie wiadomo, jak bardzo wydawało
się, że mogą wyrwać się poza krąg osiągnięty i wyznaczony przez
swoje rodziny. Pomimo momentów wzlotów, które pozwalają
przez chwilę żyć inaczej, z każdym rokiem okazuje się, że może
być tylko gorzej.
Agnieszka zrezygnowała ze szkoły, szuka bez efektu pracy,
mieszka z mamą i siostrą, które również nie pracują. Agnieszka
martwi się o to, co się może z nimi stać, ale mama z siostrą żyją
z dnia na dzień. Małgosia mieszka z dwiema córkami, trzyletnią
i półtoraroczną, w schronisku św. Brata Alberta dla bezdomnych
kobiet. Mama wyrzuciła ją z domu. Starsza córka zna swojego
ojca, ojciec młodszej jest pozbawiony praw rodzicielskich i nie
utrzymuje z dzieckiem żadnego kontaktu. Małgosia z czasem wynajmuje z nowym chłopakiem mieszkanie. Wydaje się, że układa
im się dobrze. Małgosia poznała Irka przez ogłoszenie w lokalnym
radiu Parada. Pani Basia mieszka z synem, który ma cykliczne
okresy picia i abstynencji. Kiedy nie pije, i tak z panią Basią nie
rozmawia. Mijają się przy piecu w kuchni, mają oddzielne produkty żywnościowe. Pani Basia opiekuje się dzieckiem sąsiadki:
7-letnim Patrykiem, który spędza z nią całe dnie. Drzwi do domu
pani Basi nie mają zamka – syn wyrwał go, kiedy był pijany.
Na przykładzie losów trzech bohaterek reżyserka pokazuje
portret specyficznej dzielnicy w centrum Łodzi, mającej cechy
suburbii, żyjącej życiem wiejskiej społeczności. Losy tych kobiet
łączą się w jedną historię, pokazującą siłę i nadzieję na lepsze
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
jutro. 

Three protagonists of different ages. Agnieszka – a teenager,
Małgosia – a twenty-years old mother of two, Basia – an eighty
year old lady. They are all connected through the place, the centre
of Łódz, which doesn’t bear any resemblance to the city centres
of other large cities. The place doesn’t offer them opportunities for
development it just keeps them in the state of passive “non-existence”. In the centre of Łódź most people are unemployed and have
not been paying rent for ages. Building
are dilapidated and have not been renovated for years. Agnieszka
is living with her mother and sister who don’t work. Agnieszka quit
school and was looking for a job, unsuccessfully. A few months
ago Agnieszka had a car accident which made her stay at hospital
and now she is unable to work. Małgosia had been living with her
two daughters in shelter for homeless women. The elder daughter
knows her father, whereas the younger doesn’t. Right now Małgosia is renting a flat with her present boyfriend. And they seem to
be doing quite well. Basia lives with her son who falls into cycles of
drinking and non-drinking. Basia looks after her neighbour’s seven-year-old son, Patryk, who spends all days with her. The portrayals
of these three women constitute a full image of the quarter, which
in a way exists only thanks to women. It is women who, despite
obstacles and problems, push their families forward, believing in
future.
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Three Letters from China
Jałowe przestrzenie północy Chin, bujne krajobrazy chińskiego południa i ogromne miasto nad brzegiem martwej rzeki – w
ten sposób reżyser filmu pokazuje skrajnie zróżnicowane warunki,
jakie panują dziś we współczesnym, szybko rozwijającym się
Państwie Środka. Pozornie idylliczna Jiuxiancun, leżąca na deszczowym południu Chin, apokaliptyczne, spieczone słońcem kopalnie węgla w Minqin i Wusutu na północy kraju i miejski moloch
na rzece Jangcy, czyli Chongqing – w tych miejscach przeszłość
miesza się z teraźniejszością, robiąc nieśmiałe kroki w przyszłość.
Szwajcarski dokumentalista Luc Schaedler podróżuje z kamerą
od północnej granicy Chin z Mongolią na południe, a stamtąd do
największego miasta na świecie. We współpracy z sinologiem
Markusem Schiesserem prezentuje trzy listy z Chin – jak sam
nazywa trzy niezależne monologi wizualne – ukazując przemiany,
jakie dokonują się we współczesnych Chinach. Podkreśla też
kontrasty, jakie panują dziś w tym kraju. Niezwykle poetycki,
eseistyczny film zachwyca pięknymi malarskimi ujęciami, za
których pomocą portretuje złożony stan psychiczny ludzi żyjących
w niebywale zróżnicowanym i jakże skomplikowanym kraju. A.P.
Based on three different places, the film portrays the infractions to
which people living in modern day China are subjected due to rapid
developments: in the deceptively idyllic Yangshuo in the rainy south;
in the apocalyptic coal mining site of Wuhai in the parched north;
and in Chongqing, the urban behemoth on the Yangtze River. The
protagonists give their accounts of the unsurmounted past, the
precarious present and their tentative steps into the future. The film
thus paints a complex image of the mental state of the people in
this complicated country.

SZWAJCARIA / SWITZERLAND 2013,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Luc Schaedler
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Luc Schaedler
PRODUCENT / PRODUCER: Luc Schaedler
PRODUKCJA / PRODUCTION: go between films gmbh
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Locarno / IFF Locarno

Intimate Stories

TRZY LISTY Z CHIN

HISTORIE INTYMNE

123

Heroes Are Among Us

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

125

Heroes Are Among Us

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS

126
WAR
WRO

A USTRIA 2013,
103 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Thomas Dirnhofer
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Thomas Dirnhofer
PRODUCENT / PRODUCER: Philipp Manderla
PRODUKCJA / PRODUCTION: Red Bull Media House
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – FF San Sebastian

GÓRA CERRO TORRE
Cerro Torre: A Snowball’s Chance in Hell
Cerro Torre to niewątpliwie jedna z najbardziej kontrowersyjnych
gór świata. Z jednej strony ta położona w Parku Narodowym Los
Glaciares w Patagonii iglica skalna należy do najtrudniejszych
technicznie ze względu na zmienność pogody i unikalną rzeźbę.
Z drugiej – historia kwestionowanego przez środowisko alpinistyczne pierwszego wejścia Cesarego Maestriego (1959), a także niemal
400 haków wbitych przy pomocy kompresora i zostawionych na
ścianie podczas jego drugiego wejścia (1970) – mocno nadszarpnęły opinię Cerro Torre. Do tego stopnia, że dalsze wyprawy „szlakiem Maestriego” traktowano z pobłażaniem, a historię polskiego
epizodu na Cerro Torre opisano w opowiadaniu Prawdziwa historia
wyprawy na Nagóś czyli Najtrudniejszą Górę Świata sponsorowanej przez koncern Polo-Cocta-Max i holding Słoniowy
Bajer. W styczniu 2012 roku Amerykanin i Kanadyjczyk usunęli
pozostawione haki i śruby, co znów spotkało się z ogromną krytyką
środowiska i dokonali „pierwszego uczciwego wejścia” na górę.
Zostawili jedynie 5 najbardziej potrzebnych do wspinaczki śrub.
David Lama (zwycięzca Wspinaczkowego Pucharu Świata
w wieku 15 lat) i Peter Ortner – bohaterowie filmu Góra Cerro
Torre za punkt honoru postawili sobie zdobycie góry w sposób
klasyczny z zastosowaniem najsurowszych zasad, wykorzystując jedynie linię asekuracyjną. Film dokumentuje ich drogę na
3133-metrowy szczyt. E.S.
Set against the backdrop of breathtaking Patagonia, David Lama,
climbing’s wunderkind, sets out to climb the infamous south-east face
of Cerro Torre, a mountain once said to be the most difficult in the
world. No one has ever climbed this Needle of Granite in free-climbing
style. But this is exactly what David and his partner Peter aim to do.
After being confronted with natural and logistical challenges, David
comes to understand the true nature of his project and realises what it
will take to reach the summit. A documentary about mountaineering,
friendship and transformation. It’s a coming of age story that also
takes a close look at the state of rock climbing and alpinism, as well
as their many philosophies and ethical approaches.
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Desert Runners
Wyobraź sobie, że nagle lądujesz w samym środku największej i najsuchszej pustyni na świecie. Przez kolejne sześć dni
musisz biegać, maszerować, pełzać, pokonując dystans 155 mil
w niewyobrażalnym gorącu, w temperaturze nawet 120 stopni,
przez żwir i olbrzymie piaszczyste wydmy. Na plecach dźwigasz kilkunastokilogramowy plecak, a w nim wszystko, czego
potrzebujesz do przeżycia – ubranie, jedzenie, krem do opalania,
medykamenty i śpiwór. W dodatku robisz to cztery razy do roku
w czterech najsurowszych i najbardziej zdradliwych rejonach
świata: Pustyni Atakama w Chile, Gobi w Chinach, na Saharze
w Egipcie, a na końcu na 150-milowym odcinku wzdłuż najmniej
gościnnej, tym razem lodowej pustyni, czyli Antarktydy. Miejsca
te wybrane są świadomie, bo to najsuchsze, najbardziej wietrzne,
najgorętsze i najzimniejsze rejony na świecie. Chodzi tu o słynny
wyścig RacingThePlanet’s 4Deserts Ultramarathon Series, zwany
w skrócie Grand Slam, organizowany w tych właśnie czterech
rejonach świata. Większość jego uczestników to zwykli ludzie,
kobiety i mężczyźni z różnych stron świata, dla których rajd jest
wyjątkowym, choć niebezpiecznym wyzwaniem. Podejmują go
odważnie i świadomie, z różnych powodów i w różnym celu. Dla
jednych jest to doskonała życiowa przygoda, dla innych chęć
sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Jeszcze inni chcą w ten
sposób uciec od problemów, z którymi borykają się na co dzień.
Film portretuje kilkoro z nich, zarówno podczas wyścigu, jak
i po powrocie do domu. Obserwujemy problemy, jakie napotykają podczas rajdu, ich walkę z otaczającą rzeczywistością,
jak również zmagania z samymi sobą. Widzimy nie tylko wielką
determinację, z jaką podchodzą do rywalizacji, lecz również indywidualne emocje, a także rozkwit przyjaźni, jaka rodzi się między

ludźmi. Wspaniale sfilmowane pustynne krajobrazy, w połączeniu
z emocjonalną muzyką i charakterystycznym montażem, czynią
z tego filmu nie tylko interesującą opowieść o współczesnych
Herkulesach, lecz przede wszystkim o granicach psychicznej
i fizycznej wytrzymałości człowieka. A.P.
Any single race in RacingThePlanet’s 4Deserts Ultramarathon
Series is an extraordinary, life-threatening challenge – something
we would only expect the most accomplished, elite athletes on the
planet to try. But most of the courageous men and women who
come from all over the world to compete in these Herculean events
are not professional athletes at all, they’re ordinary people —people
with families and day jobs and mortgage payments – people like
you and me who have decided, for a variety of personal reasons,
to take on this extreme physical challenge. Why do they do it?
Are they crazy? Most of these competitors are people who have
made the choice to push themselves, both physically and mentally,
in order to test the outermost boundaries of what is truly possible
for us as human beings. Almost every competitor in these races
says, with simple conviction, “If I can do this, then I know I can do
anything”. And hey – life is short.
These passionate competitors are the focus of the feature-length documentary “Desert Runners”. This character-driven story
follows a remarkable collection of brave souls on their year-long
adventure, racing to the four corners of the Earth. The film includes
all of the drama and mirrors all of the elements of the world-class
adventure races it documents: challenge and excitement, passion
and risk, competition and camaraderie, heartbreak and triumph.
Along the way these courageous competitors face the thrill of
danger, the heart-wrenching agony of physical pain and mental
defeat, and the emotional victory of crossing the finish line, forever
changed from the inside out. “Desert Runners” brings to audiences
everywhere the intimate, inside story of what can happen when
a group of ordinary people make the life-changing decision to
attempt the extraordinary.

USA 2013,
99 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Jennifer Steinman
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Sevan Mantossian
PRODUCENCI / PRODUCERS: Jennifer Steinman,

Yael Melamede, Diana Iles Parker
PRODUKCJA / PRODUCTION: Smush Media
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam; MFF Sebastopol /

IFF Sebastopol; SXSW Austin; MFF Hamptons:
Nagroda Publiczności / IFF Hamptons: Audience Award
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DANIA / DENMARK 2013,
79 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Andreas Johnsen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Andreas Johnsen
PRODUCENT / PRODUCER: Katrine A Sahlstrøm
PRODUKCJA / PRODUCTION: Rosforth Films,

Danish Documentary Production

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam;

CPH:DOX Kopenhaga / CPH: DOX Copenhagen

PODEJRZANY: AI WEIWEI
Ai Weiwei: The Fake Case
Chiński artysta, architekt i kurator Ai Weiwei to znaczący głos
chińskiej opozycji, od lat aktywnie krytykujący władze w Chinach
i walczący o prawa człowieka. Współtwórca wielu konceptualnych
instalacji, w tym słynnej ekspozycji Sunflower Seeds w Tate Modern,
a także Stadionu Narodowego w Pekinie, zaangażowany był
w ujawnienie szeregu nadużyć przy budowie szkół, które zawaliły się
podczas trzęsienia ziemi w prowincji Syczuan w 2008 roku. W kwietniu 2011 roku został aresztowany przez władze chińskie, a następnie
przez 81 dni przetrzymywany w nieznanym miejscu i przesłuchiwany
w sprawie rzekomego przestępstwa gospodarczego, unikania płacenia podatków, niszczenia dokumentów księgowych, a także bigamii
i rozpowszechniania pornografii w internecie. O uwolnienie artysty,
który naraził się komunistycznym przywódcom, nazywając ich gangsterami, wystąpiły rządy Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej
Brytanii. Po rzekomym przyznaniu się do winy, został w czerwcu
2011 roku zwolniony z więzienia za kaucją, pod warunkiem, że nie
będzie wypowiadał się publicznie i nie opuści Pekinu.
Film pokazuje jak Ai Weiwei żyje po wyjściu z więzienia i jak
nerwową grę prowadzi nadal z chińskimi władzami, które obserwują każdy jego krok tylko po to, aby wytoczyć mu kolejne zarzuty.
Widzimy zarówno jego życie prywatne w domowym areszcie
z żoną i synem, o których losy obawia się coraz bardziej, jak
również usilną próbę ponownego wejścia w rolę zaangażowanego
aktywisty. Nie jest to łatwe zadanie, bo po wyjściu z więzienia Ai
Weiwei nie tylko cierpi na bezsenność i zaniki pamięci, a policja śledzi każdy jego ruch, lecz musi również odnaleźć się pomiędzy życiem rodzinnym a nieustannym zainteresowaniem mediów i świata
sztuki. Zachowuje jednak stoicki spokój, a jedynym sposobem na
rozładowanie emocji i frustracji okazać się może kolejna instalacja,
którą Ai Weiwei planuje pokazać zagranicą. A.P.
In April 2011, world famous Chinese artist Ai Weiwei is kidnapped
by the Chinese authorities and detained at a secret location. 81
days later he is released, but put under house arrest. The man
we know as an unstoppable fighter for the freedom of speech is

merely a shadow of himself. He suffers from sleeping disorder and
memory loss. 18 cameras are monitoring his studio and home.
Police agents follow his every move, and heavy restrictions from the
Kafkaesque Chinese authorities weigh him down. Journalists, the
art world and his family all want a piece of him. On top of it all he
is met with a gigantic lawsuit from the Chinese government, soon
to be named “The Fake Case” in reference to the obvious false
reasons behind the accusations.
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Kick Out Your Boss
Widmo kreatywności krąży po Europie. Strukturalne i realne
bezrobocie, wypalenie zawodowe, stres związany z pracą coraz
bardziej uwidaczniają słabość obecnych stosunków pracy. Jednocześnie przykłady płynące z Brazylii, Serbii i Austrii wskazują, że
istnieją alternatywne systemy oparte na partycypacji pracowniczej,
wypłatach od zysków czy braku hierarchii władzy, które mogą
funkcjonować skutecznie.
Rewolucyjne Pozbądź się szefa byłoby populizmem, gdyby
nie idąca za nim krytyka dominującego modelu ekonomii opartego wyłącznie na maksymalizacji zysków. Twórczyni filmu ukazuje
przykłady tych, którzy kreatywnie podeszli do kwestii zatrudnienia.
Rozpoczyna tym samym dyskusję o tym, jak na początku XXI
chcielibyśmy rozwiązać problem pracy. ES.
You vote on balance sheets of the company you work for, you do
not need a bank anymore to get/obtain a credit, and you spend
your Monday afternoon in the cinema instead of in the office – the
restructuring of work has already begun. 197 million unemployed
people and the widespread phenomenon of physical or mental collapse known as burnout are arguments enough to find alternatives
to economic systems whose only goal is the single-minded pursuit
of profit maximization. This documentary gets right into the middle
of the current discussions and demonstrates with the help of three
examples in Brazil, Serbia and Austria how such systems can work
in different ways: Workers’ participation, profit-sharing, abolition of
hierarchy – they all work without employees having to fear the loss
of their livelihood or wage cuts.

A USTRIA 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Elisabeth Scharang
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Elisabeth Scharang
PRODUCENT / PRODUCER: Gabriele Kranzelbinder
PRODUKCJA / PRODUCTION:

KGP – Gabriele Kranzelbinder Productions

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Diagonale, Austria; PLANETE+ DOC FF:

premiera międzynarodowa / PLANETE+ DOC FF:
international premiere
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DANIA / DENMARK 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Berit Madsen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Mohammad Reza Jahanpanah
Stefan Frost,
Henrik Underbjerg
PRODUCTION: Radiator Film ApS

PRODUCENCI / PRODUCERS:
PRODUKCJA /

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam; FF Sundance

SEPIDEH MARZY O GWIAZDACH
Sepideh
Młoda Iranka Sepideh Hooshyar marzy tylko o jednym – chce
w przyszłości zostać astronautką. W nocy z zaciekawieniem obserwuje niebo i w praktyce sprawdza wiedzę, którą nabyła w szkole na
lekcjach astronomii. Z nadzieją ogląda nagrania pierwszej kosmicznej turystki – Anousheh Ansari, upewniając się, że jej pragnienia są
całkowicie realne i możliwe do spełnienia. Gdy sześć lat temu zmarł
jej ojciec, poczuła, że obserwując niebo w pewnym sensie zbliża
się do niego. Nie wszyscy rozumieją jednak te emocje i akceptują
jej entuzjazm do kosmosu. W Iranie kobiety nie mają przyszłości
w astronomii, nie tylko dlatego, że to zawód zarezerwowany dla
mężczyzn. Studia w tej dziedzinie są bardzo kosztowne, a rodzina
Sepideh nie należy do najzamożniejszych. Matka martwi się o losy
wyemancypowanej dziewczyny i bezskutecznie próbuje namówić
ją na inny model życia. Jednak gotowanie, małżeństwo i rodzina nie
są tym, czego jej córka najbardziej pragnie w życiu. Napięcie w jej
rodzinie coraz bardziej rośnie, a Sepideh przelewa marzenia, przemyślenia i obawy na papier, pisząc listy do swojego guru – Alberta
Einsteina, cały czas wierząc, że w życiu wszystko jest możliwe.
Film jest ujmującym portretem młodej odważnej Iranki, która za
wszelką cenę próbuje zrealizować swoje marzenia i żyć na własny
sposób w tradycyjnym i patriarchalnym społeczeństwie. A.P.
Sepideh Hooshyar is a young Iranian woman who dares to dream
of a future as an astronaut. At night, she stares up at the universe,
and she is taking lessons from a space fanatic who teaches
schoolchildren about astronomy. At home, full of hope and longing,
she watches recordings of the world’s first female astronaut,
Anousheh Ansari. So it is possible! When her father died suddenly
six years ago, Sepideh discovered that she could feel closer to
him by watching the stars. And so her dream was born, but not
everyone appreciates her boundless ambition. After all, becoming
an astronaut is not exactly a normal goal for a girl in Iran, particularly
because there’s no money to pay for university and beyond. Her
mother and uncle are worried about the emancipated young
woman. She doesn’t want to learn to cook, hardly ever visits her

family and doesn’t seem to be thinking about marriage at all. We
follow this brave young Iranian woman as she watches the stars,
as well as at school, in the mosque and at home, where tensions
steadily rise. As we follow Sepideh, it becomes clear just how at
odds her dreams are with her current reality and the expectations
of those around her. Fortunately, Sepideh is able to express all her
thoughts, dreams and cares in the letters she writes to her hero,
Albert Einstein.

WAR

The Good Son
22-letni Izraelczyk Or Bar wyjechał do Tajlandii, aby radykalnie
zmienić swoje życie. Postanowił poddać się operacji zmiany płci,
bez uprzedzenia rodziców i znajomych. Przygotowywał się do tego
długo, nagrywając siebie wcześniej kamerą video. Zaczął od sceny,
w której namawia rodziców, aby pożyczyli mu 12 000 dolarów na
studia na Oksfordzie. Następnie sam dostarczył Shirly Berkovitz
nagrany przez siebie materiał, bo chciał, aby to właśnie ona była

twórczynią filmu o zmianie płci, której chce dokonać. Reżyserka
zgodziła się bez wahania. W kilka dni zdobyła fundusze na film
i poleciała razem z Barem do Bangkoku. Tam w jednej z klinik
przeszedł operację, po której stał się kobietą. Film pokazuje cały ten
proces. Składa się z dwóch części. Pierwsza – to własne nagrania
Bara, przedstawiające jego życie w Izraelu, zmagania z samym
sobą, poczucie samotności i winy z powodu braku akceptacji własnej płci. Druga część rozpoczyna się od podróży Bara do Tajlandii.
Widzimy jak jest nią zaaferowany, jak czeka na operację, a potem
dochodzi do siebie w trakcie rekonwalescencji. Obserwujemy,
w jaki sposób przyswaja nową tożsamość kobiety, spotykając się
i rozmawiając o tym z ludźmi, którzy wcześniej przeszli podobne
operacje. Shirly Berkovitz pełni rolę reżyserki filmu, jak również
przyjaciółki, a nawet terapeutki Bara, który obawia się powrotu do
domu i reakcji rodziców. Rozumie jednak, że to jedyny sposób, aby
mógł w końcu żyć w zgodzie z samym sobą.
Film jest pełną emocji i dającą do myślenia opowieścią o niezwykle odważnej osobowości, która pomimo strachu, wątpliwości
i społecznego tabu zdecydowała się na śmiały krok, aby być tym,
kim jest naprawdę. A.P.
This is the incredible story of Or Bar, a 22-year-old Israeli man
secretly saving for sex reassignment surgery in Thailand. Or’s own
home videos make up the first part of the film, which starts with him
attempting to persuade his parents to lend him $12,000, ostensibly
so he can study at Oxford. Struck by loneliness and a terrible sense
of guilt, Or counts the days until his departure from Tel Aviv. The
second section of the film starts with the flight to Bangkok, where
director Shirly Berkovitz captures Or’s first steps in her new life as
a woman. We see her recovering from the operation, adopting
a new identity, talking with fellow transgender people, on an emotional outing to a karaoke bar. Back in Tel Aviv, she must face her
family and the price of seeking her true identity. This is an exciting
tale about fear, self-doubt, willpower, and the importance of family
and being able to be who you are.

IZRAEL / ISRAEL 2013,
52 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Shirly Berkovitz
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Shirly Berkovitz
PRODUCENCI / PRODUCERS: Shirly Berkovitz,

Noam Pinchas

PRODUKCJA / PRODUCTION:

Laughing Buddha Films

Berkovitz Films,

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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ZACIŚNIJ PIĘŚCI I LEĆ
Light Fly, Fly High

NORWEGIA, DANIA / NORWAY, DENMARK 2013,
80 MIN

Beathe Hofseth,
Susann Østigaard
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Susann Østigaard
PRODUCENCI / PRODUCERS: Beathe Hofseth,
Susann Østigaard
PRODUKCJA / PRODUCTION: Fri Film
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Göteborg / IFF Göteborg

IDFA Amsterdam: Nagroda Oxfam Novib Global
Justice Award / IDFA Amsterdam: Oxfam Novib Global
Justice Award

2013 –

Thulasi to młoda Hinduska, która zdaje sobie sprawę, że w Idniach
czeka ją trudne życie. Nie tylko dlatego, że urodziła się kobietą, lecz
również dlatego, że należy do Dalit, czyli hinduskiej kasty niedotykalnych. Kobiety z tej kasty należą do najniższego szczebla drabiny
społecznej, wychodzą za mąż tylko wtedy, kiedy zdecyduje o tym
rodzina i są całkowicie zależne od mężczyzn. W dzieciństwie Thulasi
musiała wręcz walczyć o przetrwanie, a jako dorosła dziewczyna
postanowiła zawalczyć o lepsze życie – w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Korzystając z rządowego programu, który proponuje
pracę młodym sportowcom w policji lub na stacjach kolejowych, postanowiła utorować sobie drogę na sam szczyt bokserskiego ringu.
Ma jednak 25 lat, a to granica wieku dla sportowców otrzymujących
finansową pomoc z tego programu. Mimo, że jest jedną z najlepszych bokserek w zespole, wie, że czeka ją więcej przeszkód do
pokonania niż tylko udział w mistrzostwach w boksie. Wyjazd na rozgrywki jest bardzo kosztowny, więc szef stowarzyszenia boksu ma
prawo nie wyrazić na niego zgody i tym samym złamać jej karierę.
Thulasi wie, że cena za jego zgodę jest wysoka. Może wejść do jego
biura i zrobić dokładnie to, czego on zechce. Nie jest jednak gotowa
do wyświadczenia mu usług seksualnych za zwykłą kartkę papieru…
Film podąża za tą odważną młodą kobietą, będącą w przełomowym okresie życia, ukazując nie tylko jej wewnętrzne rozterki,
lecz również walkę, jaką prowadzi na bokserskim ringu i poza nim.
Czy Thulasi będzie mogła w końcu przejąć kontrolę nad własnym
losem i żyć w sposób niezależny, tak, jak na to zasługuje? Jedno
jest pewne – zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. A.P.
Thulasi is a young Indian woman who knows she has a tough
future ahead of her. Not only is she a woman, but she was born
a “Dalit”, or “untouchable” in the Indian caste system. Her early
years were a struggle for survival and now, as a young adult, she
is determined to fight for a better life – quite literally. Making use of
a government program that offers jobs to young athletes, she is
trying to fight her way to the top in the boxing ring. But at nearly 25,
she has almost reached the cut-off point to receive help from the

program. Although she is one of the best boxers on her team, there
are more obstacles to overcome than just the boxing championship. Taking part in these competitions is an expensive business, so
the boss of the boxing association has the power to make or break
her career. And as soon as you enter his office with its curtains
drawn, you know exactly what he wants in return for his signature.
But Thulasi is not prepared to exchange sexual favors for a piece
of paper. Beathe Hofseth and Susann Østigaard’s first full-length
documentary follows the courageous young woman through this
crucial period, including her struggles inside and outside the ring.
Will Thulasi be able to take control of her own fate and get an
honest shot at an independent life?
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AS TIMES GOES BY W SZANGHAJU
As Time Goes By In Shanghai

NIEMCY, HOLANDIA /
GERMANY, NETHERLANDS 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Uli Gaulke
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Axel Schneppat, Jörg Jeshel

PRODUCENT / PRODUCER: Albers Helge
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Flying Moon Filmproduktion

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – Hot Docs Toronto; IDFA Amsterdam

Zespół muzyczny Peace Old Jazz Band to żywa legenda Szanghaju, powiązana ze słynnym Fairmont Peace Hotel. Występują
razem od 1980 roku, choć każdy muzyką zajmował się znacznie
wcześniej. Od wielu dekad przyciągają uwagę widowni, zarówno
lokalnej, jak i międzynarodowej, w tym turystów, celebrytów, jak
również słynnych polityków, takich jak Jimmy Carter czy Ronald
Reagan. „Ludzie chcą nas oglądać, bo przypominamy im stare dobre czasy” – mówi jeden z członków prawdopodobnie najstarszego
pod względem wieku zespołu muzycznego na świecie. Członkowie
mają od 65 do 93 lat. Większość z muzyków Peace Old Jazz Band
gra jazz od 1940 roku, dzięki czemu mieli szansę widzieć różne oblicza Chin i zaobserwować przemiany, jakie zachodziły w tym kraju
na przestrzeni 70 lat. Od japońskiej okupacji, poprzez rewolucję
kulturalną, aż po kapitalizm – dekady politycznych epok nie miały
wpływu na ich stosunek do muzyki, a pasja, z jaką do dziś ją uprawiają jest godna podziwu. Zamiast końca kariery los postawił przed
nimi ciekawe wyzwanie – wyjazd na słynny North Sea Jazz Festival,
który co roku odbywa się w Rotterdamie. W filmie obserwujemy, jak
przygotowują się do podróży i występu w Europie, a w przerwach
opowiadają o życiu w Chinach podczas japońskiej okupacji, nacjonalistach, kulturalnej rewolucji. Najwyraźniej to właśnie miłość do
muzyki uchroniła ich od upływu czasu i zakonserwowała w nich siły
witalne. Odcisnęła również wyraźny ślad na ich osobowości, której

daleko do postaw współczesnego pokolenia muzyków. Członkowie
Peace Old Jazz Band – budzący szacunek dżentelmeni, którzy
w sposób szczególny traktują muzykę – nie są reliktem przeszłości,
lecz ciekawym przykładem realizacji muzycznych pasji, który warto
poznać i zapamiętać. Zespół jest zapraszany do różnych krajów,
a refleksje 80-latków z Szanghaju na temat świata zachodniego
okazują się niezwykle ciekawe. A.P.
Peace Old Jazz Band has been performing together since 1980,
but the group’s members have been playing much longer than
that. Aged between 65 and 87 years, many of them have been
playing jazz since the 1940s and have seen the world transform.
From the Japanese occupation and the Cultural Revolution to
capitalism on overdrive, the band members have seen the many
faces of China and withstood the government’s suspicions of jazz.
Through ages of political upheaval they never lost their faith and
belief in their music. Now comes one of their biggest challenges:
each year Rotterdam hosts the North Sea Jazz Festival and this
year, Peace Old Jazz plans to make the trip. The director Uli
Gaulke follows them as they make the hopeful journey to win the
love of the festival’s audiences.

WAR

C.K.O.D.2 – Evacuation Plan
Kompulsywna próba wejścia po raz drugi do tej samej rzeki.
Reżyser Piotr Szczepański powraca po 10 latach do bohaterów
swojego filmu Generacja C.K.O.D. Okazuje się jednak, że to już
zupełnie inny zespół, który swoją muzykę gra w zupełnie innym
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
kraju. 
A compulsive attempt of stepping twice into the same river. The
director, Piotr Szczepański, returns after ten years to the heroes
of his “Cool Kids of Death Generation”. It turn out, however, that
it’s a totally different band, playing their music in a totally different
country.

POLSKA / POLAND 2014,
60 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Piotr Szczepański
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Piotr Szczepański
PRODUCENT / PRODUCER: Anna Pachnicka,

Piotr Szczepański

KOPRODUCENT / COPRODUCER:

TVP S.A. – Jerzy Kapuściński, Marzena Podgórska
PRODUKCJA / PRODUCTION: Anagram Film,
film dofinansowany przez PISF – dyr. Agnieszka
Odorowicz / film co-founded by Polish Film Institute –
General Director Agnieszka Odorowicz
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF: international premiere
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DOLAR NA ŚW. SZYMONA
Dollars for a Saint

GRECJA / GREECE 2013,
58 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Avra Georgiou
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Olympia Mytilinaiou
PRODUCENT / PRODUCER: Jan Rofekamp
PRODUKCJA / PRODUCTION: Films Transit INC
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam

Missolungi to malowniczo położone małe miasteczko w zachodniej
Grecji, będące stolicą regionu Etolia i Akarnania. Założone w XIII
wieku przez dalmatyńskich piratów, a dziś zamieszkałe przez ponad 14 000 mieszkańców, naznaczone jest stygmatem historycznej
przeszłości. Missolungi było świadkiem śmierci George’a Byrona
w 1842 roku, a także ważnym punktem podczas wojny o niepodległość Grecji. Od dawna mieszkają tu również dwie odmienne
lokalne społeczności: Grecy i Cyganie. W przeszłości cygańscy
bębniarze towarzyszyli greckim żołnierzom w ich walce przeciwko
Turkom. A dziś nadal potrafią żyć w harmonii, zgodzie i poszanowaniu własnej odrębności. Oprócz historycznych powiązań te
dwie grupy scala jeszcze jedno – coroczne lokalne uroczystości na
część Św. Szymona, który jest patronem miasta. Podczas pięciodniowego miejskiego festiwalu odbywają się widowiskowe parady
i pokazy tańca, a także – jak przystało na grecką kulturę – degustacje jedzenia. A wszystko dzieje się przy akompaniamencie śpiewu
i muzyki, którą oczywiście wykonują Cyganie.
W filmie obserwujemy, w jaki sposób oni i Grecy obchodzą to
wyjątkowe pod względem społecznym święto i co tak naprawdę
o nim myślą. Dla obu nacji te uroczystości są ważną chwilą –
dają im poczucie, że są jednością, bez względu na to, do jakiej
społeczności przynależą.
Film w doskonały sposób pokazuje ciekawy przykład pokojo-

wego i bardzo twórczego współistnienia w jednym miejscu dwóch
różnych narodowości, którym udaje się – pomimo tak narastających ostatnio antycygańskich nastrojów – zachować szacunek
wobec własnej kultury i odrębności. A.P.
Messolonghi is a small coastal town in western Greece, stigmatized
by its historical past. Two diverse social groups live there, local
Greeks and Gypsies. In the past Gypsy drummers accompanied
the Greek soldiers in their fight against the Turks. Today they still live
side by side in harmony with a strong mutual respect. What binds
the locals and the Gypsies together today is a, once a year, unique
communal celebration, the feast of Saint Simeon, the city’s patron
saint. They engage in a five-day exhausting festival of dance, parades and food and... where the Gypsies provide the music.

WAR

Cool Kids of Death Generation
Dokumentalna obserwacja początków kariery zespołu Cool Kids of
Death, który wywołał ferment na polskiej scenie muzycznej w 2002
roku. To rozciągnięta w czasie dwóch lat filmowa opowieść o drodze od garażu do wielkiej sceny i o tym, jak nikomu nieznani młodzi
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
ludzie stają się osobami publicznymi. 
A documentary look at the beginnings of Cool Kids of Death’s
carrer. The band caused a stir in Polish music in 2002. The story
tells about two years from the garage to the big scene, and how
unknown young men became public figures.

POLSKA / POLAND 2004,
57 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Piotr Szczepański
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Piotr Szczepański
PRODUCENT / PRODUCER: Anna Pachnicka
PRODUKCJA / PRODUCTION: Anagram Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2004 – Krakowski Festiwal Filmowy: Grand Prix Złoty

Lajkonik, Nagroda Kodak / Cracow Film Festival: Grand
Prix, Kodak Award; Ińskie Lato Filmowe: Wyróżnienie
Honorowe / Inskie Films Summer: Special Mention
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KRISHNA DAS
One Track Heart: The Story of Krishna Das

USA, INDIE / USA, INDIA 2013,
72 MIN

Jeremy Frindel
Jeremy Frindel
Andrew Jones,
Michael Harrop
Substratum Films

REŻYSERIA / DIRECTED BY:
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:
PRODUCENCI / PRODUCERS:
PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

MFF Toronto / TIFF Toronto; FF Woodstock

W 1970 roku amerykański muzyk Jeffrey Kagel odrzucił życiową
szansę na zostanie gwiazdą rocka, świadomie rezygnując
z nagrania płyty z zespołem Blue Öyster Cult. W zamian za to
sprzedał posesję na przedmieściach Long Island i wyjechał do
Indii w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia, a także mało znanego
komukolwiek hinduskiego guru o imieniu Neem Karoli Baba.
Zamieszkał u podnóża Himalajów, zmienił imię i nazwisko. Nazwał
siebie Krishna Das, zajął się duchowością i nauczaniem, a przede
wszystkim religijną hinduską muzyką kirtan. Do 1996 roku wydał
aż dziewięć płyt, został nominowany do nagrody Grammy i stał
się najbardziej znanym amerykańskim muzykiem popularyzującym
kirtan. Film pokazuje kulisy jego niezwykłej podróży, depresję,
uzależnienie od narkotyków, a także nowe życie, jakie postanowił
rozpocząć w Indiach. Mamy tu szansę wysłuchać opinii przedstawicieli szołbiznesu, kultury i nauki, w tym słynnego producenta,
laureata Grammy Ricka Rubina, autora bestsellerów Sharona Salzberga, laureata Pulitzera Daniela Golemana, czy słynnego amerykańskiego nauczyciela duchowego, pisarza i dawnej ikony LSD
Rama Dassa. Nie jest to jednak film tylko o przemianie duchowej
człowieka. To przede wszystkim niezwykle wciągający portret
bardzo dynamicznej, ciekawej i poszukującej swojego miejsca
w świecie osobowości – otwartego na siebie i świat mężczyzny,
który dorastał w Stanach Zjednoczonych, a świadomie wybrał
życie w Indiach, przeżywał w życiu wzloty i upadki, ale potrafił
wyciągnąć z nich wnioski. Ścieżka dźwiękowa filmu to kompilacja
muzyki Krishny Dasa oraz utworów duetu J Mascis (Dinosaur Jr)
& Devadas. A.P.
In 1970, Jeffrey Kagel walked away from the American dream of
rock’n’roll stardom, turning down the chance to record as lead
singer for the band soon-to-be the Blue Oyster Cult. Instead, he
sold all his possessions and moved from the suburbs of Long
Island to the foothills of the Himalayas in search of happiness and
a little-known saint named Neem Karoli Baba. The film follows his
journey to India and back, witnessing his struggles with depression

and drug abuse, to his eventual emergence as Krishna Das, world-renowned spiritual teacher and Grammy nominated chant master.
Featuring interviews with Ram Dass (LSD icon Richard Alpert), Rick
Rubin (Grammy Award winning producer), Sharon Salzberg (“NY
Times” bestselling author), Daniel Goleman (two-time Pulitzer Prize
nominee), and many others. Musical score by J Mascis (Dinosaur
Jr) & Devadas.

WAR
WRO

Minkowski | Saga
Słynny francuski dyrygent Marc Minkowski odkrywa w Warszawie fascynującą przeszłość swoich przodków, wielkich polskich
patriotów, którzy należeli do elity II Rzeczypospolitej, lecz dziś po
ich wielkości pozostaje tylko wspomnienie. Zanurzony w muzyce
i historii film rzuca nowe spojrzenie na burzliwe losy rodzin żydowskich z Europy Środkowej. 
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
In Warsaw the celebrated French conductor Marc Minkowski
discovers the fascinating past of his ancestors, great polish patriots,
who belonged to the elite of their country before the Second
World War, and yet today there remains only a memory of their
splendour... Between music and history “Minkowski |Saga” takes
an uprecedented look into the turbulent fate of Jewish families in
Central Europe.

POLSKA / POLAND 2013,
85 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Rafael Lewandowski
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Piotr Niemyjski
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Joanna Fido, Rafael Lewandowski
PRODUKCJA / PRODUCTION: Fido Film, Vertigo

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF: international premiere
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NA TROPIE MUZYKI
Z BURAKA SOM SISTEMA
Off the Beaten Track

IRLANDIA / IRELAND 2010,
87 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Dieter Auner
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Nora Agapi, Dieter Auner, Alex Brendea

PRODUCENT / PRODUCER: Siún Ní Raghallaigh
PRODUKCJA / PRODUCTION: Ikandi Productions
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2010 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
MFF Rotterdam / IFF Rotterdam;
MFF Londyn / IFF London

Słynny portugalski zespół Buraka Som Sistema to jeden z najciekawszych przykładów współczesnej muzyki klubowej. Założony
w 2006 roku przez pochodzących z Lizbony muzyków: João
Barbosę (Li’l John), Rui Pité (DJ Riot), Andro Carvalho (Conductor)
i Kalafa Ângelo zespół słynie z energetyzujących i barwnych występów, rozgrzewających i emocjonujących publiczność, będących
fuzją muzyki z różnych stron świata. Ich styl określany jest jako
kuduro. Muzyka ta narodziła się na ulicach Luandy, jako tamtejszy
odpowiednik hip hopu i szybko została podchwycona przez środowiska emigracyjne w Portugalii. W Europie dodano do tego jeszcze
bardzo modne brzmienia znane z house’u i rave’u, co w efekcie
dało niezwykle wybuchową mieszankę muzyczną. W 2008 roku
Buraka Som Sistema nominowany został do nagrody MTV European Music Awards w kategorii Best European Act i zwyciężył w kategorii Best Portuguese Act. Grupa ma na koncie trzy albumy: debiutancki From Buraka To The World (2006), Black Diamond (2008)
i Komba (2011). Film dokumentuje sposób pracy Buraka Som
Sistema. Przez rok podróżujemy z zespołem po różnych zakątkach
świata w poszukiwaniu ekscytujących i niebanalnych inspiracji
do ich kolejnego albumu. Z Londynu przenosimy się do Lizbony,
a potem do Angoli i New Delhi. Z domowego studia w Caracas
jedziemy do fantazyjnego studia Red Bull w Londynie. Poznajemy
również klubowe życie Lizbony i mamy szanse zrozumieć wpływ,
jaki wywarł na nie Buraka Som Sistema. Reżyser stara się również
zdefiniować w filmie, czym tak naprawdę jest kuduro i jaką rolę
odgrywa w rozwoju współczesnej muzyki. Przede wszystkim mamy
jednak szansę obejrzeć występy zespołu, które zawsze zamieniają
się w pełną energii i szaleństwa imprezę muzyczną, tworzoną przez
niezwykłych, zwariowanych i kreatywnych artystów. A.P.
Buraka Som Sistema gives us an uncompromising, bass-heavy
and sweaty fusion of music genres from all over the world, where
festive beats and kuduro from Angola’s slums are the all-pervading
main ingredients. “Off the Beaten Track” takes you behind the scenes and follows the colorful energy bombs from Buraka Som Siste-

ma during the course of one year, where they explore the remotest
corners of several continents to find new, exciting and original
beats and inspiration for their upcoming album. The film gives us an
insight into the Portuguese sound system’s creative process, which
reaches out into all corners of the world. From London and Lisbon
to Angola and New Delhi. From home studios at Grandma’s place
in Caracas to the fancy Red Bull studios in London. The documentary unveils Buraka Som Sistema’s well-deserved respect among
colleagues such as M.I.A., Diplo, Santigold, Skream and Benga,
who all have to live up to something when they get on stage after
the ever-exuberant party catalysts. So find your best dance moves
and get ready to rock that ass!

WAR

Oldschool Renegades
25 lat temu w muzyce trwała stagnacja. Punkowa rewolta wyczerpała się, new romantic i nowa fala odchodziły w przeszłość wraz
z depresją lat 80. ubiegłego wieku. Świat aż kipiał energią – upadek komunizmu, koniec rządów konserwatystów, zniknięcie muru
berlińskiego, powrót gospodarczej koniunktury – młodzi muzycy
szukali ścieżki dźwiękowej do dziejących się na ich oczach zmian
i wypełniającej ich energii. Tak powstaje kultura rave – tysiące młodych ludzi zajmuje wielkie farmy, opuszczone fabryki i całą noc
tańczy do dźwięków mechanicznej muzyki. Początkowo był to
fenomen Wysp Brytyjskich, lecz wkrótce rozlał się na cały świat.
Prostota urządzeń i brak umiejętności muzycznych rave’owców
każe o nich myśleć jako o kontynuatorach punka – i rzeczywiście,
występujący w filmie Moby i Prodigy, dziś już klasycy gatunku,
chętnie powołują się na punkowe korzenie. Od starszych o dekadę kolegów byli jednak bardziej hedonistyczni, nastawieni na czystą zabawę i otwarci na inne gatunki muzyki – pełnymi garściami
czerpali z hip hopu, funku i groove. Tak jak oni byli jednak skrajnie
antysystemowi – przez lata grali za darmo, często na nielegalnych
imprezach, odrzucali zaproszenia do Top of the Pops, a ich
muzykę trudno oskarżyć o schlebianie masowym gustom. Rave
szybko eksploduje dziesiątkami odmian – house, techno, acid,
hardcore, breakbeat. Oprócz gwiazd twórcy filmu odwiedzili też
innych, którzy na przełomie lat 80. i 90. zrewolucjonizowali muzykę elektroniczną. Wśród dziesiątek rozmówców są m.in. Frankie
Bones wygłaszający pochwałę ecstasy, Smiley z rozrzewnieniem
wspominający niegdysiejsze imprezy i Technotronic, opowiadający, komu ukradł sample do megahitu Pump up the Jam. Oprócz
tego holenderscy DJ-e zdradzają przepis na dobry hardcore,
a Moby opowiada o kulisach powstania Go, swojego pierwszego
przeboju. Ekipa odwiedza kolejne ogniska tanecznej gorączki
sprzed ćwierćwiecza – Chicago, Detroit i Nowy Jork z silnym
wpływem czarnej muzyki, Londyn z duchem Sex Pistols, Berlin
i jego no man’s land pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią
miasta, gdzie kipiała kontrkultura, kraje Beneluksu szukające
swojej, o wiele cięższej i radykalniejszej muzycznie ścieżki. To

świat bez e-maili i portali społecznościowych, czasy, gdy ludzie
czerpali przyjemność z bycia razem w realu. To także czasy,
gdy piosenki wysyłało się na dyskietkach za pomocą tradycyjnej
poczty. Rave’owcy nie oglądając się na prawo, włamywali się do
opuszczonych obiektów i urządzali tam dzikie imprezy – to była
ich rewolucja, której intensywności dzisiejsze nastolatki, zanurzone w wirtualnym świecie, mogą im pozazdrościć.
Ścieżka dźwiękowa filmu to przyśpieszona lekcja tanecznej
kontrkultury – każda z omawianych piosenek jest tu zaprezentowana co najmniej we fragmencie. Fragmenty teledysków,
których twórcy obficie korzystali z dobrodziejstw przemysłu chemicznego oraz amatorskie nagrania z rave parties odbywających
się na odludziu – wszystko to układa się w pulsujący energią
portret epoki, kiedy wszystko było jeszcze możliwe. Nawet
zebranie wielotysięcznej publiczności bez tworzenia wydarzenia
na Facebooku… W.D.
Twenty years after techno, house and rave swept the charts for the
first time, the director Maurice Steenbergen has gone on a world
tour to visit the standard-bearers who were the first people to get
the world onto its feet with their ecstatic music. A group of known
and unknown pioneers and “old school renegades”, who in their
own words describe a music that turned its back and created its
own musical revolution. This is the documentation of a group that
made the soundtrack for both the candy-coloured eighties and
the house nineties. A new world of mechanical sound architecture,
repetitive beats, piano riffs and smiley logos. To the sound of electronic music machines, a euphoric time is revealed, when a new
drug became fashionable that opened up people’s consciousness
to a psychedelic music universe. A tale about how techno culture
invented and discovered musicians with a penchant for synth
sounds and made them one-hit wonders or let chance have its way
as with Moby, who had his breakthrough with his Twin Peaks-like
sample song “Go”. Get out your glowsticks and dance your way
back into music history.

HOLANDIA / NETHERLANDS 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Maurice Steenbergen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Menno van Dijk
PRODUCENT / PRODUCER: Maurice Steenbergen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Maurice Steenbergen

Productions, TopNotch, DPlus Visuals

WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen
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USA 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Benjamin Shearn
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: P. J. Gaynard
PRODUCENT / PRODUCER: Amanda Kramer
PRODUKCJA / PRODUCTION: Freedom 2K Films,

Gatling Pictures

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen

PROJEKT SILK
Silk
100% Silk to niezależna amerykańska wytwórnia muzyczna mająca siedzibę w Los Angeles, święcąca triumfy na rozwijającym się
dziś bujnie rynku muzyki elektronicznej. Słynie z wydawania muzyki twórców, którzy w zaskakujący i nieobliczalny sposób łączą
outsiderską estetykę, elementy dziwnych, często nawet zdumiewających piosenek z klasycznym brzmieniem house’u i techno.
Chodzi o promowanie takiej muzyki, która stanowiłaby antidotum
na nieautentyczne i bezwartościowe brzmienie współczesnej
muzyki tanecznej. W czerwcu 2012 roku czterech wiodących
artystów z tej wytwórni: LA Vampires, Ital, Magic Touch i Maria
Minerva wyruszyli w długie tournée po Wielkiej Brytanii i Europie.
Film jest bardzo emocjonalnym zapisem ich występów. Widzimy
tu nie tylko sceny, na których występowali, kluby muzyczne, lecz
również rozmaite kulturalne projekty, w które byli zaangażowani.
Na ich trasie koncertowej znalazły się takie miasta, jak: Berlin,
Bruksela, Paryż, Londyn, Moskwa i Madryt, a kulminacją okazał
się słynny trzydniowy festiwal muzyki elektronicznej Sonar w Barcelonie. Zarówno indywidualna filozofia, jak i emocjonalna estetyka muzyki tych twórców sportretowana tu została w sekwencjach
tanecznych ułożonych przez Mekkę Vazie Andrews, a tańczonych
przez zespół the Los Angeles Contemporary Dance Company.
Dzięki temu film staje się nie tylko intrygującym portretem różnych
odmian odradzającej się w XXI wieku muzyki elektronicznej, lecz
również sam w sobie upodabnia się do tego gatunku muzyki,
przypominając wideoklip, balansujący na granicy ekstazy, radości
i nowoczesności. A.P.
If you happened to go to Distortion’s final event, you might already
be familiar with the artist collective 100% Silk, which of course
had its own tent right where this year’s biggest street party took
place. The ultra-hot, Los Angeles-based label creates a musical
microcosm with references to the heyday of ghetto blasters, as
they take to the turntables and mix underground house with noise
in a delicious and danceable mix. The collective’s brand-new film
“Silk”, which follows the four cool 100% Silk members, headed by

L.A. Vampires (a.k.a. Amanda Brown) and Maria Minerva, as they
pack the tour bus and embark on a kaleidoscopic tour through
club life, the body and boundlessness – while the soundtrack like
a telepathic radio captures their thoughts and shares them with us!
Here, you can really talk about a “voice of God”, which describes
the spiritual relationship between the artist and the audience, inside
and out, and where club culture is a state of ecstasy, which is equal
parts physical, mental, artistic and musical.

WAR
WRO

Journey to Jah
Gentleman, a właściwie Tilmann Otto, dorastał w Kolonii, a Jamajkę
odwiedzał regularnie od 17 roku życia, kiedy to wyjechał na
wakacje na Karaiby, pierwszy raz stanął za mikrofonem i od razu
zrozumiał, że to właśnie w życiu chce robić. Ojciec dwójki dzieci,
związany z Tamiką, która śpiewa w towarzyszącym mu zespole
Far East Band, uznaje dziś Jamajkę za drugą ojczyznę. Z kolei
Albarosie, a właściwie Alberto D’Ascola, wychował się w sycylijskim
mieście Marsala, ale w wieku 23 zdecydował się zamieszkać na
Jamajce, aby być bliżej kultury Rastafarian. Ten uzdolniony multi-in-

strumentalista, który gra na pianinie, basie, gitarze i perkusji, znany
jest w świecie reggae z takich utworów, jak Rastafari Anthem,
Kingston Town, Call Up Jah, czy Burnin and Lootin, nagranego
wspólnie z Ky-Mani Marleyem.
Obaj zabierają nas w podróż na Jamajkę, pokazując kraj pełen magii i kontrastów. Towarzyszy nam również profesor Carolyn
Cooper, analizująca polityczną i kulturalną sytuację na Jamajce,
Jack Radics, odkrywający zaskakującą prawdę o reggae, jak
również jamajska wokalistka Terry Lynn, pokazująca codzienne
życie na ulicach gett w Kingston. Jak się okazuje muzyka jest na
Jamajce sposobem walki z przemocą, seksizmem i biedą, a ruch
Rastafarian to coś więcej niż tylko wiara. Opowiadając o reggae,
ten film zadaje jeszcze kilka innych pytań: czym jest wolność
dla współczesnego człowieka, przeciwko czemu się on buntuje
i w jaki sposób radzi sobie w obcym, choć fascynującym dla
siebie kraju, który staje się dla niego nową ojczyzną. A.P.
The German singer Gentleman and his Italian counterpart Alborosie
are two of the most important reggae artists in Europe. In 1999, Alborosie went on a two-week trip to Jamaica. He’s been living there
for 14 years now and plays to enthusiastic Jamaican audiences together with Gentleman. “Journey to Jah” paints a varied picture of
the importance and spiritual meaning of reggae on the Caribbean
island, where music is used to fight violence, sexism and poverty.
As Alborosie says, “God lives here, but Satan too”. For seven years,
filmmakers Noël Dernesch and Moritz Springer followed the two
“Jamaicanized” artists on their flight from Western consumerism
and their search for the roots of the Rastafarians and reggae music,
and for a way to give meaning to their lives. Several musicians on
the island support them along the way. They play together on the
streets and are faced with the joyful, but also harsh reality of life on
the island. Footage focusing on their lives as musicians is interspersed with interviews and stylized montages of scenes from everyday
life. The result is a kaleidoscopic impression of a world where music
serves as a path to unity.

NIEMCY, SZWAJCARIA /
GERMANY, SWITZERLAND 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Moritz Springer

Noël Dernesch,

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Marcus Winterbauer

PRODUCENCI / PRODUCERS:

Jan Krüger

René Römert,

PiXiU Films,
Port-au-Prince Film & Kultur Produktion
PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam; MFF Zurych / IFF Zurich
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WŁOCHY, USA / ITALY, USA 2013,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Salvo Cuccia
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Clarissa Cappellani
PRODUCENT / PRODUCER: Eleonora Cordaro
PRODUKCJA / PRODUCTION:

ABRA&CADABRA SRL, ZFT

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Wenecja / IFF Venice

ZAPPA WRACA NA SYCYLIĘ
Summer ’82: When Zappa Came to Sicily
14 lipca 1982 roku pewien dwudziestoletni chłopak wyruszył
z ojcem w podróż, kierując się z północnych Włoch na południe
– do Palermo. Obaj kupili bilety na ostatni koncert na europejskiej
trasie legendarnego amerykańskiego muzyka Franka Zappy.
Niezapomniana i pełna przygód wyprawa zakończyła się fiaskiem
i rozczarowaniem. Spóźnili się na koncert idola, a dwa miesiące
później ojciec zmarł, zmieniając życie syna na zawsze. Dwudziestolatkiem okazał się reżyser filmu – Salvo Cuccia, który trzydzieści lat
później zdecydował się po raz kolejny wyruszyć w tę samą podróż
do Palermo. Tym razem z kamerą i nie na koncert, lecz w towarzystwie fana Zappy Massimo Bassoli oraz dwójki dzieci legendarnego
muzyka: Dweezila i Divy, które postanowiły poznać przeszłość ojca.
Bassola poznał Zappę osobiście w 1972 roku, a potem się
z nim zaprzyjaźnił. W 1982 roku towarzyszył muzykowi w trakcie
koncertu w Palermo, a teraz opowiada o jego przebiegu: przerwaniu
koncertu przez policję, starciu z publicznością, użyciu gazu łzawiącego, a także o sycylijskiej mafii i zwycięstwie Włoch w Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej. A także o wycieczce, jaką odbył z Zappą do
jego rodzinnego miasta Partinico. Reżyser wybiera się tam z kamerą
w towarzystwie Bassoli i dwójki dzieci Zappy, nieznających tego
epizodu z życia ojca. Partinico hucznie wita gości, oferując dzieciom
Zappy honorowe obywatelstwo. Wzruszony Dweezil opowiada
przed kamerą o trudnej relacji z ojcem, a także o własnej niepohamowanej potrzebie jego poznania i zrozumienia. W odpowiedzi reżyser
zdradza mu tajniki własnej autobiografii, wspominając własnego ojca
i przedstawiając wpływ, jaki na jego życie miała muzyka Zappy. W ten
sposób powstaje między nimi ciekawa więź, która na trwale ich
łączy. W filmie poznajemy jednak szerszy kontekst tych wszystkich
zdarzeń: wojnę na Falklandach i w Libanie, a także mafijne porachunki na Sycylii. Dzięki temu oglądamy na ekranie nie tylko szczery
i osobisty portret legendarnej gwiazdy muzyki, lecz również świata,
w którym przyszło mu wówczas żyć i tworzyć. A.P.
July 14, 1982. A young boy and his father travel through Italy from
North to South towards Palermo, to attend to the last concert on

the European tour of the legendary Frank Zappa. An unforgettable
journey, but one that culminates in a great disappointment: the
young man will not arrive in time for his idol’s concert. That young
man was Salvo Cuccia, who thirty years later picks up again
the unused ticket and set out to reassemble the pieces of that
particular moment in his life. The memory of his father, who died
prematurely, is intertwined with the story of Frank’s family, that is
now visiting the land of their forebears.
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BYDGOSZCZ OD ŚWITU DO ZMIERZCHU
Bydgoszcz from Dawn till Dusk

POLSKA / POLAND 2013/2014,
50 MINUT
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Natalia Babachanian, Magdalena Bojdo, Mateusz
Buława, Stanisław Cuske, Damian Daszyński, Jakub
Drobczyński, Dariusz Gackowski, Adam Gajewski,
Arkadiusz Hapka, Maciej Jasiński, Natalia Jecheć,
Dawid Klepadło, Marcin Kundera, Dominika Luks,
Magdalena Mazur, Anna Paprzycka, Jarosław
Piskozub, Zofia Sawicka, Paweł Siczek, Damian
Szafrański, Mateusz Zmarzły. Opiekunowie artystyczni
filmu / Artistic supervisors: Mirosław Dembiński,
Maciej Cuske, Marcin Sauter, Remigiusz Zawadzki
OPIEKA OPERATORSKA /
CINEMATOGRAPHIC CONSULTANT: Marcin Ściegliński,

Maciej Twardowski, Paweł Jóźwicki
PRODUCENCI / PRODUCERS: Fundacja Dokument
i Świat, TVP S.A., Belsat TV, Miejskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
WSPÓŁFINANSOWANIE / CO-FINANCED BY: PISF

Bydgoszcz odróżnia się od stolic, które zostały do tej pory sportretowane w cyklu Świat od świtu do zmierzchu. Choć życie płynie
tu wolniejszym rytmem, to jednak Bydgoszcz nie ma charakteru
prowincjonalnego miasteczka. Malowniczo poprzecinane siecią kanałów śródmieście tętni ruchem ulicznym, widać nowe, budowane
z rozmachem inwestycje a ludzie, jak to ludzie, wiecznie się dokądś
spieszą… Przewodnikiem po Bydgoszczy okazuje się kominiarz.
Postać realna, ale także poetycko metaforyczna, spogląda z wysokości dachów i kominów na miasto, jak jego tajemniczy opiekun
i patron. Razem z nim wchodzimy do mieszkań, przeważnie
biednych, bo ogrzewanych starymi piecami węglowymi i przysłuchujemy się zwykłym sąsiedzkim rozmowom, w których od słów
ważniejsza jest mowa ciała, ludzkie zachowanie, gesty, uśmiechy,
spojrzenia. W tym teatrzyku codzienności mieszka wciąż wiele
ciepła i zaufania, o wiele więcej, niż przywykliśmy sądzić. Taki ciepły,
przyjazny charakter mają również sceny podpatrzone w kolekturze gier losowych, rozmowa o ulubionych filmach ze staruszkiem
kinomanem, który od osiemdziesięciu lat nieprzerwanie prowadzi
sprawozdawczą buchalterię obejrzanych utworów, ale także wzruszająca scena codziennej opieki nad starszą panią, cierpiącą na zanik pamięci. Ciężar gatunkowy tych rozmów powoli rośnie, by swą
kulminację osiągnąć w niesamowitej dyskusji grabarzy na zapleczu
zakładu pogrzebowego, którzy odpoczywając po całym dniu pracy
zaczynają się spierać o istnienie Boga i różnicę pomiędzy tym, co
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
żywe i martwe… 
Bydgoszcz is not a metropolis. And that distinguishes it from the
capitals which have so far been portrayed in the cycle “The World
from Dawn till Dusk”. Although life has a slower rhythm here,
Bydgoszcz doesn’t give the impression of being a provincial town.
The town centre, picturesquely criss-crossed by canals, is vibrant
with street life. You can see new, stylishly built developments and
the people, as you’d expect, are always rushing somewhere… Our
guide around Bydgoszcz is a chimney sweep. An authentic figure–
but also poetically metaphorical –he looks down onto the town

from the height of the roofs and chimneys; a mysterious protector
and patron. With him we enter flats and houses, mainly poor ones,
because they are heated by old coal stoves, and we listen to typical
neighbourly conversations, where more important than words is
body language, human behaviour, gestures, smiles and looks. We
find plenty of warmth and trust in this little theatre of everydayness;
much more than we would expect. There’s the same feel-good
atmosphere in scenes featuring a lottery retailer’s, and then in a
conversation with an elderly film fan about his favourite movies.
For eighty years he has written reports of everything he watches.
Then there’s a moving scene about the everyday care of an elderly
woman suffering from memory loss. The weight of these conversations slowly grows, to reach its climax in an amazing discussion
involving gravediggers at the back of an undertaker’s, who, after
the working day is over, begin to wrangle over the existence of God
and the difference between being alive and being dead.
The film was made in Bydgoszcz as a part of the project “The
World from Dawn till Dusk” by Mirosław Dembiński and Maciej J.
Drygas
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Europe in 8 Bits
W 1990 roku niemal każdy miłośnik gier wideo grał w na Game
Boyu w takie gry, jak Donkey Kong czy Super Mario Bros. Prawie
dwadzieścia lat później, kilku pozytywnych szaleńców wpadło
na ciekawy pomysł. Odkurzyło stare Game Boye, myśląc o nich
w całkiem inny sposób. Potraktowali je nie jak konsole do gry, lecz
instrumenty muzyczne, służące za nowatorski i oryginalny sprzęt
DJ-ski. Z powodzeniem grają dziś na nim w kameralnych klubach
muzycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji, czy
Hiszpanii ku ogromnej uciesze rozemocjonowanej i podekscytowanej widowni.
8-bitowe tony bez wątpienia przywołują miłośnikom gier
wspomnienia z przeszłości, ale teraz zmienione zostały w coś
zupełnie innego – całkiem innowacyjny rodzaj muzyki, zwany
muzyką, czy raczej – jak chcą jej twórcy – kulturą chipową. Film
pokazuje nam to ciekawe muzyczne zjawisko i jego artystyczny,
a także społeczny kontekst. Widzimy tu również artystów, którzy
z zapałem wykonują ten rodzaj muzyki, który staje się coraz
bardziej popularny w XXI-wiecznym clubbingowym środowisku.
Bogaty w interesujący materiał archiwalny, przeplatany animacjami na żywo film nie jest jednak wyłącznie wynikiem nostalgii
za przeszłością. Staje się również filmowym sprzeciwem wobec
powszechnego dziś przekonania, że tylko nowoczesna i skomplikowana technologia może uczynić nasze życie lepszym. A.P.

In the 1990s, everybody was playing Donkey Kong and Super
Mario Bros. on their Gameboys. Almost two decades later, some
curious minds dusted off the machine to turn it into a musical instrument. And now they’re playing in tiny clubs for excited crowds,
using their old game console as a turntable. The 8-bit tones recall
the sounds of yesteryear, but they have been repackaged into
something radically new. In this infectiously enthusiastic documentary, we hear a rapid succession of quotes from the stars of what
is now called “chip music”. Together, they tell the inside story of the
rise of the music and its significance. It’s not just about a nostalgic
longing for their teen years, but it’s also a rebellion against the idea
that newer and more complex technology makes life better. It’s
precisely because of its limitations that 8-bit creativity can attain
such heights. The story is sprinkled with lively animations, hilarious
archive footage and, most of all, thrilling music.

HISZPANIA / SPAIN 2013,
76 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Javier Polo
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Alex Asensi
PRODUCENT / PRODUCER: Lina Badens
PRODUKCJA / PRODUCTION: Turanga Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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SZWECJA / SWEDEN 2013,
52 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Jesper Wachtmeister
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Kenneth Svedlund
PRODUCENT / PRODUCER: Jonas Kellagher
PRODUKCJA / PRODUCTION: Eight Millimetres AB,

Solaris Filmproduktion

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam;

MFF Saloniki / IFF Thessaloniki

MIKROTOPIA
Microtopia
Jakbyś się czuł, gdybyś zamieszkał w samochodzie lub w wąskiej
metalowej kapsule ponad drzewami, a cały swój dobytek nosił
w plecaku? Dla większości z nas dom oznacza stabilizację, stałość i trwałość. Jednak w obliczu wzrostu ludzkiej populacji i technologii współczesne społeczeństwo musi stać się coraz bardziej
mobilne i dążyć do minimalizmu. Rozwiązaniem mogą okazać się
przenośne mieszkania, które można z łatwością transportować
w coraz to nowe miejsca i sytuacje. Film pokazuje, w jaki sposób
współcześni architekci, artyści, a także zwykli aktywiści próbują
za wszelką cenę zrealizować marzenie o przenośnym i mobilnym
życiu, które może zapewnić ludziom całkowitą wolność. Oprócz
różnorodnych wspaniałych koncepcji architektonicznych mini-domów, doskonale zwizualizowanych zresztą w technice 3D, mamy
tu również szansę poznać opinie współczesnych nomadów, ludzi
bezdomnych, zestresowanych, potrzebujących prywatności
i izolacji. Opowiadają oni o własnej koncepcji domu i sposobie,
w jaki próbują ją zrealizować. Obserwujemy, jak funkcjonują
domy na chodniku, dachu, w przemysłowych przestrzeniach,
a także na łonie natury, dzięki czemu mamy szansę przyjrzeć
się, jak korespondują one ze współczesną architektoniczną ideą
mini-domów. Czy rzeczywiście jest to prawdziwa i realna szansa
dla coraz bardziej powiększającej się ludzkości, czy raczej czysty
eksperyment dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić lub nie
mają innego wyjścia? Ten pięknie nakręcony film bez wątpienia
podejmuje niezwykle ważny problem dotyczący współczesności
i stara się rozwiązać go w zaskakujący sposób. A.P.
How would you feel about carrying your home in your pocket or
having clothes to live in? For most of us, “house” means stability,
structure, and permanence. In an age of increasing population and
technological gains, today’s mobile society has resulted in a demand, or perhaps a dream, for portable dwellings and dwellings
in new settings and situations. The film explores how architects,
artists and ordinary problem-solvers are pushing the limits to find
answers to their dreams of portability, flexibility – and of creating

independence from “the grid”. Modern nomads, homeless people,
people in stress, people in need of privacy or seclusion. We hear
about the personal reasons behind the dwellings, and to see how
they actually work. On the sidewalk, on rooftops, in industrial
landscapes and in nature we will see and feel how these abodes
meet the dreams set up by their creators. The film deals with a contemporary urgent ideas that are addressed, and solved, in a very
surprising way.
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Neon
Neon opowiada historię warszawskich neonów – reliktów okresu
PRL-u. Pokazuje ich funkcjonowanie jako elementu miejskiej architektury zaczerpniętego z kapitalistycznego świata konsumpcji,
a następnie wprowadzonego do socjalistycznej rzeczywistości.
Jeszcze do niedawna zapomniane, demontowane z budynków
stolicy, odkrywane są na nowo. Neony zaczęły dziś przyciągać
muzealników, historyków sztuki, fotografów, a przede wszystkim
młodych pasjonatów sztuki i designu, którzy dostrzegli urok
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
w dawnych znakach świetlnych. 
“Neon” traces the history of the Communist-era neon signs of
Warsaw, Poland, the context that generated them, the people and
places connected with them, and the many meanings they have
acquired since they were created.
After 1956, and well into the 1970s, the Soviet-backed Polish
regime took it upon itself to brighten up a city which for the most
part had become dark and drab. Following its grim post-War Stalinist reconstruction, Warsaw, it was decided, was to be “neonized”.
The neons were intended to convey a feeling of modernity and
progress in a country cut off from the West. Socialist-blessed, they
nevertheless mimicked the colour, dazzle and glamour of post-War
capitalist cities.
Today, these neon signs are celebrated and much sought
after. In recent years interest in them has grown not only in Poland,
but also abroad. This has not stopped the majority of the Warsaw
neons being neglected and forgotten, however. Where there were
once hundreds of original neon signs, fewer and fewer functioning
ones now grace the buildings of the Polish capital.

POLSKA / POLAND 2014,
52 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Eric Bednarski
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Jacek Knopp,

Andrzej Wojciechowski, Tomasz Król, Michał Pałka-Keff
Paweł Potoroczyn,
Dorota Przyłubska, Ryszard Urbaniak
PRODUKCJA / PRODUCTION: Culture.pl,
Telewizja Polska S.A., Pado Studio Film
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF: world premiere
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USA 2013,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Sini Anderson
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Jennie Jeddry, Moira Morel
Tamra Davis,
Gwen Bialic, Rachel Dengiz, Erin Owens, Alan Oxman
PRODUKCJA / PRODUCTION: Opening band films
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – SXSW Austin; IDFA Amsterdam

PUNKÓWA
The Punk Singer
Kathleen Hanna to amerykańska electro-punkowa charyzmatyczna
wokalistka zespołów Bikini Kill i Le Tigre, która zyskała międzynarodową sławę jako zagorzała feministka i autorka tekstów emancypunksowych piosenek. W latach 90. ubiegłego wieku była silnie
powiązana z feministycznym ruchem kobiecym o nazwie Riot Grrrl,
związanym mocno ze sceną punkową i grunge’ową. Nazwa ruchu
oznaczała nowe pokolenie dziewczyn, a potrójna litera r w wyrazie
„grrrl” pochodzącym od angielskiego słowa girl, wyrażała ich gniew
na zdominowany przez mężczyzn świat. Kathleen Hanna, podobnie jak inne kobiety z Riot Grrrl, chciała doprowadzić do kobiecej
rewolucji. W latach 90. była wokalistką i frontmenką w skrajnie
feministycznym emancypunksowym zespole Bikini Kill. W 2000
roku związała się z kolei z amerykańską grupą riot grrl/electro-punk/
new wave o nazwie Le Tigre, znaną z feministycznych tekstów na
temat pozycji kobiet w społeczeństwie i zaangażowaną w walkę
z rasizmem oraz o prawa homoseksualistów. W 1998 roku wydała
solowy album pod pseudonimem Julie Ruin, a od 2010 roku
pracuje nad projektem o takiej samej nazwie.
Film śledzi życie i karierę Kathleen Hanny, począwszy od jej
trudnego dzieciństwa i okresu dojrzewania, poprzez jej pierwsze
kroki w poezji, zaangażowanie w skrajny ruch feministyczny,
punkową muzykę, jej związek z Curtem Cobainem, solową karierę
jako Julie Ruin, działalność feministyczną, małżeństwo z człon-

kiem Beastie Boys Adamem Horovitzem, a wreszcie dramatyczną
walkę z boreliozą, którą zdiagnozowano u niej w 2010 roku. Dzięki wykorzystaniu bogatego materiału archiwalnego, zdjęć i nagrań
z prywatnego i zawodowego życia Kathleen Hanny, jak również
wywiadów z jej współpracownikami, których artystka wybrała
samodzielnie, dbając, aby było wśród nich jak najmniej mężczyzn,
mamy szansę obejrzeć wnikliwy portret aktywnej artystki-feministki, mocno zaangażowanej w działalność na rzecz kobiet. A.P.
Kathleen Hanna, lead singer of the punk band Bikini Kill and dance-punk trio Le Tigre, rose to national attention as the reluctant but
never shy voice of riot girl movement. She became one of the most
famously outspoken feminist icons. Her critics wished she would
just shut up, and her fans hoped she never would. So in 2005,
when Hanna stopped shouting, many wondered why. Through 20
years of archival footage and intimate interviews with Hanna, the
film takes viewers on a fascinating tour of contemporary music and
offers a never-before-seen view into the life of this fearless leader.

ROZRZUĆCIE MOJE PROCHY
NAD ŚWIĄTYNIĄ MODY
Scatter My Ashes at Bergsdorf’s
Bergdorf Goodman to luksusowy nowojorski dom handlowy
mieszczący się na Piątej Alei w centrum Manhattanu. Założony
w 1899 roku przez Hermana Bergdorfa, a potem prowadzony przez Edwina Goodmana i jego syna, jest dziś traktowany
jak ikona i uosobienie luksusu. Ten elegancki pałac to mekka
wszystkich miłośników mody – swoiste modowe imperium, które przyciąga najbardziej wymagających klientów z całego świata.
Ze ścian Bergdorf Goodman przebija historia światowej mody,
bo z tym miejscem związani byli Giorgio Armani, Christian Louboutin, Michael Kors, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Vera Wang,
Joan Rivers i siostry Olsen, a także wiele gwiazd amerykańskiego szołbiznesu. Sklep zatrudnia pracowników najwyższej klasy,
w tym wybitnych specjalistów od aranżacji sklepowych wystaw,
które przyciągają uwagę klientów, bo same w sobie są dziełem
sztuki przypominającym modową fantastykę. Pasja, z jaką ci
ludzie wykonują swoją pracę, a także ich zaangażowanie są nie
tylko godne podziwu, lecz przede wszystkim udowadniają, że
domu mody nie tworzą tylko projektanci, lecz również zatrudnieni w nim ludzie.
Film pokazuje kulisy funkcjonowania tego szczególnego modowego domu handlowego. Mamy tu szansę nie tylko obejrzeć
niedostępne dla zwykłych klientów przestrzenie Bergdorf Goodman, poznać tajniki organizacji sklepu i zasady pracy, jakie w nim

obowiązują, jak również usłyszeć zaskakujące i ciekawe anegdoty
z jego długiej i kultowej historii. To tutaj organizowano słynne
imprezy modowe i wystawy, o których mówił cały Nowy Jork.
Tu również kręcono wiele filmów, w tym Jak poślubić milionera,
Powiew luksusu, Penelopa, czy serial Seks w wielkim mieście.
Imprezy, wystawy, klienci i personel, z których słynie Bergdorf
Goodman to dziś bez wątpienia kwintesencja amerykańskiego
snu o nowojorskiej modzie w najlepszym i najbardziej luksusowym
jej wydaniu. A.P.
It’s the most mythic of all American emporiums – and the scene
of many an ultimate fashion fantasy. Now audiences get a rarified
chance to peek behind the backroom doors and into the reality
of the fascinating inner workings and fabulous untold stories from
Bergdorf Goodman’s iconic history in Matthew Miele’s “Scatter
My Ashes at Bergdorf’s”. The legend, the parties, the fashion
idols, the windows, the women, the buyers and shoppers – and
most of all, the quintessentially American dreams of New York’s
high-fashion hot-spot – all come to life in an ode to a realm where
creativity and commerce reign equally supreme. With a light
touch, Miele explores not just the glamour but the passion behind
the daily creation of this luxury mecca in a film as dynamic, lush
and intimate as the store itself.

USA 2013,
89 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Matthew Miele
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Justin Bare
PRODUCENCI / PRODUCERS: Quixotic Endeavors
PRODUKCJA / PRODUCTION: Mallory Andrews
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Adelajda / IFF Adelaide
2013 – MFF Sydney / IFF Sydney;

MFF Brisbane / IFF Brisbane
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SZTUKA I REWOLUCJA
Art War

NIEMCY / GERMANY 2013,
90 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Marco Wilms
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Marco Wilms
PRODUCENT / PRODUCER: Marlen Burghardt
PRODUKCJA / PRODUCTION: Heldenfilm
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – DOK Lipsk: Wyróżnienie Specjalne /

DOK Leipzig: Honorary Mention

a ﬁlm by Marco Wilms

EGYPTIAN ARTISTS SALVAGE THEIR REVOLUTION FROM GOING UNDER.
with

AMMAR ABO BAKR, GANZEER, HAMED ABDEL-SAMAD, RAMY ESSAM, BOSAINA, ALAA AWAD, MOHAMMED KHALED songs by REVOLUTION RECORDS, RAMY ESSAM, WET ROBOTS + BOSAINA
MARCO WILMS cinematography MARCO WILMS, ABDO EL AMIR, EMANUELE NICOLO ANDREOLI, BASHIR MOHAMED WAGIH, ALI KHALED edited by STEPHAN TALNEAU
MORITZ DENIS, EIKE HOSENFELD, TIM STANZEL re-recording engineer CHRISTIAN RIEGEL, TONBÜRO GMBH graphics title design GANZEER colorist MATHIAS GECK
executive producer MARLEN BURGHARDT commissioning editor KATHRIN BRINKMANN ZDF/ARTE producers MARCO WILMS & MARLEN BURGHARDT

written & directed by
music

A Heldenfilm production in co-production with ZDF, in cooperation with Arte, with the support of MFG Filmförderung Baden-Württemberg. © 2013, HELDENFILM, ZDF, ARTE

Sztuka może okazać się niezwykle celną bronią, a w dodatku
bardzo skuteczną. Wyraźnie widać to na ulicach Kairu. Gdy po 30
latach dyktatury prezydent Mubarak został obalony przez własny
naród, okazało się, że młodzi artyści: autorzy graffiti i malarze
opanowali przestrzeń miejską, pozwalając kairskim ulicom przemówić. Ściany budynków stały się kroniką rewolucyjnego zgiełku,
oddając atmosferę i charakter rewolucyjnych wydarzeń. Uliczni
artyści opowiadają o pełnych krwi dniach walki poprzez rozmazane
portrety. Za pomocą agresywnych kolaży portretują czas anarchii,
a próby wyzwolenia ze stłumionej do tej pory seksualności oddają
za pomocą nieprzyzwoitych zdjęć. Rewolucyjna euforia odczuwana jest nadal, tym razem jednak nie w walce, lecz w ulicznych
muralach, a także niezależnej muzyce i filmie, bo to sztuka stała się
przedłużeniem egipskiej rewolucji. Film pokazuje nam, jak działa
i rozwija się ten proces. Śledzimy tu sztukę rewolucyjnych artystów
w ciągu dwóch lat: od Arabskiej Wiosny w 2011 roku do wyborów
parlamentarnych w 2013 roku. Widzimy, jak rozwija się ona po
upadku Mubaraka i poznajemy sposób, w jaki artyści uczą się wykorzystywać ją w nowej roli – jako broń do walki o niedokończoną
rewolucję. Reżyser przedstawia nam związki, jakie łączą rewolucyjną sztukę z antyczną sztuką faraonów, dowodząc, że zarówno
w dawnych czasach, jak i dzisiaj można traktować sztukę nie tylko
w kategoriach estetycznego piękna, lecz również jako pełne werwy
i siły wybuchowe polityczne narzędzie. A.P.
Art is a weapon! This motto still holds true in Cairo. After 30 years of
autocracy, President Mubarak was swept away by his people. Now
the street belongs to them, the young rebels and artists. Graffiti
sprayers and painters make the walls speak. They recount the days
of fighting in blood-smeared portraits, the time of anarchy in wild
collages, the attempts of liberation from a suppressed sexuality in
obscene pictures. Walls become a chronicle of the rush of events;
electro pop and rap supply a thrilling soundtrack. Euphoria is followed by overpainting and destruction. Snipers are at work, aiming
at the protesters’ eyes. The revolution is no more romantic than this

underground art, whose aim is to provoke and take risks, is accommodating. In one episode, director Marco Wilms draws a line back
to the historic murals of the age of the Pharaohs. In a country with
a high illiteracy rate, such traditions become a tried and tested medium of revolt. In a wild tour de force through the past two years of
permanent and radical upheavals, “Art War” shows the dangerous
dance on the volcano as a trip driven forward by the colours and
rhythms of the Egyptian painters and musicians.
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CHILE / CHILE 2013,
80 MIN

Nicolas Videla,
Camila Donoso
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Matías Illanes
PRODUCENCI / PRODUCERS: Catalina Donoso,
Rocío Romero
PRODUKCJA / PRODUCTION: Cusicanqui Films SpA
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
MFF Valdivia / IFF Valdivia

NAOMI CAMPBEL
Naomi Campbel – It’s not Easy to Become a Different Person
Trzydziestoletnia transseksualna Yermén pracuje jako przewodnik
duchowy i tarocistka. Ma szczególnego rodzaju hobby – w wolnej
chwili filmuje sąsiadów i ich bezpańskie psy z okna swego mieszkania w biednej dzielnicy La Victoria na przedmieściach Santiago.
Sąsiedzi są jej niechętni i niezbyt ją tolerują. Patrzą z ukosa, bo nie
są pewni, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Niektórzy podejrzewają
również, że jest dziwką. Nawet chłopak wstydzi się Yermén, ale
trzyma to przed nią w tajemnicy, bo nie chce jej urazić. Yermén
marzy tylko o jednym – o zmianie płci. Dlatego decyduje się wystąpić w telewizyjnym show, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest
operacja plastyczna na wybranej przez siebie części ciała. Spotyka
tam tajemniczą emigrantkę, która z kolei szuka tu innego szczęścia
– chce wyglądać jak Naomi Campbell.
Film w doskonały sposób wpisuje się w debatę na temat
roli i znaczenia ciała w gender. Jest wnikliwą i pobudzającą do
refleksji próbą filmowego pokazania współczesnego podejścia do
zagadnienia cielesności i jej roli w definiowaniu tożsamości i płci
człowieka. Obrazy surowej, cielesnej rzeczywistości mieszają się
tu z dokumentalnymi scenami, a minimalnie zarysowany scenariusz pozwala skupić się na postaci kobiety, która próbuje zmienić
się w osobę, którą zawsze chciała być. A.P.
Yermén is a transsexual woman in her mid-thirties who works as
a spiritual guide and tarot reader, and films her neighbours and the
neighbourhood’s stray dogs on a VHS tape from her run-down
apartment on the outskirts of Santiago. The neighbours scowl
at her and cannot figure out if she is a man or a woman, some
suspect her of being a witch. Her boyfriend is secretly ashamed of
her. Yermén dreams of changing her gender and decides to try her
luck in a TV show, where the prize is a plastic surgery of her own
choice. She meets an enigmatic immigrant who dreams of looking
like Naomi Campbell. Just like her gender, the Chilean directing duo
Nicolás Videla & Camila José Donoso’s film about Yermén is also
“in-between”. Elements of raw, corporeal reality and documentary scenes shot on video in the middle of the night alternate with

a minimalist fictional plot, which is primarily an opportunity to follow
Yermén’s transformation into the person she has always been. If
it is a scientific fact that one cannot observe a situation without
influencing it, then Videla & Donoso’s film turns the problem into its
very method.
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WAR
WRO

Bettie Page Reveals All
Bettie Page to słynna amerykańska modelka pin-up, symbol rewolucji seksualnej lat 60. ubiegłego wieku, uznana w 2012 roku przez
„Forbesa” za jedną z dziesięciu najlepiej zarabiających pośmiertnie
gwiazd. Urodziła się w 1923 roku w wielodzietnej biednej rodzinie,
a gdy rodzice stracili pracę, większość dzieciństwa spędziła
w sierocińcu. Po studiach podjęła pracę nauczycielki, ale szybko
zdecydowała się wyjechać do Nowego Jorku, aby pracować jako
aktorka. Na jednej z plaż poznała fotografa-amatora Jerry’ego Tipsa, dzięki któremu wzięła udział w sesji fotograficznej w stroju kąpielowym. Jej zdjęcia szybko trafiły do lokalnych gazet, a wydawca
erotycznych magazynów Robert Harrison zaproponował jej sesję
w bieliźnie. Kariera Page powoli nabierała rozpędu. Występowała

w wieczornych programach NBC i CBS, pracowała dla legendy
erotycznego biznesu – Irvinga Klawa, grając w filmach sado-maso,
a jej rozbierane zdjęcia trafiały na okładki „Playboya”. W 1955 roku
została wybrana Miss Pin-Up, ale w 1958 roku w czasopiśmie
„Skin Diner” ukazały się jej ostatnie zdjęcia. Pod koniec 1957 roku
Page przeszła gwałtowne nawrócenie i postanowiła zerwać z pozowaniem. Wróciła do pracy jako nauczycielka, wyszła za mąż, ale
jej małżeństwo przetrwało zaledwie półtora miesiąca. Wyjechała do
Nashville, aby studiować Biblię i pracować w chrześcijańskich organizacjach. Cierpiała na załamanie nerwowe. W styczniu 1972 roku
została aresztowana za chodzenie po ulicy z bronią i wieszczenie,
że nadchodzi Bóg. Groziła mężowi nożem, każąc mu modlić się
do Jezusa. Na cztery lata trafiła do szpitala psychiatrycznego z objawami schizofrenii. Z przerwami przebywała w nim do 1992 roku.
Na 10 lat przed śmiercią, która miała miejsce w 2008 roku, nagrano
taśmy radiowe, na których Bettie Page opowiada o swoim życiu.
To właśnie one stały się podstawą filmu, gdyż pomimo wielu prób,
reżyserowi nigdy udało się namówić jej do wystąpienia w projekcie. Dzięki temu zabiegowi, jak również wykorzystaniu bogatego
materiału fotograficznego, udało się pokazać fascynujący portret tej
wyjątkowej kobiety, przedstawiony niejako przez nią samą. A.P.
In Mori’s alluring documentary, the real Bettie Page emerges from
the veil of myth and rumor via audio interviews taped a decade prior
to her death in 2008. With earthy, razor sharp wit, Bettie tells her life
story – from humble beginnings as one of six children in an impoverished southern family, to high school salutatorian, to scandalous
50s pin-up model, to shocking retirement in 1957 at the peak of
her modeling career. Sharing rare details about her short-lived first
marriage and many torrid affairs, this keen insider’s glimpse follows
Bettie through decades of broken marriages, born-again Christianity,
and bouts of mental illness, before her ultimate return to the public
eye in the early 90s, unaware of her cult status. Ranked by “Forbes”
in 2012 as one of the top ten posthumous celebrity earners, Bettie
and her enduring legacy continue to flourish.

USA 2013,
101 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Mark Mori
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Douglas Miller
PRODUCENT / PRODUCER: Mark Mori
PRODUKCJA / PRODUCTION: Single Spark Pictures
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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SZWECJA, NORWEGIA / SWEDEN, NORWAY 2013,
78 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Wiktor Ericsson
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Dino Harambasic,

Martin Thorbjörsson, Sophie Winqvist
Erik Magnusson,
Martin Persson
PRODUKCJA / PRODUCTION: Anagram Film & TV
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

Doc Point Helsinki; MFF Londyn / IFF London;
DOC NYC

PORNO SAGA
The Sarnos – A Life in Dirty Movies
Joseph W. Sarno to amerykański reżyser i scenarzysta, jeden
z pionierów kina sex-exploitation lub sexploitation, czyli niskobudżetowych, często amatorskich filmów z gatunku miękkiego
porno. Znany z prostego stylu i zainteresowania psychologiczno-seksualną perspektywą, jest autorem ponad 100 filmów z tego
gatunku, jak również miękkiego i twardego porno, w tym Sin in
the Suburbs (1964), Moonlighting Wives (1966), czy The Bed
and How to Make It! (1966). Jako jeden z niewielu przedstawicieli
kina porno zyskał uznanie krytyki, a retrospektywy jego filmów
pokazywane były na festiwalach w Turynie, Nowym Jorku, czy
Patingris. Film jest portretem życia reżysera, zwanego „Ingmarem
Bergmanem 42 ulicy”, a także historią jego długoletniego związku
z kochającą i niezwykle lojalną żoną Peggy Steffans Sarno – jego
muzą i aktorką, która grała w filmach męża. Śledzimy tu losy
88-letniego Sarno, który próbuje zrealizować nowy filmowy
projekt – skupione na kobietach miękkie porno, utrzymane w jego
starym stylu. Obserwujemy, jak pracuje podczas zimy w Nowym
Jorku, a potem wypoczywa latem w Szwecji. Poznajemy również
nieznane fakty z jego biografii, w tym kilka tragicznych historii,
które silnie wpłynęły na życie Sarno i jego żony. Dowiadujemy
się również, że Sarno fascynował się kinem Ingmara Bergmana,
a w swych filmach wykorzystywał charakterystyczne dla niego
długie ujęcia, specyficzne oświetlenie i podobny styl gry aktorskiej.
Mamy też szansę obejrzeć fragmenty jego filmów, które znacznie
różniły się od innych obrazów tego gatunku, bo nie przedstawiały
kobiet jako ofiar, lecz opowiadały o ich wyzwoleniu z opresji,
seksualnych eksperymentach lub przemocy. Film jest nie tylko
wzruszającym opisem miłości zupełnie wyjątkowej pary ludzi,
którzy potrafili zrealizować swoje pasje bez względu na koszty
i nadać pornografii cechy artyzmu, lecz również interesującym
wglądem w historię współczesnego kina. A.P.
A poignant study of the life and work of erotic auteur Joseph W.
Sarno and his wife and collaborator, Peggy. Joe’s sexploitation
films, despite being made on modest budgets, were characterized

by stark black-and-white photography and an exploration of female
emotions and desires. The women in his films really mattered,
a characteristic that led the artist and former porn star Annie
Sprinkle to dub him “the Ingmar Bergman of porn”. Dirty Movies is
dappled with delightfully sleazy clips and tributes from academics
and filmmakers, including Linda Williams and John Waters, as well
as footage of Joe Sarno’s visit to the BFI in 2009. Through his film
career we witness the dénouement to a subgenre, as hardcore
begins to take over New York’s 42nd Street cinemas in the 1970s.
The film is not only a timely reappraisal of a misunderstood film
form but also a touching portrait of the marriage of Joe and Peggy
and their remarkable artistic partnership.

STRUMIEŃ MIŁOŚCI

WAR

Stream of Love
Okazuje się, że strumień miłości i pożądania może płynąć w żyłach
każdego z nas bez względu na wiek. Widać to w jednej z rumuńskich wiosek w Transylwanii, w której większość mieszkańców to
starsi ludzie. Czas zatrzymał się tu na dobre i choć mieszkają tu
głównie osiemdziesięciolatkowie, to ich serca i dusze przepełnia
spontaniczny powiew pożądania i miłości. Głównym bohaterem
filmu jest owdowiały osiemdziesięciokilkuletni Feri, który planuje
ożenić się po raz drugi. Cyklicznie odwiedza wioskę, w której
mieszka 25 wdów, choć – jak sam przyznaje – tylko dwie lub trzy
z nich zasługują na uwagę i prawdziwe starania o rękę. Każda
z kobiet flirtuje z nim, zachowując młodzieńczy wigor i najwyraźniej
czerpiąc z tego przyjemność i satysfakcję.
Wdowy w zaskakująco szczery sposób opowiadają przed
kamerą o potrzebie miłości, życiowych doświadczeniach w tym
zakresie, jak również intymnych przemyśleniach i marzeniach
dotyczących ich przyszłości. Jak się okazuje, głęboki romantyzm,
sentymentalizm i potrzeba bliskości wcale nie są im zupełnie
obce, a co więcej – nadal stanowią w ich przypadku bardzo
istotną wartość. Obserwując urokliwych starszych ludzi, słuchając
ich poruszających, często wręcz tragikomicznych historii nabieramy przekonania, że prawdziwa miłość i pożądanie nie znają
wiekowych granic i są napędem dla pełnych optymizmu i radości
osiemdziesięciolatków. A.P.

Love and desire fill the minds of villagers in a Hungarian speaking village in Transylvania, Romania, even in their old age. Time has stood
still here, and although most of the village’s inhabitants are elderly,
they are refreshingly young at heart. Feri, for example, is an incurable
romantic. Way past his 80th year, he’s still making moves on the
village’s 25 widows – although he claims that only two or three of
them are really worth the effort. And the women speak plainly when
sharing their most intimate thoughts and dreams to the camera.
“Stream of Love” is funny, surprising and heartwarming,
revealing how these tragicomic tales prove the ancient game of love
and romance is still being played in this remote village, with its aura
of bygone days.

WĘGRY / HUNGARY 2013,
70 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Ágnes Sós
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Zoltán Lovasi
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Ágnes Sós, Julianna Ugrin

PRODUKCJA / PRODUCTION:

HBO-Europe, Eclipse FIlm
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MICHAEL HANEKE. ZAWÓD: REŻYSER
Michael H. Profession: Director

A USTRIA, FRANCJA / A USTRIA, FRANCE 2013,
92 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Yves Montmayeur
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Yves Montmayeur, Atilla Boa
Serge Guez,
Vincent Lucassen, Ebba Sinzinger
PRODUKCJA / PRODUCTION: Crescendo Film,
Les Films du Losange, Wildart Film
PRODUCENCI / PRODUCERS:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

FF Tribeca; Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi /
Two Riversides Film and Art Festival

Znakomity film dokumentalny o zdobywcy Oscara® za film Miłość i 3 Złotych Palm na MFF w Cannes (Miłość, Biała wstążka,
Ukryte). Film o reżyserze, którzy przełamał niejedno tabu. O pracy z Hanekem opowiadają Juliette Binoche, Isabelle Huppert
i Jean-Louis Trintignant. W ciągu 25 lat twórczości Haneke
osiągnął pozycję jednego z najważniejszych reżyserów w historii
kina. Od wczesnych prac, po film Miłość stworzył unikalny
wszechświat, pokazując w nim męty społeczne, egzystencjalne
lęki czy emocjonalne wybuchy. Poprzez wizję swoich aktorów
i wcześniej niepokazywane ujęcia film przedstawia pracę prawdziwego artysty. 
(MATERIAŁY PRODUCENTA)

In 25 years, Michael Haneke established himself as one of the most
important directors in cinema history. From his early work to “Amour”, he created a unique universe, revealing like no other the dregs
of our society, or existential fears and emotional outbursts. Through
the vision of his actors and previously unseen footages, “Michael H.
Profession: Director” depicts the work of a rare artist.

NEOREALIZM:
NIE TYLKO ZŁODZIEJE ROWERÓW

WAR
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The Neorealism: We Were Not Just Bicycles Thieves
Historia neorealizmu opowiedziana przez Carla Lizzaniego, współtworzącego historię nurtu, który po II wojnie światowej zmienił bieg
historii kina. Współpracownik i przyjaciel najważniejszych włoskich
reżyserów – Roberto Rosseliniego, Vittorio De Siki, Cesarego
Zavattiniego, Luchino Viscontiego czy Giuseppe de Santisa, gości
nas w swoim mieszkaniu wypełnionym ciepłym południowym
światłem i przeróżnymi filmowymi artefaktami. Lizzani jest idealnym
przewodnikiem – gładząc leniwie psa przywołuje dzieła, które
z prowincjonalnej kinematografii zrujnowanego wojną kraju uczyniły
światową potęgę. Neorealizm do dziś inspiruje reżyserów na całym
świecie (Martin Scorsese w każdym wywiadzie podkreśla swoją
miłość do filmów z tego okresu). Neorealiści jako pierwsi na świecie
wyprowadzili kino na ulice, kręcąc filmy w naturalnych plenerach
i pochylając się nad problemami zwykłych ludzi. W ich filmach
przeglądała się trudna rzeczywistość – bezrobocie, bieda, wojenne
traumy, ale i włoskie umiłowanie życia w każdym przejawie, namiętność i chwytająca za serce ludowa wiara. Naturalność i „przeźroczystość” przekazu, paradokumentalna forma, niewidzialny
montaż, długie ujęcia, znacząca funkcja drugiego planu – wszystko
to zawdzięczamy włoskim mistrzom. Bez ich filmów nie byłoby
nowej fali, szkoły polskiej, niezależnego kina amerykańskiego
czy współczesnych arcydzieł z Iranu, Chin i Rumunii. Być może
większym od zabiegów formalnych osiągnięciem było ukazanie
przez nich bohatera jako istoty społecznej – będącego częścią
społeczności, podlegającego wyrokom historii, zorientowanego
na innych. Można dyskutować, na ile zadecydowało o tym silnie

lewicowe nastawienie twórców, a na ile atmosfera europejskiego
Południa nad indywidualizm przedkładającego silne więzy rodzinne.
Wśród rozmówców Lizzaniego są m.in.: Martin Scorsese, Umberto
Eco, bracia Taviani, Gabriel García Márquez, Ermanno Olmi… dla
wszystkich z nich spotkanie z neorealizmem było doświadczeniem
formującym. Opowieść Lizzaniego jest pełna smaczków z epoki:
wspomnienie histerycznych ataków prawicy oskarżającej reżyserów
o „kalanie własnego gniazda”, Anna Magnani protestująca na
czele wielotysięcznej demonstracji przeciwko importowi filmów
amerykańskich, czy wreszcie oskarżenie Rosseliniego o zdradę
lewicowych ideałów, gdy ten zatrudnił Ingrid Bergman i wzbogacił
swoje filmy o duchowy wymiar. Lizzani zajmująco analizuje moment, gdy neorealizm wychodził ze swojego klasycznego okresu
i dzięki twórcom, takim jak Federico Fellini zyskiwał inne oblicze.
Na ekranie pojawia się fantazja, nostalgia, humor i choć krytycy się
dąsali, Lizzani kwituje niegdysiejsze spory zdaniem: „Rzeczywistość
jest utkana także ze snów i wyobraźni”. Filmy przywoływane przez
narratora to zarówno żelazna klasyka jak: Złodzieje rowerów, Opętanie, Gorzki ryż, Paisa, Umberto D., Ziemia drży, ale także dzieła
mniej oczywistych twórców, takich jak: Pietro Germi, Luigi Zampa,
czy Luciano Emmer. Opowieść Lizzaniego to zachęta, by śmielej
zanurzyć się w historii kina i zbudować swój neorealistyczny kanon
na nowo… W.D.
This documentary tells the story of the most important Italian
cinematic movement: neorealism. Emerging after the Second
World War, this genuine cultural revolution very quickly became
an inexhaustible source of inspiration for filmmakers all over the
world. The account is introduced by one of the masters of this
current, coherent in form but rich in different personalities: Carlo
Lizzani, whose “lecture” reconstructs the birth and development
of neorealism. It is accompanied by contributions from Ermanno
Olmi, Paolo and Vittorio Taviani, Bernardo Bertolucci, Umberto Eco,
Franco Interlenghi, Antonella Lualdi, Enzo Staiola, Paolo Galluzzi,
Giuseppe Rotunno and Martin Scorsese.

WŁOCHY / ITALY 2013,
75 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Carlo Lizzani, Gianni Bozzacchi

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Fabio Olmi
PRODUCENT / PRODUCER: Gianni Bozzacchi
PRODUKCJA / PRODUCTION: Triworld Cinema
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Wenecja / IFF Venice
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PARYŻ ROHMERA
Rohmer in Paris

WIELKA BRYTANIA / UK 2013,
67 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:
PRODUCENT / PRODUCER:

Richard Misek
Richard Misek
Richard Misek

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen

Eric Rohmer to ikona francuskiego kina: reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, pisarz, krytyk i teoretyk filmu, związany ze
słynnym „Cahiers du Cinéma”, niekwestionowany mistrz francuskiej Nowej Fali, którego filmy określano mianem „mistyki dnia codziennego”. Wśród wielu nagród, które zdobył jest między innymi
Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie za film Kolekcjonerka,
Nagroda Specjalna na festiwalu w Cannes za Markizę O., a także
Złoty Lew na festiwalu w Wenecji za Zielony promień. Jego
Moja noc u Maud nominowana została do Oscara® za najlepszy
scenariusz oryginalny i film nieanglojęzyczny. Paryż Rohmera
jest hołdem złożonym na cześć Erika Rohmera, którego reżyser
przypadkowo spotkał osobiście na ulicach Paryża. Wiosną 1994
roku Rohmer kręcił w Paryżu sceny do filmu Paryskie rendez-vous, a spacerujący po Montmartre Misek zarejestrował aparatem
stojącego za kamerą starszego mężczyznę w czerwonym szaliku.
Dopiero kilkanaście lat później zorientował się, że ten człowiek to
Eric Rohmer. Film rozpoczyna się od tej historii, która w efekcie służy tu jako przyczynek do zarysowania skromnego, choć
bardzo filozoficznego portretu tego niekwestionowanego artysty
kina, jak również miasta, które tak bardzo podziwiał i kochał,
czyli Paryża. Film zbudowany jest jak esej, złożony z fragmentów
filmów Rohmera, opatrzonych niezwykle trafnymi, pełnymi pasji
refleksjami reżysera na temat pojawiających się w nich stałych

ikonicznych motywów. Dzięki temu poznajemy ciekawą topografię
filmowej twórczości artysty, opartą na cyklicznie pojawiających
się znakach, a także sieci powiązań, które na pierwszy rzut oka
nie wydają się wcale oczywiste. W każdym przypadku Misek
stara się świadomie zachować dystans, pokazując jak cienka
granica oddziela pasję i obsesję w twórczości Rohmera. Ciekawie
dobrane i zmontowane biograficzne archiwa z życia artysty,
połączone z trafnym i pobudzającym do myślenia komentarzem
tworzą z tego filmu prawdziwą ucztę dla wszystkich miłośników
artystycznego kina. A.P.
A love letter to legendary Nouvelle vague film-maker Eric Rohmer
and the world capital of cinema. The film begins with the story of
a chance encounter with Rohmer in 1994, while he was filming
“Rendez-vous in Paris” on location in Montmartre. This accidental
connection becomes the basis for a heartfelt film essay exploring
Rohmer’s lifelong relationship with the city and the many cinematic
journeys he made through it. Innovatively combining biographical
documentary, psychogeographic montage, speculative fiction, and
mashup, the film provides a narrated tour of Rohmer’s works, of
modern Paris, and of the pains and pleasures of cinephilia.

WEEKEND Z MISTRZEM
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Weekend of a Champion
W 1971 roku Roman Polański, miłośnik Formuły 1, spędził weekend ze słynnym mistrzem świata w wyścigach samochodowych
Jackiem Stewartem, prywatnie przyjacielem reżysera, który brał
wówczas udział w zawodach Monaco Grand Prix. Przez trzy dni
filmował Stewarta podczas przygotowań, ćwiczeń oraz udziału
w wyścigu. W rezultacie powstał niezwykle szczery i prawdziwy
portret utalentowanego sportowca u szczytu swojej kariery, całkowicie przywiązanego do samochodów, ale potrafiącego mimo
to zapanować nad swoim życiem i wziąć je we własne ręce.
Polański sfilmował prywatne życie Stewarta, zarówno na torze,
jak i poza nim. Film nie trafił do dystrybucji i znalazł się w archiwum Polańskiego. 40 lat później reżyser postanowił pokazać
światu zapomniany przez wszystkich obraz. We współpracy
z Frankiem Simonem odrestaurował go i poszerzył o nowy,
dodatkowy materiał. Ponownie spotkał się ze Stewartem i nagrał
ich wspólną rozmowę o życiu, przeszłości, a przede wszystkim
o roli i znaczeniu wyścigów samochodowych kiedyś i dzisiaj. To

właśnie ona okazała się znacząca, bo nadała filmowi nowy wymiar
i całkowicie inną perspektywę. W rezultacie powstała wyjątkowa
opowieść, prezentująca nie tylko życie i karierę utalentowanego
kierowcy, lecz również historię wyścigów samochodowych. Mamy
tu szansę obejrzeć także innych legendarnych kierowców, w tym
Grahama Hilla, Juana Manuela Fangio i Stirlinga Mossa, byłego
kolegi z zespołu Stewarta, a także Françoisa Ceverta, który zginął
w wypadku samochodowym w 1973 roku. A.P.

WIELKA BRYTANIA / UK 1972,
80 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Roman Polański

In 1971 director and Formula One fan Roman Polanski took his
film crew to spend the weekend of the Monaco Grand Prix with the
then world champion, Jackie Stewart, as the star driver practiced
and then competed in that most glamorous of races. The result is
one of filmmaking’s most candid and illuminating all-round portraits
of a sportsman, here at the absolute peak of his career at a time
in motor racing when drivers literally took their lives in their hands
every time they were strapped into their cars. Polanski is brilliant at
drawing out Stewart, a man whom he admired and became friends
with (they still are great friends, 40 years on). Forgotten and largely
unseen for many decades, the film was restored by Polanski,
working with Stewart and his family and adding new footage, to
give a new generation an opportunity experience the illuminating,
entertaining and visceral film he made with director Frank Simon.

Frank Simon,

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: William Brayne
PRODUCENT / PRODUCER: Roman Polański
PRODUKCJA / PRODUCTION: Anglo-EMI
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Cannes / IFF Cannes; MFF Londyn /

IFF London
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SZWECJA / SWEDEN 2013,
107 MIN

Jane Magnusson,
Hynek Pallas
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Jonas Rudström
PRODUCENCI / PRODUCERS: Linda Costigan,
Fatima Varhos
PRODUKCJA / PRODUCTION: Gadda Five
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2013 –

IDFA Amsterdam; CPH:DOX Kopenhaga /
CPH:DOX Copenhagen

WIĘCEJ NIŻ BERGMAN
Trespassing Bergman
W 1960 roku Ingmar Bergman zamieszkał na niewielkiej wyspie
Fårö na północ od Gotlandii przy południowo-wschodnim wybrzeżu
Szwecji. Wiódł tam spokojne, nieco tajemnicze życie, a plenery tej
szczególnej i malowniczej wyspy wykorzystał w filmach Jak w zwierciadle i Persona. Niewiele osób wie dokładnie, gdzie leży ta wyspa,
choć po śmierci Bergmana zyskała ona międzynarodową sławę
i zainteresowanie. W filmie śledzimy jak Michael Haneke, Claire Denis,
Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu i inne gwiazdy współczesnego kina odwiedzają dom Bergmana na wyspie i opowiadają
o jego filmowym dziedzictwie. Z dodatkowych wywiadów z Wesem
Andersonem, Angiem Lee, Zhingiem Yiomou, Fordem Coppolą,
Takeshi Kitano i Robertem De Niro dowiadujemy się wiele o bogatej
twórczości Bergmana i jego silnym wpływie na współczesne kino.
Z kolei Lars von Trier mówi o swym skomplikowanym i frustrującym
związku z reżyserem, którego podziwiał i uwielbiał, choć nie otrzymał
od niego żadnych oznak uznania. Woody Allen natomiast zdradza
kilka ciekawych sekretów z życia Bergmana, który podobno przed
zaśnięciem zawsze oglądał złe filmy tylko po to, aby szybciej zasnąć.
Mamy tu również wyjątkową szansę poznać prywatne filmowe
archiwum reżysera, w którym znalazło się ponad 1500 filmów, w tym
nie tylko obrazy Andrieja Tarkowskiego, Luisa Buñuela, Françoisa
Truffauta, lecz również takie filmy jak: Blues Brothers, Nieczyste zagranie, Park Jurajski czy Pogromcy duchów. Dzięki temu film staje
się nie tylko niezwykłym portretem Ingmara Bergmana, lecz również
rodzajem filmowego hołdu, który składa mu nie tylko reżyser, lecz
również występujące w filmie postaci. A.P.
In the 1960s, Ingmar Bergman moved to the small island of Fårö in
the Baltic Sea, leading to much mystery surrounding his new home,
where, among other things, his film “Persona” was filmed in 1966.
Few people knew the precise location of the place, but after Bergman’s death, the island became known to the public. In this film we
join Michael Haneke, Claire Denis, Martin Scorsese and other star
directors as they visit the island – the Mecca of film history, as the
Mexican filmmaker Iñárritu quite aptly calls it. Bergman’s cinematic

heritage is reviewed both lovingly and critically. Are the films, seen
through today’s eyes, a mere product of their time, or do they still
have the same artistic and human value? It is not just anyone who
shares their opinion with us: Ang Lee, Isabella Rossellini, Harriet
Andersson, Zhang Yimou, Francis Ford Coppola, Takeshi Kitano,
Wes Anderson, Robert de Niro, Martin Scorsese and Ridley Scott
are just some of the people we meet. Likewise to hear Lars von
Trier explain his complicated and frustrated relationship to the man
he loved, but never received any recognition from.

25 Years Have Gone By
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POLSKA / POLAND 2014,
54 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michał Bielawski
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Filip Pakuła
PRODUCENCI / PRODUCERS: Łukasz Borzęcki
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Unlimited Film Operations, Telewizja Polska S.A.,
Europejskie Centrum Solidarności, Ośrodek Karta
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2014 –

PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /
PLANETE+ DOC FF: world premiere

1989
1989
Porozumienie opozycji solidarnościowej z komunistami przy
Okrągłym Stole doprowadziło do legalizacji Solidarności i do
demokratycznych wyborów, pierwszych od zakończenia II Wojny
Światowej. Okazało się początkiem przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, których chwilę wcześniej, nikt nie był
w stanie przewidzieć. Zmusiło opozycję do wzięcia odpowiedzialności za odbudowę zrujnowanego kraju i skazało na stopniową
utratę społecznego poparcia. Rok 1989 to emocjonujący moment
konfrontacji Polaków z nową, nieznaną rzeczywistością. 1989 jest
autorskim spojrzeniem na przemiany roku Okrągłego Stołu. Film
Michała Bielawskiego relacjonuje stan ducha Polaków tego burzliwego okresu przy pomocy oficjalnych i podziemnych archiwaliów,
fotografii i zapisków obserwatorów zdarzeń. A.P.
The agreement reached at the Round Table between the democratic opposition and the communist authorities led to the legalising
of Solidarity movement and holding the first free general election
since World War II. It turned out to have been the commencement
of political, economic and social shifts no one had been able to
foresee. The situation forced the former opposition to take charge
of rebuilding the economically devastated state which inevitably led
to loosing public support. The year 1989 was a thrilling time, a time
when the Poles confronted a new and unknown reality. The “1989”
documentary is an author’s look on the transition triggered by the
Round Table. Michał Bielawski’s film portrays the morale of the
people in that period with the use of both official and underground
archival footage, photographs and eyewitness accounts.
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Velvet Terrorists
Stano, Fero i Władimir to trzej buntownicy, którzy zaplanowali kiedyś
zamachy terrorystyczne przeciw komunistycznemu reżimowi w Czechosłowacji. Wszyscy skazani zostali zgodnie z paragrafem 93, czyli
za terroryzm, choć żaden z nich nie zranił i nie zabił człowieka.
W nocy przed 1 maja Stano planował wysadzić w powietrze
trybunę, z której przemawiać mieli do ludzi komuniści. Niestety
upił się, a policjant złapał go, gdy kręcił się w jej pobliżu z plecakiem pełnym ładunków wybuchowych. Został skazany na 5 lat
więzienia. Fero przygotowywał zamach na prezydenta Husáka
z nadzieją, że w ten sposób wznieci wśród rodaków rewolucję
przeciw komunizmowi. Nie udało mu się nawiązać współpracy
z CIA, która nie potraktowała jego telefonów na poważnie. Policja
znalazła u niego broń i ładunki wybuchowe i Fero na 14 lat trafił
do więzienia. Z kolei Władimir prowadził działalność antyreżimową
polegającą na niszczeniu publicznych billboardów, reklamujących
Komunistyczną Partię Czechosłowacji. Udało mu się zlikwidować
53 z nich, ale zapłacił za to 4-letnim więzieniem.

Trzej słowaccy reżyserzy z przymrużeniem oka pokazują
historie tych trzech zupełnie przeciętnych i anonimowych mężczyzn, nienależących do opozycji lub jakichkolwiek anarchistycznych albo terrorystycznych organizacji. Ich spontaniczne
decyzje o przeprowadzeniu aktów niezgody na panujące stosunki
polityczne i społeczne przypominają bardziej postawę heroiczną
niż terrorystyczną. Wspólczesne życie „aksamitnych terrorystów”
pokazane jest z ciepłą ironią i refleksją nad społeczeństwami
postsocjalistycznymi. A.P.
Stano, Fero and Vladimír are three men who resisted the communist
regime in Czechoslovakia. Three true stories from the normalization
era: Stano planned to blow up a speaker’s platform in a stadium on
the night before the May Day celebrations. He got five years behind
bars. Fero plotted to assassinate President Husák in the hope of
unleashing an anti-communist revolution. He, too, ended up in
prison. Vladimír engaged in repeated anti-regime activities, most of
them involving the destruction of public billboards. He did several
stints in jail. Three Slovak directors take a humorous look at the
unique courage of these mavericks who managed to rise up from the
anonymous and obedient masses. The filmmakers also consider the
relevance of their ridiculously naïve terrorist acts – once called serious
crimes but today possibly viewed as acts of heroism.

SŁOWACJA, CHORWACJA, CZECHY /
SLOVAKIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC 2013,
87 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Martin Kollár
PRODUCENT / PRODUCER: Peter Kerekes
PRODUKCJA / PRODUCTION: Hypermarket Film,
Partizanfilm, Nukleus Film, sentimentalfilm
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Karlowe Wary / IFF Karlovy Vary
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BARD
Bard

POLSKA / POLAND 2013,
91 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Katarzyna Kościelak
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Marcin Ściegliński, Grzegorz Siwicki
Mirosław Chojecki
i Piotr Weychert (Media Kontakt),
Witold Będkowski (Telewizja Polska S.A.)
PRODUKCJA / PRODUCTION: Media Kontakt,
Telewizja Polska S.A.

PRODUCENCI / PRODUCERS:

Film opowiada o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego – poety
i pieśniarza, nazywanego często bardem Solidarności, choć on
sam starał się od tego odcinać. Teksty jego piosenek, pełne aluzji
i odniesień do politycznej i społecznej rzeczywistości, kształtowały
światopogląd i wrażliwość dwóch pokoleń. Jego liryka, obierana
przede wszystkim jako protest-songi, rozpowszechniana w tzw.
drugim obiegu kojarzona z okresem pierwszej Solidarności oraz
stanem wojennym, znacznie wykracza poza opozycyjny stereotyp,
zawiera wiele treści bardzo uniwersalnych, aktualnych w każdym
czasie. Kaczmarski pisze i śpiewa o zawiłościach ludzkiej natury
i paradoksach historii.
Kaczmarski był postacią niejednoznaczną, pełną sprzeczności, a takie postaci zazwyczaj fascynują najbardziej. Jeszcze
za życia nazywany był Mistrzem. Zdaniem najbliższych przyjaciół
twarzy miał wiele, a być może tę prawdziwą ukrywał za różnymi
maskami. Z jednej strony charyzmatyczny, porywający tłumy,
ujmujący swą otwartością i serdecznością, z drugiej – skupiony na
sobie, targany namiętnościami, trudny jako partner, zaniedbujący
najbliższych – te dwa skrajnie róże portrety wyłaniają się z relacji
osób związanych z Jackiem Kaczmarskim.
Film jest próbą rekonstrukcji obiektywnego, złożonego
i prawdziwego portretu tego wybitnego barda. A także próbą
odpowiedzi na kilka pytań: Na ile Kaczmarskiego ukształtowały
czasy, w których żył? Jak życiowe doświadczenia zmieniały go
jako człowieka? Na czym polegał fenomen Jacka Kaczmarskiego
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
jako artysty i czym jest dzisiaj? 
The film tells about the life and art of Jacek Kaczmarski, a poet and
a singer, often called the bard of Solidarity, despite his objections.
His lyrics, full of allusions and hints to the political and social reality,
shaped the views and sensibility of two generations. His lirycal
poetry, seen mostly as protest songs, distributed in so called
underground circulation and associated with the first Solidarity
movement and the marshall law period, transcends the stereotype
of anti-comunist opposition and embodies universal, always up-to-

-date truths. Kaczmarski writes and sings about the complexities
of human nature and historical paradoxes. Kaczmarski himself was
an ambiguous figure, full of contradictions, and such people usually
fascinate the most. Even during his life he was called Master.
His closest friends say he had many faces, and the real one was
hidden behind different masks. On one hand, he was charismatic,
capturing crowds, open and cordial. On the other self-concentrated, passion-torn, a difficult partner neglecting his family. These two
so different portraits emerge from conversations with those related
to Jacek Kaczmarski.
“Bard” is an attempt of reconstruction of an objective, complex
and true portrait of the outstanding bard. And also an attempt of
answering a few questons: to what extend was Kaczmarski shaped
by his epoch? How did life experiences change him as a person?
What was and is today the phenomenon of Jacek Kaczmarski as
an artist?

WAR

My 89 Generation
Projekt Moje 89 pokolenie to crowdsourcingowy film dokumentalny,
który składa się z materiałów nagranych przez samych bohaterów – młodych ludzi urodzonych po 1989 roku. Zwróciliśmy się do
nich z apelem o nadsyłanie filmów. Spośród kilkudziesięciu godzin
nadesłanych materiałów wybraliśmy siedmioro głównych bohaterów,
którzy przeżywają swoje pierwsze miłości, zdrady, rozstania oraz
pragną realizować marzenia. Poznajemy historie Wojtka, Eli, Mikołaja,
Martyny, Adama, Łukasza i Małgosi. To osoby pełne pasji, próbujące
realizować swoje marzenia, pragnące kochać oraz dzielić się swoją
miłością i wzruszeniami, choć nie zawsze im się to udaje.
Wojtek jedzie na casting, Martyna wróciła z podróży autostopowej we Francji, Adam mieszka w Wielkiej Brytanii, Małgosia
szuka miłości, Ela jest pianistką, Mikołaj to student psychologii,

który spędza wakacje przyjaciółką Jolą, Łukasz odwiedza miejsce, które zna z hip-hopowego teledysku. W tym filmie pokolenie
tworzy tło. To film o miłości i marzeniach ludzi, którzy wkraczają
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
w dorosłe życie. 
The “My 89 generation” project is a crowdsourcing documentary
film, that consists of footage recorded by the heroes of the movie
themselves: young people born after 1989. We asked them to
send us their own films. Out of tens of hours of footage we have
chosen our seven main characters, young people striving for their
dreams while living through their first loves, betrayals and breakups.
These are the stories of Wojtek, Ela, Mikołaj, Martyna, Adam,
Łukasz and Małgosia. They are all passion-driven people, who want
to make their dreams come true, they seek for love and ways to
express their affections and emotions, although they do not always
know how to do it properly.
Wojtek is on his way for a movie casting, Martyna has just
came back from hitch-hiking trip to France, Adam lives in the UK,
Małgosia seeks for love, Ela is a pianist, Mikołaj is a psychology
student, who spends his summer vacation with his female friend
Jola, Łukasz visits a spot from a hip-hop music video. In this movie
the generation forms the background, the movie itself is about love
and dreams of people on the threshold of their adult lives.

POLSKA / POLAND 2014,
64 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Paweł Jóźwiak – Rodan
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Łukasz

Czerniawski, Łukasz Grubski, Paweł Jóźwiak – Rodan,
Martyna Kobiela, Paulina Raczkowska, Artur Rozmysł,
Adam Rymon – Lipiński, Konrad Śniady, Piotr
Uznański, Tomasz Woźniczka, Michał Żuberek
PRODUCENCI / PRODUCERS: Paweł Jóźwiak – Rodan,
Witold Będkowski
PRODUKCJA / PRODUCTION: Projekcja Identyfikacja
Paweł Jóźwiak – Rodan, Telewizja Polska S.A.
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – FF PLANETE+ DOC – premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF world premiere
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Curtains

POLSKA / POLAND 1990,
85 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Andrzej Fidyk
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Krzysztof Kalukin,

Adam Fręśko, Wojciech Ostrowski
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Krzysztof Sztejnike, Marek Łochwicki
Video Studio Gdańsk

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

Festiwal Sztuka Dokumentu: Nagroda
Przyszłości Mediów za wyjątkowy zmysł obserwacji
i ironiczne spojrzenie na moment przemiany / The
Art of the Document Festival: The 2nd Prize of the
Future of Media for the exceptional observation skills
and ironic view on the moment of change.
2009 –

Relacja filmowa z ostatniego zjazdu PZPR, z Sali Kongresowej,
jej kuluarów i okolic. Niesławny koniec PZPR, ukazany sugestywnymi ujęciami, portretowymi migawkami, scenkami rodzajowymi,
wypowiedziami nie tylko uczestników, ale i „kibiców” na zapleczu
oraz demonstrantów przed Pałacem Kultury i Nauki. Rzeczywisty
obraz zjazdu schodzącej ze sceny i zmieniającej szyld partii.


(MATERIAŁY PRODUCENTA)

Footage from the very last convention of the Polish United Workers’
Party held at the Kongresowa Hall; the official side and the backstage. The infamous death of the Party is shown through suggestive
images, portraits, flashes, casual scenes and statements, not just
of the participants, but also of the “spectators” behind the scenes
and the protesters in front of the Palace of Science and Culture.
A true account about a party coming to its end to shake off its old
image.

WAR
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The First Day
Granica zachodnia za czasów PRL-u oddzielała Polaków od innego
świata. Czy myśleli, że jest lepszy? Wiedzieli na pewno, że jest inny.
Ten świat niepokoił, jak każda niewiadoma, ale bardziej ciekawił, kusił, obiecywał zmianę. Dziś granice są zapisem w dziejach Europy
i wspomnieniem w indywidualnych losach. Film opowiada o pierwszych dniach i tygodniach konfrontacji wyobrażeń Polaków o innym
życiu z rzeczywistością zachodnich Niemiec. Z różnych powodów
przekraczali granicę. Złaknieni wolności i codziennego chleba,
zapakowani do jednej walizki zostawiali rodziny, domy, przyjaciół,
pracę, marzenia i nadzieje. Odcinali się od nagromadzonych przeżyć, czasem dobrych, często trudnych i ryzykowali, zmuszeni albo
z własnej woli. Pociągali za sobą dzieci, bez pytania ich o zgodę.
Dla niektórych, zaangażowanych politycznie albo wkręconych
w politykę, nie było powrotu, tak jak dla Władysława Kozakiewicza,
mistrza olimpijskiego z Moskwy. Jak to jest zamknąć za sobą to,
czym się na co dzień oddychało i mieć świadomość, że trzeba nauczyć się oddychać na nowo? Jakiej trzeba odwagi? Jedni w tym
innym świecie szybko złapali świeże powietrze, inni – powoli.
O swojej historii opowiadają też przesiedleńcy z Polski – przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Czekali na zgodę na wyjazd
nawet trzydzieści lat. Ich śniony od pokoleń sen w końcu się spełnił.
Bohaterowie filmu, dziś zakorzenieni w Niemczech, wspominają dni sprzed ponad trzydziestu laty. Nieraz bolało z poczucia obcości, ale też nie brakowało śmiesznych momentów. Przypominają sobie zabawne anegdoty, językowe gafy, zdumienie
w sklepach. Przytłoczeni ilością towarów, kolorami opakowań,
reklamami, nie umieli wybierać. O swoich początkach na Zachodzie opowiadają szczerze. Słuchając ich wspomnień, nie sposób
nie zapytać siebie: a jak ja zachowałbym się w ich sytuacji?
Czy stać byłoby mnie na przełom w życiu bez choćby odrobiny
pewności, jak potoczą się dalej moje losy i najbliższych? Im się
udało. Mówią, że są dziś wolnymi ptakami. Ale niektórzy uronią
też czasem łzę za ojczyzną podczas polskiej Wigilii, z tradycyjną
rybą i grzybami oraz wolnym miejscem przy stole. Czy czegoś
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
żałują? 

The western border of Poland. At the time of the People’s Republic of Poland, the
border prevented Poles from entering a different world altogether. Did they think
that this other world is better? They knew for sure that it is quite different. The
existence of this other world was discomforting, as are all unknowns, but more so
than not, it enticed, beckoned, and promised change. Today, such borders are but
a footnote in collective European history and a flashback in individual memory. The
movie recounts these first days and weeks, when Poles’ perceptions of a different
life across the borderline were confronted with the realities of western Germany.
Poles had different reasons for crossing the border. Having packed up all of their
belongings in a proverbial single suitcase, they abandoned their families, homes,
friends, and dreams in the hope of getting a taste of freedom and earning their
daily bread. They broke with their past experiences, whether good or bad, and
took a risk. Either by free will or by force of circumstance. Their children followed,
having no say in the matter. For some, engaged in politics or forced into politics,
departure was a point of no return. This was the case for Władysław Kozakiewicz,
Poland’s Olympic champion from Moscow. How does it feel to abandon the
air one breathed in each day and be well aware that one needs to learn how to
breathe anew? How much courage does one need to muster? For some, finding
themselves in this new world did not take long, for others – it did take long indeed.
The movie also gives voice to members of German minorities who were displaced
from Poland. Some of them waited as long as thirty years to be allowed to depart.
They fulfilled a generations-long dream. The individuals portrayed in the documentary, who now reside in Germany, think back on the days from over thirty years ago.
The feeling of alienation sometimes hurt, but there were also funny moments to be
had. They recollect funny anecdotes, linguistic blunders, their blank amazement
and bafflement in shops. Overwhelmed by the sheer volume of merchandise, the
colorful packaging, and advertisements, they had no idea how to make choices
as consumers. They speak about their beginnings in the West with candor. When
listening to their recollections, it’s impossible not to ask oneself: how would I act in
their place? Would I be able to break with my past, having no certainty whatsoever
how fate will run its course in my life and the lives of those closest to me? They
managed to succeed. They say that now they are free as birds. But some will
occasionally shed a tear for their homeland. During the traditional Polish Christmas
Eve vigil supper, with traditional fish and mushroom dishes and an additional seat at
the table, kept for an unknown guest. Do they have regrets?

NIEMCY, POLSKA / GERMANY, POLAND 2014,
82 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Christine Jezior, Sabina Kaluza

ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Theo Solnik
PRODUCENT / PRODUCER: Christine Jezior
PRODUKCJA / PRODUCTION: Maam
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /

PLANETE+ DOC FF: international premiere
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USA 2005,
103 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michel Gondry
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Ellen Kuras
PRODUCENCI / PRODUCERS: Mustafa Abuelhija,

Dave Chappelle, Julie Fong, Bob Yari
Bob Yari Productions,
Focus Features, Partizan

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

MFF Toronto / TIFF Toronto; MFFD Jihlava /
IFFD Jihlava; MFF Karlowe Wary / IFF Karlovy Vary

2005 –

BLOCK PARTY
Block Party
18 września 2004 roku na Brooklynie odbyła się impreza krawężnikowa (block party) zorganizowana przez amerykańskiego aktora
i komika Dave’a Chappelle’a. Wystąpili m.in. The Roots, Mos
Def, Jill Scott, Erykah Badu, zjednoczone Fugees, a nawet Kanye
West. Miejsce wydarzenia, by uniknąć tłumów, było tajne niemal
do dnia koncertu. A zaproszenia Chappelle rozdawał osobiście
przypadkowo spotkanym na ulicy osobom: miłej pani, która
sprzedała mu papierosy czy szkolnej orkiestrze. Komik zatroszczył
się nawet o dojazd i zakwaterowanie publiczności. Film Gondry’ego relacjonuje tę epicką imprezę.
Dave Chappelle był wtedy u szczytu sławy. Właśnie podpisał
50-milionowy kontrakt z Comedy Central. Ruszały zdjęcia do III
edycji jego programu. A on stał na scenie i sprawiał, że wszyscy
po prostu dobrze się bawili. Zaledwie kilka miesięcy później
w wyniku załamania nerwowego ucieknie do RPA, co przerwie
jego błyskotliwą karierę. Podczas koncertu wszyscy bawili się
jednak znakomicie. E.S.
When actor and comedian Dave Chappelle signed a contract
in 2004 to extend his successful programme “Chappelle’s Show”
on the American television channel Comedy Central, he decided
to celebrate the event by throwing a huge block party in Brooklyn.
First of all, he set off for his native Cleveland in Ohio to hand out
invitations to his former neighbours, and he also invited the entire
university brass band for the occasion. For some of these people,
this was their first ever outing to New York. Director Michel
Gondry followed all the preparations and the big bash itself, which
was attended by the likes of Kanye West, Mos Def and Erykah
Badu. The highlight of the evening, however, was the performance by the band The Fugees: this was the first time that Lauryn Hill,
Pras and Wyclef Jean stood together on stage in seven years. As
Chappelle noted: “Now this is the concert I’ve always wanted to
hear”.

WAR

Thorn in the Heart
Ciotka Michela Gondry’ego, Suzette, to dama o stalowym charakterze, która mimo podeszłego wieku i poważnych problemów
ze wzrokiem ciągle pozostaje zdumiewająco aktywna. Za sobą
ma długie, bardzo pracowite i owocne życie – przez lata, z reguły
na dalekiej prowincji uczyła małe dzieci, wyszła za mąż, doczekała
się wnuków, dziś przy jej stole zasiada całe grono krewnych
i pociotków. Na tym pięknym obrazku jest jednak rysa, może
nawet pęknięcie. Syn. Ukochany syn Jean-Yves, z którym Suzette
łączy bolesna, pełna żalu i zadawnionych pretensji relacja. On nie
może jej wybaczyć pewnych zachowań jeszcze z dzieciństwa.
Ona mówi wprost, że Jean-Yves to człowiek słaby, którym ciągle
trzeba się opiekować. On ma za sobą załamanie nerwowe i jest
zdeklarowanym gejem. Ona twierdzi, że jej to nie przeszkadza…
Michel Gondry podpatruje starszą panią, odwiedza z nią kolejne
szkoły, w których niegdyś była nauczycielką i jakby mimochodem
próbuje zrozumieć, co sprawiło, że ta dwójka, teoretycznie najbliższych sobie osób, przede wszystkim nawzajem się rani. D.CH.
Suzette, Michel Gondry’s aunt, was a school teacher from 1952
to 1986 and she tells Michel how it was to be a teacher by then in
a rural and isolated part of France. But little by little, Michel discovers some family stories he was totally unaware of and uses his
camera to explore it in a subtle but very emotional way.

FRANCJA / FRANCE 2009,
83 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michel Gondry
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY: Eric Valin
PRODUCENT / PRODUCER: Georges Bermann
PRODUKCJA / PRODUCTION: Partizan
WYBRANE NAGRODY I FESTIWALE /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2009 – MFF Cannes / IFF Cannes

Michel Gondry’s Films Retrospective

CIERŃ W SERCU

RETROSPEKTYWA FILMÓW
MICHELA GONDRY’EGO

177

Michel Gondry’s Films Retrospective

RETROSPEKTYWA FILMÓW
MICHELA GONDRY’EGO

178
WAR
WRO

FRANCJA / FRANCE 2013,
88 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michel Gondry
PRODUCENCI / PRODUCERS: Raffi Adlan, Georges

Bermann, Julie Fong, Michel Gondry
Partizan Films, Partizan

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin / IFF Berlin

2013 –

MFF Montreal / IFF Montreal; FF Nowy Jork /
FF New York; FF Phoenix

CZY NAOM CHOMSKY JEST WYSOKI
CZY SZCZĘŚLIWY?
Is the Man Who is Tall Happy?
Zabawny, prowokacyjny i niezwykle wciągający film, będący próbą pokazania interesującej osobowości amerykańskiego pisarza,
lingwisty, aktywisty i społecznego filozofa Noama Chomsky’ego,
a także jego naukowych teorii. To zaskakująco dynamiczna filmowa fuzja obrazów i idei, które charakteryzują tego najbardziej
prominentnego i najczęściej cytowanego naukowca na świecie,
znajdującego się w czołówce największych myślicieli świata,
po Szekspirze, Platonie i Freudzie, uznanego przez „The New
York Times” za najważniejszego żyjącego intelektualistę naszych
czasów.
Światowej sławy reżyser Michel Gondry (Zakochany bez
pamięci, Jak we śnie) zdecydował się w tym filmie na wyjątkowy
zabieg. Nie tylko prowadzi z naukowcem fascynującą i szczerą
rozmowę, ale dodatkowo ubarwia ją również fantastycznymi
animacjami, które w doskonały sposób obrazują na ekranie
to, o czym opowiada Chomsky. Dzięki temu idee słynnego
intelektualisty stają się znacznie bardziej zrozumiałe i przystępne
dla widza. Chomsky zachęca widzów do ciągłej autorefleksji
w ocenie świata, a przede wszystkim do stałego podważania
tego, czym żywią nas media, a tego typu postawę sam określa
mianem „intelektualnej samoobrony”. W efekcie film zmienia
się w prawdziwą wizualną i intelektualną ucztę, a jego tytuł to
świadoma i nieco ironiczna zabawa językiem, która wyraźnie
nawiązuje do teorii języka Chomsky’ego – współtwórcy gramatyki transformacyjno-generatywnej, który przyczynił się również do
rozwoju psycholingwistyki. A.P.
Director Michel Gondry applies his playful imagination to
animating a series of conversations with the esteemed linguist,
philosopher, political commentator and activist Noam Chomsky.
At the heart of these talks is Chomsky’s theory of the emergence of language. In this intellectual feast, Gondry uses drawings
to make complex ideas more accessible and to expand the
documentary form.

Chomsky Gondry_PlakatB1.indd 1
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Pokazy w dwóch blokach.
Screenings in two blocks.

BLOK 1
Bolid
(Bolide)
1986, 2 MIN

Niech żyje di Rosa
(Viva di Rosa)
1988, 3 MIN

List

(La Lettre)
1998, 13 MIN

Jak wysadzić helikopter
(How to Blow Up a Helicopter)
2009, 17 MIN

Na zawsze pozostanę
dwunastolatkiem – strona A
(I’ve Been 12 Forever – side A)
2004, 36 MIN

BLOK 2

Przejażdżka łóżkiem
(Pecan Pie)
2003, 2 MIN

Pewnego razu
(One Day)
2001, 7 MIN

Mój nowojorski dziennik
(My New York Diary)
2008, 18 MIN

Na zawsze pozostanę
dwunastolatkiem – strona B
(I’ve Been 12 Forever – side B)
2004, 42 MIN
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A USTRIA, NIEMCY / A USTRIA, GERMANY 2013,
107 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Erwin Wagenhofer
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Erwin Wagenhofer
PRODUCENCI / PRODUCERS: Mathias Forberg,

Viktoria Salcher, Peter Rommel
Prisma Film,
Rommel Film, Home Run Pictures

PRODUKCJA / PRODUCTION:

WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam
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ALFABET
Alphabet
98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu
szkoły zaledwie 2% z nich osiąga takie same wyniki. Wszystkiemu winna jest przesadnie ustandaryzowana edukacja oparta na
współzawodnictwie i wymiernych ocenach, która zabija dziecięcą
kreatywność i wyobraźnię, ucząc szablonowego sposobu
myślenia. Film pokazuje, w jaki sposób współczesny system
edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje
naszą osobowość. Dolina Śmierci jest w filmie metaforą. W tym
najbardziej gorącym miejscu na świecie nie rośnie nic, bo deszcz
praktycznie tu nie pada. Gdy jednak w 2005 roku spadło go
kilka centymetrów, w Dolinie pojawiły się kwiaty. Podobnie jest
z ludzkim umysłem, który w sprzyjających warunkach również
może rozkwitnąć. Jednak Sir Ken Robinson, ekspert od spraw
edukacji, otwarcie przyznaje, że współczesny świat w sposób
systematyczny niszczy potencjał wyobraźni zarówno w dzieciach,
jak i w dorosłych. Obserwujemy, jak wygląda ten proces na świecie. Yang Dongping, profesor z pekińskiego Institute of Technology, narzeka na coraz silniejsze traktowanie edukacji w Chinach
w kategoriach rynkowych, co wciąga dzieci w niebezpieczną
spiralę współzawodnictwa. Z drugiej strony niemiecki specjalista
w tej dziedzinie – Andreas Schleicher dostrzega zalety wprowadzenia międzynarodowych standardów w zakresie testów, bo
dają one równe szanse dzieciom. Tego typu rozwiązanie krytykuje
jednak niemiecki badacz mózgu Gerald Hüther, a także francuski
kreatywny edukator dzieci Arno Stern, którego syn André nigdy
nie chodził do szkoły, a świetnie daje sobie dziś radę, jak również
Pablo Pineda Ferrer, znany z filmu Ja też! pierwszy student z syndromem Downa, któremu udało się ukończyć uniwersytet. A.P.
This tribute to the human imagination takes the form of an indictment of hierarchical education systems aimed at competition and
quantifiable results. This documentary essay quotes education
expert Sir Ken Robinson at the start: “I believe that we systematically destroy this capacity [for imagination] in our children and
in ourselves.” The film identifies similar complaints from China

to France. Yang Dongping, educational science professor at the
Institute of Technology in Beijing, regrets the rise of market-thinking
in the Chinese education system. “Today, everyone is sucked into
a spiralling vortex of competition”. On the other side, German
education expert Andreas Schleicher is in favor of the international
standardization of student testing. His arguments are rebutted by
German brain researcher Gerald Hüther, French creative educator
Arno Stern – whose son André never attended school but ended
up doing just fine as a guitar builder – and Pablo Pineda Ferrer, star
of the 2009 feature “Yo también” and the first European student
with Down syndrome to graduate from a university. In between
the interviews, the documentary intersperses images of rigid and
repetitive exteriors and interiors, and scenes of nature and children
at play. In the end, they’re they’re the ones this is all about.
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We Feed The World
Austriacki reżyser Erwin Wagenhofer zabiera nas w podróż śladami
żywności, którą codziennie kupujemy. Szlak wiedzie przez Francję,
Hiszpanię, Rumunię, Szwajcarię, Brazylię i z powrotem do Austrii.
Oglądamy połów ryb przy wybrzeżach Francji i szklarniową uprawę
pomidorów w Hiszpanii na obszarze większym niż kraje Beneluksu,
zbiór bakłażanów w Rumunii, brazylijskie pola soi i przemysłową
hodowlę kurczaków. Gościmy w lepiankach brazylijskich głodujących chłopów, którzy poją dzieci brudną wodą i w siedzibach
korporacji, których roczne dochody wielokrotnie przewyższają
budżet niejednego państwa. Badając pochodzenie warzyw kupowanych w supermarkecie i zastanawiając się, dlaczego codziennie
w Wiedniu wyrzuca się chleb, którego wystarczyłoby dla wyżywienia obywateli Grazu – drugiego co do wielkości miasta Austrii

– Wagenhofer próbuje odpowiedzieć na pytanie, co my, obywatele
Europy, mamy wspólnego z głodem na świecie.
To film o tym, że europejska trzoda zjada amazońskie lasy
tropikalne. Film o żywności i o globalizacji, o rybakach i farmerach,
o pokonujących długie dystanse kierowcach wielkich ciężarówek
i o wszechmocnych zarządach korporacji, o przepływie dóbr
i pieniędzy, film o ubóstwie pośród niewyobrażalnego bogactwa
i o ludziach umierających z głodu na oczach sytej Europy (a może
raczej tuż obok Europy, odwróconej do nich plecami?). Jednym
z rozmówców reżysera jest Jean Ziegler, specjalny wysłannik
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw żywności. Trudno
mu nie uwierzyć, kiedy mówi: „Gdyby pozwolić rozwinąć się rolnictwu, można by wyżywić 12 miliardów ludzi. Innymi słowy: jeśli
jakieś dziecko w tej chwili umiera z głodu, to znaczy, że zostało
z premedytacją zamordowane”.
One billion people are dying of famine, while the food that is produced worldwide is enough to feed 12 billion people. This painfully
direct – but beautifully shot – documentary by Austrian Erwin
Wagenhofer analyses this distorted division. Wagenhofer introduces
fellow-Austrians who are globally active in the food industry. From
a farmer to the CEO of multinational Nestlé, all of them are experts
in their trade. With a keen eye to detail, Wagenhofer films them at
work. A waste disposal worker stoically states that the quantity of
bread thrown away every day in Vienna would be sufficient to feed
the whole of Graz, the second largest city in Austria. How this is
possible? Corn is dirt-cheap. “Even de-icing salt is more expensive”,
the farmer sighs despondently. At a French fish market, a connoisseur makes an ardent plea in favour of small-scale fishing (“The taste!
The texture!”), but it seems in vain: in the long run, the complete
European catch will be industrial. Meanwhile, in the south of Spain,
tomatoes are grown and sold at bottom prices in Senegal, genetically
modified soy beans from the former Brazilian rainforest feed our
engineered chickens, and farmers with a horse and cart in Romania
have to compete with the world’s largest seed producer.

A USTRIA 2009,
110 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Erwin Wagenhofer
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Erwin Wagenhofer
PRODUCENT / PRODUCER: Helmut Grasser
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Allegrofilm Produktions GmbH przy udziale Austrian
Film Institute, Vienna Film Fund
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2009 – MFF Berlin / IFF Berlin;

FF Sundance; Hot Docs Toronto; PLANETE + DOC FF
2008 – IDFA Amsterdam

3 X ERWIN WAGENHOFER

183

3 X ERWIN WAGENHOFER

184
WAR
WRO

A USTRIA 2009,
110 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Erwin Wagenhofer
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Erwin Wagenhofer
PRODUCENT / PRODUCER: Helmut Grasser
PRODUKCJA / PRODUCTION: Allegro Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

MFF Berlin / IFF Berlin; FF Sundance;
Hot Docs Toronto; PLANETE + DOC FF
2008 – IDFA Amsterdam

2009 –

ZARÓBMY JESZCZE WIĘCEJ
Let’s Make Money
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, gdzie dokładnie znajdują
się nasze pieniądze. Możemy być jednak pewni, że nie ma ich
w bankach. Współczesny świat to jak nigdy dotąd układ naczyń
połączonych – kryzys na jednym rynku osłabia pozostałe. Erwin
Wagenhofer przygląda się funkcjonowaniu światowego systemu finansowego. Najlepiej kupować, gdy krew jest na ulicach
– tłumaczy inwestor rezydujący w Singapurze, bo wtedy zarabia
się najwięcej. Zamknięte środowisko doradców finansowych i bankierów na naszych oczach tworzy rzeczywistość dynamicznego
wzrostu i błyskawicznych profitów. Przykładem może być Costa del
Sol, gdzie w ciągu kilkunastu lat postawiono ponad milion domów,
zbyt drogich, żeby je sprzedać. Inwestycje budowlane to jednak
ciągle dochodowa gałąź rynku, dlatego w Hiszpanii rosną kolejne
osiedla-widma. Austriacki filmowiec zestawia poglądy beneficjentów liberalnego kapitalizmu z punktem widzenia jego ofiar, stara
się prześledzić i odtworzyć mechanizmy nowoczesnego rynku
bez granic. Rozmawia z przedsiębiorcami i lobbystami. Przepytuje
ekonomistów i akademików. Odwiedza raje podatkowe i indyjskie
ulice nędzy. Przeraża brakiem skrupułów jednych i beznadziejnym
położeniem drugich. W Burkina Faso każde dziecko rodzi się dzisiaj
zadłużone, a wszystko przez politykę Banku Światowego – komentuje afrykański producent bawełny. Świat, jaki pokazuje Wagenhofer
wydaje się postawiony na głowie.
Jaki to ma związek z nami? Co nasze oszczędności mają
wspólnego z zadłużeniem każdego nowonarodzonego dziecka
w Burkina Faso czy gigantomanią rynku nieruchomości w Hiszpanii? Problem w tym, że nie musimy kupować tam domu, by
być w to zamieszani. W chwili, gdy otwieramy rachunek bankowy,
stajemy się częścią światowego systemu finansowego, czy tego
chcemy, czy nie. Nie mamy pojęcia, komu pożyczane są nasze pieniądze. Nie wiemy, kto jest nam winien, gdzie mieszka i jak zarabia
na nasze procenty. Większość z nas nawet nie jest tym zainteresowana, bo wszak wszyscy lubimy hasło: „Daj pracować swoim
pieniądzom”. Ale pieniądze nie pracują, a ktoś musi robić to za nie.
Zaróbmy jeszcze więcej, podobnie jak Koszmar Darwina Huberta

Saupera (2004), Korporacja Jennifer Abbot i Marka Achbara (2004)
czy Śmierć człowieka pracy Michaela Glawoggera (2005), to głos
protestu przeciwko nieludzkim i często zupełnie bezsensownym
regułom rządzącym dystrybucją dóbr na świecie. A.P.
Erwin Wagenhofer has crafted a momentous and chilling work
of reportage in this documentary that maps and analyzes the
contemporary global financial system. Shuttled around the world in
private limousines and welcomed to corporate offices atop gleaming
towers, we are treated to a litany of explanations by people close
to the action, outlining how the financial world works and where it
stands. It is unsurprising for many to learn that capitalism is ruthless.
More alarming is the degree to which the financial (ad) ventures of
an unaccountable and often-invisible few are facilitated by public
policies and monies and arcane schemes that drain vast quantities of
wealth away from civilizations into private hands. In settings ranging
from India to Austria, from Burkina Faso to Washington, D.C., the
legacies of decades of relaxed credit, deregulation of markets, and
privatization of public facilities are illustrated by concrete examples
so bizarre, outsized, and chilling that you’d expect to find them in
a science-fiction movie rather than a documentary. The testimonies
of economic theorists, proponents of offshore tax havens, and even
one “economic hit man” combine to create a portrait of high stakes
and shortsightedness, with war, mass migration, and ecological
disaster as only a few of the downsides.
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103 MIN

SPOTKANIE V:
DZIEŃ WESELNY

NIENORMALNI

str. 202

PAWEŁ

str. 204

JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1990, 78 MIN
JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1998, 25 MIN

107 MIN

BORN DEAD

str. 191

AN AUSCHWITZ
LOVE STORY

str. 189

KOSTKA CUKRU

str. 198

AN IA M AZURKIE WICZ, JACE K B Ł AWU T, POLSKA, 2004, 53 MIN

JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1989, 45 MIN
JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1986, 9 MIN

SPOTKANIE III:
ARIA DLA ATLETY
115 MIN

str. 208

ŚLIZGIEM DO NIEBA

str. 210

WOJOWNIK

str. 213

JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1985, 15 MIN
JACEK BŁAWUT, POLSKA, 2007, 85 MIN

SPOTKANIE IV:
POŻEGNANIE Z BRONIĄ
76 MIN

str. 200

BYŁEM GENERAŁEM
WEHRMACHTU

str. 192

JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1988, 17 MIN

str. 195

OSTATNI RAZ KAWALER

str. 203

J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 2001, 27 MIN

SPOTKANIE VI:
GWIEZDNE WOJNY

91 MIN

CYRK SKALSKIEGO

str. 193

WIRTUALNA WOJNA

str. 212

J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 1986, 20 MIN
J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 2012, 70 MIN

str. 209

KRAJ URODZENIA

str. 199

WIDOK

str. 211

J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 1984, 8 MIN

SPOTKANIE VIII:
DZIEŃ ŚWIRA, CZYLI ROBIŁEM
ZDJĘCIA U KOTERSKIEGO

KAWALERIA POWIETRZNA:
ODCINEK 2: WCIELENIE, CZYLI
ŚCIEŻKA POBOROWEGO str. 196
JACEK BŁAWUT, WO JCIECH MA C I EJ EWS K I, POLSKA, 2000, 27 MIN

PRZYCZYNY NARKOMANII str. 206
M A R E K K O T E R S K I, POLSKA, 1982, 13 MIN

POLSKI BOHATER
WSPÓŁCZESNY

str. 205

ŻYCIE WEWNĘTRZNE

str. 215

M A R E K K O T E R S K I, POLSKA, 1984, 10 MIN
M A R E K K O T E R S K I, POLSKA, 1986, 85 MIN

str. 190

DEKALOG X

str. 194

NAD RZEKĄ

str. 201

J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 1980, 4 MIN
K R Z Y S Z T O F K I E Ś LO W S K I, POLSKA, 1988, 57 MIN

SPOTKANIE X:
STOWARZYSZENIE
UMARŁYCH POETÓW,
CZYLI MOI UCZNIOWIE:
AHOJ

str. 188

SAMOTNOŚĆ DŹWIĘKU

str. 207

KLINIKA

str. 197

MA C I E J C U S K E, POLSKA, 2006, 24 MIN

SZCZUR W KORONIE
J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 2002, 26 MIN

BEZ TYTUŁU

122 MIN

SPOTKANIE VII:
OKRUCHY DNIA
J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 2005, 51 MIN

91 MIN

J A NU S Z K U B I K, POLSKA, 1962, 30 MIN

109 MIN

MIAŁEM PRZYJACIELA
JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1996, 32 MIN

DZIEŃ WESELNY.
KASIA I WOJTEK

85 MIN

SUPERCIĘŻKI

JACEK BŁAWUT, POLSKA, 1984, 15 MIN

73 MIN

J A C E K B ŁAW U T, POLSKA, 2010, 46 MIN

SPOTKANIE II:
CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?

SPOTKANIE IX:
KOCHAM KINO, CZYLI AKTOR,
OPERATOR, REŻYSER

J A C E K P I O T R B ŁAW U T, POLSKA 2012, 30 MIN
T O MA S Z W O LS K I, POLSKA 2006, 30 MIN
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POLSKA, 2006,
24 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Maciej Cuske
ZDJĘCIA: Jacek Piotr Bławut, Krzysztof Kowalski
MONTAŻ: Jacek Piotr Bławut, Maciej Cuske
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:
PRODUKCJA:

Anna Bławut-Mazurkiewicz
Produkcja Filmów Jacek Bławut

AHOJ
Maciej jest niepełnosprawny umysłowo. Jacek wychowuje się
w domu dziecka. Obaj jako członkowie załóg dwóch jachtów
wypływają w rejs po wielkich mazurskich jeziorach. Ten pomysł
to realizacja marzeń 30-letniego Artura i jego przyjaciół, którzy od
dawna opiekują się dziećmi z problemami. Wierzą, że chłopcy żyjący w dwóch na pozór odrębnych światach mogą sobie wzajemnie
pomóc, zrozumieć swoje problemy, a przy okazji przeżyć piękną
wakacyjną przygodę. Maciej Cuske poszedł w tym filmie tropem
swego mistrza, Jacka Bławuta zarówno jeśli chodzi o tematykę
wykluczenia, skazania na „gorszość”, jak i formę uczestniczącej
obserwacji. Budując portret niepełnosprawności wolny od stereotypów, przyjmuje Cuske strategię podobną do tej, jaką miały filmy
Jacka Bławuta. W środowisko „dzieci gorszego boga” wchodzimy
niejako zmuszeni przez autora do współodczuwania, do empatii dla
bohaterów. Cuske staje po stronie tych pozornie „gorszych”, którzy
tak naprawdę okazują się lepsi niż cała otaczająca ich rzeczywistość, a cała sytuacja szybko traci charakter eksperymentu wychowawczego, a staje się polem zbliżenia tylko pozornie odległych
światów. Nic tu nie jest jednak łatwe, ani czarno-białe, a Cuske
wyczulony na wszelkie niuanse, stosując swą ulubioną metodę od
szczegółu do ogółu poszerza pole obserwacji w kierunku portretu
pewnych pozornie od siebie odległych społeczności.

AN AUSCHWITZ LOVE STORY
Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. W kilku celach Bloku 11 na
ścianach można przeczytać nazwiska: Edward Galiński i Mala
Zimetbaum. W jednej celi są tylko litery MA i słowo „Miłość”. Edek
był jednym z pierwszych więźniów Oświęcimia. Został aresztowany
z grupą uczniów szkoły średniej podczas próby przedostania się
do Francji. Miał wtedy 17 lat. W obozie pracował w zakładzie mechanicznym, co zapewniało nieco lepsze warunki. Po przeniesieniu
do obozu Birkenau zakochał się w Mali Zimetbaum – Żydówce
przywiezionej do obozu z Belgii. Wiedział, że prędzej czy później
Mala trafi do krematorium. Zdecydował się, że razem uciekną.
Udało mu się od jednego z esesmanów nazwiskiem Lubusch
wytargować mundur i pistolet. 24 czerwca 1944 Edek założył mundur i wyprowadził Malę poza główną bramę obozu. Wykorzystali
przepustki wykradzione przez Malę. Dotarli na Słowację. 24 lipca
Mala wybrała się do pobliskiego miasteczka, aby spieniężyć trochę
złota zabranego z obozu. Została zatrzymana przez niemiecki
patrol. Edek, gdy dowiedział się o jej aresztowaniu, sam zgłosił się
na posterunek. Po powrocie do Oświęcimia oboje zostali zamknięci
w piwnicy Bloku 11. Porozumiewali się między sobą gwizdaniem.
Edek gwizdał melodie (przez szparę w drzwiach), a parę cel dalej
Mala odpowiadała tą samą melodią. Edek był przenoszony z celi
do celi. W każdej z nich zostawił na ścianie wyryte oba nazwiska.
Jacek Bławut dowiedział się o historii Edwarda i Mali z książki
Wiesława Kielara Anus Mundi: 1500 dni w Auschwitz/Birkenau.
Wraz z Michałem Żarneckim postanowili udokumentować tę
niezwykłą love story. W surowej dokumentacyjnej niemal formule
zestawił obrazy obozowe z relacjami świadków, fragmentami
wspomnień, a dramaturgiczne napięcie zbudował na zagadce
śmierci bohaterów, którzy próbowali przed egzekucją odebrać sobie życie. Do dziś nie do końca wiadomo, jak naprawdę zginęli…

POLSKA 1989,
45 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
SCENARIUSZ: Joseph Czarnecki,

Michał Żarnecki, Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Michał Żarnecki, Jacek Bławut
PRODUKCJA: Jacek Bławut, TVP
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POLSKA, 1980,
4 MIN
REALIZACJA: Jacek Bławut
OPIEKA PEDAGOGICZNA: Mieczysław Lewandowski
PRODUKCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,

Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

BEZ TYTUŁU
Etiuda studencka zrealizowana przez Jacka Bławuta na drugim
roku zaocznych studiów na Wydziale Operatorstwa i Realizacji
Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Ciąg obrazów zmontowanych
na zasadzie strumienia mikrozdarzeń: dwie szklanki na kontuarze
pustego dworcowego baru, gazeta niesiona przez wiatr po peronie,
przejeżdżający pociąg, wzlatujące w powietrze ptaki, dziecięcy
wózek zjeżdżający ze schodów. Obrazy pozornie bez związku,
celebrowane w zwolnionym rytmie układają się w katalog filmowych
cytatów i odwołań bliskich prywatnym fascynacjom autora. Nawiązania do Bergmana, Wajdy, Eisensteina, Polańskiego, Kieślowskiego, Marczewskiego stają się dla widza zaproszeniem do filmowej
gry, w której zadaniem odbiorcy jest rozpoznawanie cytatów.
Bławut traktuje to jak swego rodzaju test na znajomość kodu, którym się porozumiewa. Z drugiej strony kolejne filmowe skojarzenia
są manifestem wiary w obraz, w jego moc poetycką, metaforyczną,
alegoryczną, wykraczającą poza dokumentalny zapis.

BORN DEAD
Więzień recydywista, 24-letni Robert Jurczyga, osiem lat spędził za
kratkami, najpierw dwa lata w zakładzie poprawczym, a potem sześć
w więzieniu, po dwóch wyrokach. Teraz dostaje szansę wcześniejszego wyjścia na wolność. W ramach programu Duet przez cztery
miesiące codziennie rano opuszcza więzienie, aby pracować jako
wolontariusz przy dzieciach głęboko upośledzonych, w domu opieki
przy Łanowej, na krakowskim Podgórzu. Przez te cztery miesiące
kamera obserwuje Roberta na każdym kroku. Znów, jak w Nienormalnych zmienia się nastawienie bohatera do upośledzonych,
a wraz z nim unieważnione zostają stereotypowe wyobrażenia widza.
Początkowa szorstkość, wręcz brutalność Roberta w stosunku do jego podopiecznych, zmienia się z czasem w bliską relację.
Rutynowe czynności nabierają zupełnie innego charakteru. Robert
opiekuje się dziećmi, przebiera je, karmi, myje, spędza z nimi coraz
więcej wolnego czasu, zaczyna angażować się emocjonalnie w ich
życie. Kryminalista staje się opiekuńczy, empatyczny, zdobywa
zaufanie, a sam dostaje wdzięczność i miłość, której mu zawsze
brakowało. Kontakt z chorymi dziećmi wydobywa na wierzch jego
najlepsze cechy.
Born Dead staje się zapisem przemian zachodzących w człowieku, rejestrującym nieuchwytny moment rodzenia się uczuć,
poczucia bliskości, filmem o nauce współczucia i chęci pomocy.
Historia więźnia-recydywisty staje się wspólnym doświadczeniem
podróży w głąb siebie, we własne uprzedzenia i stereotypowe
obrazy głęboko upośledzonych dzieci, które ujawniają nasze własne upośledzenia. Robert decyduje się na wolontariat z niepełnosprawnymi – z niewinnego wyrachowania: trochę „z braku zajęcia”,
trochę żeby się oswoić z życiem na wolności, a przede wszystkim,
żeby zdobyć przychylność tych, którzy mogą zadecydować o jego
wcześniejszym zwolnieniu. Wydawałoby się: cóż innego może
zyskać z tych kontaktów? Tymczasem film Bławuta uwiarygodnia coś, co samo w sobie brzmi deklaratywnie: właśnie relacja
z upośledzonymi dziećmi, które nie potrzebują niczego poza cudzą
uwagą i odruchem czułości zmienia spojrzenie na świat, pomaga
stać się lepszym człowiekiem.

POLSKA, 2004,
53 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
SCENARIUSZ:

Ania Mazurkiewicz, Jacek Bławut
ZDJĘCIA:

Jacek Bławut, Bartek Cichoński, Tomek Wolski
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Jarosław Kamiński
PRODUKCJA: Produkcja Filmów Jacek Bławut
dla TVP S.A. Program 2
FESTIWALE I NAGRODY:
2004 – MFFD Kanton: Nagroda Specjalna;

Krakowski Festiwal Filmowy: Brązowy Lajkonik,
Nagroda Specjalna FICC
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POLSKA, 1988,
17 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Andrzej Adamczak
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Traczykowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych

BYŁEM GENERAŁEM WERMACHTU
Dokumentalny, rozbity na dramaturgiczne fragmenty, zapis niezwykłej biografii Kazimierza Leskiego. Leski jako wybitny specjalista
budowy okrętów w latach 30. ubiegłego wieku miał wielki udział
w skonstruowaniu dwóch nowoczesnych polskich okrętów podwodnych: Orzeł i Sęp. Jako pilot walczył w wojnie obronnej 1939
roku. W czasie okupacji służył w AK jako oficer wywiadu. Dzięki
opanowaniu i znajomości niemieckiego jako kurier odbywał podróże z okupowanego kraju aż do Paryża w mundurze generała Wehrmachtu, werbującego francuskich ochotników do budowy umocnień na froncie wschodnim. Po wojnie został pierwszym dyrektorem
Stoczni Gdańskiej, wkrótce jednak został aresztowany. Dziesięć lat
spędził w stalinowskim więzieniu, a po wyjściu na wolność w 1955
roku, mimo że oczyszczony z zarzutów i w pełni zrehabilitowany,
nigdy już nie odzyskał pozycji zawodowej. Zawsze już towarzyszyło
mu piętno podwójności, jakby mundur Wehrmachtu był nie tylko
przebraniem. Ciągnął się za nim „jakiś cień” – jak sam tłumaczy
w filmie. O swoich losach opowiada z offu, a opowieści tej towarzyszy ciąg obrazów, nakręconych na taśmie, dającej efekt silnego
kontrastu. Oglądamy bohatera w zbliżeniu, a następnie obrazy wyłaniające się jakby z jego pamięci, jedne pochodzące z archiwów,
a inne zainscenizowane – jak sceny ze stalinowskiego więzienia:
cele, oblewanie wodą, narzędzia tortur... Bławut znów próbuje
w tym filmie autorskiego przedefiniowania poetyki dokumentalnego
portretu. Interesuje go wizualna wyrazistość, intensywność znaków
obrazowych, zyskujących rangę autonomiczną, wyrastających
ponad ilustracyjną funkcję dla słownej narracji.

CYRK SKALSKIEGO
Filmowy portret największego asa polskiego lotnictwa, generała
Stanisława Skalskiego (1915-2004), bohatera bitwy o Anglię.
Tytułowe określenie „Cyrk Skalskiego” wprowadzili Anglicy w 1943
roku, z podziwu dla szaleńczej odwagi polskich pilotów walczących w Afryce w dowodzonym przez Skalskiego Polskim Zespole
Myśliwskim. Po wojnie generał zastanawiał się czy zostać na
emigracji, czy też powrócić do kraju. Wrócił w 1947 roku i przez rok
pracował w lotnictwie. W 1948 roku został aresztowany i skazany
na karę śmierci za rzekome szpiegostwo. Prezydent Bolesław
Bierut skorzystał z prawa łaski i karę śmierci zamienił Skalskiemu na
dożywocie. Zrehabilitowano go i uwolniono w 1956 roku.
Jacek Bławut spróbował rozszerzyć poetykę portretu dokumentalnego. Oddaje głos bohaterowi, ale nie odbywa się to na
zasadzie typowej „gadającej głowy”, lecz akcent pada znowu na
obraz, do którego mówiony tekst jest jedynie niezbędnym informacyjnym dodatkiem. Bławut skupił się na aranżacji archiwalnych
zdjęć lotniczych z czasów wojny, a Stanisław Skalski wypowiada
się na neutralnym czarnym tle bez obowiązującej w reportażowej
formule stylizacji i poszukiwania wizualnych ozdobników.

POLSKA, 1986,
20 MIN
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Śliwa, Jacek Bławut,

pilot Lech Szybiło
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska, Grażyna Kaczyńska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Traczykowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
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POLSKA, 1988,
57 MIN
REŻYSERIA: Krzysztof Kieślowski
SCENARIUSZ: Krzysztof Kieślowski,

Krzysztof Piesiewicz

ZDJĘCIA: Jacek Bławut
MUZYKA: Zbigniew Preisner
MONTAŻ: Ewa Smal
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Ryszard Chutkowski
OBSADA: Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Henryk
PRODUKCJA:

Bista, Olaf Lubaszenko, Maciej Stuhr
Telewizja Polska, Studio Filmowe Tor,
Sender Freies

DEKALOG X
Składający się z dziesięciu części Dekalog trudno nazwać
serialem. Nie ma tu ciągłości zdarzeń, akcji, różni są bohaterowie
– jedynym człowiekiem pojawiającym się we wszystkich częściach
jest tajemniczy nieznajomy grany przez Artura Barcisia. Wspólne
jest za to miejsce akcji – ogromne, bezosobowe osiedle-sypialnia.
Przytłaczające wielkością, niemal jednakowe bloki, ciasne mieszkania, w których rozgrywają się różne – mniejsze i większe dramaty
ludzkie. Poszczególne historie opowiadane przez Kieślowskiego
w Dekalogu odpowiadają treściom niesionym przez kolejne
przykazania, choć przecież chodzi o uniwersalne zasady etyczne,
niezależne od światopoglądu i przekonań religijnych. Zdjęcia do
każdej kolejnej części robił inny autor. Do ostatniej zaprosił Kieślowski Jacka Bławuta.
Dziesiąta część cyklu przynosi refleksję, dla której punktem
wyjścia jest przykazanie „Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego
swego”. Dwaj bracia otrzymują w spadku po zmarłym ojcu klasery
ze znaczkami pocztowymi. Początkowo nie są zbyt zainteresowani
kolekcją – żaden nie podzielał pasji ojca. Kiedy dowiadują się, że
zbiór ma ogromną wartość, zaczynają zgłębiać wiedzę filatelistyczną. Stopniowo zainteresowanie to urasta do chorobliwych wręcz
rozmiarów. Starszy z braci poświęca nawet swoją nerkę, by zdobyć
brakujący w serii znaczek. Gdy jeden z nich znajduje się na stole
operacyjnym, a drugi czeka na wynik zabiegu, cała kolekcja pada
łupem złodziei...
Kieślowski nadał temu filmowi formę pośrednią między
czarną komedią i moralitetem. Scenariusz rozpisał precyzyjnie na
dwie główne role, w których obsadził Jerzego Stuhra i Zbigniewa
Zamachowskiego. Niby wszystko tu jest czytelne. Nagła chciwość
zostaje ukarana, wzajemne podejrzenia związane z nagłą materialną fortuną rozwiane, a nawiązane na nowo więzy braterskiej miłości
ocalone w imię zasad. Ale Kieślowski jak zwykle nie funduje jedynie
słusznych przesłań. Dylemat zostaje precyzyjnie wpisany w tkankę
codzienności, w rzeczywistość „tu i teraz”, a zdjęcia Jacka Bławuta
znakomicie oddają wertykalny i horyzontalny charakter dylematów,
przed jakimi stają bohaterowie. Z pewnością obok Dekalogu V

i Dekalogu VI oraz ich rozszerzonych wersji kinowych, to jedna
z najlepszych części cyklu Kieślowskiego.

Kasia i Wojtek biorą ślub zgodnie z góralską tradycją. Wesele wygląda już jednak nieco inaczej niż kiedyś. Obok starych obrzędów,
przebiegających wedle odwiecznego scenariusza i okraszonych
wspaniałą góralską muzyką, pojawiają się zgoła nowoczesne
motywy z kręgu disco polo. Ogromna liczba weselnych gości przybywa w tradycyjnych strojach przybranymi odświętnie furmankami,
zewsząd słychać góralską gwarę. Wojciech Gawlak przywozi do
domu weselnego wódkę dla gości. Ma jej około 1200 butelek.
Zrobił ją ze spirytusu, miesiąc wcześniej, by się dobrze przegryzła.
Tymczasem kobiety – pod kierunkiem matki Katarzyny Walkosz –
przygotowują duże ilości wszelkiego jadła i długie stoły z bielutkim
nakryciem, upiększonym białymi i chabrowymi kwiatami z papieru. Pan młody, w góralskim stroju, przybywa z wiązanką. Panna
młoda, także w tradycyjnym stroju, już czeka. Padają oboje na
kolana i proszą rodziców o błogosławieństwo. Pod dom zajeżdżają
furmanki z gośćmi. Przygrywa im kapela Andrzeja Obrochty, a między powożącymi natychmiast zaczynają krążyć butelki z wódką
weselną. Po ceremonii w drodze do domu wrzucają po butelce
do wiader przebierańców, kupując w ten sposób dobrą wróżbę
na przyszłość i wolny przejazd. Nowożeńcy podjeżdżają pod dom,
gdzie czekają rodzice z bochnem chleba i dwoma kieliszkami
wódki weselnej. Goście intonują góralskie przyśpiewki. Tymczasem państwo młodzi idą na cmentarz, by zapalić znicze na grobie
ojca Wojciecha. Zaczynają się oczepiny. Obyczajowi towarzyszą
pieprzne i dowcipne przyśpiewki, którymi młodzieńcy przerzucają
się w zawody z dziewczętami. Kiedy panna młoda ma już na głowie
chustkę, goście ustawiają się w długiej kolejce, by wręczyć młodym
prezenty. Matka Katarzyny skrzętnie gromadzi pieniądze w miseczce, nie brak wśród nich dolarów...

Pomysł tego dyptyku dokumentalnego polegał na tym, by pokazać
kawałek współczesnej Polski poprzez tak ważny dzień, jakim jest
w życiu każdego człowieka jego własne wesele. Jacek Bławut
postanowił sfilmować różnych ludzi w momencie ich wspólnego
startu, opowiedzieć o ich nadziejach na przyszłość, o ich marzeniach, a także o tym, jak tradycja zderza się z nowoczesnością.
Bławut sięgnął w obu filmach po formułę bliską filmowi etnograficznemu, by pokazać zderzenie tradycji i współczesności. Wybrał pary
z jednej strony bardzo typowe, ale przy tym reprezentujące kulturowe oboczności, wyłamujące się z ram „średniej krajowej”. Pokazał
parę biorącą ślub w obrządku prawosławnym oraz góralskie wesele
XXI wieku. Z podobieństw i różnic zbudował miejscami gorzki i ironiczny, a miejscami bardzo zabawny obraz przemian obyczajów,
w których ludowa tradycja zderza się ze współczesnym zestandaryzowanym ślubnym kiczem i kulturą disco polo. Opowiada Bławut
niby o rzeczywistości znanej, ale zarazem w dobitnych, dynamicznie zmontowanych obrazach obnaża pustkę, skrytą za odświętnym
ceremoniałem. Z samych tylko aranżowanych przez wodzirejów
zabaw z ryzykownymi podtekstami, z toastów, z ujęć pijanych gości, snujących się do świtu na weselnym pobojowisku, tworzy coś
na kształt metafory. Jakikolwiek komentarz jest zbędny.
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POLSKA, 2001,
27 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
SCENARIUSZ: Katarzyna Szałańska, Mikołaj

Malinowski, Jacek Bławut
Jacek Bławut, Paweł Figurski, Mikołaj
Malinowski, Jacek Piotr Bławut
DŹWIĘK: Jan Freda, Krzysztof Wismont
MONTAŻ: Jarosław Kamiński
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Piotr Strzelecki, Jacek
Gaczkowski
PRODUKCJA: TVP
ZDJĘCIA:
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POLSKA, 2000,
27 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut, Wojciech Maciejewski
SCENARIUSZ: Jacek Bławut, Wojciech Maciejewski,

Jacek Indelak
Jacek Bławut, Mirosław Brożek, Marcin
Figurski, Piotr Szczepański
MUZYKA: Marcin Włodarczyk
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Marek Denys
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Adam Zaręba
PRODUKCJA: TVP

ZDJĘCIA:

FESTIWALE I NAGRODY:

Nagroda Polskiej Produkcji Telewizyjnej NIPTEL
(Gdańsk) w kategorii Film Dokumentalny dla Jacka
Bławuta i Wojciecha Maciejewskiego

2000 –

KAWALERIA POWIETRZNA
ODCINEK 2:
WCIELENIE, CZYLI ŚCIEŻKA POBOROWEGO
Telenowela dokumentalna wyprodukowana dla TVP. Jacek
Bławut i Wojciech Maciejewski zrealizowali 26 odcinków serialu,
który szczegółowo opisuje szkolenie żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Mazowieckim pod dowództwem generała brygady Jana Kempary.
Kamery towarzyszą im od momentu badań w Wojskowych
Komendach Uzupełnień na terenie całego kraju, poprzez sam
dzień wcielenia do jednostki, tzw. ścieżkę poborowego, pierwszy capstrzyk, pierwszą pobudkę, szkolenia na tzw. Florydze,
naukę marszu i... śpiewu, pierwsze odwiedziny, wręczenie broni,
przysięgę, wyjazdy na przepustki, aż do „zamusztrowania” w 3.
Szwadronie 7. Batalionu ppłk Piotra Patalonga, wchodzącego
w skład sił szybkiego reagowania NATO, gdzie czeka na nich cykl
specjalistycznych szkoleń „Czerwonych Beretów” – pierwsze skoki
spadochronowe, pierwsze nocne wypady, a także Wigilia Bożego
Narodzenia, sylwester 2000, wyjazdy do rodziny i narzeczonych,
powroty do jednostki, poligony, nauka jazdy na nartach...
Odcinek drugi rozgrywa się jesienią 1999 roku. Poborowi wcieleni do Wojsk Powietrzno-Desantowych przybywają do jednostki.
Niektórzy na lekkim rauszu, a wszyscy mocno wystraszeni. Kolejno
wchodzą na tak zwaną ścieżkę poborowego... Komisja próbuje
zorientować się, kim jest i co sobą reprezentuje przyszły żołnierz.
Następnie poborowi poddają się obowiązkowemu strzyżeniu,
kąpieli, zamieniają cywilne ubrania na wojskowe mundury. Wcieleni
przybywają do żołnierskich izb, uczą się ścielić wojskowe łóżka, reagują na pierwsze komendy kaprali i składają pierwsze meldunki…
Bławut wniknął w życie jednostki wojskowej najgłębiej jak się
dało. Interesowała go prawda o dniu codziennym poborowych.
Przekroczył tabu milczenia o wojsku. Bez ogródek pokazał kontrowersyjne, czasami wręcz brutalne metody szkoleniowe, używanie w stosunku do rekrutów wulgaryzmów i zmuszanie ich do
wyczerpujących ćwiczeń na progu fizycznej wytrzymałości. Bławut
niczego nie komentuje, rejestruje to, co widzi, próbuje zrozumieć.
Dowódcy tłumaczą brutalne metody koniecznością zapanowania
nad młodymi ludźmi, co jest ich zdaniem warunkiem „dobrego”

wyszkolenia żołnierzy. Po emisji pierwszych trzech odcinków
w 2000 roku wybuchł skandal. Przeciwko używaniu wulgaryzmów
przez kaprali zaprotestował m.in. biskup polowy Wojska Polskiego
Sławoj Leszek Głódź i urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej.
W jednostce kontrolę rozpoczęła wówczas prokuratura wojskowa.
Sprawa tylko przysporzyła filmowi popularności, wobec oficerów
i podoficerów jednostki nie wyciągnięto żadnych konsekwencji,
a sam reżyser na ekranie starał się przede wszystkim zrozumieć
swoich bohaterów, zaś poza ekranem ich bronił: w wojsku się
przeklinało, przeklina i będzie przeklinać – mówił, gdy zarzucano
mu epatowanie wulgarnością i brutalizację życia w koszarach.
Kawaleria powietrzna to z pewnością jeden z najbardziej prawdziwych filmów o wojsku, jaki kiedykolwiek powstał.

KLINIKA
W społecznym odczuciu nie ma nic gorszego niż starość spędzana
w szpitalu czy domu opieki w otoczeniu równie niedołężnych
starszych ludzi, samotne cierpienie wśród obcych przecież osób.
Klinika to przejmująca opowieść o sędziwych i schorowanych
pacjentach krakowskiej Kliniki Chorób Wewnętrznych. Wolski
cierpliwie obserwuje codzienne życie szpitalne, od porannego
obchodu do wieczornego spoczynku. Kamerę kieruje na pacjentów
i na lekarzy, ale robi to dyskretnie, filmowane osoby nie odczuwają
jej obecności. Notuje rutynowe badania, codzienne rozmowy, użalania się nad losem, wspominanie miłych chwil, marzenia... Filmuje
chwile przyjemne, ale i momenty pełne szpitalnego suspensu.
Jedni rozmawiają, inni szydełkują, rozwiązują krzyżówki, czytają,
drzemią, by jakoś obłaskawić tę szpitalną monotonię. Wolski jest
ciepłym obserwatorem, lubi swych bohaterów. Być może dlatego
tak szybko otwierają się przed obiektywem jego kamery. W tym
dyskretnym podglądaniu i podsłuchiwaniu przypomina Wolski
Jacka Bławuta i Marcela Łozińskiego. Klinika przyniosła Wolskiemu
15 nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych, m.in. zwycięstwo w konkursie filmów dokumentalnych na
wrocławskim festiwalu Era Nowe Horyzonty (2006) i nagrodę Jeana
Vigo dla najlepszego reżysera w Pampelunie. Bohaterowie Kliniki
w oku kamery, czując zainteresowanie, otwierają się, opowiadają
o sobie, czują się ważni. Z radością spijają komplementy, jacy to
są wspaniali, bo potrafią sami zawiązać sobie buty. Cieszą się tym
jak dzieci. „Nie ma róży bez kolców, zawsze człowiekowi musi coś
dolegać” – mówi jeden z pacjentów kliniki. I dodaje: „Jestem dwudziesty trzeci raz w szpitalu. Ale szpital ratuje, nie uśmierca, tylko ratuje”. I widać, że naprawdę w tym szpitalu jest ludziom dobrze, co
Wolski pokazuje niejako wbrew obiegowym stereotypom, którym
wytoczył wojnę także w całej swej późniejszej twórczości.

POLSKA 2006,
30 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Tomasz Wolski
ZDJĘCIA: Tomasz Wolski
MONTAŻ: Tymek Wiskirski
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Agnieszka Janowska
PRODUKCJA: Centrala
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POLSKA, 1986,
9 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Krzysztof Ptak
MUZYKA I DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Traczykowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
FESTIWALE I NAGRODY:

MFFK Tampere: Nagroda dla Najlepszego
Filmu Dokumentalnego
Krakowski Festiwal Filmowy: Brązowy Lajkonik

1988 –
1987 –

KOSTKA CUKRU
Metaforyczna przypowieść wywiedziona z obserwacji słynnego
wyścigu konnego w czeskich Pardubicach – Wielkiej Pardubickiej.
Bloki wędrują w górę, zaczyna się gonitwa. Nie wszystkie popędzane przez dżokejów konie pokonają pierwszą przeszkodę. Kolejne
jeszcze bardziej przetrzebiają stawkę. Konie potykają się, padają.
Widzimy ich pot, strach w oczach, zmęczenie, w końcu śmierć
w wyniku odniesionych kontuzji. Zwolnione i zatrzymane zdjęcia,
zbliżenia, powtórzenia ujęć, zestawianie czarno-białych i barwnych
kadrów, głucha cisza skontrastowana z gwarem widzów, przerażające rżenie wystraszonego zwierzęcia. Impresyjny nastrój zderza
się z dramatem tworząc tkankę wstrząsającego dokumentalnego
traktatu o ludzkiej hipokryzji. Wielka gonitwa staje się niemal rzezią,
przynosi pytania o etykę. Koń wyścigowy potraktowany został
jako ofiara własnej łatwowierności. Humanitarne wartości okazują
się wyłącznie sloganami, a bardziej ludzkie wydają się zwierzęta.
Tytułowa kostka cukru pojawiająca się w pierwszym ujęciu staje
się dobitnym symbolem hipokryzji: człowiek nie daje koniowi cukru
z wdzięczności, ale po to, żeby go oszukać i zmusić do przerażającego wysiłku. Nagrodzona Brązowym Lajkonikiem na Festiwalu
w Krakowie Kostka cukru to pierwszy film wyreżyserowany przez
Jacka Bławuta, do którego on sam nie zrobił zdjęć, a zarazem
zamanifestował artystyczną autorską filozofię i wiarę w siłę przekazu
obrazowych znaków. Wszystko, co tu najistotniejsze - zarówno
emocje, jak przesłanie - podporządkowane zostało formie wywodzącej metaforykę z dokumentalnej rejestracji.

KRAJ URODZENIA
Film zrealizowany w ramach serii Nasz spis powszechny, wyprodukowanej przez Pawła Łozińskiego. Małe, senne Miasteczko Śląskie
koło Tarnowskich Gór. Bezrobotny polonista Radek zatrudnia się
jako rachmistrz w przeprowadzanym właśnie spisie powszechnym.
Dobiega trzydziestki. Mieszka z matką emerytką. Ledwie wiążą
koniec z końcem i coraz częściej dochodzi między nimi do kłótni.
Jako rachmistrz Radek chce dorobić parę groszy i nieco podreperować skromny domowy budżet. Towarzyszymy mu w jego
wędrówce od domu do domu. Zaglądamy do mieszkań i gospodarstw. Poznajemy zwykłych ludzi borykających się z rozmaitymi
problemami. Radek odwiedzając ludzi robi znacznie więcej, niż
wymaga się tego od rachmistrza. Jest miły, cierpliwy, wyrozumiały,
stara się wysłuchać każdego, dodać otuchy, zwłaszcza ludziom
starszym, samotnym, opuszczonym przez rodzinę. Oni najbardziej poszukują kontaktu, jakiegoś pozoru bliskości. Odwiedzamy
starszą kobietę, szczęśliwą, że ktoś chce słuchać jej opowieści

o długim życiu. Rachmistrz staje się adresatem wspomnień, żalów
do świata i skarg do losu. Niemłode już małżeństwo opowiada
o swoim dramacie. On cierpi na chorobę Parkinsona, od 28 lat jest
sparaliżowany. Mimo to, żona jest z nim szczęśliwa. Oboje nie tracą
nadziei, nadal się kochają. Z kolei pewna samotna matka w jednym
pokoju bez łazienki i ubikacji wychowuje siedmioro dzieci. Nie
narzeka, tylko stara się cieszyć codziennością.
Bohater staje się rzecznikiem reżysera, swego rodzaju
medium. Kamera jest tylko milczącym świadkiem. Wycofana, tylko
rejestruje wyznania odwiedzanych ludzi. Opowiadają oni o swoich
dolach i niedolach, o tym, jak się żyje w nowej rzeczywistości,
o kłopotach finansowych, codziennych radościach i troskach.
Zdradzają rodzinne sekrety, wydarzenia niezwykłe w ich życiu, jakby
z okruchów pamięci próbowali skleić jakąś całość. Z ich wspomnień i zwierzeń powoli wyłania się obraz kraju, głębszy i bardziej
przejmujący niż z rubryk wypełnianych w spisowych arkuszach.
Ciepła obserwacja staje się pars pro toto szkicem do zbiorowego
portretu. W ostatniej scenie bohater spisuje matkę i siebie. Przy
rubryce „kraj urodzenia” waha się: „wcale mi się nie chce tej Polski
zaznaczać. Ale niech już będzie”. Ten niewesoły, przejmujący
portret szarej codzienności nagrodzony został Złotym Lajkonikiem
na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a także nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej.

POLSKA, 2002,
26 MIN
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Jarosław Kamiński, Jacek Bławut
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Ewa Jastrzębska
PRODUKCJA: Paweł Łoziński dla TVP S.A. Program 2
FESTIWALE I NAGRODY:

2003 – Krakowski Festiwal Filmowy: Grand Prix Złoty
Lajkonik, Nagroda Prix UIP Cracow, Nagroda Kodak
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POLSKA 1996,
32 MIN
SCENARIUSZ I REŻYSERIA:

Jacek Bławut
ZDJĘCIA:

Jacek Bławut, Hans-Jürgen Müller, Klaus Hennrich
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Krzysztof Sowik,
Krzysztof Sułek, Ilona Ziok
PRODUKCJA: Ant Studio (Łódź),
TVP S.A. Program 1 (Warszawa).
KOPRODUKCJA: TV Ventures (Niemcy), ARTE
FESTIWALE I NAGRODY:

MFF Toronto: Grand Prix / TIFF Toronto: Grand
Prix; MFF Oberhausen: Nagroda Specjalna / IFF
Oberhausen: Special Award

1996 –

MIAŁEM PRZYJACIELA
Wzdłuż francuskich granic rozsiane są punkty werbunkowe Legii
Cudzoziemskiej. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i nie
więcej niż 40. Przechodzi badania lekarskie, testy sprawnościowe
i psychologiczne, po czym podpisuje pięcioletni kontrakt. Jeżeli
podpisuje go po raz pierwszy, nie może stawiać w nim żadnych
warunków. Wybiera też sobie pseudonim, który przez cały czas
służby będzie zastępował jego imię i nazwisko. Po szkoleniu
wojskowym świeżo upieczony legionista zostaje wcielony do
jednego z regimentów: na Tahiti, Majotcie, Dżibuti lub w Gujanie
Francuskiej. W Legii służą ludzie z różnych zakątków świata,
o różnych wyznaniach i światopoglądzie: muzułmanie, protestanci,
katolicy, ateiści. Dlatego też drugi punkt legionowej przysięgi brzmi:
„Każdy legionista jest twoim towarzyszem broni, bez względu na
pochodzenie, religię, rasę. Czujesz się z nim związany jak nakazuje
zespolenie w jednej, wielkiej rodzinie”.
Początek zapowiada klasyczny film dokumentalny o Legii
Cudzoziemskiej: oglądamy trudne ćwiczenia żołnierzy, słuchamy
wypowiedzi młodych mężczyzn różnych narodowości, zwierzających się, dlaczego wstąpili do tej formacji. Najczęściej mówią, że
dla kariery, dla przygody, czasem dla pieniędzy. Drugi, równoległy
wątek to portrety weteranów Legii, starych Niemców, którzy po
latach służby nie wrócili do ojczyzny, pozostali we Francji jako
rentierzy. Stopniowo z tła wyłania się główny bohater: Mariusz
Nowakowski. Usłyszał o Legii Cudzoziemskiej przed trzema laty od
znajomych. Zafascynowany tą opowieścią pojechał do Francji, by
szukać przygody. Dotarł do punktu werbunkowego i został legionistą. Na ochotnika zgłosił się do służby w Sarajewie – był żądny
mocnych wrażeń. W czasie jednego z patroli został ciężko ranny
– stracił dużo krwi, a jego noga została zdruzgotana na wysokości
biodra. Przytomność odzyskał dopiero po dwóch tygodniach. Gdy
uświadomił sobie, że amputowano mu nogę, myślał o samobójstwie, nie chciał żyć jako kaleka. Nie zrobił tego jedynie dzięki swojej
dziewczynie – Dorocie, która przyjechała do niego do Francji. Mozolnie uczył się chodzić z protezą, ćwiczył całymi dniami, by spełnić
marzenie o powrocie do służby w Legii, która stała się jego drugim

domem. Wierzy w misję, jaką wykonywał w byłej Jugosławii, z pokorą mówi, że cena, jaką zapłacił za pomoc ofiarom wojny nie była
najwyższa. Film został nagrodzony Grand Prix Festiwalu w Toronto
i Nagrodą Specjalną w Oberhausen.

NAD RZEKĄ
Rok 1942. Młody chłopiec z małej górskiej wsi marzy, aby dołączyć
do lokalnej partyzantki. Wie jednak dobrze, że takich dzieciaków jak
on do oddziału nie przyjmują. Pewnego dnia w jego wiosce zjawia
się dwuosobowy niemiecki patrol w poszukiwaniu partyzantów. Ich
akcja kończy się sukcesem – udaje się im schwytać młodą kobietę,
dowódcę oddziału. Gdy Niemcy wraz z dziewczyną przeprawiają
się maleńkim promem przez rwącą górska rzekę, obserwujący
wszystko chłopiec przecina linę promową i prom zostaje porwany
przez bystry nurt. W zamieszaniu dziewczynie udaje się uciec
wskakując do rzeki. Jeden z Niemców po dotarciu do brzegu
rozpoczyna pościg za uciekającym chłopcem i dopada go tuż nad
przepaścią, która odcina malcowi drogę ucieczki. Gdy zdaje się, że
los małego jest już przesądzony, żołdak pada od celnego strzału
partyzanta. Partyzant i dziewczyna, którą chłopiec bohatersko
wybawił z opresji postanawiają przyjąć go jednak do oddziału. Ten
impresyjny film telewizyjny opowiada o wojnie z punktu widzenia
dziecka i konfrontuje chłopięce marzenia o bohaterstwie z rzeczywistością, strachem, przerażeniem i niebezpieczeństwem. Przygodowa konwencja splata się tu z romantycznym „leśnym” mitem,
ale i realistycznym obrazem wojny. Jedna z sześciu dziecięcych ról
Jacka Bławuta, który zagrał tu m.in. u boku Franciszka Pieczki.

POLSKA, 1962,
30 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Janusz Kubik
ZDJĘCIA: Stanisław Loth
MUZYKA: Adam Walaciński
MONTAŻ: Anna Rubińska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Leon Lewandowski
OBSADA: Jacek Bławut, Zofia Słaboszowska,

Franciszek Pieczka
Studio Małych Form Filmowych
Se-Ma-For
PRODUKCJA:
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POLSKA, 1990,

78 min

SCENARIUSZ I REŻYSERIA:

Jacek Bławut

ZDJĘCIA:

Jerzy Rudziński, Tadeusz Piróg, Andrzej Adamczak
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Andrzej Traczykowski, Urszula Latuszewska
PRODUKCJA:

Jacek Bławut, Wytwórnia Filmów Oświatowych
FESTIWALE I NAGRODY:

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych,
Gdynia: Nagroda Specjalna za Największe Wydarzenie
Artystyczne
1991 – Lubuskie Lato Filmowe: Don Kichot; MFF
Mannheim: Nagroda FIPRESCI, Nagroda im. von
Sternberga; Nominacja do Europejskiej Nagrody
Filmowej
1990 –

NIENORMALNI
Fabularyzowany film dokumentalny zrealizowany w różnych
ośrodkach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym: Legnicy,
Łodzi, Pabianicach, Warszawie, głównie jednak w Kozicach
Dolnych niedaleko Lublina. Pierwotnie Jacek Bławut chciał
nakręcić krótkometrażowy film o zawodach sportowych dla dzieci
specjalnej troski. Podczas dokumentacji projekt zaczął się jednak
nieoczekiwanie rozrastać, aż zmienił się w osobiste świadectwo
zetknięcia się autora ze światem, którego nie znał. Świat dzieci
upośledzonych umysłowo okazał się jednak na tyle fascynujący, że
zmusił filmowca do rewizji wszystkich wcześniejszych wyobrażeń.
Dlatego Jacek Bławut zrobił ostatecznie ten film, konfrontując widza
ze stereotypowym myśleniem o upośledzonych i zmuszając do
przewartościowania owych potocznych stereotypów, pokazując
ich fałsz. Poświęcił na realizację tego niezwykłego filmu dwa lata.
Po trosze towarzyszył swoim bohaterom, po trosze zaś prosił, aby
zagrali samych siebie. Ułożyła się z tego pomysłu prosta fabuła. Do
ośrodka przybywa nowy nauczyciel muzyki. Będzie tu tylko przez
miesiąc i w tym czasie ma nauczyć wychowanków elementów
rytmiki i podstaw grania na różnych instrumentach. Poznaje swoich
uczniów: Kozę, który taką właśnie rolę gra w przygotowywanym
przedstawieniu, Tomka – perkusistę, który chce być Dempseyem
z popularnego serialu, Okularnika-mandolinistę, który nie rozstaje
się ze swoim instrumentem, Eleganta, który na każde wspomnienie
matki silnie się wzrusza, Gimnastyczkę mozolnie przygotowującą
się do olimpiady, Obrażalską, której nie wychodzi gra na żadnym
z instrumentów i Ewkę – kelnerkę budzącą postrach w stołówce.
Początkowo nauczycielowi nic się nie udaje, jednak stopniowo
zaczyna rozumieć swoich uczniów i akceptować ich odmienność.
Także dzieci, z natury nieufne i zamknięte w sobie, odkrywają się
przed nim i przed sobą całkowicie.
Bławut konsekwentnie utrzymywał w swym filmie dystans
między dokumentem i fabułą. Z jednej strony wszyscy grają tu
samych siebie, część zdjęć to czysta obserwacja autentycznych
scen, rozmów z bohaterami. Z drugiej strony, wprowadzenie na
ekran nauczyciela muzyki działającego na zasadzie protagonisty

filmu fabularnego, uruchamia ciąg zdarzeń wpisanych w naturalną
scenerię, przestrzeń i świat. Stopniowe nawiązywanie kontaktu,
usuwanie uprzedzeń, przełamywanie barier zyskuje w ten sposób
walor procesu rozłożonego w czasie rzeczywistym, a zarazem
dramaturgicznym. W ten sposób udało się osiągnąć efekt emocjonalnego zaangażowania widza w filmową „akcję” i stopniowe
unieważnianie stereotypów dotyczących „nienormalnych”. Ironiczny
tytuł wskazuje na pozorność powszechnych sądów o bohaterach:
„od bohaterów Nienormalnych więcej dostałem, niż im dałem. Pozwolili mi zrozumieć, jak są wewnętrznie bogaci i ciekawi jako osobowości. Oni mają w sobie prawdę, jakiej nie ma żaden – najlepszy
nawet – aktor. W obcowaniu z nimi wszystko staje się proste,
następuje wyciszenie, opadają napięcia codzienności.(...) Oni nie
mogą całe życie przemykać się bocznymi bramami” – powiedział
na premierze o bohaterach filmu Jacek Bławut. Zadedykował
Nienormalnych rodzicom oraz opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Film uhonorowany został wieloma nagrodami na różnych
festiwalach filmowych.

OSTATNI RAZ KAWALER
O ślubie Jana Nowickiego i jego wybranki Małgorzaty Potockiej
było głośno w mediach. Zaprzyjaźniony z Nowickim Jacek Bławut
chciał mu zrobić ślubny prezent i zarejestrował przebieg weselnych
uroczystości. Potem dokręcił do niej prolog i tak powstał film, który
jest na dobrą sprawę opowieścią o zderzeniu kilku światów: świata
Nowickiego, dla którego bycie kawalerem to nie stan cywilny, ale
cecha charakteru, ze światem Potockiej, która wierzy, że miłość jej
życia znalazła wreszcie happy end, czyli świata małomiasteczkowego z wielkim artystycznym światem.
Ślub i wesele odbywają się w Kowalu, rodzinnej miejscowości
Jana Nowickiego. Tam właśnie odbywa się wieczór kawalerski.
Gospodarz sam na targu kupił coś do wódki, przygotował zagrychę. Razem z kompanami śpiewał: „i tylko popiół pozostanie z nas,
pijmy na raz, pijmy na raz...”. Mówił, że ślub będzie podwójną uroczystością – połączeniem wesela ze stypą. Na ślubną ceremonię,
która odbyła się w plenerze, przyjechali przyjaciele zewsząd – wielu
aktorów, reżyserów, pisarzy... I – jak pokazują zdjęcia – wszyscy
poddali się klimatowi tradycyjnego przaśnego wiejskiego wesela.
Są bramy, ludyczne zabawy, nowe kiczowate obrzędy, rozpakowywanie prezentów, wspólne śpiewy.... Weselna tradycja rodem
z prowincji miesza się z pachnącym importem, obciachowym kiczem i klimatem artystycznej cyganerii. To zderzenie jest oczywiście
nie tylko zapisem naszych czasów. Niesie też specyficzny klimat,
który tak samo może bawić, jak i budzić niepokój.
Wesele staje się pretekstem do rozmów na tematy, które na
pierwszy rzut oka są oczywiste, ale w tym miejscu, wśród tych
osób, brzmią inaczej, są wyjątkowo wyraziste. Jednym z najbardziej wzruszających fragmentów filmu jest opowieść Łukasza
Nowickiego o ojcu, którego dziś rozumie znacznie bardziej niż 10
lat wcześniej. Wzruszenie chwyta za gardło, gdy w ostatniej scenie
bohaterowie słuchają słynnej ballady Anny Szałapak z Piwnicy
pod Baranami i zaczynają śpiewać: „To nasza młodość, ten
szczęsny czas”. Wzrusza ta scena nawet, gdy się wie, że związek
Nowickiego z Potocką nie przetrwał. Bywa i śmiesznie, i strasznie,
i nostalgicznie. Ale ani przez moment kabotyńsko, choć Nowicki

mówi: „Tak na dobrą sprawę kompromituję się bez przerwy, więc
gadam głupoty. A głupoty są dziś w cenie”.

POLSKA, 2010,
46 MIN
REŻYSERIA, SCENARIUSZ: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Bławut, Michał Marczak, Adam

Palenta, Jacek Piotr Bławut
DŹWIĘK: Tomasz Wieczorek, Łukasz Krzemiński,
Justyna Musialska
MONTAŻ: Weronika Bławut
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Anna Bławut-Mazurkiewicz
PRODUKCJA: TVP

Jacek Bławut’s Films Retrospective

WAR
WRO

RETROSPEKTYWA FILMÓW
JACKA BŁAWUTA

203

Jacek Bławut’s Films Retrospective

RETROSPEKTYWA FILMÓW
JACKA BŁAWUTA

204
WAR
WRO

POLSKA, 1998,
25 MIN
REŻYSERIA, SCENARIUSZ, ZDJĘCIA:

Jacek Bławut

MUZYKA I DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Zbigniew Niciński
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Żelazowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych

i Programów Edukacyjnych (Łódź) dla Programu 1 TVP

FESTIWALE I NAGRODY:

Europejski Filmowy Festiwal Integrujący
„Ty i Ja”: Nagroda Specjalna, Nagroda Prezesa
Telewizji Polskiej

2003 –

PAWEŁ
Paweł Moszczyński jest młodym, przystojnym chłopakiem. Pozornie nie różni się niczym od swoich rówieśników. Dopiero po chwili
orientujemy się, że jednak jest „inny”. Ma lekki jednostronny niedowład, nie umie pisać ani czytać. Mówi o sobie: „Jestem dzieckiem
niepełnosprawnym. To nie moja wina. To lekarze się pomylili”. Paweł
doskonale biega, osiągając wyniki lepsze od wielu „normalnych”,
sprawnych i nawet wysportowanych kolegów. Jest światową
gwiazdą. Jego sukcesy to niezliczone zwycięstwa w zawodach dla
niepełnosprawnych i w paraolimpiadach.
Jacek Bławut kolejny raz przygląda się bohaterowi „nienormalnemu” pozornie żyjącemu na marginesie życia, skazanemu na
gorszość, uzależnionemu od innych. To właściwie portret intymny
znów podejmujący grę ze stereotypowym postrzeganiem upośledzenia jako ograniczającego stygmatu. W rzeczywistości Pawłowi
Moszczyńskiemu sport pomógł wywalczyć w życiu swoje miejsce.
Bohater biega, by poczuć się wolnym, ale i udowodnić, że potrafi
osiągnąć to, czego niejeden w pełni sprawny człowiek mógłby mu
pozazdrościć. Reżyser tym razem nie pokazuje ewolucji własnych
wyobrażeń, ale stara się uczynić z kamery swego rodzaju zwierciadło, w którym Paweł może się przejrzeć i zobaczyć, dokąd zaszedł,
poczuć się człowiekiem pełnowartościowym, przezwyciężającym
to, co w oczach innych czyni go „upośledzonym”. Przy okazji zaś
opowiada reżyser o prawdziwym sportowcu, herosie, który sukces
odnosi nie dla sławy i pieniędzy, ale pozostaje wierny zapomnianemu już etosowi walki z samym sobą i własnymi ograniczeniami.

POLSKI BOHATER WSPÓŁCZESNY
Łódzcy maturzyści z XXI i XXIX Liceum Ogólnokształcącego
przedstawiają swoje wizerunki ludzi, którzy mogliby stać się dla nich
współczesnymi bohaterami. Padają różne propozycje, które łączy
jednak tęsknota za bohaterem, demaskującym otaczające zło. Ktoś
mówi o ziemianinie, który zahibernowany na sto lat trafi do świata,
który go przerazi obłudą i hipokryzją. Ktoś inny proponuje, żeby
kilku ludzi porwało UFO i pokazało społeczność wolną od zła. Jeszcze inny proponuje młodego człowieka, który prawdomównością
pokona zakłamany świat dorosłych, a na koniec pada propozycja
ugodowa, aby takim bohaterem uczynić sportowca, który zamiast
z całym światem będzie walczył wyłącznie z sobą samym, bo ze
światem wygrać nie ma szans.
Pada klaps i młodzi ludzie układają scenariusz filmu o młodzieży. Budują historię dwóch studentek z dobrych domów, które dla
zgrywy zamiast na wycieczkę zagraniczną jadą na zabitą wieś do
pracy w PGR. Tam poznają chłopaka, który pracuje nie dla zgrywy,
ale żeby zarobić na wakacje. Rozwija się flirt, zjawia się jeszcze
trzech kolegów z grona „bananowej młodzieży”. Rzecz kończy
się gwałtem, niesłusznym aresztowaniem i procesem, podczas
którego jedna z dziewczyn stanie przed poważnym moralnym
dylematem....
Film zmontowany jest na zasadzie dynamicznie zmieniających
się na ekranie „gadających głów”. W drugie części rozszerza pole
obserwacji na całą grupę. Wypowiedzi układają się w przygnębiająco realistyczny portret pokolenia, pozbawionego złudzeń co do
otaczającej rzeczywistości. Młodzieńcza chęć życia ulega w tym
portrecie zatraceniu pod ciężarem pesymistycznej oceny własnych
możliwości i aspiracji. Szczytem marzeń jest zawód lekarza albo
adwokata, ale z trzeźwej kalkulacji wynika, że to, co można
osiągnąć, to praca w aptece. Scenariusz „pisany” przez młodzież
korzystającą z podpowiedzi filmowców, okazuje się wypadkową
naiwnych marzeń i realnej oceny rzeczywistości.

POLSKA, 1984,
10 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Marek Koterski
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
DŹWIĘK: Zofia Kucharska
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Traczykowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
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POLSKA, 1982,
13 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Marek Koterski
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
DŹWIĘK: Jan Freda
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych

PRZYCZYNY NARKOMANII
Inscenizowany film dokumentalny. Autorzy rozmawiają z uczniami
szkół podstawowych na temat uzależnienia od środków odurzających. Wypowiedzi młodych ludzi opowiadających o powodach
sięgania po narkotyki mogą sprawiać wrażenie osobistych,
jednak w rzeczywistości reżyser wykorzystał fragmenty broszur
o narkomanii i notatek z rozmów z narkomanami leczącymi się
w ośrodku Monaru w Głoskowie. Tam też realizowana była część
zdjęć. Koterski, wspominając pracę nad Przyczynami narkomanii
podkreślał trudność w pracy dokumentalisty: pogodzenie materii
filmu dokumentalnego, w założeniu obiektywnej, z nieuchronnym
aktem kreacji, zachodzącym podczas jego tworzenia. Przyczyny
narkomanii znamionują punkt zwrotny w jego twórczości: zwrot
od impresyjnej rejestracji rzeczywistości ku kreacji. Precyzyjną
inscenizację tego, udającego film dokumentalny, obserwacyjnego
obrazu szczególnie widać w zdjęciach Jacka Bławuta, kręconych
m.in. w odpowiednio oświetlanych przejściach podziemnych i kościołach. Z kolei wygłaszane na ekranie teksty są jednak w dużej
części autentyczne. Autor zachował nawet zająknięcia i wszystkie przerywniki: „yyy, eee i aaa”. „Nasyciłem się wypowiedziami
narkomanów, kiedy spisywałem te 2 tysiące stron” – wspominał
później Koterski – „nabiłem sobie głowę inną strukturą mowy”. Na
podstawie spisanych wypowiedzi narkomanów, ze wszystkimi
zająknięciami, przejęzyczeniami, powstała sztuka Społeczność,
zrealizowana później w Teatrze Telewizji.

SAMOTNOŚĆ DŹWIĘKU
Tomasz Sikorski to mało znany kompozytor, na którego życiu
zaważyły czasy komunizmu, kiedy to przyszło mu tworzyć. Brak
wolności i możliwości odkrywania samego siebie oraz niezrozumienie jego twórczości przez środowiska artystyczne odrzucające
skrajną prostotę muzyki tego autora, odcisnęły na artyście silne
piętno. Śledzimy losy twórcy, którego niebywały talent i wrażliwość szły w parze z równie wielkim osamotnieniem. Jacek Piotr
Bławut odchodzi w tym filmie od klasycznej biograficznej formuły,
w której operuje się datami i faktami. Historię swego bohatera
opowiedział przez muzykę, która prowadzi i filmowca i widzów
przez świat kompozytora uwypuklając dramat Sikorskiego,
jego poczucie samotności, wyobcowania, ilustrując problemy,
z którymi się zmagał. To muzyka – skomplikowana, trudna, niejednoznaczna zwraca uwagę na to, że zagubił się w życiu, że może
postawił sobie tyle pytań, inspirując się Kierkegaardem, Borgesem
czy Kafką, iż trudno mu było znaleźć jakiekolwiek odpowiedzi.
Rozmowy z ludźmi, którzy znali Sikorskiego eksponują przede
wszystkim związane z nim emocje, nie dotykając niemal żadnych
faktów i dat. Bławut nie próbuje kogokolwiek za cokolwiek rozliczać, nie stawia żadnej tezy, nie rozpatruje tego, czy przyjaciele
Tomasza Sikorskiego stanęli na wysokości zadania, czy też nie.
Pokazuje za to specyfikę środowiska kompozytorów skupionych
na samych sobie. Drogi Sikorskiego i jego kolegów się rozeszły
i nikt mu nie pomógł. Być może on sam też nie chciał tej pomocy
przyjąć. Zgodnie z zasadą, którą Jacek Piotr Bławut przejął niejako od swego ojca – zasadą odpowiedzialności za bohatera, jego
film nie daje łatwych odpowiedzi, nie stawia łatwych diagnoz, nie
zamyka narracji w czytelnym kontekście, ale próbuje dotrzeć do
ukrytej pod warstwą faktów prawdy o bohaterze.

POLSKA 2012,
30 MIN
REŻYSERIA I SCENARIUSZ: Jacek Piotr Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Bławut, Paweł Chorzępa, Jerzy

Rudziński, Michał Marczak
MONTAŻ: Weronika Bławut

KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Anna Bławut-Mazurkiewicz, Kaja Krawczyk,
Magdalena Nebelska
PRODUKCJA: Produkcja Filmów Jacek Bławut
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POLSKA, 1984,
15 MIN
REŻYSERIA, SCENARIUSZ, ZDJĘCIA: Jacek Bławut
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Andrzej Traczykowski
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
FESTIWALE I NAGRODY:

Festiwal Filmów Sportowych, Tarnów:
Nagroda Koła Młodych SFP, Nagroda Redakcji
„Sztandaru Młodych”
1984 –

SUPERCIĘŻKI
Adam Sandurski był jednym z najlepszych polskich zapaśników
w historii. Walczył w stylu wolnym, w wadze superciężkiej. Wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, był też dwukrotnym wicemistrzem świata i trzykrotnym brązowym medalistą. Życiowy sukces
odniósł podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku,
gdzie zdobył brązowy medal, choć – jak twierdził trener Eugeniusz
Najmark – „Nasz wolniak o niedźwiedziej sile był w Moskwie krok
od jeszcze większego sukcesu”. Uchodził za „dobrego ducha” całej
reprezentacji zapaśników. Sport uważał za swoją wielką szansę
życiową, którą chciał za wszelką cenę wykorzystać.
Był sportowcem bardzo popularnym, zwanym powszechnie
„olbrzymem z Rzeszowa”. Po zakończeniu kariery sportowej
wyjechał do Niemiec, gdzie mieszka do dzisiaj. W momencie, gdy
Jacek Bławut postanowił zrobić o nim film był jeszcze czynnym zawodnikiem, jeszcze zdobywał medale. Jego wypowiedziom z ekranu towarzyszy jednak świadomość, że największe sukcesy ma
już za sobą. Film Bławuta jest po trosze zapisem jego pożegnania
ze sportem, po trosze zaś portretem człowieka pozornie silnego,
niekryjącego jednak swojej słabości. Bławut w formule wspomnieniowo – reportażowej odsłonił wewnętrzną stronę mocnego
wizerunku. Adam Sandurski, bardziej niż z przeciwnikami, walczy
z własną naturą łagodnego człowieka, który musi dopingować
i motywować się do walki, by w ogóle wyjść na matę.

SZCZUR W KORONIE
Michał Maluda ma 32 lata. Mieszka w Zgierzu w pustym, zaniedbanym mieszkaniu. Wyprzedał prawie wszystkie meble. W pokoju
jaskółki budują gniazda. Michał pije, zmaga się z samotnością, nie
może przeboleć śmierci babci, nie utrzymuje kontaktu z matką, nie
wie nawet, kto jest jego ojcem. Próbuje walczyć z chorobą alkoholową. Zgłasza się na leczenie, ale po odtruciu nie jest w stanie
wytrwać w trzeźwości. Wciąż wraca do nałogu, wpada w pijackie
ciągi i stacza się coraz niżej.
Jacek Bławut dokumentuje tragiczną drogę bohatera ku
śmierci i bezowocne wysiłki jego przyjaciół z klubu Anonimowych
Alkoholików, chcących go z tej drogi zawrócić. Ale film jest też
zapisem przyjaźni, jaka zawiązuje się między Michałem a reżyserem. Jacek, niewidoczny na ekranie, ale stale obecny, nie może
być tylko niebiorącym za nic odpowiedzialności obserwatorem.
Staje się jednym z przyjaciół, którzy usiłują pomóc. Kiedy Michał
zgłasza się do szpitala, na pytanie, kto jest dla niego najbliższą
osobą, odpowiada: „pan Jacek” i patrzy na reżysera stojącego za
kamerą tak, jakby kamery nie było wcale. Szczur w koronie jest
przejmująco dramatycznym, chwytającym za gardło świadectwem
bezradności reżysera, który chce pomóc przyjacielowi, ale musi
pogodzić się z tym, że na pomoc jest już za późno. Michałowi nie
da się już pomóc. Dał się pokonać tytułowemu „szczurowi w koronie”: wizji delirycznej, ucieleśnieniu pijackiej śmierci. Film okazuje
się w końcu opowieścią o drodze ku takiej śmierci, przed którą nie
udaje się bohatera ustrzec. To wrażenie uczestnictwa w życiu, ze
wszystkimi tego typu ludzkimi konsekwencjami, przenosi się na
emocje widowni. Przestajemy być, jako widzowie, biernymi świadkami. Bławut bierze niejako w naszym imieniu odpowiedzialność
za bohatera, a sens kina dokumentalnego polega także na tym, by
i widzowie poczuli, choć w części, odpowiedzialność za los osoby,
której realne życie oglądają na ekranie. Film otrzymał wiele nagród
na festiwalach filmowych.

POLSKA, 2005,
51 MIN
REŻYSERIA I ZDJĘCIA: Jacek Bławut
WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA: Elżbieta Bławut
DŹWIĘK: Robert Sędnicki
MONTAŻ: Jacek Bławut, Jarosław Kamiński
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Anna Bławut-Mazurkiewicz
PRODUKCJA: Produkcja Filmów Jacek Bławut
dla TVP S.A. Program 2

FESTIWALE I NAGRODY:
2005 – Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu

Łodź: Grand Prix Biała Kobra za: szczerość formy
dokumentalnej; Lubuskie Lato Filmowe Łagów: Grono,
nagroda Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dla
najlepszego niefabularnego filmu polskiego; Krakowski
Festiwal Filmowy: Nagroda Prezesa Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
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POLSKA, 1985,
15 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
Jacek Bławut, Jacek Śliwa, Janusz Czecz
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska, Grażyna Kaczyńska
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Grzegorz Denys
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
ZDJĘCIA:

ŚLIZGIEM DO NIEBA
Portret dokumentalny Waldemara Marszałka. Sześciokrotny mistrz
świata i 33-krotny mistrz Polski w sportach motorowodnych, był
w połowie lat 80. ubiegłego wieku jednym z najpopularniejszych
polskich sportowców. Bławut kieruje kamerę na swego bohatera
i słucha jego opowieści. Marszałek opowiada o początkach swojej
kariery, porzuceniu zawodu mechanika, pierwszych sukcesach,
wspomina okoliczności wypadku, w którym niemal nie zginął,
a potem długo powracał do zdrowia i sportu. Marszałek okazuje
się człowiekiem samoświadomym. Wie, czego chce i wie, co nim
kieruje. Sam zdobywa się na autokomentarz: „Chcę być jeszcze
lepszy: jeszcze dalej, jeszcze szybciej, jeszcze wyżej”. Nie potrafi
zbuntować się przeciwko własnej naturze, choć świadom jest
zagrożenia. Raczej podkreśla w swojej opowieści zamiłowanie do
ryzyka i sportowego hazardu niż szczyci się niewątpliwymi przecież
sukcesami, dziwi się swej popularności. Bławut konfrontuje opowieść Marszałka z ujęciami reportażowymi. Podglądamy bohatera
przy pracy w warsztacie nad ulepszeniem łódki, towarzyszymy mu
podczas treningów, wreszcie same zawody, wyzwalające adrenalinę, spełniające fascynację niebezpieczeństwem i ryzykiem. Cały film
jest jednak swego rodzaju anty-reportażem, ucieka konsekwentnie
od telewizyjnej powierzchowności. Koncentruje się nie na samym
sporcie, ale na człowieku. Próbuje dotrzeć środkami filmowymi do
ukrytej motywacji nie sportowego herosa, ale człowieka, którego
fascynuje niebezpieczeństwo i ryzyko.

WIDOK
Debiut reżyserski Jacka Bławuta, zrealizowany na zlecenie Urzędu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest z jednej strony
swego rodzaju ćwiczeniem stylistycznym. Bławut, jako operator z niemałym już wówczas dorobkiem, konstruuje wprawkę
sprawdzającą potencjał samego obrazu jako języka komunikacji.
Seria połączonych w asocjacyjną impresję dźwiękowych kadrów,
pozbawionych całkowicie jakiegokolwiek komentarza, ma mówić
za siebie. Pokazywać zamiast tłumaczyć i przekonywać przy
pomocy towarzyszących obrazom słów. Impresyjny obraz ma nie
tyle przekonywać, co skłaniać do ekologicznej refleksji. Zdjęcia
zrealizowane zostały w okolicach Bełchatowa, gdzie na początku
lat 60. ubiegłego wieku odkryte zostały złoża węgla brunatnego.
Rabunkowa ich eksploatacja w kopalniach odkrywkowych, obliczona przede wszystkim na wydajność, stała się wówczas przyczyną
poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Roczna emisja
pyłów i gazów była tam stukrotnie większa niż dopuszczalne i tak
zawyżone normy. Bławut pokazując zniszczony, ale też zdehumanizowany pejzaż Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego
stawia pytanie o przetrwanie życia i cywilizacji. Obrazy są czytelne
aż nadto, komentarz zupełnie zbędny: dewastacja środowiska grozi
katastrofą ekologiczną, zagładą wszelkiego życia. Ostatni kadr staje
się jednak metaforycznym obrazem nadziei – manifestem wiary,
że przyroda sama da sobie radę z ludzkim szaleństwem, przetrwa
cywilizacyjną dewastację.

POLSKA, 1984,
8 MIN
REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
DŹWIĘK: Jan Freda
MONTAŻ: Józefa Strześniewska, Grażyna Kaczyńska
PRODUKCJA: Wytwórnia Filmów Oświatowych
FESTIWALE I NAGRODY:
1985 – Międzynarodowy Festiwal Filmów

Przyrodniczych im. W. Puchalskiego Łodź: Nagroda
Główna; Międzynarodowy Festial Filmów Naukowych
Katowice: Grand Prix
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POLSKA, 2012,
70 MIN
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Jacek Bławut
ZDJĘCIA: Jerzy Rudziński, Michał Marczak,

Jacek Bławut, Jacek Piotr Bławut, Michał Ostatkiewicz
MUZYKA: Tomasz Stroynowski
DŹWIĘK: Jacek Piotr Bławut, Radosław Ochnio
MONTAŻ: Jacek Bławut, Weronika Bławut
KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Anna Bławut-Mazurkiewicz
PRODUKCJA:

Produkcja Filmów Jacek Bławut, HBO Polska

WIRTUALNA WOJNA
IŁ-2 Sturmovik to jeden z najlepszych komputerowych symulatorów
lotniczych. Wokół tej kultowej już gry wytworzyła się międzynarodowa społeczność graczy, którzy wcielają się w pilotów maszyn bojowych z czasów drugiej wojny światowej i rozgrywają powietrzne
bitwy. Niektórzy traktują swoją pasję jak hobby, ale dla wielu z nich
gra stała się jednak treścią życia – poświęcają jej coraz więcej
czasu, rezygnując z rzeczywistości realnej na rzecz wirtualnej.
Jacek Bławut towarzyszył z kamerą graczom z różnych krajów: z Polski, Rosji, Niemiec i USA, filmując ich przede wszystkim
w czasie gry. Wirtualna wojna jest niemal pozbawiona bezpośredniego zewnętrznego komentarza. Słuchamy przede wszystkim wypowiedzi samych bohaterów oraz ich bliskich. Wszyscy spotykają
się w jednej przestrzeni gry, ale często zupełnie inaczej tłumaczą
swoje motywacje. Wśród amerykańskich graczy jest jeden, którego
ojciec walczył nad Europą. Rozgrywka jest dla niego sposobem
kultywowania pamięci o ojcu i innych wojennych weteranach.
Z kolei dla młodego imigranta z Kuby latanie po stronie Amerykanów jest sposobem utożsamienia się z nową, lepszą ojczyzną.
Podobne motywacje przyświecają rosyjskim graczom. Wspominają
oni rodaków walczących w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, a w ich
wypowiedziach pobrzmiewa już bardzo wyraźny ton antyniemiecki.
Podobnie jest z graczami polskimi, choć następuje tu pewien interesujący wyłom: reżyser pokazuje ocierającą się o neonazizm grupę

JG300, Polaków latających jako Niemcy. Z oczywistych powodów
najtrudniej jest samym Niemcom zupełnie afirmatywnie podejść
do wcielania się w żołnierzy z czasów II wojny światowej. Dlatego
przede wszystkim podkreślają techniczno-taktyczny aspekt walki
albo próbują podtrzymać mit walki lotniczej jako ostatniej rycerskiej
formy wojny. Jednym z głównych tematów tego filmu jest silne
powiązanie i przemieszanie tego, co dzieje się w przestrzeni elektronicznej z dyskursem, który sytuuje się poza nią i obok niej. Każde
ujęcie i każda wypowiedź wnosi coś ciekawego lub zabawnego do
tej opowieści. Układa się we wnikliwy portret społeczności, który
z jednej strony oddaje sprawiedliwość graniu w symulatory lotnicze,
z drugiej nie pomija związanych z nim problemów, a wreszcie po
prostu jest dowodem na to, że narodziny homo virtualis to być
może kwestia bliskiego już czasu.

WOJOWNIK
Kariera sportowa Marka Piotrowskiego była tak samo spektakularna, jak jego upadek. Trzykrotny amatorski mistrz świata w kick-boxingu wyjechał w 1988 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie
rozpoczął karierę zawodową w zakazanej w Polsce formule full-contact. W 1989 roku w swej piątej walce za Oceanem, zwyciężył
jednogłośnie na punkty dotychczas niepokonanego Ricka „The
Jet” Roufusa i zdobył zawodowe mistrzostwo USA. W tym samym
roku pokonał Dona „The Dragon” Wilsona i został zawodowym
mistrzem świata. Do jego nazwiska przylgnął ringowy przydomek Punisher. W życiu polskiego sportowca otwiera się rozdział

zapisany wyłącznie sukcesami. Na jego walki przyjeżdżają tłumy,
a hollywoodzkie gwiazdy zabiegają o jego przyjaźń. Pojawia się
nawet propozycja zagrania w filmie. Po podboju Ameryki cały świat
leży u jego stóp. W 1991 roku, pomimo problemów osobistych,
Piotrowski stoczył rewanżowy pojedynek z Rickiem Roufusem,
który przegrał w drugiej rundzie przez nokaut. Aby odbudować
wizerunek zwycięzcy, postanowił zmierzyć się z mistrzem w innym
stylu walki – tajskim kick-boxingu, Robem Kamanem. Morderczy
pojedynek skończył się dla Piotrowskiego klęską. Po tej porażce
rozpoczął karierę w boksie zawodowym. W 1995 roku w Krakowie
pokonał Włocha Stefano Tomiazzo, odzyskując pas mistrza świata.
W 1997 roku dostał propozycję walki o zawodowe mistrzostwo
świata w boksie z Reggie Johnsonem, lecz ze względu na kłopoty
zdrowotne musiał zrezygnować.
Od tej chwili wszystko się zmieniło. Stan zdrowia kick-boksera
pogarszał się w zastraszającym tempie. Schorowany, przygnębiony
rozwodem, bez pieniędzy i perspektyw Marek Piotrowski wyjechał
do Detroit, gdzie zarabiał na życie, sprzedając książki i gazety. Wiadomość, że nie jest ojcem swego siedmioletniego syna pogrążyła
go do reszty. W 2002 roku zdecydował się na powrót do kraju.
Wtedy usłyszał o nim Jacek Bławut i postanowił zrobić o nim film.
Piotrowski nie od razu się zgodził. Był nieufny. Realizacja filmu trwała pięć lat. Bławut przede wszystkim słuchał, pozwalał opowiadać
mu „własną prawdę” o sobie, nawet, gdy bohater popadał w autokreacyjną pozę. Zrobił film o sportowcu wspominającym dni chwały. Spotkał się też z ludźmi, którzy współpracowali z Piotrowskim:
z jego menagerami i przeciwnikami z ringu. Ale przede wszystkim
zrobił film o człowieku walczącym z najgroźniejszym przeciwnikiem:
ciężką chorobą, którą pokonuje powoli, ale wytrwale na zasadzie
„dwa kroki do przodu, jeden do tyłu”. Bławut przyznawał potem, że
bardziej niż na powiedzeniu całej prawdy zależało mu na tym, by
film pomógł Piotrowskiemu w jego walce o siebie, by jego motto
„dopóki żyję, dopóty walczę” przekonało publiczność i wywołało
emocje. „Wierzę, że ten film stanie się zwycięstwem Marka. I przywróci mu zaufanie do ludzi” – mówił reżyser po premierze.

POLSKA, 2007,
85 MIN
REŻYSERIA, SCENARIUSZ, ZDJĘCIA, MONTAŻ:

Jacek Bławut
DŹWIĘK: Robert Sędzicki

KIEROWNICTWO PRODUKCJI:

Anna Bławut-Mazurkiewicz
PRODUKCJA: HBO Polska
FESTIWALE I NAGRODY:

2007 – Krakowski Festiwal Filmowy: Dyplom
Honorowy,; MFFD Kanton: Grand Prix
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ŻYCIE WEWNĘTRZNE
Życie wewnętrzne to dla niektórych film nieodkryty, a dla innych
zapomniany, bez wątpienia jednak warty odkrycia lub przypomnienia. To druga, po Domu wariatów (1984), część sagi
o Miauczyńskim – postaci znanej także z kolejnych filmów Marka
Koterskiego: Nic śmiesznego, Dnia świra czy Wszyscy jesteśmy
Chrystusami. Tym razem ma on jednak na imię Michał, a nie jak
bohater pozostałych filmów – Adam. Podobnie jak inne filmy cyklu,
Życie wewnętrzne opowiada o duchowym upadku polskiego
inteligenta. Stanowi próbę opisu i analizy przyczyn jego wewnętrznej degrengolady, objawiającej się rozpadem więzi rodzinnych i niemożliwością autentycznego zaangażowania w związek uczuciowy.
Uwiądowi relacji z bliźnimi towarzyszy zanik wewnętrznego życia,
całkowicie przygniecionego przez szarą, siermiężną rzeczywistość.
Koterski portretuje ją bez taryfy ulgowej, posługując się poetyką

naturalistyczną, czy wręcz turpistyczną, choć też na każdym kroku
umieszcza elementy groteski. Nieustannie powtarza sceny, w których bohater wykonuje codzienne czynności: wstawanie, droga
do pracy, powrót z pracy, przeżuwanie obiadu, gazeta, telewizja,
karykatura rodzinnej rozmowy, wzajemna obojętność małżonków,
samotność i lęk dziecka. Tylko w nocy bohater żyje naprawdę – we
śnie. Przenosi się do erotycznego raju, gdzie spotykane codziennie
sąsiadki zaspokajają jego najwymyślniejsze fantazje, podsycane
przez opowieści o grasującym w okolicy gwałcicielu – „wampirze”. Przygody w onirycznej arkadii kończą się jednak zawsze za
wczesnym przebudzeniem. Znów trzeba podnieść znękane ciało
i wtłoczyć je w kołowrót codzienności. Kolejny dzień jest repliką poprzedniego. I tak bez końca. Beznadziejność egzystencji i duchową
pustkę Michała ukazał Koterski w ciągu scen, przypominających
koszmarne malowidła. Jałowość życia Miauczyńskiego powoduje,
że w bohaterze narasta agresja i obłęd. Jeśli wjeżdżając windą
może zrobić na złość sąsiadce, Miauczyński na pewno to zrobi.
Jeśli może się zemścić na sąsiedzie z wiecznie szczekającym
psem, nie przepuści żadnej okazji. Jeśli wyrzucając śmieci może
zaimponować butelką whisky, której sam nie wypił, będzie miał
swoją drobną satysfakcję. Codzienność staje się pułapką, z której
nie ma wyjścia. Groteska i czarny humor mieszają się w niej z autentycznym tragizmem.

POLSKA, 1986,
85 MIN
SCENARIUSZ I REŻYSERIA: Marek Koterski
ZDJĘCIA: Jacek Bławut
MONTAŻ: Mirosława Garlicka
KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Jerzy Kajetan Frykowski
OBSADA: Wojciech Wysocki, Joanna Sienkiewicz,

Maria Probosz, Jolanta Nowak,
Antonina Gordon-Górecka, Henryk Bista,
Jan Machulski
PRODUKCJA: Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego
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W tym roku po raz pierwszy w programie festiwalu znalazły się
filmy dokumentalne dla dzieci, tworzone specjalnie z myślą o młodych widzach. Uwielbiane przez dzieci z całego świata, popularne
m.in. w Holandii, Szwecji i Niemczech, są oknem na świat i cennym narzędziem do jego zrozumienia. Bohaterowie – rówieśnicy
widzów – poruszają ważne dla siebie, nierzadko trudne sprawy,
wprowadzając odbiorców w swój prywatny wszechświat. Filmy
te, zrealizowane na najwyższym poziomie, pozwalają też dorosłym widzom wniknąć w świat dzieci.
Oprócz filmów częścią pokazów są rozmowy z edukatorami i spotkania dzieci z twórcami oraz bohaterami filmów. Filmy
prezentowane są w polskiej wersji językowej (lektor), a pokazy
dedykowane są dla dwóch sugerowanych grup wiekowych, choć
ostateczna decyzja i wybór seansu należy do rodziców.

(WIDZOWIE W WIEKU 7-10 LAT)

PRIX JEUNESSE:
OKNO NA ŚWIAT
90 MIN (W TYM FILM 52 MIN)

Nagroda na festiwalu Prix Jeunesse International przyznawana produkcjom z całego świata dla młodych widzów jest jak
Oscar®. Pokaz filmów z ostatnich dwóch edycji Prix Jeunesse
International jest wprowadzeniem do kina dokumentalnego
– pokazuje wielość form filmowych, obejmując zarówno klasyczne filmy dokumentalne, jak i anima-doki, czyli animowane
filmy dokumentalne. Tematy są równie zróżnicowane: od
trudnych kwestii społecznych, takich jak niepełnosprawność,
czy przemoc, po sztukę i dizajn.

FILMY:
BRACIA


(2Brothers)

HOLANDIA / NETHERLANDS 2010, 15 MIN

ZOBACZ COŚ,
POWIEDZ COŚ


(See Something Say Something)
WIELKA BRYTANIA / UK 2010, 10 MIN

TO JA I TYLE


(This is Me and That is That)
NORWEGIA / NORWAY 2012, 12 MIN

DESIGN AH!


(Design ah!)

JAPONIA / JAPAN 2012, 12 MIN
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HOLANDIA / NETHERLANDS 2010, 15 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Hilt Lochten
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Ton Peters
PRODUCENT / PRODUCER: Jan-Willem Bult
PRODUKCJA / PRODUCTION: KRO/RKK
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2012 – Nagroda Prix Jeunesse International /

BRACIA
2Brothers
Historia wielkiej miłości i przyjaźni pomiędzy dwójką braci: 11-letnim
Rino i 9-letnim Nikiem. Młodszy jeździ na wózku. Jak więc razem
mają grać w piłkę nożną? To proste, wystarczy nieco cierpliwości i pomysłowość! Pływanie? Rino uwielbia, dla Nika jest dosyć
trudne, ale przy pomocy brata może się udać. Ciągle pojawiają
się nowe pomyły na zabawy, ale najlepsze są te z wózkiem. Rajdy
po podwórku, kręcenie przez Nika bączków z uczepionym z tyłu
bratem – to dopiero prawdziwe szaleństwo. Film otrzymał w 2012
roku nagrodę Prix Jeunesse w kategorii: Najlepsza Produkcja Niefabularna Dla Dzieci w Wieku 7-11 lat.

Prix Jeunesse International Award
2010 – IDFA Amsterdam
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WIELKA BRYTANIA / UK 2010, 10 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Martin Orton, Greg Villalobos

PRODUCENT / PRODUCER: Jane Laffey
PRODUKCJA / PRODUCTION: Bold Creative
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

Nagroda BAFTA w kategorii: Krótki Film Dla
Dzieci / BAFTA Award for Children’s Short Form;
Nagroda UNICEF PRO / UNICEF PRO Children’s Award;
Nagroda ProMAX: złoto / Gold ProMAX Award
2009 –

ZOBACZ COŚ, POWIEDZ COŚ
See Something Say Something
Zbiór poruszających historii dzieci na temat bullyingu opowiadanych
z perspektywy sprawcy, ofiary i obserwatora. Wypowiedzi uczniów
brytyjskich szkół podstawowych zostały zebrane podczas kilku
warsztatów przeprowadzonych w różnych miejscach kraju. Dokumentalną narrację uzupełniają animowane obrazy, które pozwalają
bohaterom zachować anonimowość.
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This is Me and That is That
Portret 7-letniej Emily, która żyje z rozrusznikiem serca. Czy można
z nim skakać na trampolinie i bawić się w berka? Radosna dziewczynka wprowadza nas w swój świat, opowiadając o codzienności
i o elektronicznym urządzeniu, które gra nieodłączną rolę w jej
życiu.
NORWEGIA / NORWAY 2012, 12 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Marianne Müller

Ilze Burkovska Jacobsen,

PRODUCENT / PRODUCER: Trond Jacobsen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Bivrostfilm&TV
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – Norweski FF Dla Dzieci / Norwegian Children’s FF,
2012 – Nagroda Prix Jeunesse International / Prix

Jeunesse International Award; Eurodoc; MFF Dziecięcych
Chicago / Chicago International Children’s FF
2011 – Festiwal Mediów Dla Dzieci Nordic / Nordic
Children’s Media Festival

DESIGN AH!
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Design ah!
Zbiór japońskich filmików pokazujących dzieciom, czym jest
design. W lekkiej, zabawnej formie, w której przeplatają się kształty
i dźwięki, zwracają uwagę dzieci na otaczające nas wzornictwo.
Każdy filmik wykorzystuje inną technikę: rysunek, zdjęcia i animację
poklatkową.
JAPONIA / JAPAN 2012, 12 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Masakazu Sato
PRODUCENT / PRODUCER: Naohiko Kuroda, Satoshi Otani
PRODUKCJA / PRODUCTION: NHK
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2012 – Nagroda George Foster Peabody / George Foster

Peabody Award; Indyjski FF Dziecięcych Chinh / Chinh
India Kids FF; Nagroda Prix Jeunesse International / Prix
Jeunesse International Award; World Media Festival

BLOK 1

TO JA I TYLE
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(WIDZOWIE W WIEKU 7-10 LAT)

ROZUMIEM CIĘ

90 MINUT (W TYM FILM 54 MIN)

Według UNICEFu Szwecja i Holandia są jednymi z pięciu krajów
świata, w których jakość życia dzieci jest najwyższa. W obu
krajach filmy dokumentalne, poruszające często trudne tematy,
są bardzo popularne wśród dzieci, które mają do nich codzienny dostęp m.in. w publicznej telewizji. Pochodzące ze Szwecji
i Holandii filmy są przykładami tamtejszej produkcji dokumentalnej
dla najmłodszych. Prezentowane w bloku, poruszają tematy związane z niezrozumieniem, poczuciem izolacji, brakiem wspólnego
języka, różnicami kulturowymi. Ale przede wszystkim opowiadają
o porozumieniu, które możliwe jest niezależnie od wszelkich
różnic.

FILMY:
CICHA


(The Quiet One)
SZWECJA / SWEDEN 2011, 29 MIN

TRZY SIOSTRY


(Tough Cookies: The Three Sisters)
HOLANDIA / NETHERLANDS 2013, 23 MIN
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The Quiet One
Pod Sztokholmem jest szkoła, w której dzieci z całego świata uczą
się szwedzkiego, zanim pójdą do zwykłych szkół. Urocza sześciolatka, Miriam, która wraz z mamą wyjechała z Iranu, jako ostatnia
dołącza do klasy. Zanim uda jej się zbudować nić porozumienia
z kolegami, czekają ją trudne chwile.
SZWECJA / SWEDEN 2011, 29 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Emelie Wallgren, Ina Holmqvist
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Camilla Skagerström, Ina Holmqvist
PRODUCENT / PRODUCER: Ina Holmqvist
PRODUKCJA / PRODUCTION: Dramatiska Institutet
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2011 – IDFA Amsterdam; Nordisk Panorama

TRZY SIOSTRY
Tough Cookies: The Three Sisters
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Historia pewnej nietypowej rodziny. Wszyscy się bardzo kochają,
ale mama dużo płacze – ma depresję. Co to tak naprawdę znaczy?
Trzy siostry, każda w innym wieku, próbują własnymi słowami
opowiedzieć widzowi o chorobie i jej wpływie na mamę i rodzinę.
Film łączy elementy dokumentalne i animowane.
HOLANDIA / NETHERLANDS 2013, 23 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Charlotte Hoogakker
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Nicole Batteke
PRODUCENT / PRODUCER: Carolijn Borgdorff
PRODUKCJA / PRODUCTION: IDTV Docs
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(WIDZOWIE W WIEKU 11-13 LAT)

DEMOKRACJA!

90 MINUT (W TYM FILM 50 MIN)

Premierowo pokazywany publiczności film to lekcja demokracji
dla małych i dużych. Jest dokumentacją z wyborów samorządowych w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Młodzi
widzowie mogą śledzić poczynania swoich rówieśników, ich
ambicje i aspiracje. A starsi odbiorcy – zauważyć cechy, które ma
niejeden dorosły polityk i poczuć się jakby oglądali dzieciństwo
bohaterów serialu House of Cards czy Boss.

FILM:
PRZYWÓDCY


(Leaders)

POLSKA / POLAND 2013, 50 MIN
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Leaders
Wybory do samorządu uczniowskiego stają się tematem numer
jeden w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Dzieci zgłaszają swoje kandydatury i obmyślają kampanie. Film skupia się na
trojgu bohaterów: Marcelu, Helenie, Kaisie i Filipie. Zobaczymy ich
zarówno w domu, jak i w szkole, w czasie emocjonującej kampanii
wyborczej. Każdy z uczniów miał swoje powody, by wziąć w niej
udział. Jednego interesuje tylko zwycięstwo, inny wierzy, że ważna
jest rzetelna informacja. Na oczach widza dzieci, wspierane w domach radami krewnych, przedstawią swoje poglądy. Z czasem
stanie się oczywiste, kto ma w tym wyścigu realne szanse. Marcel
jest niestety mało popularny wśród kolegów i koleżanek z klasy,
a zgłoszenie kandydatury niewiele tu zmieni. W przypadku pozostałej trójki rzecz ma się zupełnie inaczej, co sprzyja jedynie frustracji
kontrkandydatów (rozdawanie kolegom cukierków to łapówkarstwo
czy nie?). Podczas kończących kampanię debat rywale usłyszą
ze strony uczniów ważne pytania. „Jak możecie obiecywać lody
w szkolnej kawiarence, skoro dyrektor dawno powiedział, że nigdy
ich tam nie będzie?!” Coś tu nie gra! Jaka jest więc najszybsza
droga na szczyt? Spójny program, sprawność w debacie, czy po
prostu popularność?

Student Council elections temporarily dominate life at a primary
school in Warsaw. Children there get to announce their candidacy
and come up with campaigns to promote themselves. The film
follows Marcel, Helena, Kais and Filip at school and at home during
this exciting campaign. They all have their reasons for participating:
one just wants to win, while the other feels it’s important to be
properly informed. We watch as they present their electoral viewpoints, with family members getting involved and giving them advice
at home, and then as the candidates’ chances become obvious
during recess. Marcel isn’t very popular at school, and unfortunately
his candidacy doesn’t do much to change that. For others, the
opposite is true – much to the frustration of the other candidates
(giving candy to your friends must count as bribery, right?). At debates in the run-up to the election, classmates ask critical questions.
How can you promise there will be ice cream in the cafeteria if the
principal has already said it will never happen? Unlikely! So, what
will turn out to be the quickest way to the top? To present a strong
platform, to be skilled at debate, or simply to be popular?

POLSKA / POLAND 2013, 50 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Paweł Ferdek
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Paweł Ferdek
PRODUCENT / PRODUCER: Wojciech Szczudło
PRODUKCJA / PRODUCTION: Kalejdoskop Studio
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – IDFA Amsterdam; Festiwal Polskich Filmów

w Ameryce / Polish FF in America
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(WIDZOWIE W WIEKU 11-13 LAT)

NIE TACY SAMI

90 MIN (W TYM FILM 54 MIN)

W Holandii istnieją specjalne programy wspierające dokumentalistów, którzy robią filmy dla dzieci i młodzieży. Efektem jest duża
produkcja i jeszcze większa popularność kina dokumentalnego
dla młodszych widzów – w ciągu ostatnich 15 lat w Holandii powstało ponad 200 takich filmów. W większości są to klasyczne
filmy dokumentalne, których bohaterami i narratorami są dzieci
i młodzież. W bloku pokazane zostaną trzy z nich, obsypane
nagrodami, poruszające temat niepełnosprawności i inności.
Świat osób niesłyszących, relacje rodzinne, dziwne tiki oglądane
są z bardzo bliska i okazują się świetną lekcją zrozumienia
inności.

FILMY:
USŁYSZ TO!


(Hear this!)

HOLANDIA / NETHERLANDS 2013, 16 MIN

PRZEZ USZY ELLEN


(Through Ellen’s Ears)
HOLANDIA / NETHERLANDS 2011, 17 MIN

LATAJĄCA ANNE


(Flying Anne)

HOLANDIA / NETHERLANDS 2010, 21 MIN

WAR
WRO

Hear this!
Rodzice Tristana nie słyszą i ma to dobre strony. Kiedy chłopak ma
dosyć hałasu odkurzacza, po prostu wyciąga wtyczkę. Przecież
mama nie usłyszy i nie zauważy, że jest wyłączony. Ale są też minusy – Tristan chciałby, żeby jego ojciec, mistrz piłkarski, trenował
też jego drużynę szkolną. Ale czy może ją prowadzić niesłyszący
trener?

HOLANDIA / NETHERLANDS 2013, 16 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Soulaima El Khaldi
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Roel van ‘t Hoff, Benito Strangio
PRODUCENT / PRODUCER: Albert Klein Haneveld
PRODUKCJA / PRODUCTION: Hollandse Helden
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – Festiwal Praw Człowieka One World /

One World Human Rights Film Festival
2013 – IDFA Amsterdam

PRZEZ USZY ELLEN

WAR
WRO

Through Ellen’s Ears
Ellen, tak jak jej koledzy ze szkoły, nie słyszy. Chciałaby jednak
pójść do zwyczajnego gimnazjum dla słyszących dzieci – przecież
to w większości słyszące osoby otaczać ją będą w dorosłym życiu.
Już teraz chciałaby zrozumieć i poznać ich świat. Zwykła szkoła to
jednak duże wyzwanie. Czy uda jej się przekonać otoczenie, że mu
podoła?

HOLANDIA / NETHERLANDS 2011, 17 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Saskia Gubbels
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Reinout

Steenhuizen, Maasja Ooms

PRODUCENT / PRODUCER: Albert Klein Haneveld
PRODUKCJA / PRODUCTION: Hollandse Helden
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2012 – IDFA Amsterdam; MFF Toronto / TIFF Toronto;

MFF Dziecięcych Chicago: 2. miejsce / 2nd Prize
at Chicago International Children’s FF
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HOLANDIA / NETHERLANDS 2010, 21 MIN

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Catherine van Campen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Aage Hollander
PRODUCENT / PRODUCER: Joost Seelen
PRODUKCJA / PRODUCTION: Zuidenwind Filmproductions
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2012 – MFF Dziecięcych Chicago:

Najlepszy Film Festiwalu / Chicago International
Children’s FF: Best of Festival
2011 – Hot Docs Toronto: Najlepszy
Film Średniometrażowy / Hot Docs Toronto:
Best Mid-Length Documentary; Visions du Réel Nyon:
Najlepszy Krótki Film Dokumentalny /
Visions du Réel Nyon: Best Short Documentary
2010 – IDFA Amsterdam

LATAJĄCA ANNE
Flying Anne
Tytułowa Anne ma tiki spowodowane wrodzoną chorobą mózgu,
zespołem Tourette’a. Choroba każe Anne robić różne rzeczy, na
które wcale nie ma ochoty. Jeden z tików polega na tym, że mimo
woli wszystko liże, nawet najbardziej okropne rzeczy. Mimo to stara
się prowadzić życie typowej 11-latki: pierwsza miłość, kłótnie z siostrą. Boi się tylko, że koledzy w szkole nie zrozumieją jej choroby.
Film zdobył nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych na
świecie.
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NARKOTYKOWI KURIERZY
The Traffickers

IZRAEL / ISRAEL 2008,
58 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Avida Livny
PRODUCENT / PRODUCER: Osnat Trabelsi
PRODUKCJA / PRODUCTION: Trabelsi Productions

Co popycha nastolatka do zostania przemytnikiem? Jak upchnąć
do walizki 8kg haszyszu? Na co trzeba uważać na lotniskach i jak
wysoka jest cena za zostanie złapanym? Filmowa opowieść o poszukiwaniu odskoczni i próba odpowiedzi na pytanie, czy młodzi
Izraelczycy tracą wiarę w to, co ich kraj ma im do zaoferowania.
Troje z nich podejmuje decyzje, która na zawsze odmieni ich życie.
Joanna pewnym siebie tonem wspomina, jak przyjaciel namówił ją na przemyt walizki haszyszu z Europy do Indii. Oboje chcieli finansowo stanąć na nogi. Dziewczyna nadawała się do tego wprost
idealnie: niska, o skromnym wyglądzie – typ osoby, która bez trudu
przechodzi kontrolę paszportową. Przez kolejny rok z Goa przez
Bombaj przemycała narkotyki do różnych miast Europy.
Ofir otrzymał propozycję przewiezienia pojedynczej walizki
z Goa do Izraela. Wpadł z haszyszem w Bombaju i na ponad dwa
lata trafił do aresztu, gdzie warunki życia urągają ludzkiej godności.
Proces przeciągał się w nieskończoność, więc zdesperowana,
55-letnia matka Ofira, postanowiła wyruszyć do Indii ze straceńczą
misją ratunkową.
Ossi czuła się zmęczona życiem w Izraelu, częstymi
zamachami bombowymi i nieustannym napięciem. Po odbyciu
obowiązkowej służby wojskowej wyjechała do Amsterdamu
i zatrudniła się w kafejce, gdzie sprzedaje się marihuanę. Za
radą znajomego podjęła próbę przemycenia paczki kokainy
z Kolumbii do Holandii. Nie potrzebowała pieniędzy, tylko adrenalinowego kopa. Przez głód przygody na półtora roku trafi do
karaibskiego więzienia, z poczuciem wstydu i wielkiego błędu,
jaki popełniła.
What motivates a youngster to become a trafficker? How do you
pack a suitcase with 8 kilos of hash? To what do you have to pay
attention at airports? How heavy is the price you pay when you’re
caught? Do they represent a young Israeli generation who lost faith
in what its country offers? This is the story of three young Israelis
who took a crucial decision that has changed their life forever.
Full of confidence Joanna tells us how a friend came by one day

and suggested: “Let’s smuggle some suitcases with grass from
India to Europe to ‘raise our heads above water”. Joanna has the
perfect profile for a trafficker: she is short, modest, someone who
can pass passport control with no apparent problem. For a year,
she trafficked drugs from Goa through Mumbai to various European destinations. She describes various smuggling methods: how to
create a double bottom suitcase, how to cheat the x-ray machines,
how to use the layovers between flights, what to tell the cops, and
why her earnings as a traffickers were so low.
Ofir got an offer from a friend to transport just one suitcase
with grass from Goa to Israel. He was caught in the Mumbai
airport. His mother, Clara, received the call. At age 55, she goes on
a hopeless rescue mission to India, after her son has spent two and
a half years incarcerated in horrible conditions and it seems like his
trial will never end.
Ossi was tired of life in Israel, of the bombings and everyday
tensions. After the army she fled to Amsterdam where she worked
in a coffee shop. A friend suggested they go to Colombia and
transport a bag with Cocaine to Holland. Ossi didn’t need the
money, but she needed the adrenalin. The friend asked her to put
the drugs in her bag, since he was more likely to be stopped. The
adventure ended with a year and a half in a Caribbean jail, not to
mention regret and shame.

WAR

Modern Slavery
Niewolnictwo istnieje pomimo jego powszechnej nielegalności.
Obecnie na świecie jest więcej niewolników niż w jakimkolwiek
okresie historii. Handel ludźmi, praca dzieci, niewolnictwo seksualne, niewola za długi oraz dzieci-żołnierze to najczęściej spotykane
formy współczesnego niewolnictwa. Dlaczego niewolnictwo wciąż
istnieje i czego trzeba, żeby z nim ostatecznie skończyć? Cena za
niewolnika jest dziś najniższa w historii. Są tym samym bardziej narażeni: mogą być wykorzystani, odrzuceni i zastąpieni. Są poniżani,
upokarzani, pozbawiani wolności i opieki medycznej. Film dokumentalny Niewolnicy XXI wieku jest dopracowany i przemawiający
stylistycznie. Ukazuje szerszy kontekst oraz losy poszczególnych
osób z Francji, Indii, Ugandy, Kambodży i Mołdawii. Widzimy intymne
spotkania z ludźmi, którym udało się uciec z niewoli i rozpocząć
nowe życie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za istnienie niewolnictwa, ale w tym wieku mamy historyczną szansę położenia mu kresu
na dobre. Czy w końcu ją wykorzystamy?  (MATERIAŁY PRODUCENTA)
Slavery exists despite the fact that it is illegal everywhere. Today,
there are more slaves in the world than at any given point before in
history. Trafficking, child labour, sex slavery, debt slavery and child
soldiers are among the most common forms of modern slavery. In
the film we meet slaves from Uganda, India, Moldova, Cambodia
and France. Why does slavery still exist and what will it take to
finally get rid of it? The price of slaves is at a historic low and they
are consequently more exposed: they can be used, discarded and
replaced. They are abused and dishonoured, denied their freedom
and refused medical assistance. The documentary “Modern
Slavery” is stylistically assured and powerful. It manages to inform
about the big picture but also move through the fate of individuals in France, India, Uganda, Cambodia and Moldova. Here are
intimate encounters with people who have succeeded in escaping
from slavery and have established new lives. In our age we have
a historical opportunity to abolish slavery for good. We all share the
responsibility. Are we going to take it?

NORWEGIA / NORWAY 2010,
108 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY:

Tina Davis, Thomas Robsahm
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY:

Marianne Bakke, Joachim Hoge, Kim Hopkins
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Margreth Olin, Thomas Robsahm
PRODUKCJA / PRODUCTION: Speranza Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2010 – FF Belfast
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SZANSA DLA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
The New Deal for Feature Documentaries
Doc Alliance to inicjatywa, która powstała dzięki wspólnym
wysiłkom siedmiu kluczowych europejskich festiwali filmów dokumentalnych: CPH:DOX Kopenhaga, DOK Lipsk, MFFD Jihlava,
PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, FID Marseille, Visions du Réel,
Nyon i Doclisboa. Celem Doc Alliance jest wspieranie różnego rodzaju filmu dokumentalnego, jak również przekonanie publiczności
o tym, jak fascynujące, poruszające oraz pouczające aspekty może
zawierać cinéma du réel, gdzie rzeczywistość przekracza fikcję i
staje się wielkim widowiskiem.
Doc Alliance powstało z przekonania, że niezbędne są nowe
inicjatywy do promocji niezwykłych filmów na rynku ogólnym, który
w mniejszym stopniu umożliwia ich obieg i komercjalizację oraz do
tego, by zbliżyć się do różnych widzów z wykorzystaniem każdego
możliwego sposobu, od kina, przez telewizję i DVD, po VOD i inne
sieci. Celem Doc Alliance jest stworzenie dla producentów i twórców filmowych oryginalnej oraz dynamicznej platformy dystrybucyjnej, na którą składałyby się różne inicjatywy, atrakcyjne propozycje
oraz forum do dyskusji.
DZIAŁALNOŚĆ DOC ALLIANCE:
O FERTA DOC ALLIANCE to trzy wysokiej klasy filmy, wyselekcjonowane spośród siedmiu nominacji (każdy zgłoszony przez
jednego z partnerów Doc Alliance). Filmy te zostały wybrane przez
krytyków filmowych z siedmiu krajów, zgłoszonych przez festiwale
Doc Alliance. Polskim selekcjonerem jest Piotr Czerkawski,
krytyk filmowy. Pokazy filmów na siedmiu festiwalach rozpoczną się na Visions du Réel, Nyon. Podczas tegorocznego MFF
Cannes zostanie przyznana nagroda dla najlepszego filmu Doc
Alliance, wybrananego przez międzynarodowe jury. Siedem rynków filmowych w danych krajach zobowiązało się do wspierania
filmów podczas festiwali, jak również zaangażowania się w ich
dystrybucję kinową, telewizyjną oraz na DVD.
D OCALLIANCEFILMS.COM to portal Doc Alliance z usługą
VOD, który oferuje ciągły dostęp do kilkuset niezwykłych filmów

dokumentalnych wybranych przez siedmiu partnerów festiwalowych. Co miesiąc pojawia się 20 nowych filmów, które można
oglądać poprzez streaming wideo lub pobranie plików z internetu.
Doc Alliance is a partnership which emerged as a result of the co-operative effort of seven key European documentary film festivals:
CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, IDFF Jihlava, PLANETE+
DOC FILM FESTIVAL, FID Marseille, Visions du Réel, Nyon and
Doclisboa. The aim of the Doc Alliance initiative is to support the
diversity of feature documentaries and to convince audiences of the
fascinating, moving and instructive aspects of the cinéma du reel
where reality surpasses fiction and becomes spectacular.
Doc Alliance was created with the awareness that new initiatives are needed to promote remarkable films to a general market
that is less permeable to their circulation and commercialization and
to approach various audiences in every conceivable manner, ranging from cinema, television, DVD to VOD, and other networks. Its
objective is to create an inventive and dynamic distribution platform
for filmmakers and producers by offering attractive alternatives,
debates, choices and perspectives.
DOC ALLIANCE ACTIVITIES:
D
 OC ALLIANCE SELECTION Three high quality films selected
from seven titles (each nominated by one of the Doc Alliance
partners). The films tour at the seven festivals starting at Visions
du Réel, Nyon. During this year’s Cannes IFF, international jury
will award the best Doc Alliance film. The film institutions in those
seven countries promised to support films during festivals and
actively participate during their theatrical, TV and DVD distribution.
W WW.DOCALLIANCEFILMS.COM is the online portal of Doc
Alliance for Video on Demand (VOD) offering permanent access
to hundreds outstanding documentaries selected by the seven
partner festivals. Twenty new films are added monthly and these
can be acquired through streaming or download.

KRWAWE FASOLKI

WAR

Bloody Beans
Czy jeśli społeczność decyduje o tym, co jest normalne, to
również stanowi o tym, co jest prawdziwe? W algierskim filmie
Krwawe fasolki to, co prawdziwe zlewa się z tym, co możliwe.
Z pewnością duża w tym rola udziału w projekcie grupy dzieci,
które po części bawią się w odgrywanie ról, po części inscenizują
wydarzenia związane z algierską walką o niepodległość. W gorący
letni dzień kliku chłopców jedzie na plażę. Przyłączają się do nich
dwie dziewczyny. Towarzyszymy bohaterom scena po scenie aż
po noc, kiedy wspólnie porwą żołnierza. Surrealistyczna rewolta
uwolni mroczne i przerażające moce, które uderzą w to, co dorosłe (a więc kolonialne). Narimane Mari nawiązuje do twórczości
Jeana Vigo i Jeana Roucha, ukazując bunt i trans. Posługuje się
przy tym pełnym wyobraźni podejściem do etnografii. Przede
wszystkim jednak interesuje Mariego to, jak rodzą się legendy
oraz – w nie mniejszym stopniu – to, jak w ramach rewolucyjnej
symboliki przebiega ich dekonstrukcja. Efektem końcowym jest
zaskakujący, pełen przemocy film stanowiący wyraz determinacji,
by obalić stary ład i zacząć na nowo. Jednocześnie obraz przepełnia widza niezwykłym, czarownym lękiem – uczuciem zbliżonym do tego, jakiego doświadczamy omiatając słabym światłem
latarki wnętrze pogrążonego w ciemnościach pomieszczenia.


(MATERIAŁY PRODUCENTA)

If the community decides what is normal, does it also decide what
is real? The Algerian film “Bloody Beans” is in any case a film where
the real and the possible become one - maybe because it has a
large group of children in its collective lead role in a blend of role
play and a trippy re-enactment of Algeria’s historical struggle for
independence. On a hot summer’s day, a bunch of boys are off to
the beach. They are joined by two young girls, and from here on
one scene leads to another, deep into the night, where they end
up abducting a soldier. Irrational and terrifying forces are set free in
a surreal revolt, directed against the adult (colonial) powers. Jean
Vigo and Jean Rouch are Narimane Mari’s cinematic predecessors: rebellion, the trance film, imaginative ethnography. But Mari is
especially interested in how myths are brought to life and, not least,
deconstructed in a revolutionary gesture. The result is a strange
and violent film with a furious determination to overthrow and start
afresh. But also a film with a sense of the terrifying magic of a
flashlight scanning a room at night.

ALGERIA, FRANCJA / ALGERIA, FRANCE 2013,
77 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Narimane Mari
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Nasser Madjkane
PRODUCENT / PRODUCER: Narimane Mari
PRODUKCJA / PRODUCTION: Allers Retours Films
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;

MFF Dubai / IFF Dubai
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NASZA KLASA. SPOTKANIE
The Reunion

SZWECJA /SWEDEN 2013
82 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Anna Odell
PRODUCENT / PRODUCER: Mathilde Dedye
PRODUKCJA / PRODUCTION: French Quarter Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – MFF Wenecja / IFF Venice;

CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;
MFF Dublin / IFF Dublin; MFF Sztokholm /
IFF Stokholm

W roku 2009 szwedzka artystka Anna Odell została umieszczona na oddziale psychiatrycznym po tym, jak próbowała rzucić
się z mostu w Sztokholmie. „Usiłowanie samobójstwa”, jak się
okazało, było wyłącznie aktem artystycznym, który przełożył się
na debiutancki film Odell. Nasza klasa. Spotkanie jest niemniej
kontrowersyjny i należy spodziewać się, że wywoła ożywione
dyskusje. Anna Odell raz jeszcze w bezlitosny sposób umieszcza
się w zainscenizowanej przez siebie sytuacji, która jednak oparta
jest na autentycznych wydarzeniach. Jako dziecko artystka była
w szkole obiektem drwin i prześladowań, a w 20. rocznicę ukończenia nauki nie została zaproszona na spotkanie klasowe. Film to
projekcja jej wyobrażenia o tym, jak potoczyłby się wieczór, gdyby
zaproszono ją na spotkanie, i gdyby tym samym miała szansę
skonfrontowania się ze swymi prześladowcami ze szkolnych
lat. Jak nietrudno się domyślić, rzecz układa się fatalnie. A to
dopiero początek. Gdy fikcyjne „spotkanie klasowe” dobiegnie już
końca, Odell naprawdę odwiedzi kolegów i koleżanki ze szkoły,
by pokazać im film i zbadać ich reakcje. Od tej chwili film zmierza
ku skrajnościom, także w sensie formalnym. Oglądamy refleksję
na temat prześladowania, winy i odpowiedzialności stąpającą po
artystycznej „ziemi niczyjej”, gdzieś pomiędzy rejestracją rzeczywistości a inscenizacją. W tej niedookreślonej przestrzeni, za sprawą
rekonstrukcji i zastępstw aktorskich Odell ma szansę ziścić marzenie o zemście. To obraz szokujący i trudny w odbiorze, ale jak
najbardziej celowy: film w aż nadto realny sposób konfrontuje nas
z tym, jak bolesne są konsekwencje doznawania prześladowań
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
w wieku dziecięcym. 
In 2009, the Swedish artist Anna Odell was committed to a
psychiatric ward after attempting to jump off a bridge in Stockholm.
Her “suicide” turned out to be an art project – and her first film,
“The Reunion”, is no less controversial. Hopefully, it will provoke
at least as big a debate. Odell has again ruthlessly placed herself
in the midst of a situation staged by herself – but based on real
events. She was bullied as a child. And when her school class held

its 20th anniversary, she was not invited. “The Reunion” is Anna’s
idea of how the evening had gone if she had been invited and able
to confront her childhood bullies. Not surprisingly, things go terribly
wrong – and that’s just the beginning. After the fictional reunion,
Odell visits her real, former classmates to show them the film and
get their reaction. From here on, the film escalates into extremes
– even formally. In her reflection on bullying, guilt and responsibility,
it places itself in a conceptual no man’s land between reality and
staging, where stand-ins and reconstructions let Odell live out her
revenge fantasy. It is shocking and tough, but with a point: the
unpleasant consequences of bullying, which her film confronts us
with, are only too real.

WAR

The Special Need
28-letni Enea nie miał nigdy dziewczyny i nigdy nie uprawiał seksu,
mimo że jego ciało funkcjonuje w sposób jak najbardziej normalny.
Cierpi on na lekką formę autyzmu, ale poza tym to świetny facet.
Ponieważ nie istnieje opisane prawnie rozwiązanie problemu, przyjaciele Enea’ego, Carlo i Alex postanawiają na własną rękę pomóc
mu znaleźć kobietę i miłość. Wszystko zaczyna się z pozoru prosto,
ale z czasem rzecz stanie się dla całej trójki prawdziwym testem
przyjaźni. Testem, który ostatecznie tę przyjaźń umocni. Niezwykła
potrzeba, choć opowiada o delikatnej kwestii, jest filmem radosnym
i urzekającym bezpośredniością. To opowieść o tabu pomijanym
przeważnie przez media. Film stawia pytanie o seksualne prawa
osób autystycznych i szerzej – w jakikolwiek sposób niepełnosprawnych lub upośledzonych. Czy i w jaki sposób społeczeństwo
stara się na to pytanie odpowiedzieć? Próba znalezienia odpowiedzi nie przesłania najważniejszej warstwy filmu, a więc intymnej
i uniwersalnej opowieści o trójce przyjaciół, z których jedna osoba
jest autystyczna. Niezwykła potrzeba to pełen ciepła obraz niosący
znacznie więcej niż trudne pytania.
28-year-old Enea has never had a girlfriend. He has never had
sex, either, even if his body otherwise functions normally. The fact
is that he is slightly autistic – but otherwise a great guy. There are
no legal solutions to his problem, so his best friends Carlo and Alex
decide to help him find love and try to be together with a woman.
But what starts out as a simple mission becomes a deeply personal
journey through Europe, where the three friends’ companionship
is both tested and strengthened. “The Special Need” is a sensitive
but wonderfully cheerful and straightforward film about a taboo
that rarely makes headlines. Do autistic and other handicapped
people have sexual rights? And how does the rest of society tackle
the fact that the question is even being asked? An issue, which
never overshadows the film’s intimate and universal depiction of
the special understanding between three old friends, one of whom
happens to be autistic. A warm film that is much larger than its
difficult subject.

NIEMCY, WŁOCHY, A USTRIA, FRANCJA /
GERMANY, ITALY, A USTRIA, FRANCE 2013,
84 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Carlo Zoratti
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Julián Elizalde
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Erica Barbiani, Henning Kamm
PRODUKCJA / PRODUCTION: Detailfilm, Videomante,
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2013 – CPH:DOX Kopenhaga / CPH:DOX Copenhagen;

DOK Lipsk / DOK Leipzig; Hot Docs Toronto
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W tym roku po raz kolejny w ramach festiwalu filmowego
PLANETE+ DOC proponujemy sekcję filmową, w której znajdują
się filmy i wydarzenia na granicy różnych gatunków, niestandardowe, trudne do łatwej i jednoznacznej klasyfikacji, wymykające się kategorii „film dokumentalny”. Sekcja ta w założeniu
stanowić ma istotny element programu festiwalu – ma go nie
tylko poszerzać, lecz także uzupełniać zagadnienia poruszane w
ramach innych sekcji.
This year again PLANETE+ DOC FF invites to a section featuring
non-standard, genre-bending films and events, tough to classify
and dub as documentaries. This section is to be a vital element
of the festival. It aims to broaden its scope and expand on
various issues touched upon in other sections.

ŚWIĄTYNIE KULTURY 3D

WAR
WRO

Cathedrals of Culture 3D
Czy budynki są w stanie przemówić własnym głosem i powiedzieć coś o nas samych i o stanie naszej cywilizacji? Nakręcony
w 3D film przedstawia indywidualne spojrzenie sześciu słynnych
reżyserów na sześć ikonicznych europejskich budowli potraktowanych tu jak lustro nas samych i dzisiejszej kultury. Każdy
z twórców pokazuje dany obiekt na swój własny sposób, przy
zachowaniu charakterystycznej dla siebie stylistyki i filmowego
języka. Wim Wenders portretuje słynną Filharmonię Berlińską,
Robert Redford – Instytut Salka w kalifornijskim mieście La Jolla,
Michael Madsen – więzienie Halden w norweskim mieście Halden,
Michael Glawogger – Rosyjską Operę Narodową, Margreth Olin
– Operę w Oslo, a Karim Aïnouz – Centrum Georgesa Pompidou
w Paryżu. Każdy z tych budynków jest pokazany w zupełnie inny
sposób, bo każdy z nich funkcjonuje na autonomicznych prawach
i ma własną duszę: pod względem zewnętrznym i wewnętrznym zorganizowany jest również na innych zasadach. W filmie
poznajemy nie tylko wizualny obraz tych budowli, lecz także ich
architektoniczną strukturę, co we wszystkich przypadkach okazuje się znaczące. Każda z tych budowli na swój sposób staje się
refleksem współczesnej kultury i doskonałym strażnikiem pamięci
zbiorowej ludzkości. Jest też wyraźnym materialnym przejawem
myśli i działalności współczesnego człowieka, a co więcej – pokazuje, jak wygląda jego życie, choć w każdym przypadku mamy do
czynienia z zupełnie innym jego przejawem i perspektywą. A.P.

Filmy wyświetlane są w dwóch blokach projekcyjnych.
Screenings in two blocks.

BLOK 1

Fillharmonia Berlińska
(The Berlin Philharmonic)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Wim Wenders
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Christian Rein
PRODUCENCI / PRODUCERS: Erwin M. Schmidt,

Gian-Piero Ringel

Rosyjska Biblioteka Narodowa
(The National Library of Russia)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michael Glawogger
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Wolfgang Thaler
PRODUCENCI / PRODUCERS:

Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn

Więzienie Halden
(Halden Prison)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Michael Madsen
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Wolfgang Thaler
PRODUCENCI / PRODUCERS: Anne Köhncke,

Signe Byrge Sørensen

BLOK 2

Instytut Salka
(The Salk Institute)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Robert Redford
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Ed Lachmann
PRODUCENCI / PRODUCERS:

This 3D film project about the soul of buildings allows six iconic
and very different buildings to speak for themselves, examining human life from the unblinking perspective of a manmade
structure. Six acclaimed filmmakers bring their own visual style
and artistic approach to the project. Buildings, they show us, are
material manifestations of human thought and action.

Robert Redford, Jon Kamen, Justin Wilkes, Laura
Michalchyshyn, Sidney Beaumont

Opera w Oslo
(The Oslo Opera House)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Margreth Olin
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Øystein Mamen
PRODUCENT / PRODUCER: Maria Ekerhovd

Centrum Georgesa Pompidou
(Centre Georges Pompidou)

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Karim Aïnouz
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Ali Olcay Gözkaya
PRODUCENT / PRODUCER: Charlotte Uzu

NIEMCY, DANIA, NORWEGIA, A USTRIA, FRANCJA /
GERMANY, DENMARK, NORWAY, AUSTRIA, FRANCE 2014,
6X26 MIN
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin / IFF Berlin
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POLSKA / POLAND 2014,
94 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Andrzej Celiński
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Aleksander Dyl
PRODUCENT / PRODUCER: Adam Kwieciński
PRODUKCJA / PRODUCTION:

Grupa dr. Kwiecińskiego Film Studio Kwieciński
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:

2014 –

PLANETE+ DOC FF: premiera światowa /
PLANETE+ DOC FF: world premiere

KABARET ŚMIERCI
The Cabaret of Death
Wojenna opowieść o artystach żydowskiego pochodzenia
walczących o przetrwanie za pomocą jedynej dostępnej im broni:
twórczości muzycznej, teatralnej i filmowej. Przed hitlerowskim
aparatem represji bronią się za pomocą żartu, przedstawień kabaretowych, skeczy, spektakli, piosenek, koncertów… Organizują je
w obozach koncentracyjnych i gettach. Walczą o życie, ale przede
wszystkim – jak sami podkreślają – o duszę i godność. W serii
fabularnie inscenizowanych epizodów będących wierną rekonstrukcja faktów śledzimy, jak muzyka, skecz i żydowski szmonces
stają się bronią w bitwie o podtrzymanie woli życia i ducha oporu
w grających artystach i tych, którzy ich występy oglądają – wycieńczonych katorżniczą pracą i głodem współwięźniów. Pokazujemy,
jak funkcjonował humor i subtelne szyderstwo – czytelne dla ofiar,
a niezrozumiałe dla ich strażników i oprawców. „Grałem o życie”
– mówi jeden z bohaterów filmu, streszczając w krótkim zdaniu
istotę tego, czym były jego występy przed komendantem obozu
koncentracyjnego. „Grałem tym, którzy rozstrzeliwali i grałem tym,
(MATERIAŁY PRODUCENTA)
którzy byli rozstrzeliwani…” 
A wartime story of the Jewish artists who struggle with the only
weapons available to them: music, theater and film. They defend
themselves from Nazi repression with humor, cabaret, shows, skits,
performances, songs, and concerts organized in concentration
camps and ghettos all around Europe. They fight for their lives, but
most importantly – as they highlight – they fight for their souls and
for their dignity. In a series of staged episodes which are true reconstructions of the facts we can observe how music and sketches
become weapons in the battle of life. We show how subtle humor
and mockery function – clear for the victims and incomprehensible
to the guards and executioners. “I was playing for my life” – says
one of the protagonists of the film, summarizing in this sentence the
essence of what he was doing in front of the commandant of the
concentration camp. “I played for those who were shooting and for
those who were shot...”
The symbolic guide through the world of comedians, actors,

musicians, and filmmakers, full of paradoxes and improbable
events, is the legendary figure of the Warsaw Ghetto – street clown
Rubinstein. In the film we get to the Warsaw Ghetto, camps in
Kurowice, Jaktorów, Buchenwald, Theresienstadt, Auschwitz,
Ravensbruck... The commentators of the events are contemporary
artists and writers who explore “art beyond barbed wire” and the
last living participants and witnesses of the events.

W KRĘGU

WAR

The Circle
Zurych, połowa lat 50. ubiegłego wieku. Nieśmiały młody nauczyciel Ernst Ostertag przyłącza się do stowarzyszenia wydającego
magazyn „Der Kreis”. Tam poznaje artystę drag queen Roebiego
Rappa. Chociaż Ernst i Roebi zakochują się w sobie, bardzo dużo
ich dzieli. Dla Roebiego jest to pierwsza prawdziwa miłość, która
sprawia, że chłopak rozkwita. Ernst natomiast boi się, że jego
związek nie zostanie zaakceptowany przez jego arystokratyczną
rodzinę, a także tego, że może przeszkodzić mu w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Sytuacja komplikuje się, kiedy w kręgu
społeczności „Der Kreis” dochodzi do serii morderstw. Policja
przeprowadza upokarzającą inwigilację osób należących do stowarzyszenia. Rozpoczynają się pierwsze prześladowania gejów w
liberalnej dotąd Szwajcarii.
Magazyn „Der Kreis” wydawany był od początku lat 40.
przez stowarzyszenie, które było jedyną gejowską organizacją,
jaka przetrwała nazistowską okupację. Największy rozkwit „Der
Kreis” przypadał na lata powojenne, kiedy magazyn kolportowany
był do wielu krajów w Europie. Jego wydawcy słynęli również z
wystawnych balów maskowych, na których co roku bawiło się
blisko tysiąc osób. W kręgu ukazuje historię miłości, która przetrwała dziesięciolecia. Tłem dla niej jest fascynujący świat jednej z
pierwszych organizacji LGBT walczącej o prawa gejów. Reżyser
wplata fragmenty rozmów z autentycznymi Ernstem i Roebim,

którzy opowiadają o swojej miłości, strachu i odwadze.
Ernst Ostertag i Roebi Rapp byli pierwszą parą, która zawarła
(MATERIAŁY DYSTRYBUTORA)
związek partnerski w Szwajcarii. 
Founded in the early 1940s, the network around the magazine “Der Kreis” (“The Circle”) was the only gay organisation to
survive the Nazi regime. It blossomed during the post-war years
into an internationally renowned underground club. Legendary
masked balls at the Theater am Neumarkt in Zurich provided
800 visitors from all over Europe with a secret and safe space
to act out their “otherness” in a self-determined way. It is there
that timid teacher Ernst Ostertag falls in love with drag star
Röbi Rapp. Ernst searches for a way to fight for his gayness to
be accepted as normal outside the boundaries of “The Circle”
network without losing his employment as a teacher. Röbi
champions the joint fruition of their love. Following a murder
in the gay community, violent repression against gay people
also endangers “The Circle” network. Stefan Haupt’s new
film uncovers the fascinating universe of one of the first gay
liberation communities. Enriched by impressive conversational
records with Ernst Ostertag and Röbi Rapp, the film depicts a
decadeslong love story – made taboo by society – and reveals
the couple’s inspiring self-knowledge and courage.

SZWAJCARIA / SWITZERLAND 2013,
102 MIN
REŻYSERIA / DIRECTED BY: Stefan Haupt
ZDJĘCIA / CINEMATOGRAPHY BY: Tobias Dengler
PRODUCENT / PRODUCER: Ivan Madeo, Urs Frey
PRODUKCJA / PRODUCTION: Contrast Film
WYBRANE FESTIWALE I NAGRODY /
SELECTED FESTIVALS AND AWARDS:
2014 – MFF Berlin: Nagroda Publiczności w Sekcji

Panorama, Nagroda Teddy dla Najlepszego Filmy
Dokumentalnego / IFF Berlin: Audience Award
in Panorama Section, Teddy Award for the Best
Documentary

DYSTRYBUTOREM FILMU
JEST TONGARIRO
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FILMY DOKUMENTALNE
ODKRYWAJĄ
NOWE OBLICZE EDUKACJI.
PROGRAM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH.

Szczegóły:

www.akademia.planetedocff.pl

PLANETE+ DOC ACADEMY
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WYKŁAD MISTRZOWSKI: ERWIN WAGENHOFER
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AKADEMIA PLANETE+ DOC – POKAZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
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AKADEMIA PLANETE+ DOC – PATRZ I DZIAŁAJ!
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AKADEMIA PLANETE+ DOC – PATRZ I DZIAŁAJ!
WYKŁAD DLA NAUCZYCIELI „SPECYFIKA PRACY Z UCZNIEM
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Akademia PLANETE+ DOC to pierwszy i jedyny w Polsce program edukacji filmowej bazujący wyłącznie na filmach dokumentalnych. Głównym celem Akademii PLANETE+ DOC jest wzbudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem
sztuki. Obcowanie z tym rodzajem filmu kształtuje umiejętność
interpretowania świata, pobudza aktywność i twórczą wrażliwość,
rozwija świadomość obywatelską i zdolność do oceny zjawisk
społecznych na różnym poziomie. Zależy nam na kształtowaniu
świadomych i zaangażowanych widzów z dużą wiedzą o świecie i filmie.
Od 2011 roku filmy z cyklu Akademia PLANETE+ DOC
stanowią uzupełnienie i wzbogacenie podstawy programowej
wielu przedmiotów szkolnych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Cykl realizowany jest w Warszawie oraz w innych
miastach w Polsce (Olsztyn, Gdańsk).
Od dwóch lat organizowane są także dwa fakultety dla
studentów: Akademia Filmu Dokumentalnego PLANETE+ DOC
i Oblicza globalizmu w filmie. Zajęcia powstały we współpracy
z kierunkiem Dokumentalistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i cieszą się ogromną
popularnością. Na zajęcia mogą uczęszczać również studenci
uniwersytetów w Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu i w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz filii tej uczelni
w Poznaniu. Kolejne fakultety planowane są na Uniwersytecie
Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu w sekcji Oki Doki po
raz pierwszy zostaną pokazane filmy dokumentalne dla dzieci,
stworzone specjalnie dla nich. Każdy z tytułów w ciekawy
i przystępny sposób prezentuje różnorodność świata, pomaga
dzieciom ją oswoić i staje się również wsparciem dla pedagogów
oraz rodziców, którzy przy kolejnym pytaniu „dlaczego?” tracą
cierpliwość. Co prawda adresatem tych filmów są dzieci, ale nie
oznacza to wcale banalności i schematyczności języka filmowego
i dlatego dorosły widz również znajdzie w nich coś dla siebie.
Filmy będą prezentowane uczniom szkół podstawowych oraz
rodzicom z dziećmi, a po każdym bloku odbędzie się spotkanie
z edukatorem.
W ramach Akademii PLANETE+ DOC organizowane są

PLANETE+ DOC Academy is Poland’s first and only programme
of film education based exclusively on documentaries. The main
goal of PLANETE+ DOC is to raise interest in documentary as
work of art. Dealing with these kinds of movies shapes an ability
to interpret the world, stimulates activity and creative sensibility,
and develops civic awareness as well as an ability to evaluate
social phenomena at various levels. We would like to create well-informed and socially involved audience with extensive knowledge on the world and the art of film.
Since 2011, movies that make PLANETE+DOC Academy series,
have been supplementing and enriching many school curricula of
upper and lower high school levels. The series have been made in
Warsaw and other Polish cities (Olsztyn and Gdańsk).
For two years, there have been two voluntary student courses: “PLANETE+ DOC Academy of documentary” and “Faces
of Globalism in Movies”. The courses were possible due to co-operation with Documentary Faculty at Journalism and Political
Science Department of Warsaw University and now enjoy immense popularity. Students from Białystok, Gdańsk and Wrocław
Universities as well as University of Social Psychology in Warsaw,
Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Main School of

Agriculture are also invited to take part in the courses.
During this year’s edition of the festival, in the Oki Doki section, documentaries made especially for children will be shown.
Each movie is an interesting one; each of them in an easy way
shows the world’s diversity and helps children to get familiar with
it; it may also serve as support for teachers and parents who with
each new “why” question may start losing their patience. It is true
that children are the main target group for these movies, but that
does not mean any banality and stereotypes in their language
– this is why an adult viewer will also find them appealing. The
movies will be shown to primary school pupils and to parents with
children, and after each bloc of films a meeting with an educator
will be held.
Special screenings of teachers-addressed documentaries
also make part of PLANETE+ DOC Academy. Usually, they are
accompanied by special lectures and workshops that help to
develop methods of working with documentaries and enhance
teachers’ knowledge on topics discussed in individual movies.
This year’s festival will also see a youth jury awarding the
PLANETE+ DOC Academy’s Prize. As for the jury members, it is
definitely going to be an incredible, eye-opening film adventure
showing that adults respect the youth’s opinion. The verdict of the
young jury will be presented at the gala event, together with the
verdicts of the “adult” jury.
PLANETE+ DOC Academy is a member of the Coalition
for Film Education of the Polish Film Institute. The programme
has been subsidized by the Ministry of Culture and National
Heritage.

OD PAŹDZIERNIKA 2014 R USZA III EDYCJA PROGRAMU AKADEMIA PLANETE+ DOC /
THE THIRD EDITION OF THE PLANETE+ DOC ACADEMY PROGRAM WILL BE LAUNCHED
IN OCTOBER 2014
SZCZEGÓŁY NA / MORE DETAILS AT:

akademia.planetedocff.pl

PLANETE+ DOC ACADEMY

także specjalne pokazy filmów dokumentalnych dla nauczycieli.
Najczęściej towarzyszą im specjalne wykłady i warsztaty, które
pomagają wypracować metody pracy z filmem dokumentalnym
i wzbogacają wiedzę nauczycieli na tematy poruszane w konkretnych filmach.
Na tegorocznym festiwalu zostało również powołane
młodzieżowe jury, które przyzna Nagrodę Akademii PLANETE+
DOC dla najlepszego filmu z konkursu Magicznej Godziny. Dla
członków jury będzie to niewątpliwie niezwykła przygoda filmowa
otwierająca oczy na świat i pokazująca, że dorośli liczą się ze
zdaniem młodzieży. Werdykt młodych jurorów zostanie przedstawiony podczas gali razem z werdyktami „dorosłego” jury Nagrody
Magicznej Godziny.
Akademia PLANETE+ DOC jest członkiem Koalicji dla Edukacji Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Program
został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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WYKŁAD MISTRZOWSKI:
MICHEL GONDRY
Masterclass: Michel Gondry.
Reżyser, scenarzysta i producent; autor filmów fabularnych, wideoklipów
i dokumentów; wynalazca, plastyk i muzyk Michel Gondry jest gościem
specjalnym tegorocznej edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Jego
film Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy?, w którym reżyser
– całkiem dosłownie – zarysowuje przebieg swojej rozmowy z jednym
z najwybitniejszych lingwistów, filozofów i działaczy politycznych naszych
czasów, bierze udział w konkursie głównym o Nagrodę Millennium.

Podczas wykładu mistrzowskiego, który poprowadzi dziennikarz muzyczny Filip Kalinowski, Michel Gondry opowie o swoim
podejściu do łączenia obrazu z dźwiękiem i sposobach transkrypcji
wrażeń jednego zmysłu na drugi. Biorąc na warsztat konkretne
przykłady, jak i całokształt swojej pracy twórczej, reżyser znany
ze współpracy z Björk, Daft Punk, The Rolling Stones czy Kanye
Westem poruszy zagadnienia rytmu, czasu, żonglerki konwencjami
i ciągłej współpracy z innymi artystami. O kwestii kreatywności w
kontekście jego filmografii nie trzeba nawet wspominać. I tak się
pojawi. Wykładowi towarzyszyć będą pokazy jego wideoklipów. 
Director, screenwriter and producer; author of feature films, videoclips and documentaries; inventor, visual artist and musician Michel
Gondry is a guest of honour of this year’s edition of the PLANETE
+ DOC FILM FESTIVAL. His film “Is the Man Who Is Tall Happy?”
in which the director, literally, films his conversation with one of the
most renowned linguists, philosophers and political activists of our
time, takes part in the contest for the Millennium Prize.
During the discussion with the master, which will be conducted
by a music journalist Filip Kalinowski, Michel Gondry will talk about
his attitude of connecting image with sound and ways of transcribing the impressions from one sense to the other. Giving specific
examples and the overview of his work, the director, renowned for
working with Björk, Daft Punk, The Rolling Stones or Kanye West,
will ponder over the topics of the rhythm, time, juggling conventions
and constant work with other artists. The issue of creativity in the
context of his film collection does not need to be mentioned. It will
emerge anyway. The screening of videoclips will accompany the
discussion.

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

OBRAZ I DŹWIĘK,
RYTM I CZAS. CZYLI
WIDEOKLIPY MICHELA
GONDRY’EGO.
Image and sound, rhythm
and time. Or the videoclips
of Michel Gondry

SOBOTA, 10 MAJA, GODZ. 12:00, KINOTEKA /

SATURDAY, MAY 10, AT 12:00 A.M., KINOTEKA
W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
/ IN POLISH AND ENGLISH
WSTĘP NA WYDARZENIE: 20 ZŁ.
BILETY DO KUPIENIA W KASIE KINOTEKI. /
ENTRY 20 PLN.
TICKETS AVAILABLE AT KINOTEKA.
ZGŁOSZENIA PO BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
DLA PROFESJONALISTÓW BRANŻY FILMOWEJ
PRZYJMOWANE BYŁY DO 18 KWIETNIA 2014 /
APPLICATION FOR FREE ENTRY
FOR MOVIE PROFESSIONALS
WERE ACCEPTED TILL APRIL 18, 2014

Masterclass: Michel Gondry

WAR

WYKŁAD MISTRZOWSKI:
MICHEL GONDRY

249

WYKŁAD MISTRZOWSKI:
ERWIN WAGENHOFER
Masterclass: Erwin Wagenhofer
Austriacki reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych i fabularnych, a także reklam, filmów turystycznych, naukowych oraz
tych o sztuce – Erwin Wagenhofer – będzie gościem specjalnym
tegorocznej edycji PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Jego filmy
dokumentalne oglądane są w Europie przez setki tysięcy widzów.
Na czym polega ich sukces? Czym różnią się od innych filmów poruszających zagadnienia cywilizacyjnych wyzwań naszych czasów?

Podczas wykładu mistrzowskiego, który poprowadzi koordynatorka
działań Klubów Krytyki Politycznej Agnieszka Wiśniewska, Erwin
Wagenhofer opowie o swojej wizji kina dokumentalnego, filozofii
i metodach pracy. Wykładowi towarzyszyć będą pokazy fragmentów jego filmów. W trakcie tegorocznej edycji festiwalu odbędzie się
również retrospektywa filmów reżysera. 

SUNDAY, MAY 11, AT 2 P.M., KINOTEKA

Austrian director and scriptwriter of documentaries and feature
films, as well as commercials and films devoted to art, tourism
and science Erwin Wagenhofer will be a special guest of this
year’s PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. In Europe, hundreds
of thousands of people go to see his films. What is the secret of
their popularity? How are they different from other films about
civilizational challenges of our times? During his Masterclass, moderated by the coordinator of the activities of Krytyka Polityczna’s
clubs Agnieszka Wiśniewska, Erwin Wagenhofer will talk about his
vision of the documentary film, his philosophy and work methods.
The lecture will be accompanied by fragments of his films. A retrospective of the director’s works will also be part of this edition of
the festival.

PARTNERZY

NIEDZIELA, 11 MAJA, GODZ. 14:00, KINOTEKA /

W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
/ IN POLISH AND ENGLISH
WSTĘP NA WYDARZENIE: 20 ZŁ.
BILETY DO KUPIENIA W KASIE KINOTEKI. /
ENTRY 20 PLN.
TICKETS AVAILABLE AT KINOTEKA.
ZGŁOSZENIA PO BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
DLA PROFESJONALISTÓW BRANŻY FILMOWEJ
PRZYJMOWANE BYŁY DO 18 KWIETNIA 2014 /
APPLICATION FOR FREE ENTRY
FOR MOVIE PROFESSIONALS
WERE ACCEPTED TILL APRIL 18, 2014

Masterclass: Erwin Wagenhofer

WAR
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AKADEMIA
PLANETE+ DOC
POKAZY FILMÓW
DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
PLANETE+ DOC Academy
– Look and Act! Screenings
for Primary Schools
FILMY PREZENTOWANE SĄ W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ (LEKTOR).
SZCZEGÓŁOWY OPIS FILMÓW ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI OKI DOKI.

Po raz pierwszy na PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL proponujemy filmy dokumentalne dla szkół podstawowych, ułożone
w cztery bloki tematyczne obejmujące najciekawsze filmy z ostatnich lat i stanowiące cenne, ciekawe narzędzie edukacyjne. Filmy
te zostały stworzone specjalnie z myślą o dzieciach. Udzielają
odpowiedzi na wiele pytań i w lekkiej formie poruszają trudną
tematykę. Co to jest design? Na czym polega inność? Czym jest
polityka? Skąd się bierze przemoc w szkole?
Każdy z bloków filmowych trwa około 50 minut, a cały blok
zajęć 90 minut. Pokazom towarzyszą rozmowy z edukatorami,
spotkania dzieci z reżyserami i bohaterami filmów. Po spotkaniu
nauczyciele otrzymają karty edukacyjne, które pozwolą na dalszą
pracę na lekcji w oparciu o seans.

PROGRAM
WE WROCŁAWIU:

REZERWACJE DLA SZKÓŁ, INFORMACJE:
DIANA GAIK (AKADEMIA PLANETE+ DOC)
DIANA@DOCREVIEW.PL, TEL.: 668 160 433

REZERWACJE DLA SZKÓŁ, INFORMACJE:
KATARZYNA MATZ (AKADEMIA PLANETE+ DOC)
KASIA.WRO@PLANETEDOCFF.PL, TEL.: 694 623 189

KINO ILUZJON, UL. NARBUTTA 50A, WARSZAWA
BILETY: 10 ZŁ.

DOLNOŚLĄSKIE CENTR UM FILMOWE, UL. PIŁSUDSKIEGO 64A, WROCŁAW
BILETY: 10 ZŁ.

KLASY I-III

KLASY I-III





BLOK 1 - PRIX JEUNESSE:
OKNO NA ŚWIAT
PONIEDZIAŁEK, 12 MAJA, GODZ. 10:00

BLOK 2 - ROZUMIEM CIĘ

BLOK 1 - PRIX JEUNESSE:
OKNO NA ŚWIAT
WTOREK, 13 MAJA, GODZ. 10:00

BLOK 2 - ROZUMIEM CIĘ
CZWARTEK, 15 MAJA, GODZ. 10:00

ŚRODA, 14 MAJA, GODZ. 10:00

KLASY IV-VI


BLOK 3 - DEMOKRACJA!
WTOREK, 13 MAJA, GODZ. 10:00

BLOK 4 - NIE TACY SAMI
CZWARTEK, 15 MAJA, GODZ. 10:00

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

KLASY IV-VI


BLOK 3 - DEMOKRACJA!
PONIEDZIAŁEK, 12 MAJA, GODZ. 10:00

BLOK 4 - NIE TACY SAMI
ŚRODA, 14 MAJA, GODZ. 10:00

WAR
WRO

PLANETE+ DOC Academy

PROGRAM
W WARSZAWIE:
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POKAZY FILMÓW DLA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
POŁĄCZONE Z DYSKUSJĄ PO FILMIE
Screenings and Discussion for Middle and High Schools After The Film

W POKAZACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ
TYLKO UCZNIOWIE SZKÓŁ.
WSTĘP BEZPŁATNY.
OPIEKUNOWIE GR UP OTRZYMAJĄ SPECJALNIE
OPRACOWANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
POMOCNE PRZY PROWADZENIU LEKCJI
ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ FILMÓW.
ZAPISY NA POKAZY POD ADRESEM E-MAIL:
DIANA@DOCREVIEW.PL

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych na pokaz filmu #chicagoGirl. Facebookowa rewolucja w reżyserii Joego Piscatelli.
Po filmie porozmawiamy o tym, jak ważne są media społecznościowe i do czego możemy ich używać poza banalnym kształtowaniem własnego wizerunku. Spotkanie poprowadzi Edwin
Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką
cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne, związany
z tygodnikiem „Polityka”.

Z kolei uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na pokaz
filmu Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? w reżyserii Michela Gondry’ego. Po filmie porozmawiamy o dorobku Noama
Chomsky’ego, jednego z największych i najczęściej cytowanych
współczesnych intelektualistów. Spotkanie poprowadzi dr Agata
Łukomska, która ukończyła romanistykę i filozofię na Uniwersytecie
Warszawskim, a część studiów doktoranckich odbyła na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Fulbrighta.

PLANETE+ DOC Academy – Look and Act!

WAR
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– PATRZ I DZIAŁAJ!

255

#63 Star Wars

KASIA WARNKE GEORGE LUCAS FELIX KUBIN
THE NOTWIST KUBA DĄBROWSKI JOHN WILLIAMS
DANIEL STELMASZAK ILONA FELICJAŃSKA BECK
BARTEK WIECZOREK EWA WOJCIECHOWSKA

English text inside

English text inside
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BASIA BAŃDA THE XX TRUMAN CAPOTE

KATARZYNA BOSACKA MARCIN KEMPSKI ANDRZEJ POLAN
ANIA KUCZYŃSKA ELIZA MÓRAWSKA ŁUKASZ ZIĘTEK

WYKŁAD DLA NAUCZYCIELI
„SPECYFIKA PRACY Z UCZNIEM
Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI”
Lecture for Teachers: “The Specificity of Work With Children With Emotional Disorders”
Po projekcji ﬁlmu Skazani na ADHD w reżyserii Erlenda E. Mo
zapraszamy wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
(SWPS) na spotkanie z psychologami z Akademickiego Centrum
Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS. ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) jest tematem, wokół którego narosło dużo
mitów, a jednym z nich jest przekonanie, że w XXI wieku liczba
dzieci z ADHD znacznie wzrosła. Ma to być związane z rozwojem
cywilizacyjnym, który sprawił, że dzieci stają się dużo bardziej
nerwowe, a w efekcie nadpobudliwe. W rzeczywistości jednak to
błędne przekonanie. Owszem, w szkołach obserwuje się wzrost
przejawianych przez dzieci problemów z zachowaniem, ale nie
każdy przejaw nadpobudliwości jest objawem ADHD, a nie każde
niegrzeczne zachowanie można tłumaczyć w ten sposób. Celem
wykładu i dyskusji po filmie będzie pokazanie możliwości rozpoznawania cech ADHD u ucznia oraz konfrontacja tego zaburzenia
z innymi problemami o podobnych symptomach. Dyskutowane
będą prowadzone w środowisku szkolnym działania, które mogą
wspierać profesjonalną diagnozę i terapię. Nauczyciele otrzymają
specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Uczestnicy wykładu otrzymają CERTYFIKAT wydawany przez Instytut Psychologii
i Edukacji „Charaktery”.
Wykład poprowadzi Maja Filipiak – psychoterapeutka z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS, która
prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności klinicznych, diagnozy
klinicznej, teoretycznych podstaw psychoterapii oraz wspierania
rozwoju dzieci.

W POKAZIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ NA UCZYCIELE.
WSTĘP BEZPŁATNY.

ZAPISY NA POKAZY POD ADRESEM E-MAIL:
DIANA@DOCREVIEW.PL

PLANETE+ DOC Academy – Look and Act!
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POKAZY DLA RODZICÓW Z NIEMOWLAKAMI
ORAZ WARSZTATY „DŹWIĘKOBRAŹNIA”
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Screenings For Parents With Infants and “Soundmagination” Workshops for Preschools Kids
Zapraszamy rodziców z niemowlakami na specjalny pokaz filmu
Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera oraz Skazani na ADHD
w reżyserii Erlenda E. Mo. Rodzice nie rozstając się ze swoimi
pociechami będą mogli obejrzeć film w sali kinowej ze specjalnie
przyciszonym dźwiękiem i przygaszonym światłem.
Przedszkolaki w trakcie seansu filmu Alfabet będą mogły
uczestniczyć w warsztatach Dźwiękowybraźnia gdzie wspólnie zaprojektują i wykonają instrumenty z materiałów wtórnych
i odpadków, a potem zagrają w Orkiestrze Dźwiękonaśladowczej.
Tupaniem, klaskaniem, gadaniem i śpiewaniem z przerwami na
głośną ciszę będą bawić się na całego.

WARSZTATY DLA DZIECI: WSTĘP BEZPŁATNY.
ZAPISY NA WARSZTATY POD ADRESEM E-MAIL:
DIANA@DOCREVIEW.PL
PROWADZĄCE:

AGNIESZKA KOCIŃSKA
– animatorka kultury, absolwentka
polonistyki i animacji kultury
na Uniwersytecie Warszawskim
MARTA MORAWSKA
– absolwentka wzornictwa na Wydziale
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Obie mają doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów dla dzieci.
W WARSZTATACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ DZIECI
W WIEKU 3-6 LAT.

PLANETE+ DOC Academy
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PLANETE+ DOC
MASTERS

Już po raz drugi we Wrocławiu odbędą się spotkania z mistrzami
kina z cyklu PLANETE+ DOC MASTERS.
Chcesz wiedzieć, kim są ludzie, którzy przetwarzają
rzeczywistość na sztukę? Gdzie przebiega granica między rejestracją a kreacją? Co leży u źródeł pomysłów najwybitniejszych
twórców i jakie są tajemnice ich warsztatu? We Wrocławiu odpowiedzi na te i inne pytania możesz poznać podczas spotkań
z mistrzami kina dokumentalnego odbywających się w ramach
PLANETE+ DOC MASTERS, których celem jest przełamanie
dystansu między widzami a sławnymi reżyserami filmów dokumentalnych.
Would you like to know more about the people who transform
reality into art? Where is the border between registration and
creation? What lies at the foundation of the source of ideas of
more renown artists and what are the secrets of their trade?
You can find answers to these and other questions in Wroclaw
during the meetings with the master documentary filmmakers
as part of the PLANETE+ DOC MASTERS, which aim to break
down the barrier between the audience and famous directors
of documentaries.

PLANETE+ DOC MASTERS:
ERWIN WAGENHOFER
Erwin Wagenhofer to autor jednych z najgłośniejszych i najbardziej
kontrowersyjnych filmów dokumentalnych ostatnich lat krytykujących globalny przemysł spożywczy, system ekonomiczny i edukacyjny. Bardzo rzetelnie podchodząc do tematu, tworzy wnikliwe
eseje dokumentalne o istotnych problemach współczesnego
świata, nie zapominając przy tym o rytmie, poetyce i wizualnej
warstwie obrazu filmowego.
Erwin Wagenhofer is the author of some of the best known and
most controversial documentaries of the recent years which
criticize the global food industry as well as economic and educational systems. He approaches his topics very methodically,
creating insightful documentary essays on essential problems of
the modern world while keeping in mind the rhythm, poetry and
visual part of the film’s image.

WRO

12 MAJA, PONIEDZIAŁEK GODZ. 18:00 /
MAY 12, MONDAY 6 PM
DOLNOŚLĄSKIE CENTR UM FILMOWE
PO FILMIE „ALFABET” / AFTER THE SCREENING
OF THE FILM “ALPHABET”
W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM /
IN POLISH AND ENGLISH

WSTĘP NA WYDARZENIE WOLNY Z BILETEM
NA SEANS POPRZEDZAJĄCY SPOTKANIE.
DLA POZOSTAŁYCH OSÓB WSTĘP NA SPOTKANIE
W CENIE 5 ZŁ OD OSOBY. / FREE ENTRY FOR
HOLDERS OF THE TICKET FOR THE SCREENING
PRECEDING THE MEETING.
ENTRY FOR OTHERS IS 5 PLN.
SPOTKANIE POPROWADZI /
THE MEETING WILL BE HELD BY:

BARTOSZ ŻURAWIECKI
– dziennikarz, felietonista i krytyk filmowy,
Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka,
szef działu recenzji w miesięczniku Kino,
współpracował m. in. z Przekrojem, Filmem,
Gazetą Wyborczą i portalem Onet.pl /
journalist, columnist, writer and art critic,
the winner of the Krzysztof Mętrak Award.
Head of reviews department in the magazine
“Kino”. He has cooperated, among others,
with “Przekrój” magazine, “Kino”, “Film”,
“Gazeta Wyborcza” and Onet.pl website
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ELLE
Z A W S Z E
Na papierze

Na stronie www.elle.pl

W

®

M O D Z I E

Na Facebooku i Instagramie

Na iPadzie

PLANETE+ DOC MASTERS:
JACEK BŁAWUT
Jacek Bławut to jedna z najwybitniejszych postaci współczesnego polskiego kina dokumentalnego. Ma na koncie takie filmy,
jak: Born Dead, Szczur w koronie, Wojownik czy Wirtualna
wojna. Bławut często portretuje osoby należące do marginesu
społecznego. Z pewnością można powiedzieć, że filmy tworzy dla
swoich bohaterów i czuje się za nich odpowiedzialny na długo po
zakończeniu pracy.

WRO

17 MAJA, SOBOTA GODZ. 18:00 /
MAY 17, SATURDAY 6 PM
DOLNOŚLĄSKIE CENTR UM FILMOWE
PO FILMACH CYRK SKALSKIEGO I WIRTUALNA
WOJNA / AFTER THE SCREENING OF “CYRK
SKALSKIEGO” AND “WIRTUALNA WOJNA”
W JĘZYKU POLSKIM / IN POLISH
WSTĘP NA WYDARZENIE WOLNY Z BILETEM
NA SEANS POPRZEDZAJĄCY SPOTKANIE.
DLA POZOSTAŁYCH OSÓB WSTĘP NA SPOTKANIE
W CENIE 5 ZŁ OD OSOBY. / FREE ENTRY FOR
HOLDERS OF THE TICKET FOR THE SCREENING
PRECEDING THE MEETING.
ENTRY FOR OTHERS IS 5 PLN.
SPOTKANIE POPROWADZI:

LECH MOLIŃSKI
– dziennikarz filmowy i animator kultury
związany z Wrocławską Fundacją Filmową
oraz festiwalem PLANETE+ DOC

PLANETE+ DOC MASTERS
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DOC NEXT PREZENTUJE:
OPOWIEŚCI MŁODYCH TWÓRCÓW
Doc Next Presents: Young Directors’ Stories
Mieszkający w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji,
z korzeniami na całym świecie i z historiami zaczerpniętymi z ich
najbliższego otoczenia – twórcy typu D-I-Y (Do It Yourself) idą
własną drogą. Eksperymentują z formą, sięgają po narzędzia remiksu, zabierają głos w ważnych społecznie kwestiach. Migracja,
tożsamość, bunt, sprzeciw wobec systemu, społeczne wykluczenie – tymi uniwersalnymi opowieściami dzielą się z publicznością,
szukając własnego języka w ich przekazywaniu.
Wszystkie filmy zostały zrealizowane w ramach programu
sieci Doc Next Network. Jej celem jest działanie na rzecz wolnej,
inkluzywnej kultury i edukacji medialnej oraz wspieranie autorskich
projektów realizowanych przez młodych twórców audiowizualnych.
Poznaj ich bohaterów, miejsca i pytania, które stawiają ludziom
i otoczeniu wokół siebie.

1. ALDONA
(Aldona)

They live in Poland, Great Britain, Spain and Turkey. Their roots
reach the whole world and their stories are drawn from their closest
surroundings. DIY authors follow their own path. They experiment
with form, use the tools of remix, take a stand on important social
issues. Migration, identity, rebellion, opposing the system, social
exclusion – they share these universal stories with the audience and
look for their own language of doing that.
All films were created within the Doc Next Network. Its aim is
free, inclusive culture and media education as well as supporting
creative projects of young audiovisual authors.
Meet their protagonists, the places and the questions that
they ask people and their environment.

8. DEAR HUMAN

Iwo Kondefer, POLSKA / POLAND, 15 min

2. MODEL ŻYCIA
(Life Model)
Lydia O’Hara, WIELKA BRYTANIA / UK, 6 min

3. MOJA UKRAINKA
(My Ukrainian)
Krzysztof Janiak, POLSKA / POLAND, 4 min

4. ZERO I JEDEN
(0 and 1)
Hande Zerkin, TURCJA / TURKEY, 2 min

5. PALMATRAZ
H. Rojo, A.G. Cucala, T.B. Martínez, P. Navarro i F. Fernández, HISZPANIA / SPAIN, 4 min

6. WINA, DOWÓD I ŻYCZENIE
(Guilt, Evidence and a Wish)
Rahid Sai Barak, WIELKA BRYTANIA / UK, 11 min

7. HABITAR
A.Maeso, M.Girón, M.López, HISZPANIA / SPAIN, 5 min
Hüseyin Çifel, TURCJA / TURKEY, 2 min

9. CUDZOZIEMIEC DO WYNAJĘCIA
(Foreigner for Rent)
Agnieszka Małek, POLSKA / POLAND, 2 min

16 MAJA, PIĄTEK GODZ. 19:00 /
MAY 16, FRIDAY 7 PM
KINOTEKA
W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM /
IN POLISH AND ENGLISH
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASIE. /
FREE TICKETS AVAILABLE AT THE BOX OFFICE.

Doc Next Presents
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WEEKEND Z FESTIWALEM FILMOWYM
PLANETE+ DOC
Kolejny raz niemal każdy kinoman będzie mógł poczuć się mieszkańcem globalnej wioski. Dzięki wsparciu Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych 5 filmów PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL zostanie
pokazanych jednocześnie widzom w 25 kinach Polski.
Spośród pokazywanych produkcji (#chicagoGirl: Facebookowa rewolucja, Alfabet, Brakujące zdjęcie, Był sobie las,
Podejrzany: Ai Weiwei) widzowie wybiorą najlepszy film, który
otrzyma Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Głosowaniu
towarzyszy konkurs dla publiczności, w którym można wygrać
atrakcyjne nagrody.

BIAŁYSTOK, Kino ForumWWW.BOK.BIALYSTOK.PL

ul. Legionowa 5

BYDGOSZCZ, Kino Orzeł

WWW.KINO-ORZEL.PL
partner – stowarzyszenie KOLOROFFON

ul. Marcinkowskiego 12

CZĘSTOCHOWA, OKF – Kino Iluzja

WWW.OKF.CZEST.PL

DĄBROWA GÓRNICZA, Kino Kadr

WWW.PALAC.ART.PL

Al. NMP 64

ul. Wojska Polskiego 52

WWW.AMOK.GLIWICE.PL

W JĘZYKU POLSKIM / IN POLISH

Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

GDAŃSK, Kino Żak

ul. Grunwaldzka 195/197

GLIWICE, Kino Amok

ul. Dolnych Wałów 3

KONIN, Kino Centrum

WWW.KDK.KONIN.PL/KINO

Plac Niepodległości 1

One more time almost every film fan will be able to feel like a citizen
of the global village with the support of The Arthouse Cinemas
Network, four films of PLANETE+DOC FF will be screened simultaneously in 25 theaters throughout Poland.
Out of the screened films (“Alphabet”, “#chicagoGirl: The
Social Network Takes on a Dictator”, “The Missing Picture”, “Once
Upon a Forest”, “Ai Weiwei: The Fake Case”), viewers will choose
the best one, which will receive the Arthouse Cinemas Network
Award. Together with voting, viewers will be able to take part in
audience competition and win attractive prizes.

WWW.KLUBZAK.COM.PL

16-18 MAJA 2014
– FESTIWAL W 25 KINACH W POLSCE! /
MAY 16-18, 2014 – FESTIVAL IN 25 THEATERS
THROUGHOUT POLAND!

ELBLĄG, Kino ŚwiatowidWWW.SWIATOWID.ELBLAG.PL

KRAKÓW, Kino Pod Baranami

WWW.KINOPODBARANAMI.PL

Rynek Główny 27

KRASNOBRÓD, Krasnobrodzki Dom Kultury WWW.DOMKULTURYPLUS.PL

PLAN SEANSÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH
DOSTĘPNY JEST NA STRONACH KIN
/ SCREENINGS PLAN IN INDIVIDUAL CITIES IS
AVAILABLE AT THEATERS’ WEBSITES

3 Maja 26

KRASNYSTAW, Kino Morskie Oko

ul. Okrzei 10

WWW.KINO.KRASNYSTAW.PL

ŁÓDŹ, Kino Charlie

WWW.CHARLIE.PL

ul. Piotrkowska 203/205

NOWY SĄCZ, Kino Sokół

WWW.MCKSOKOL.PL

ul. Jana Długosza 3

OLSZTYN, Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE

ul. Wojska Polskiego 30A

OPOLE, Kino Studio, MDK

ul. Strzelców Bytomskich 1

WWW.FACEBOOK.COM/TUSIEMOVIE

WWW.MDK.OPOLE.PL/STRONY/KINO-STUDIO

POZNAŃ, Centrum Kultury ZamekWWW.ZAMEK.POZNAN.PL

ul. Święty Marcin 80/82

RZESZÓW, Kino WDK

ul. Stefana Okrzei 7

WWW.WDK.PODKARPACKIE.PL

RUDYŁTOWY, Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS

ul. Strzelców Bytomskich 9a

WWW.RCK.RYDULTOWY.PL

SANOK, Sanocki Dom Kultury

WWW.SDKSANOK.PL

SKIERNIEWICE, Kino Polonez

WWW.MOKSKIERNIEWICE.PL

ul. Mickiewicza 24

ul. Wita Stwosza 2/4

SŁUPSK, Kino Rejs, Młodzieżowe Centrum Kultury
Al. 3 Maja 22

ŚWIECIE, Kino Wrzos

ul. Wojska Polskiego 139

WWW.KINOREJS.EMCEK.PL
WWW.OKSIR.EU

TARNOWSKIE GÓRY, Kino Olbrzym, Tarnogórskie Centrum Kultury
ul. Sobieskiego 7
WWW.TCK.NET.PL
TORUŃ, Kino Centrum, CSW Toruń
WWW.KINO-CENTR UM.PL
ul. Wały gen. Sikorskiego 13

ZAMOŚĆ, Kino Stylowy

ul. Odrodzenia 9

WWW.STYLOWY.NET

WWW.AKADEMIA.PLANETEDOCFF.PL

Weekend with PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL
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Heinrich Böll Stiftung z siedzibą w Berlinie jest
niemiecką fundacją polityczną, bliską partii Sojusz
90/Zieloni.
Podstawowym zadaniem Fundacji zarówno w kraju,
jak i za granicą, jest edukacja obywatelska, której
celem jest kształtowanie postaw demokratycznych,
wspieranie zaangażowania społeczno-politycznego
i porozumienia pomiędzy narodami. Kieruje się przy
tym swymi podstawowymi wartościami: ekologią, demokracją, solidarnością oraz wolnością od przemocy.
Biuro Regionalne Europa Centralna Fundacji
im. Heinricha Bölla w Polsce zainaugurowało
działalność na początku 2002 roku, w końcowej fazie rokowań związanych z przystąpieniem do Unii
Europejskiej państw z regionu Europy Środkowej.

Głównym zadaniem Biura Regionalnego było obserwowanie i wspieranie działań na rzecz uwzględniania
perspektywy równości kobiet i mężczyzn w procesie integracji Polski, Czech i Słowacji z UE. W roku
2003 zadania Biura zostały rozszerzone o tematy
takie jak integracja europejska, wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
w szczególności jej wschodni wymiar, polityka energetyczna i ochrona klimatu.
Inicjując i wspierając debatę społeczno-polityczną
w Europie Środkowej i Wschodniej na aktualne
tematy staramy się uwzględniać różne jej aspekty,
ważne z „zielonej” perspektywy.
Więcej informacji o naszych aktywnościach na
www.boell.pl oraz www.boell.de

ul. Żurawia 45, III p., 00-680 Warszawa
T 22 59 42 333 F 22 59 42 337
E pl-info@pl.boell.org W www.boell.pl

Best Film Review Competition
NAPISZ RECENZJĘ FILMU I WYGRAJ CENNE NAGRODY!
Filmy festiwalu PLANETE+ DOC stawiają niewygodne pytania,
przenoszą nas w najdalsze zakątki świata, wzruszają i skłaniają do
refleksji. A co Ty o nich myślisz?
Podziel się z nami wrażeniami i napisz recenzję jednego z wybranych filmów festiwalowych.
Na autorów 10 najlepszych recenzji filmów prezentowanych
podczas festiwalu czekają atrakcyjne nagrody.
Fundatorami 3 nagród głównych – iPadów mini – jest kanał
dokumentalny PLANETE+ i platforma cyfrowa nc+. Fundatorem
pozostałych nagród – filmów DVD, koszulek i toreb festiwalowych –
jest Against Gravity.
Konkurs jest dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych
użytkowników serwisu www.planetedocff.pl, gdzie można znaleźć
formularz do przesłania recenzji.
Konkurs trwa od 9 do 18 maja 2014 roku do godz. 23:59.
Uczestnicy Konkursu – zdobywcy konkursowych nagród –
zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz sposobie ich
odebrania pocztą elektroniczną bądź telefonicznie do dnia
30 czerwca 2014 roku.

WRITE A FILM REVIEW AND WIN ATTRACTIVE PRIZES!
The films screened at PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL pose
difficult questions, they take viewers to faraway places, they move
people and make them think. And how do you find them?
You can tell us what you think about festival films by writing
a review. The authors of the best reviews of the films screened
during the festival will enter a competition to win attractive prizes:
Submit reviews between May 9 and 18, 2014 at:
www.planetedocff.pl (only for registered users)
The winners will be notified till June 30, 2013 either by e-mail
or by phone.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
RÓWNIEŻ NA STRONIE
WWW.PLANETEDOCFF.PL
DETAILED COMPETITION R ULES
AND REGULATIONS ARE AVAILABLE AT:
WWW.PLANETEDOCFF.PL

FFUNDATORAMI NAGRÓD SĄ
KANAŁ DOKUMENTALNY PLANETE+
ORAZ PLATFORMA CYFROWA NC+.

Best Film Review Competition

KONKURS NA RECENZJĘ

KONKURS NA RECENZJĘ
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EUROPE LOVES EUROPEAN FESTIVALS
A privileged place for meetings,
exchanges and discovery, festivals
provide a vibrant and accessible
environment for the widest variety
of talent, stories and emotions that
constitute Europe’s cinematography.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, to encourage the transnational
circulation of films and to foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic role of festivals by co-financing every year
almost 100 of them across Europe.
These festivals stand out with their rich and diverse European
programming, networking and meeting opportunities for professionals and the public alike, their activities in support of young professionals, their educational initiatives and the importance they give to
strengthening inter-cultural dialogue. In 2012, the festivals supported
by the MEDIA Programme have programmed more than 20.000
screenings of European works to nearly 3 million cinema-lovers.
MEDIA is pleased to support the 11th edition of the PLANETE+
DOC FF and we extend our best wishes to all of the festival goers for
an enjoyable and stimulating event.

EUROPEAN UNION, MEDIA PROGRAMME:
E C . E U R O PA . E U / C U LT U R E / M E D I A / I N D E X _ E N . H T M

EUROPE LOVES EUROPEAN FESTIVALS

271

Acknowledgments

PODZIĘKOWANIA

274

DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM OSOBOM
I INSTYTUCJOM, KTÓRYCH POMOC
I ZAANGAŻOWANIE BYŁY NIEZASTĄPIONE
PRZY ORGANIZACJI 11. PLANETE+ DOC
FILM FESTIVAL. W SZCZEGÓLNOŚCI:

We would like to thank all the persons and institutions whose input and assistance were invaluable to us during
the preparation process of the 11th PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. We would like to express special thanks to:

MECENASOWI GŁÓWNYM
FESTIWALU: PARTNEROM:

The Main Sponsor of the Festival:

BANK
MILLENNIUM

Pan Dyrektor Wojciech Kaczorowski
Pani Elżbieta Ambroziak
Pani Anna Szczygieł

The Main Partners of the Festival:

PLANETE+ / NC+
Pan Wiceprezes Manuel Rougeron
Pan Arkadiusz Mierzwa
Pan Michał Stryjecki
Pan Adam Krajewski
Pani Marta Zawalich
Pani Anna Skurczyńska

POLSKI INSTYTUT
SZTUKI FILMOWEJ
Pani Dyrektor Agnieszka Odorowicz
Pan Rafał Jankowski
Pani Monika Witczak
Pani Marta Sikorska
Pani Paulina Bez

CANON
Pani Joanna Stankiewicz

GREEN CROSS POLAND/
KULCZYK FOUNDATION
Pani Dominika Kulczyk
Pani Donata Kałużna

MOBILE VIKINGS
Pani Magdalena Piksa
Pan Bartek Grabowski

PARTNEROM
I SPONSOROM:
Partners and Sponsors:

MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pan Minister Bogdan Zdrojewski

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
Pan Marszałek Cezary Przybylski

AMBASADA FRANCJI
/ INSTYTUT FRANCUSKI
Pani Fabienne Drout-Lozinski
Pani Anna Walas

GOETHE-INSTITUT
Pan Dyrektor dr Georg M. Blochmann
Pani Renata Prokurat

INSTYTUT CAMÕESA
Pani Dorota Kwinta
Pan Jose Carlos A. Costa Dias

BIURO KULTURY
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
Pan Dyrektor Tomasz Thun-Janowski
Pani Aneta Domańska-Machnio

SIEĆ KIN STUDYJNYCH
I LOKALNYCH
Pan Dyrektor Andrzej Goleniewski
Pani Katarzyna Terlecka
Pani Urszula Silwon

AKADEMIA FOTOGRAFII
Pan Paweł Jancewicz
Pani Martyna Możdren

AMNESTY
INTERNATIONAL
Pani Draginja Nadaždin
Pan Grzegorz Żukowski

CAFE KULTURALNA

Pani Katarzyna Szota

Pani Agnieszka Łabuszewska
Pan Igor Nikiforow
Pani Justyna Fogler

AUSTRIACKIE
FORUM KULTURY

CREATIVE EUROPE DESK
POLSKA

Pani Ernestine Baig

Pani Małgorzata Kiełkiewicz
Pani Marta Berto

AMBASADA SZWECJI

DUŃSKI INSTYTUT
KULTURY
Pani Dorota Rozmarynowska
Pani Bogusława Sochańska

DOC ALLIANCE
Pani Jana Ptackova

FIMOTEKA NARODOWA
Pan Dyrektor Tadeusz Kowalski

LUFTHANSA

RED BULL

FUNDACJA
IM. HEINRICHA BÖLLA

MAZOVIA WARSAW
FILM COMMISSION

RESTAURACJA CHIANTI

Pani Justyna Jurczak

Pani Joanna Jaczewska

Pani Dyrektor Irene Hahn-Fuhr
Pan Dyrektor Wolfgang Templin
Pani Katarzyna Ugryn
Pani Małgorzata Kopka

Pani Anna Spisz
Pan Michał Kosmala

HOTEL MARRIOTT

Pani Karolina Harazim

Pan Piotr Lenczewski
Pani Elżbieta Wiśniewska
Pani Agnieszka Skibińska
Pani Monika Łączyńska

MIĘDZYNARODOWA
ORGANIZACJA
DS. MIGRACJI (IOM)
Pani Joanna Łozińska
Pani Katarzyna Wakuła
(Partner of Promotion)

KINO ILUZJON
FILMOTEKI NARODOWEJ
Pan Michał Komoń
Pani Marlena Gabryszewska
Pani Katarzyna Waletko

KULTURA LIBERALNA
Pan Grzegorz Brzozowski

KINOTEKA

Pan Mariusz Krasowki
Pani Małgorzata Kirstein
Pani Klara Bogusławska
Pan Piotr Szymański
Pani Katarzyna Micherdzińska
Pani Joanna Nowińska

KRYTYKA POLITYCZNA
Pani Agnieszka Wiśniewska
Pani Agata Diduszko-Zyglewska
Pan Jakub Majmurek

MIESIĄC FOTOGRAFII
W KRAKOWIE
MUSTACHE WARSAW
Pan Konrad Ozdowy

MUZEUM EMIGRACJI
W GDYNI
Pani Dyrektor
Karolina Grabowicz-Matyjas
Pani Justyna Wicenty
Pani Anna Ratajczak-Krajka

MUZEUM NEONU
Pan David Hill
Pani Ilona Karwińska

NARODOWY INSTYTUT
AUDIOWIZUALNY
Pan Dyrektor Michał Merczyński
Pani Agnieszka Wolak
Pani Izabela Wierzbińska
Pani Natalia Bugalska
Pani Anna Derwich

PANOPTYKON

Pani Katarzyna Szymielewicz
Pani Karolina Szczepaniak
Pan Krzysztof Madejski

PERŁA

Pani Izabella Budryn
Pan Maciej Kawiński

PERNOD-RICARD
Pani Elżbieta Poneta

Pani Olga Naparty
Pani Ewa Nitkiewicz
Pani Ewa Brzuszkiewicz

SZKOŁA WYŻSZA
PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Jego Magnificencja Rektor
prof. dr hab. Andrzej Eliasz
Pani Prodziekan
Barbara Głębicka-Giza
Pani Marzena Cypryańska

TEATR DRAMATYCZNY
Pan Dyrektor Tadeusz Słobodzianek

TOWARZYSTWO INICJATYW
TWÓRCZYCH „Ę”
Pani Paulina Capała
Pani Dorota Borodaj
Pani Julia Płachecka

TOYOTA RADOŚĆ
Pani Magdalena Marciniak

TVP ABC
Pani Małgorzata Mierzejewska-Wawryków

WARSZAWSKIE LICEUM
FILMOWE
Pan Dyrektor Piotr Seredyński

WARSZAWSKA SZKOŁA
FILMOWA
Pan Dyrektor Maciej Ślesicki
Pani Maria Pułaska
Pani Magdalena Łachniak
Pan Jarosław Melon

WROCŁAWSKIM
PARTNEROM:
Partners in Wrocław:

BUŁKA Z MASŁEM
Pani Anna Dyrda
Pani Joanna Dębina

DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM FILMOWE
Pan Sławomir Kubiak
Pani Irena Śliwiak
Pani Elżbieta Kosela
Pan Sławomir Janik
Pan Włodzimierz Bryliński

FUNDACJA EDUKACJA
W WOLNOŚCI
Pani Agata Wolska-Kusiak

HUBERT KIELAN
GRAPHIC DESIGN
Pan Hubert Kielan

KLUB KRYTYKI POLITYCZNEJ
WE WROCŁAWIU
MIASTOMOVIE: WRO
Pani Magdalena Przewłocka
Pani Alicja Kania
Pan Stanisław Abramik

FUNDACJA ONWATER.PL
Pan Kamil Zaremba

MUZEUM WSPÓŁCZESNE
WROCŁAW
Pani Dorota Monkiewicz
Pani Patrycja Mastej
Pani Magdalena Skowrońska
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NEON SIDE WROCŁAW
Pan Tomasz Kosmalski

PANATO
WIELOBRANŻOWA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Pani Natalia Polakowska
Pani Paulina Ograbisz

TOWARZYSTWO
EDUKACJI OTWARTEJ
Pan Jarosław Traczyński
Pan Mariusz Budzyński

WROCŁAWSKA
FUNDACJA FILMOWA
Pan Paweł Kosuń

PATRONOM
MEDIALNYM:
Media patrons:

AKTIVIST
Pani Sylwia Kawalerowicz
Pani Michał Rakowski
Pani Ola Wiechnik
Pan Mariusz Mikliński
Pan Filip Kalinowski

AMS
Pani Anna Lassota
Pani Agnieszka Stępień

CENTRUM PRASOWE PAP
Pani Marianna Lutomska
Pani Joanna Poros
Pani Małgorzata Kalinowska
Pani Hanna Głogowska

CHARAKTERY
Pan Andrzej Białek

CZASDZIECI.PL
DUŻY FORMAT
Pan Włodek Nowak
Pani Urszula Jabłońska
Pani Beata Jaworowska

FILMPRO

KINO

Pani Irena Gruca
Pani Małgorzata Stasiak
Pan Filip Kovcin

Pan Andrzej Kołodyński
Pan Jacek Cegiełka
Pan Iwona Cegiełkówna

FILMWEB

KMAG

Pan Michał Walkiewicz
Pani Monika Łuczak
Pan Marcin Pietrzyk
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GAZETA.PL

Pani Marta Stefańska
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Pani Katarzyna Stawicka

Pani Monika Sybilska
Pani Paulina Kałka

HIRO

EMPIK

Pan Krzysztof Grabań
Pani Magdalena Dudek
Pani Justyna Szczepanik

Pan Marcin Maćkiewicz
Pani Agnieszka Stępień

FILM&TV KAMERA
Pani Jolanta Tokarczyk
Pani Ewa Kowalska

KIKIMORA
Pani Agnieszka Marszałek
Pani Marta Czyż
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Pani Agata Michalak
Pani Kamila Kornacka
Pan Artur Chmielewski

MALEMEN MAGAZINE
Pani Karolina Zielonka

METRO
Pan Arkadiusz Nowaczyk
Pani Edyta Błaszczak
Pan Piotr Guszkowski

POLITYKA
Pani Joanna Winiarska
Pani Martyna Bunda
Pan Edwin Bendyk
Pan Janusz Wróblewski
Pan Bartek Chaciński
Pan Jacek Żakowski

POLSKIE RADIO
PROGRAM III
Pan Ryszard Jaźwiński
Pan Michał Nogaś
Pani Agnieszka Szydłowska
Pani Katarzyna Borowiecka
Pani Magdalena Angiel-Binek

RADIO BAJKA
Pani Izabela Sobierajska
Pan Mariusz Winiarski

Pan Dyrektor Jerzy Kapuściński
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Pani Katarzyna Michalska
Pani Lidia Wojtkowska
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Pani Anna Orchowska
Pani Joanna Pilarowska
Pani Natalia Ligarzewska

TVP KULTURA
Pani Dyrektor Katarzyna Janowska
Pani Katarzyna Malinowska
Pan Marek Zając
Pan Wojciech Diduszko
Pan Łukasz Knap
Pan Andrzej Rossa

WARSAW FOODIE
Pani Joanna Mróz
Pani Marta Glinka

WYDAWNICTWO MUZA
Pan Aleksander Dunin

PRZYJACIOŁOM
FESTIWALU:
Friends:
Pani Gudrun Basche
Pani Dorota Bąk
Pan Jacek Bławut
Pan Jacek Piotr Bławut
Pan Marcin Borchardt
Pan Rafał Brize
Pani Hanna Bruhin
Pani Dorota Chrobak
Pani Bogumiła Cłapa-Konopka
Pan Maciej Cuske
Pan Piotr Czerkawski
Pani Dorota Delska
Pani Maria Domaradzka
Pani Zofia Domaradzka
Pani Marzena Domarecka
Pani Aleksandra Drzał-Sierocka
Pan Tomasz Fudala
Pan Tomasz Gałkowski
Pani Joanna Gerlee
Pan prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
Pan Szymon Hanczar
Pan Łukasz Hrynkiewicz
Pani Anna Jakucińska
Pani Maria Juszczyk
Pan Wojtek Kałużyński
Pan Łukasz Klimek
Pani Jolanta Knap
Pani Joanna Kollbek
Pan Marek Koterski
Pan Adam Kruk
Pani Anne Marie Kürstein
Pani Katarzyna Lesisz
Pan Grzegorz Lewandowski

Pan Arkadiusz Lewicki
Pan Łukasz Maciejewski
Pani Maria Maj
Pani Maria Marszałek
Pani Anna Mordon
Pan Jakub Mróz
Pan John Nezlek
Pani Joanna Owsianko
Pani Joanna Pacana
Pani Marja Pallassalo
Pani Agata Pawlak
Pani Marta Piegat-Kaczmarczyk
Pan Wiktor Piotrowski
Pani Betty Q
Pan Peter Da Rin
Pan Przemysław Rydzewski
Pani Diana Sałacka
Pani Dominika Siedlecka
Pan Jakub Siedlecki
Pan Grzegorz Skorupski
Pani Małgorzata Strejlau
Pan Iwo Sulka
Pan Stach Szabłowski
Pan Łukasz Szurmiński
Pani Anna Tatarska
Pani Joanna Tereszczuk
Pani Michaela Todorova
Pan Jarosław Tylicki
Pan Arkadiusz Walczak
Pan Jacek Wasilewski
Pan Artur Wolski
Pan Tomasz Wolski
Pan David Zalesky
Pan Marcin Żuk
Pan Bartek Żurawiecki

WARSZAWSKIM
KLUBO-KAWIARNIOM:
Warsaw clubs and cafes:
Eufemia
Grawitacja
Kawiarnia Kafka
Klubokawiarnia Towarzyska
Kosmos Kosmos
my’o’my
Państwomiasto
Powiększenie
Warszawa Powiśle
Wrzenie Świata
Znajomi Znajomych

JUROROM
Jury members
WSZYSTKIM
PANELISTOM
BIORĄCYM UDZIAŁ
W DEBATACH
IAllSPOTKANIACH
the panelists
taking part in the debates
and meetings

WOLONTARIUSZOM
Volunteers
IandINNYM…
others…
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DESIGN :

THE ONLY DOCUMENTARY FESTIVAL IN
SWITZERLAND AND ONE OF THE MOST
IMPORTANT WORLDWIDE WITH ITS EXCLUSIVE
DOC OUTLOOK – INTERNATIONAL MARKET.

IMAGE : ShERMAN’S MARCh — ROSS MCELwEE

NYON: A MUST FOR PROFESSIONALS
AND FILM LOVERS.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CINéMA NYON

DU 25 AVRIL AU 3 MAI 2014
DOC OUTLOOK
INTERNATIONAL MARKET
WWW.VISIONSDUREEL.CH

MAIN SPONSORS

MEDIA PARTNER

1.
2.
3.
4.

#CHICAGOGIRL – THE SOCIAL NETWORK TAKES ON A DICTATOR

(#chicagoGirl. Facebookowa rewolucja), dir. Joe Piscatella, USA, Syria, 2013, 74 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 98

1989 (1989), dir. Michał Bielawski, Poland, 2014, 54 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 168
AHOJ (Ahoj), dir. Maciej Cuske, Poland, 2006, 23 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 188
AI WEIWEI THE FAKE CASE

(Podejrzany: Ai Weiwei) , dir. Andreas Johnsen, Denmark, 2013, 79 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 128

6.

ALPHABET (Alfabet), dir. Erwin Wagenhofer, Austria, Germany, 2013, 107 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 182
AMERICAN VAGABOND

7.

AN AUSCHWITZ. LOVE STORY

5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(Odrzuceni w Ameryce) , dir. Susanna Helke, Finland, Denmark, 2013, 85 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 86

(An Auschwitz. Love Story) , dir. Jacek Bławut, Poland, 1989, 45 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 189

ANA ANA (Jestem sobą), Petr Lom, Corinne van Egeraat, Netherlands, Norway, Egypt, 2013, 75 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 112
ART WAR (Sztuka i rewolucja), dir. Marco Wilms, Germany, 2013, 90 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 154
AS TIME GOES BY IN SHANGHAI

(As Time Goes By w Szanghaju) , dir. Uli Gaulke, Germany, Netherlands, 2013, 90 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 134

ATLAS (Atlas), dir. Antoine D’Agata, France, 2013, 76 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 106
AWAKE IN A BAD DREAM
(Jak w złym śnie) , dir. Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster, Netherlands, 2013, 114 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 154

BARD (Bard), dir. Katarzyna Kościelak, Poland, 2013, 91 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 170
BETTIE PAGE REVEALS ALL
(Odkrywanie Bettie Page) , dir. Mark Mori, USA , 2013, 101 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 157

BEZ TYTUŁU (Bez tytułu), dir. Jacek Bławut, Poland, 1980, 4 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 190
BIG MEN (Zaropiałe grube ryby), dir. Rachel Boynton, USA, Ghana, Nigeria, 2013, 99 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 65
BLOCK PARTY (Block Party), dir. Michel Gondry, USA, 2005, 103 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 176
BLOODY BEANS (Krwawe fasolki), dir. Narimane Mari, Algeria, France, 2013, 77 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 235
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FILMY A-Z WEDŁUG TYTUŁÓW ANGIELSKICH

FILMY A-Z
WEDŁUG TYTUŁÓW ANGIELSKICH

Rencontres internationales
du documentaire de Montréal
Montreal International
Documentary Festival

12-23 nov. 2014
Film submissions: March 3 - May 30
ridm.qc.ca

BORN DEAD

20.

BYDGOSZCZ FROM DAWN TILL DUSK

21.

BYŁEM GENERAŁEM WERMACHTU

22.

C.K.O.D.2 - EVACUATION PLAN

23.
24.
25.

(Born Dead) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2004, 53 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 191
(Bydgoszcz od świtu do zmierzchu) , Poland, 2013/2014, 50 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 148

(Byłem generałem Wermachtu) , dir. Jacek Bławut, Poland, Germany, 1988, 17 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 192

(C.K.O.D.2 - Plan ewakuacji) , dir. Piotr Szczepański, Poland, 2014, 60 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 135

CABARET OF DEATH, THE

(Kabaret śmierci) , dir. Andrzej Celiński, Poland, 2014, 94 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 242

CARBON CROOKS, THE

(Klimatyczni oszuści) , dir. Tom Heinemann, Denmark, 2013, 57 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 70

CATHEDRALS OF CULTURE 3D:
BERLIN PHILHARMONY, LIBRARY OF RUSSIA, HALDEN PRISON

(Świątynie kultury 3D blok 1: Filharmonia Berlińska, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Więzienie Halden) ,
dir. Wim Wenders, Michael Glawogger, Michael Madsen, Germany, Norway, Austria, France, 2014, 3x 26 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 241
26.

CATHEDRALS OF CULTURE 3D:
SALK INSTITUTE, OSLO OPERA HOUSE, CENTRE POMPIDOU

(Świątynie kultury 3D blok 2: Instytut Salka, Opera w Oslo, Centrum Georgesa Pompidou) ,

dir.Robert Redford, Margreth Olin, Karim Ainouz, Germany, Norway, Austria, France, 2014, 3x 26 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 241

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

CERRO TORRE: A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL

(Góra Cerro Torre) , dir. Thomas Dirnhofer, Austria, 2013, 103 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 126

CIRCLE, THE (W kręgu), Stefan Haupt, Switzerland, 2014, 102 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 243
CONCERNING VIOLENCE
(Rozważania o przemocy) , dir. Göran Hugo Olsson, Sweden, USA, Denmark, Finland, 2014, 85 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 60

CONDEMNED, THE (Podwójnie skazani), dir. Nick Read, Russia, UK, 2013, 80 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 88
COOL KIDS OF DEATH GENERATION
(Generacja C.K.O.D.) , dir. Piotr Szczepański, Poland, 2004, 57 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 137

CURTAINS (Ostatki), dir. Andrzej Fidyk, Poland, 1990, 45 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 172
CYRK SKALSKIEGO

(Cyrk Skalskiego) , dir. Jacek Bławut, Poland, 1986, 20 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 193

34.

DANGEROUS ACTS STARRING THE UNSTABLE ELEMENTS OF BELARUS

35.

DECENT ONE, THE

36.
37.

(W rolach głównych: białoruscy wichrzyciele) , dir. Madeleine Sackler, USA, 2013, 78 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 104
(Porządny) , dir. Vanessa Lapa, Austria, Germany, Israel, 2014, 94 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 59

DEKALOG X (Dekalog X), dir. Krzysztof Kieślowski, Poland, 1988, 57 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 194
DEMONSTRATION (Demon-stracja), dir. Victor Kossakovsky & 32 Students, Spain, Russia, 2013, 70 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 99
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39.
40.
41.
42.
43.

DESERT RUNNERS

(Maraton przez pustynię) , dir. Jennifer Steinman, USA, 2013, 99 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 127

DESIGN AH! (Design ah!), dir. Masakazu Sato, Japan, 2012, 12 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 221
DIRECTOR: AN EVOLUTION IN THREE ACTS, THE

(Włoski dom mody - historia w trzech aktach) , dir. Christina Voros, USA, 2013, 95 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 95

DNA DREAMS

(Marzenia o DNA) , dir. Bregtje van der Haak, Netherlands, 2012, 53 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 58

DOGE’S PALACE, THE

(Pałac dożów) , dir. Julia Groszek, Romania, 2012, 27 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 87

DOLLARS FOR A SAINT

(Dolar na Św. Szymona) , dir. Avra Georgiou, Greece, 2013, 58 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 136

45.

DREAM, THE (Kuchnia wszystkich zmysłów), dir. Franc Aleu, Spain, 2014, 82 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 84
DZIEŃ WESELNY. KASIA I WOJTEK

46.

ECOPOLIS CHINA

44.

(Dzień weselny. Kasia i Wojtek) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2001, 27 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 195

(Chińskie ecopolis) , reż Anna-Karin Grönroos, Finland, 2013, 59 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 69

48.

ENERGIZED (Zenergetyzowani), dir. Hubert Canaval, Austria, 2014, 92 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 75
EUGENIC MINDS

49.

EUROPE IN 8 BITS

47.

50.
51.

(Eugenika w praktyce) , dir. Pavel Štingl, Czech Republic, Slovakia, 2013, 76 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 56

(Europa w 8 bitach) , dir. Javier Polo, Spain, 2013, 76 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 149

EVERYDAY REBELLION

(Rewolucja non-stop) , dir. Arash & Arman T. Riahi (The Riahi Brothers), Austria, Switzerland, 2013, 115 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 102

FAREWELL TO HOLLYWOOD

(Pożegnanie z Hollywoodem) , dir. Henry Corra, Regina Nicholson, USA, 2013, 123 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 116

52.

FIRST DAY, THE

53.

FLYING ANNE

54.

(Pierwszy dzień) , dir. Christine Jezior, Sabina Kaluza, Germany, Poland, 2014, 82 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 173
(Latająca Anne) , dir. Catherine von Campen, Netherlands, 2010, 21 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 228

FOUR LETTERS APART – CHILDREN IN THE AGE OF ADHD

(Skazani na ADHD) , dir. Erlend E. Mo, Denmark, Norway, 2013, 87 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 120

55.

GIRL AND A GUN, A

56.

GOOD SON, THE

57.

(Dziewczyna z pistoletem) , dir. Cathryne Czubek, USA, 2013, 76 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 80
(Synek) , Shirly Berkovitz, Israel, 2013, 52 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 131

GREEN PRINCE, THE

(Zielony książę) , dir. Nadav Schirman, Germany, USA, UK, Israel, 2014, 95 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 66
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

HAPPINESS (Kraina szczęścia), dir. Thomas Balmès, France, Finland, 2013, 80 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 83
HEAR THIS!

(Usłysz to!) , dir. Soulaima El Khaldi, Netherlands, 2013, 16 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 227

HILTON! - HERE FOR LIFE

(Hilton dla ubogich) , dir. Virpi Suutari, Finland, 2013, 90 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 81

HUMAN EXPERIMENT, THE

(Testowane na ludziach) , dir. Dana Nachman, Don Hardy, USA, 2013, 91 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 73

I’M POLE (Jestem Polakiem), dir. Paweł Hejbudzki, Poland, 2013, 17 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 100
INREALLIFE (W (nie)realu), dir. Beeban Kidron, UK, 2013, 86 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 93
IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?
(Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy?) , dir. Michel Gondry, France, 2013, 88 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 178

JOURNEY TO JAH

(W drodze do Jah) , dir. Noël Dernesch, Moritz Springer, Germany, Switzerland, 2013, 92 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 143

JOURNEY TO THE SAFEST PLACE ON EARTH

(Szukając idealnego schronu) , dir. Edgar Hagen, Switzerland, 2013, 52 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 72

KALYUG (Kalyug), dir. Juri Mazumdar, Italy, 2013, 74 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 82
KAWALERIA POWIETRZNA

(Kawaleria powietrzna) , dir. Jacek Bławut, Wojciech Maciejewski, Poland, 2000, 27 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 196

KICK OUT YOUR BOSS

(Pozbądź się szefa) , dir. Elisabeth Scharang, Austria, 2013, 90 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 129

KISMET (Turecka telenowela zmienia świat), dir. Nina Maria Paschalidou, Cyprus, Grecja, 2013, 57 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 91
KLINIKA (Klinika), dir. Tomasz Wolski, Poland, 2006, 30 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 197
KOSTKA CUKRU

(Kostka cukru) , dir. Jacek Bławut, Poland, 1986, 9 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 198

73.

KRAJ URODZENIA

74.

LAST CALL

75.
76.
77.
78.

(Kraj urodzenia) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2002, 26 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 199

(Ostatni dzwonek) , dir. Enrico Cerasuolo, Italy, Norway, 2013, 90 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 71

LEADERS

(Przywódcy) , dir. Paweł Ferdek, Poland, 2013, 50 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 225

LET’S MAKE MONEY

(Zaróbmy jeszcze więcej) , dir. Erwin Wagenhofer, Austria, 2008, 110 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 184

LIGHT FLY, FLY HIGH

(Zaciśnij pięści i leć) , dir. Beathe Hofseth, Susann Østigaard, Norway, Denmark, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 132

MANOR, THE

(Niekoszerny rodzinny biznes) , dir. Shawney Cohen, Mike Gallay, Canada, 2013, 78 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 85
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80.
81.
82.

MANUFACTURING CONSENT

(Sfabrykowany ład) , dir. Mark Achbar, Peter Wintonick, Canada, 1992, 165 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 61

MASTER OF THE UNIVERSE

(Władca świata) , dir. Marc Bauder, Austria, Germany, 2013, 88 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 63

MIAŁEM PRZYJACIELA

(Miałem przyjaciela) , dir. Jacek Bławut, Poland 1996, 57 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 200

MICHAEL H. PROFESSION: DIRECTOR

(Michael Haneke. Zawód: reżyser) , dir. Yves Montmayeur, Austria, France, 2013, 92 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 162

84.

MICROTOPIA (Mikrotopia), dir. Jesper Wachtmeister, Sweden, 2013, 52 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 150
MINKOWSKI | SAGA

85.

MISSING PICTURE, THE

83.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

(Minkowski | Saga) , dir. Rafael Lewandowski, Poland, 2013, 85 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 139

(Brakujące zdjęcie) , dir. Rithy Panh, Cambodia, France, 2013, 90 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 109

MODERN SLAVERY

(Niewolnicy XXI wieku) , dir. Tina Davis, Thomas Robsahm, Norway, 2009, 108 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 231

MY 89 GENERATION

(Moje 89 pokolenie) , dir. Paweł Jóźwiak – Rodan, Poland, 2014, 64 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 171

MY LOVE AWAITS ME BY THE SEA

(Moją miłość zostawiłem nad morzem) , dir. Mais Darwazah, Jordan, Denmark, Germany, Palestine, Qatar, 2013, 81 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 113

MY NAME IS SALT

(Sól tej ziemi) , dir. Farida Pacha, Switzerland, India, 2013, 92 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 121

NAD RZEKĄ (Nad rzeką), dir. Janusz Kubik, Poland, 1962, 30 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 201
NAOMI CAMPBEL - IT’S NOT EASY TO BECOME A DIFFERENT PERSON

(Naomi Campbel) , dir. Nicolas Videla, Camila Donoso, Chile, 2013, 80 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 156

NEON (Neon), dir. Eric Bednarski, Poland, 2014, 52 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 151
NEOREALISM: WE WERE NOT JUST BICYCLES THIEVES, THE

(Neorealizm: nie tylko złodzieje rowerów) , dir. Carlo Lizzani, Gianni Bozzacchi, Italy, 2013, 75 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 163

NIENORMALNI (Nienormalni), dir. Jacek Bławut, Poland, 1990, 78 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 202
OFF ROAD (Off Road), dir. Elisa Amoruso, Italy, 2013, 70 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 115
OFF THE BEATEN TRACK

(Na tropie muzyki z Buraka Som Sistema) , dir. Dieter Auner, Ireland, 2010, 87 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 140

97.

OLDSCHOOL RENEGADES

98.

ON THE ART OF WAR

99.

(Oldskulowi renegaci) , dir. Maurice Steenbergen, Netherlands, 2013, 92 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 141

(Sztuka walki) , dir. Luca Bellino, Silvia Luzi, Italy, 2013, 85 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 103

ONCE UPON A FOREST

(Był sobie las) , dir. Luc Jacquet, France, 2013, 78 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 68
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ONE TRACK HEART: THE STORY OF KRISHNA DAS

101.

OPTICAL AXIS

102.

OSTATNI RAZ KAWALER

103.
104.
105.
106.
107.
108.

(Krishna Das) , dir. Jeremy Frindel, USA, India, 2012, 72 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 138
(Punkt widzenia kamery) , dir. Marina Razbezhkina, Russia, 2013, 90 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 89

(Ostatni raz kawaler) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2010, 46 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 203

PARK, THE (Park), dir. Dorota Proba, Monika Proba, Turkey, Poland, 2014, 34 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 101
PAWEŁ (Paweł), dir. Jacek Bławut, Poland, 1998, 25 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 204
PINE RIDGE (Rezerwat Pine Ridge), dir. Anna Eborn, Denmark, 2013, 77 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 118
PIPELINE (Wzdłuż rurociągu), dir. Witalij Manskij, Russia, Czech Republic, Germany, 2013, 117 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 64
POLSKI BOHATER WSPÓŁCZESNY
(Polski bohater współczesny) , dir. Marek Koterski, Poland, 1984, 10 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 205

PRZYCZYNY NARKOMANII

(Przyczyny narkomanii) , dir. Marek Koterski, Poland, 1982, 13 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 206

109.

PUNK SINGER, THE

110.

QUIET ONE, THE

111.
112.
113.
114.

(Punkówa) , dir. Sini Anderson, USA, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 152

(Cicha) , dir. Emelie Wallgren, Ina Holmqvist, Sweden, 2011, 29 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 223

REAL LIFE, THE

(Prawdziwe życie według Simone Weil) , dir. Arnaud Gerber, France, Germany, 2013, 77 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 117

REUNION, THE (Nasza klasa. Spotkanie), dir. Anna Odell, Sweden, 2013, 82min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 236
ROHMER IN PARIS

(Paryż Rohmera) , dir. Richard Misek, UK, 2013, 67 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 164

SAMOTNOŚĆ DŹWIĘKU

(Samotność dźwięku) , dir. Jacek Piotr Bławut, Poland, 2012, 30 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 207

115.

SARNOS – A LIFE IN DIRTY MOVIES, THE

116.

SCATTER MY ASHES AT BERGDORF’S

117.
118.
119.
120.
121.

(Porno saga) , dir. Wiktor Ericksson, Sweden, Norway, 2013, 78 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 158

(Rozrzućcie moje prochy nad świątynią mody) , dir. Matthew Miele, USA, 2013, 89 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 153

SEE SOMETHING SAY SOMETHING

(Zobacz coś, powiedz coś) , dir. Marin Orton, Greg Villalobos, UK, 2010, 10 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 220

SEPIDEH (Sepideh marzy o gwiazdach), dir. Berit Madsen, Denmark, 2013, 90 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 130
SIENIAWKA (Sieniawka), dir. Marcin Malaszczak, Poland, Germany, 2013, 126 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 119
SILK (Projekt Silk), dir. Benjamin Shearn, USA, 2013, 92 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 142
SLEEPLESS IN NEW YORK
(Bezsenność w Nowym Jorku) , dir. Christian Frei, Switzerland, 2013, 92 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 107

Film Index by English Title

100.

FILMY A-Z WEDŁUG TYTUŁÓW ANGIELSKICH

293

123.

ŚLIZGIEM DO NIEBA

(Ślizgiem do nieba) , dir. Jacek Bławut, Poland, 1985, 15 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 210

SONG FROM THE FOREST

(Uciekinier z Nowego Jorku) , dir. Michael Obert, Germany, 2013, 97 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 92

124.

SOUL FOOD STORIES

125.

SPECIAL NEED, THE

126.

STREAM OF LOVE

127.

SUMMER ’82: WHEN ZAPPA CAME TO SICILY

(Soul Food Stories) , dir. Tonislav Hristov, Bulgaria, Finland, 2013, 69 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 90
(Niezwykła potrzeba) , dir. Carlo Zoratti, Germany, Italy, Austria, France, 2013, 84 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 237

(Strumień miłości) , dir. Ágnes Sós, Hungary, 2013, 70 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 159
(Zappa wraca na Sycylię) , dir. Salvo Cuccia, Italy, USA, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 144

129.

SUPERCIĘŻKI (Superciężki), dir. Jacek Bławut, Poland, 1984, 15 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 208
SZCZUR W KORONIE

130.

THIS IS ME AND THAT IS THAT

131.

THORN IN THE HEART, THE

128.

132.
133.

(Szczur w koronie) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2005, 51 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 209
(To ja i tyle) , dir. Ilze Burkovska Jacobsen, Marianne Müller, Norway, 2012, 12 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 221

(Cierń w sercu) , dir. Michel Gondry, France, 2009, 83 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 177

THREE LETTERS FROM CHINA

(Trzy listy z Chin) , dir. Luc Schaedler, Switzerland, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 123

THREE WOMEN

(Trzy kobiety) , Anna Jadowska, Poland, 2013, 72 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 122

134.

THROUGH ELLEN’S EARS

135.

TOUGH COOKIES: THE THREE SISTERS

136.
137.

(Przez uszy Ellen) , dir. Saskia Gubbels, Netherlands, 2011, 17 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 227

(Trzy siostry) , dir. Charlotte Hoogakker, Netherlands, 2013, 23 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 223

TRAFFICKERS, THE (Narkotykowi kurierzy), dir. Avida Livny, Israel, 2008, 58 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 230
TRESPASSING BERGMAN

(Więcej niż Bergman) , dir. Jane Magnusson, Hynek Pallas, Sweden, 2013, 107 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 166

138.

TWIN SISTERS

139.

UNKNOWN KNOWN, THE

140.

VELVET TERRORISTS

141.

VOICES OF EL ALTO

(Bliźniaczki) , dir. Mona Friis Bertheussen, Norway, 2013, 58 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 108

(Wiedzieć czego się nie wie) , dir. Errol Morris, USA, 2013, 103 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 62

(Aksamitni terroryści) , dir. Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes, Slovakia, Croatia, Czech Republic, 2013, 87 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 169
(Głosy z wyżyn) , dir. Benjamin Oroza, Finland, South Africa, 2013, 49 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 110

Film Index by English Title

122.

FILMY A-Z WEDŁUG TYTUŁÓW ANGIELSKICH

295

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

WALKING UNDER WATER

(Badjao. Duchy z morza) , dir. Eliza Kubarska, UK, Poland, 2014, 76 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 79

WATERMARK

(Wodne znaki) , dir. Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky , Canada, 2013, 90 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 74

WE COME AS FRIENDS

(Jesteśmy waszymi przyjaciółmi) , dir. Hubert Sauper, France, Austria, 2014, 110 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 57

WE FEED THE WORLD

(Nakarmimy świat) , dir. Erwin Wagenhofer, Austria, 2005, 96 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 183

WEEKEND OF A CHAMPION

(Weekend z mistrzem) , dir. Frank Simon, Roman Polański, UK, 1972, 80 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 165

WIDOK (Widok), dir. Jacek Bławut, Poland, 1984, 8 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 211
WILD YEARS. THE

(Na gigancie) , dir. Ventura Durall, Spain, Ethiopia, 2013, 70 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 114

WIRTUALNA WOJNA

(Wirtualna wojna) , dir. Jacek Bławut, Poland, 2012, 70 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 212

WOJOWNIK (Wojownik), dir. Jacek Bławut, Poland, 2007, 85 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 213
ŻYCIE WEWNĘTRZNE

(Życie wewnętrzne) , dir. Marek Koterski, Poland, 1986, 85 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 215
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1.

#CHICAGOGIRL. FACEBOOKOWA REWOLUCJA

(#chicagoGirl – The Social Network Takes on a Dictator), reż. Joe Piscatella, USA, Syria, 2013, 74 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 98

2.

1989

3.

AHOJ

4.
5.

(1989), reż. Michał Bielawski, Polska, 2014, 54 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 168

(Ahoj), reż. Maciej Cuske, Polska, 2006, 23 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 188

AKSAMITNI TERRORYŚCI

(Velvet Terrorists), reż. Ivan Ostrochovsky, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes, Słowacja, Chorwacja, Czechy, 2013, 87 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 169

ALFABET

(Alphabet), reż. Erwin Wagenhofer, Austria, Niemcy, 2013, 107 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 182

6.

AN AUSCHWITZ. LOVE STORY

7.

AS TIME GOES BY W SZANGHAJU

8.

(En Auschwitz. Love Story), reż. Jacek Bławut, Polska, 1989, 45 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 189
(As Time Goes By In Shanghai), reż. Uli Gaulke, Niemcy, Holandia, 2013, 90 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 134

ATLAS

(Atlas), reż. Antoine D’Agata, Francja, 2013, 76 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 106

9.

BADJAO. DUCHY Z MORZA

10.

BARD

11.
12.
13.
14.

(Walking Under Water), reż. Eliza Kubarska, Wielka Brytania, Polska, 2014, 76 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 79
(Bard), reż. Katarzyna Kościelak, Polska, 2013, 91 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 170

BEZ TYTUŁU

(Bez tytułu), reż. Jacek Bławut, Polska, 1980, 4 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 190

BEZSENNOŚĆ W NOWYM JORKU

(Sleepless in New York), reż. Christian Frei, Szwajcaria, 2013, 92 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 107

BLIŹNIACZKI

(Twin Sisters), reż. Mona Friis Bertheussen, Norwegia, 2013, 58 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 108

BLOCK PARTY

(Block Party), reż. Michel Gondry, USA, 2005, 103 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 176
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P A N O R A M A

BORN DEAD

16.

BRACIA

17.
18.

(Born Dead), reż. Jacek Bławut, Polska, 2004, 53 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 191

(2Brothers), reż. Hilt Lochten, Holandia, 2010, 15 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 220

BRAKUJĄCE ZDJĘCIE

(The Missing Picture), reż. Rithy Panh, Kambodża, Francja, 2013, 90 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 109

BYDGOSZCZ OD ŚWITU DO ZMIERZCHU

(Bydgoszcz from Dawn till Dusk), Polska, 2013/2014, 50 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 148

19.

BYŁ SOBIE LAS

20.

BYŁEM GENERAŁEM WERMACHTU

21.

C.K.O.D.2 - PLAN EWAKUACJI

22.

CHIŃSKIE ECOPOLIS

23.

CICHA

24.

CIERŃ W SERCU

25.

CYRK SKALSKIEGO

26.
27.
28.
29.

(Once Upon a Forest), reż. Luc Jacquet, Francja, 2013, 78 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 68

(Byłem generałem Wermachtu), reż. Jacek Bławut, Polska, Niemcy, 1988, 17 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 192
(C.K.O.D.2 - Evacuation Plan), reż. Piotr Szczepański, Polska, 2014, 60 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 135

(Ecopolis China), reż Anna-Karin Grönroos, Finlandia, 2013, 59 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 69
(The Quiet One), reż. Emelie Wallgren, Ina Holmqvist, Szwecja, 2011, 29 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 223
(The Thorn in the Heart), reż. Michel Gondry, Francja, 2009, 83 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 177

(Cyrk Skalskiego), reż. Jacek Bławut, Polska, 1986, 20 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 193

CZY NOAM CHOMSKY JEST WYSOKI CZY SZCZĘŚLIWY?

(Is the Man Who Is Tall Happy?), reż. Michel Gondry, Francja, 2013, 88 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 178

DEKALOG X

(Dekalog X), reż. Krzysztof Kieślowski, Polska, 1988, 57 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 194

DEMON-STRACJA

(Demonstration), reż. Wiktor Kossakowski i 32 studentów, Hiszpania, Rosja, 2013, 70 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 99

DESIGN AH!

(Design ah!), reż. Masakazu Sato, Japonia, 2012, 12 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 221

30.

DOLAR NA ŚW. SZYMONA

31.

DZIEŃ WESELNY. KASIA I WOJTEK

32.

DZIEWCZYNA Z PISTOLETEM

33.

EUGENIKA W PRAKTYCE

(Dollars for a Saint), reż. Avra Georgiou, Grecja, 2013, 58 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 136
(Dzień weselny. Kasia i Wojtek), reż. Jacek Bławut, Polska, 2001, 27 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 195

(Girl and a Gun, A), reż. Cathryne Czubek, USA, 2013, 76 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 80

(Eugenic Minds), reż. Pavel Štingl, Czechy, Słowacja, 2013, 76 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 56
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35.

EUROPA W 8 BITACH

(Europe in 8 Bits), reż. Javier Polo, Hiszpania, 2013, 76 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 149

GENERACJA C.K.O.D.

(Cool Kids of Death Generation), reż. Piotr Szczepański, Polska, 2004, 57 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 137

36.

GŁOSY Z WYŻYN

37.

GÓRA CERRO TORRE

38.

HILTON DLA UBOGICH

39.

(Voices of El Alto), reż. Benjamin Oroza, Finlandia, RPA, 2013, 49 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 110
(Cerro Torre: A Snowball’s Chance in Hell), reż. Thomas Dirnhofer, Austria, 2013, 103 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 126

(Hilton! - Here for Life), reż. Virpi Suutari, Finlandia, 2013, 90 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 81

JAK W ZŁYM ŚNIE

(Awake in a Bad Dream), reż. Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster, Holandia, 2013, 114 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 111

40.

JESTEM POLAKIEM

41.

JESTEM SOBĄ

42.

(I’m Pole), reż. Paweł Hejbudzki, Polska, 2013, 17 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 100

(ANA ANA), Petr Lom, Corinne van Egeraat, Holandia, Norwegia, Egipt, 2013, 75 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 112

JESTEŚMY WASZYMI PRZYJACIÓŁMI

(We Come As Friends), reż. Hubert Sauper, Francja, Austria, 2014, 110 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 57

43.

KABARET ŚMIERCI

44.

KALYUG

45.

(The Cabaret of Death), reż. Andrzej Celiński, Polska, 2014, 94 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 242
(Kalyug), reż. Juri Mazumdar, Włochy, 2013, 74 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 82

KAWALERIA POWIETRZNA

(Kawaleria powietrzna), reż. Jacek Bławut, Wojciech Maciejewski, Polska, 2000, 27 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 196

46.

KLIMATYCZNI OSZUŚCI

47.

KLINIKA

48.
49.

(The Carbon Crooks), reż. Tom Heinemann, Dania, 2013, 57 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 70
(Klinika), reż. Tomasz Wolski, Polska, 2006, 30 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 197

KOSTKA CUKRU

(Kostka cukru), reż. Jacek Bławut, Polska, 1986, 9 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 198

KRAINA SZCZĘŚCIA

(Happiness), reż. Thomas Balmès, Francja, Finlandia, 2013, 80 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 83

50.

KRAJ URODZENIA

51.

KRISHNA DAS

52.

(Kraj urodzenia), reż. Jacek Bławut, Polska, 2002, 26 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 199
(One Track Heart: The Story of Krishna Das), reż. Jeremy Frindel, USA, Indie, 2012, 72 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 138

KRWAWE FASOLKI

(Bloody Beans), reż. Narimane Mari, Algeria, Francja, 2013, 77 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 235
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KUCHNIA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW

54.

LATAJĄCA ANNE

55.

MARATON PRZEZ PUSTYNIĘ

56.

MARZENIA O DNA

57.

(The Dream), reż. Franc Aleu, Hiszpania, 2014, 82 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 84
(Flying Anne), reż. Catherine von Campen, Holandia, 2010, 21 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 238
(Desert Runners), reż. Jennifer Steinman, USA, 2013, 99 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 127

(DNA Dreams), reż. Bregtje van der Haak, Holandia, 2012, 53 min ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 58

MIAŁEM PRZYJACIELA

(Miałem przyjaciela), reż. Jacek Bławut, Polska 1996, 57 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 200

58.

MICHAEL HANEKE. ZAWÓD: REŻYSER

59.

MIKROTOPIA

60.

MINKOWSKI | SAGA

61.

(Michael H. Profession: Director), reż. Yves Montmayeur, Austria, Francja, 2013, 92 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 162
(Microtopia), reż. Jesper Wachtmeister, Szwecja, 2013, 52 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 150

(Minkowski | Saga), reż. Rafael Lewandowski, Poland, 2013, 85 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 139

MOJĄ MIŁOŚĆ ZOSTAWIŁEM NAD MORZEM

(My Love Awaits Me by the Sea), reż. Mais Darwazah, Jordania, Niemcy, Palestyna, Katar, 2013, 81 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 113

62.

MOJE 89 POKOLENIE

63.

NA GIGANCIE

(My 89 Generation), reż. Paweł Jóźwiak – Rodan, Polska, 2014, 64 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 171

(The Wild Years), reż. Ventura Durall, Hiszpania, Etiopia, 2013, 70 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 114

64.

NA TROPIE MUZYKI Z BURAKA SOM SISTEMA

65.

NAD RZEKĄ

66.

NAKARMIMY ŚWIAT

67.

(Off the Beaten Track), reż. Dieter Auner, Irlandia, 2010, 87 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 140

(Nad rzeką), reż. Janusz Kubik, Polska, 1962, 30 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 201

(We Feed the World), reż. Erwin Wagenhofer, Austria, 2005, 96 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 183

NAOMI CAMPBEL

(Naomi Campbel - It’s not Easy to Become a Different Person), reż. Nicolas Videla, Camila Donoso, Chile, 2013, 80 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 156

68.

NARKOTYKOWI KURIERZY

69.

NASZA KLASA. SPOTKANIE

70.

NEON

71.

(The Traffickers), reż. Avida Livny, Izrael, 2008, 58 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 230
(The Reunion), reż. Anna Odell, Szwecja, 2013, 82min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 236

(Neon), reż. Eric Bednarski, Polska, 2014, 52 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 151

NEOREALIZM: NIE TYLKO ZŁODZIEJE ROWERÓW

(The Neorealism: We Were Not Just Bicycles Thieves), reż. Carlo Lizzani, Gianni Bozzacchi, Włochy, 2013, 75 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 163
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53.
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NIEKOSZERNY RODZINNY BIZNES

73.

NIENORMALNI

(The Manor), reż. Shawney Cohen, Mike Gallay, Kanada, 2013, 78 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 85

(Nienormalni), reż. Jacek Bławut, Polska, 1990, 78 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 202

74.

NIEWOLNICY XXI WIEKU

75.

NIEZWYKŁA POTRZEBA

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

(Modern Slavery), reż. Tina Davis, Thomas Robsahm, Norwegia, 2009, 108 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 231

(The Special Need), reż. Carlo Zoratti, Niemcy, Włochy, Austria, Francja, 2013, 84 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 237

ODKRYWANIE BETTIE PAGE

(Bettie Page Reveals All), reż. Mark Mori, USA, 2013, 101 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 157

ODRZUCENI W AMERYCE

(American Vagabond), reż. Susanna Helke, Finlandia, Dania, 2013, 85 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 86

OFF ROAD

(Off Road), reż. Elisa Amoruso, Włochy, 2013, 70 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 115

OLDSKULOWI RENEGACI

(Oldschool Renegades), reż. Maurice Steenbergen, Holandia, 2013, 92 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 141

OSTATKI

(Curtains), reż. Andrzej Fidyk, Polska, 1990, 45 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 172

OSTATNI DZWONEK

(Last Call), reż. Enrico Cerasuolo, Włochy, Norwegia, 2013, 90 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 71

OSTATNI RAZ KAWALER

(Ostatni raz kawaler), reż. Jacek Bławut, Polska, 2010, 46 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 203

PAŁAC DOŻÓW

(The Doge’s Palace), reż. Julia Groszek, Rumunia, 2012, 27 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 87

84.

PARK

85.

PARYŻ ROHMERA

(The Park), reż. Dorota Proba, Monika Proba, Turcja, Polska, 2014, 34 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 101

(Rohmer in Paris), reż. Richard Misek, Wielka Brytania, 2013, 67 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 164

86.

PAWEŁ

87.

PIERWSZY DZIEŃ

88.

PODEJRZANY: AI WEIWEI

89.

PODWÓJNIE SKAZANI

90.

(Paweł), reż. Jacek Bławut, Polska, 1998, 25 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 204

(The First Day), reż. Christine Jezior, Sabina Kaluza, Niemcy, Polska, 2014, 82 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 173

(Ai Weiwei The Fake Case), reż. Andreas Johnsen, Dania, 2013, 79 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 128

(The Condemned), reż. Nick Read, Rosja, Wielka Brytania, 2013, 80 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 88

POLSKI BOHATER WSPÓŁCZESNY

(Polski bohater współczesny), reż. Marek Koterski, Polska, 1984, 10 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 205
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PORNO SAGA

(The Sarnos – A life in Dirty Movies), reż. Wiktor Ericksson, Szwecja, Norwegia, 2013, 78 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 158

92.

PORZĄDNY

93.

POZBĄDŹ SIĘ SZEFA

94.

POŻEGNANIE Z HOLLYWOODEM

(The Decent One), reż. Vanessa Lapa, Austria, Niemcy, Izrael, 2014, 94 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 59

(Kick out Your Boss), reż. Elisabeth Scharang, Austria, 2013, 90 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 129

(Farewell to Hollywood), reż. Henry Corra, Regina Nicholson, USA, 2013, 123 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 116

95.

PRAWDZIWE ŻYCIE WEDŁUG SIMONE WEIL

96.

PROJEKT SILK

97.
98.
99.

(The Real Life), reż. Arnaud Gerber, Francja, Niemcy, 2013, 77 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 117

(Silk), reż. Benjamin Shearn, USA, 2013, 92 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 142

PRZEZ USZY ELLEN

(Through Ellen’s Ears), reż. Saskia Gubbels, Holandia, 2011, 17 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 227

PRZYCZYNY NARKOMANII

(Przyczyny narkomanii), reż. Marek Koterski, Polska, 1982, 13 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 206

PRZYWÓDCY

(Przywódcy), reż. Paweł Ferdek, Polska, 2013, 50 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 225

100.

PUNKÓWA

101.

PUNKT WIDZENIA KAMERY

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

(The Punk Singer), reż. Sini Anderson, USA, 2013, 80 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 152

(Optical Axis), reż. Marina Razbezhkina, Rosja, 2013, 90 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 89

REWOLUCJA NON-STOP

(Everyday Rebellion), reż. Arash & Arman T. Riahi (Bracia Riahi), Austria, Szwajcaria, 2013, 115 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 102

REZERWAT PINE RIDGE

(Pine Ridge), reż. Anna Eborn, Dania, 2013, 77 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 118

ROZRZUĆCIE MOJE PROCHY NAD ŚWIĄTYNIĄ MODY

(Scatter My Ashes at Bergdorf’s), reż. Matthew Miele, USA, 2013, 89 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 153

ROZWAŻANIA O PRZEMOCY

(Concerning Violence), reż. Göran Hugo Olsson, Szwecja, USA, Dania, Finlandia, 2014, 85 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 60

SAMOTNOŚĆ DŹWIĘKU

(Samotność dźwięku), reż. Jacek Piotr Bławut, Polska, 2012, 30 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 207

SEPIDEH MARZY O GWIAZDACH

(Sepideh), reż. Berit Madsen, Dania, 2013, 90 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 130

SFABRYKOWANY ŁAD

(Manufacturing Consent), reż. Mark Achbar, Peter Wintonick, Kanada, 1992, 165 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 61

SIENIAWKA

(Sieniawka), reż. Marcin Malaszczak, Polska, Niemcy, 2013, 126 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 119
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SKAZANI NA ADHD

111.

SOUL FOOD STORIES

112.

(Four Letters Apart – Children in the Age of ADHD), reż. Erlend E. Mo, Dania, Norwegia, 2013, 87 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 120

(Soul Food Stories), reż. Tonislav Hristov, Bulgaria, Finlandia, 2013, 69 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 90

SÓL TEJ ZIEMI

(My Name Is Salt), reż. Farida Pacha, Szwajcaria, Indie, 2013, 92 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 121

113.

STRUMIEŃ MIŁOŚCI

114.

SUPERCIĘŻKI

115.

SYNEK

116.

SZCZUR W KORONIE

117.

SZTUKA I REWOLUCJA

118.
119.
120.
121.

(Stream of Love), reż. Ágnes Sós, Węgry, 2013, 70 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 159
(Superciężki), reż. Jacek Bławut, Polska, 1984, 15 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 208
(The Good Son), Shirly Berkovitz, Izrael, 2013, 52 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 131

(Szczur w koronie), reż. Jacek Bławut, Polska, 2005, 51 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 209
(Art War), reż. Marco Wilms, Niemcy, 2013, 90 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 154

SZTUKA WALKI

(On the Art of War), reż. Luca Bellino, Silvia Luzi, Włochy, 2013, 85 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 103

SZUKAJĄC IDEALNEGO SCHRONU

(Journey to the Safest Place on Earth), reż. Edgar Hagen, Szwajcaria, 2013, 52 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 72

ŚLIZGIEM DO NIEBA

(Ślizgiem do nieba), reż. Jacek Bławut, Polska, 1985, 15 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 210

ŚWIĄTYNIE KULTURY 3D BLOK 1:
FILHARMONIA BERLIŃSKA, ROSYJSKA BIBLIOTEKA NARODOWA, WIĘZIENIE HALDEN

(Cathedrals of Culture 3D: Berlin Philharmony, Library of Russia, Halden Prison),
reż. Wim Wenders, Michael Glawogger, Michael Madsen, Niemcy, Norwegia, Austria, Francja, 2014, 3x 26 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 241
122.

ŚWIĄTYNIE KULTURY 3D BLOK 2:
INSTYTUT SALKA, OPERA W OSLO, CENTRUM GEORGESA POMPIDOU

(Cathedrals of Culture 3D: Salk Institute, Oslo Opera House, Centre Pompidou),
reż.Robert Redford, Margreth Olin, Karim Ainouz, Niemcy, Norwegia, Austria, Francja, 2014, 3x 26 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 241

123.

TESTOWANE NA LUDZIACH (The Human Experiment),

124.

TO JA I TYLE

125.
126.

reż. Dana Nachman, Don Hardy, USA, 2013, 91 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 73

(This Is Me and That Is That), reż. Ilze Burkovska Jacobsen, Marianne Müller, Norwegia, 2012, 12 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 221

TRZY KOBIETY

(Three Women), Anna Jadowska, Polska, 2013, 72 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 122

TRZY LISTY Z CHIN

(Three Letters from China), reż. Luc Schaedler, Szwajcaria, 2013, 80 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 123
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TRZY SIOSTRY

(Tough Cookies: The Three Sisters), reż. Charlotte Hoogakker, Holandia, 2013, 23 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 223

128.

TURECKA TELENOWELA ZMIENIA ŚWIAT

129.

UCIEKINIER Z NOWEGO JORKU

130.

USŁYSZ TO!

131.
132.
133.

(Kismet), reż. Nina Maria Paschalidou, Cypr, Grecja, 2013, 57 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 91

(Song from the Forest), reż. Michael Obert, Niemcy, 2013, 97 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 92

(Hear this!), reż. Soulaima El Khaldi, Holandia, 2013, 16 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 227

W (NIE)REALU

(InRealLife), reż. Beeban Kidron, Wielka Brytania, 2013, 86 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 93

W DRODZE DO JAH

(Journey to Jah), reż. Noël Dernesch, Moritz Springer, Niemcy, Szwajcaria, 2013, 92 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 143

W KRĘGU

(The Circle), Stefan Haupt, Szwajcaria, 2014, 102 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 243

134.

W ROLACH GŁÓWNYCH: BIAŁORUSCY WICHRZYCIELE

135.

WEEKEND Z MISTRZEM

136.

WIDOK

137.

WIEDZIEĆ CZEGO SIĘ NIE WIE

138.

WIĘCEJ NIŻ BERGMAN

139.

WIRTUALNA WOJNA

140.

WŁADCA ŚWIATA

141.

(Dangerous Acts Starring the Unstable Elements of Belarus), reż. Madeleine Sackler, USA, 2013, 78 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 104
(Weekend of a Champion), reż. Frank Simon, Roman Polański, Wielka Brytania, 1972, 80 min �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 165

(Widok), reż. Jacek Bławut, Polska, 1984, 8 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 211
(The Unknown Known), reż. Errol Morris, USA, 2013, 103 min��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 62
(Trespassing Bergman), reż. Jane Magnusson, Hynek Pallas, Szwecja, 2013, 107 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 166

(Wirtualna wojna), reż. Jacek Bławut, Polska, 2012, 70 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 212
(Master of the Universe), reż. Marc Bauder, Austria, Niemcy, 2013, 88 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 63

WŁOSKI DOM MODY - HISTORIA W TRZECH AKTACH

(The Director: An Evolution in Three Acts), reż. Christina Voros, USA, 2013, 95 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 95

142.

WODNE ZNAKI

143.

WOJOWNIK

144.

WZDŁUŻ RUROCIĄGU

145.

ZACIŚNIJ PIĘŚCI I LEĆ

(Watermark), reż. Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky , Kanada, 2013, 90 min ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 74

(Wojownik), reż. Jacek Bławut, Polska, 2007, 85 min�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 213
(Pipeline), reż. Witalij Manskij, Rosja, Czechy, Niemcy, 2013, 117 min������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 64
(Light Fly, Fly High), reż. Beathe Hofseth, Susann Østigaard, Norwegia, Dania, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 132
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ZAPPA WRACA NA SYCYLIĘ

147.

ZAROPIAŁE GRUBE RYBY

(Summer ’82: When Zappa Came to Sicily), reż. Salvo Cuccia, Włochy, USA, 2013, 80 min ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 144

(Big Men), reż. Rachel Boynton, USA, Ghana, Nigeria, 2013, 99 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 65

148.

ZARÓBMY JESZCZE WIĘCEJ

149.

ZENERGETYZOWANI

150.

ZIELONY KSIĄŻĘ

151.
152.

(Let’s Make Money), reż. Erwin Wagenhofer, Austria, 2008, 110 min�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 184
(Energized), reż. Hubert Canaval, Austria, 2014, 92 min ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 75

(The Green Prince), reż. Nadav Schirman, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Izrael, 2014, 95 min����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 66

ZOBACZ COŚ, POWIEDZ COŚ

(See Something Say Something), reż. Marin Orton, Greg Villalobos, Wielka Brytania, 2010, 10 min �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 220

ŻYCIE WEWNĘTRZNE

(Życie wewnętrzne), reż. Marek Koterski, Polska, 1986, 85 min���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������STR. 215
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NOTES

316

NOTES

317

NOTES

318

NOTES

320

