
KRÓTKA FABUŁA - BLOK I

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Panczyk, 
Polska, 21:35
3. Mój Brat Rybak, reż. Alicja Sokół, Polska, 19:09
4. Stancja, reż. Adrian Apanel, Polska, 30:00
5. Inherent, reż. Nicolai G.H. Johansen, Dania, 16:12

Czas trwania: ok. 115 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Goose, reż. Maria Wider, Polska, 30:00
2. Niewolnik, reż. Grzegorz Piekarski, Polska, 29:31
3. Dzieci i Ryby, reż. Gracjana Piechula, Polska, 
13:47
4. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
Koshin, Ukraina, 35:00

Czas trwania: ok. 110 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00
2. Warzywa i owoce, reż. Maciej Jankowski, 
Polska, 26:17
3. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 
18:53
4. Funeralia, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Polska, 
14:58

Czas trwania: ok. 80 min

SHORT ANIMA / KRÓTKIE ANIMACJE

1. Password to the  * * * * *, reż. Adél Szegedi, Wlk. 
Brytania, 1:40
2. A Body, reż. Milena Tipaldo, Włochy, 2:10
3. Show(er), reż. Julia Hazuka, Polska, 1:47
4. A Short Film About Solitude, reż. Maciek Stęp-
niewski, Polska 3:12
5. Way Too American Film, reż. Dawid Jezierski, 
Polska, 5:45
6. True stars live in the darkness, reż. Anastasiia 
Martyniuk Ukraina, 3:35
7. The Weird, reż. Roman Dzvonkovsky, Ukraina, 
3:28
8. El Mago Georges, reż. Katalin Egely, Argentyna, 
4:17
9. Insekt, reż. Marcin Podolec, Polska, 29:50
10. Who’s on a lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 
4:16
11. Sou a Tigresa, reż. Jairo Neto, Brazylia, 3:42
12. Good Night Mr Ted, reż. Nicolás Sole Allignani, 
Argentyna, 10:45
13. LOOP, reż. Pablo Polledri, Hiszpania, 8:00
14. Red Giant, reż. Anne Verbeure, Belgia, 10:14
15. There is Nothing Nice Deep Within, reż. Fiorella 
Spitzer, Węgry, 7:35

Czas trwania: ok. 100 min

Wybrane filmy mogą być zarpezentowane jedynie 
w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Szcze-
gółowe opisy oraz informacje o każdym tytule - na 
stronie festiwalu: www.sff.pl

4.06.2022 | SOBOTA

TEATR BOTO
16:00 / DOK.PL / Film balkonowy / reż. Paweł 
Łoziński, Polska, 2022, 100 min
18:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Oslo, 31 sierpnia 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min
20:00 / Konkurs krótkich fabuł – cz. I

5.06.2022 | NIEDZIELA

GRAND HOTEL / wejście / przed hotelem
12:00 Start Spaceru Filmowego szlakiem sopoc-
kich planów filmowych – wstęp wolny

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
14:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. II
17:00 / DOK.PL / Everybody Wants to go to 
Heaven / reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 
49 min – pokaz przedpremierowy
18.15 / SPECTRUM / C’mon C’mon / reż. Mike 
Mills, USA, 2021, 108 min
20:30 / SPECTRUM / Historia mojej żony / 
reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja, 2021, 169 min

TEATR BOTO
16:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. III
18:15 / Konkurs krótkich animacji
20:30 / NOWE WIZJE / The Den / reż. Beatrice 
Baldacci, Włochy, 2021, 90 min – pokaz przedpre-
mierowy

6.06.2022 | PONIEDZIAŁEK

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
15:00 / Krótkie filmy z Ukrainy (wybrane filmy z 
bloków konkursowych), 90 min
17:00 / DOK.PL / Ucieczka na Srebrny Glob / reż. 
Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min
18:45 / SPECTRUM / Córka / reż. Maggie Gyllenha-
al, USA, Wlk. Bryt., 2021, 121 min
21:00 / POKAZ CHARYTATYWNY KINA UKRAIŃ-
SKIEGO / Atlantyda / reż. Valentyn Vasyanovych, 
Ukraina, 2019, 106 min

7.06.2022 | WTOREK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Piosenki o miłości / 
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min
MULTIKINO – SALA 3

19:00 / SPECTRUM / Yang / reż. Kogonada, USA, 
2022, 96 min – pokaz przedpremierowy
21:00 / SPECTRUM / Chiara / reż.  Jonas Carpigna-
no, Francja, Włochy / 2021 / 121 min

8.06.2022 | ŚRODA

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / DOK.PL / Polaków portret własny / 
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min – pokaz 
przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
19.15 / NOWE WIZJE / Girl Picture – Dziewczyny 
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / NOWE WIZJE / Inni ludzie / reż. Aleksan-
dra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

OPERA LEŚNA
20:00 / KONCERT MUZYKI FILMOWEJ: 
La Dolce Vita? / Paulina Przybysz, Justyna Święs 
(The Dumplings), Sebastian Lipiński, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą
Rafała Janiaka

9.06.2022 | CZWARTEK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Carajita / reż. Silvina Schni-
cer, Ulises Porra, Argentyna, Republika Dominikań-
ska, 2021, 89 min – pokaz przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / KINO SKANDYNAWSKIE / Najgorszy 
człowiek na świecie / reż. Joachim Trier, Norwegia, 
2021, 128 min
21:00 / NOWE WIZJE / Zdarzyło się / reż. Audrey 
Diwan, Francja, 2021, 100 min – pokaz przedpre-
mierowy

KLUBOGALERIA 3 SIOSTRY
20:00 / Maraton animowanych teledysków
z Festiwalu Cinematika 2021 – wstęp wolny

10.06.2022 | PIĄTEK

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Człowiek z kamerą filmową – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Me & The Beasts / 
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min - 
pokaz przedpremierowy
18:30 / PREMIERA / Na białym koniu / reż. Cezary 
Hładki, Polska, 2021, 23 min 

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / SPECTRUM / Matki Równoległe / 
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min
21:00 / SPECTRUM / Hazardzista / reż.  Paul 
Schrader / USA, Wlk. Brytania, 2021, 109 min

GOYKI 3 ART INKUBATOR
wydarzenia plenerowe
21:30 / KINO SKANDYNAWSKIE / Thelma / 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min – 
wstęp wolny
22:00-23:30 / Obłoki Lema – instalacja multime-
dialna * – wstęp wolny

11.06.2022 | SOBOTA

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Nosferatu, symfonia grozy – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / DOK.PL / Rozkołys / reż. Łukasz Ratuski, 
Polska, 2021, 71 min – pokaz przedpremierowy
18.45 / SPECTRUM / Księgarnia w Paryżu / 
reż. Sergio Castellitto, Włochy, Francja, 2021, 
89 min – pokaz przedpremierowy
20.30 / SPECTRUM / Ennio / reż. Giuseppe 
Tornatore, Włochy, 2021, 150 min – pokaz przed-
premierowy

12.06.2022 | NIEDZIELA

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Niewiniątka / 
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min – pokaz 
przedpremierowy
19.15 / SPECTRUM / Paryż, 13 dzielnica / 
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / SPECTRUM / Kolano Ahed / reż. Nadav 
Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min – pokaz 
przedpremierowy

PROGRAM 
FESTIWALU

Tegoroczna edycja koncertu odbędzie się pod 
hasłem przewodnim „La Dolce Vita?” i jest 
poświęcona muzyce z filmów, realizowanych na 
południu Europy. 

W programie koncertu wybrzmią m.in. filmowe 
utwory z klasyki kina, jak tytułowa „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego, „Cinema Paradiso” i „Malena” 
Giuseppe Tornatore oraz „Ojciec Chrzestny” 
Francisa Forda Coppoli, poprzez kultowe produkcje 
z lat 90. „Wielki Błękit” Luca Bessona oraz „Ukryte 
pragnienia” Bernardo Bertolucciego a także 
współczesne utwory z filmów „Call me by your 
name” Luci Guadagnino, „Wielkie Piękno” oraz 
„Młodość” Paolo Sorrentino, „The American” 
Antona Corbijna, „House of Gucci” Ridleya Scotta 
oraz z ostatnie dwa filmy o przygodach agenta 007 
„Spectre” i „No time to die”, którego duża część 
akcji rozgrywa się we Włoszech a także „Wonder 
Woman” Patty Jenkins.

Na scenie Opery Leśnej gościnnie wystąpią: 
Paulina Przybysz oraz Justyna Święs, czyli połowa 
duetu The Dumplings, która pojawi się nie tylko 
na scenie ale i na festiwalowym ekranie w filmie 
„Piosenki o Miłości” (projekcja w Multikinie).

Koncert podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicz-
nymi aranżami i remiksami klasycznych utworów. 
Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Rafała Janiaka wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Elektroniczne aranże filmowych 
utworów skomponuje i wykona Sebastian Lipiński 
z trójmiejskiego zespołu BYTY.

Zabrzmią nowe aranże wielkich kompozytorów 
muzyki filmowej, w tym m.in. Ennnio Morricone, 
Nino Roty, i Hansa Zimmera a także: Florence + 
The Machine, Moderat, Eurythmics, Portishead, 
Hooverphonic a nawet Bob Sinclar.

W PROGRAMIE MUZYKA Z FILMÓW:

Wonder Woman
007: Spectre
007: Nie czas umierać
Ojciec Chrzestny
Dom Gucci
Malena
Cinema Paradiso
Wielki Błękit
La Dolce Vita
Wielkie Piękno 
Młodość
The American
Włoska Robota
Call me by your name
Ukryte Pragnienia

Bilety od 59 do 129 zł dostępne na www.sff.pl oraz 
w Informacji Turystycznej oraz salonach Empik.

7. KONCERT 
MUZYKI FILMOWEJ

spectre, nie czas umierać,
wonder woman, dom gucci,
ojciec chrzestny, malena,
wielkie piękno i inne filmy

8.06 / g. 20:00
opera leśna

DRUGIE ŚNIADANIE Z NIEMYM KINEM

Drugie śniadania z niemym kiniem powracają do 
Dwóch Zmian. Zapraszamy na dowolne śniadanie 
z menu Dwóch Zmian – tradycyjne oraz wegańskie 
do którego w dwóch kolejnych dniach wyświetlimy 
dwa nieme klasyki, do których muzykę nagrali trój-
miejscy twórcy w ramach projektu online „Nieme 
Nieme – historia kina niemego na żywo”.

W programie pokazów:

10.06, godz. 12:00 / Człowiek z kamerą filmową
11.06, godz. 12:00 / Nosferatu, symfonia grozy

Wstęp wolny

FILMOWY SPACER PO SOPOCIE
Wielka historia w sopockich kadrach

Wydaje się to niemożliwe by z filmów realizowa-
nych w Sopocie ułożyć historię Polski ostatnich 50 
lat. Na spacerze filmowym chcemy pokazać, że z 
kadrów wyczytać można klimat poszczególnych 
epok i charakter zmian. Twórcy filmów fabular-
nych pokazali bowiem w ich tle najważniejsze 
wydarzenia II połowy XX wieku. Zatrzymamy się w 
najbardziej znanych punktach miasta, m. in. przy 
molo, obok Łazienek Południowych, na Placu Unii 
Europejskiej, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
i opowiemy m. in. o takich filmach, jak: Ile waży 
koń trojański, Sztos 2, Reich, 07 zgłoś się, Układ 
zamknięty. Udział w spacerze jest bezpłatny

OBŁOKI LEMA:
INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna na elewacji budynku 
Goyki 3 Art Inkubator w hołdzie 101 urodzin Sta-
nisława Lema, w oparciu o jego powieść „Obłoki 
Maggelana” oraz czechosłowacką ekranizację 
„Ikaria XB-1”. Wstęp wolny

Instalacja będzie działać w godzinach
22:00-23:30 w dniu 10.06.2022

Instalacja autorstwa Michała Grubmana – Dyrek-
tora Sopot Film Festiwalu, zrealizowana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Sopotu Jacka 
Karnowskiego.

KRÓTKA FABUŁA i ANIMACJA
Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra, Piotr 
Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Marcin 
Czarnik i inni w kinie krótkich fabuł. 

KRÓTKIE FILMY UKRAIŃSKIE
(filmy powtórkowe z bloków I-III)

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
3. Koshin, Ukraina, 35:00
4. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 18:53
Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00

Czas trwania: ok. 102 min

WIECZÓR KRÓTKICH ANIMACJI W KLUBOGALERII 
3 SIOSTRY

Zestaw animowanych teledysków z całego świata 
z II konkursu gdańskiego festiwalu Cinemati-
ka – Muzyka Filmowa + Kino, który odbył się w 
listopadzie 2021 roku w Gdańsku. 

Lista teledysków dostępna na stronie festiwalu:
www.cinematika.pl

POZOSTAŁE DZIAŁANIA FILMOWE

Bilety na pokazy filmowe: 16 zł / Karnet 5 filmów: 65 zł / Karnet na wszystkie filmy: 150 zł / 
Koncert Muzyki Filmowej: 59-129 zł / Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży online - więcej infor-
macji na stronie www.sff.pl. Bilety na Koncert Muzyki Filmowej dodatkowo dostępne są w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w sieci Empik.

szczegółowe informacje oraz bilety

WWW.SFF.PL

PRZEWODNIK
PO WYDARZENIACH



ROZKOŁYS
reż. Łukasz Ratuski, Polska, 2021, 71 min
pokaz przedpremierowy

Bałtyk – zimny, ponury, zupełnie nie kojarzy się 
z surfingiem. Fale tworzą się tam tylko przez 
kilkanaście dni w roku. Paweł i Artur, mimo że 
mieszkają 500 km od morza, robią wszystko, by w 
TE dni być w wodzie. Nie wszystko jednak idzie po 
ich myśli. Przez kilka lat szukają wymarzonej fali. 
Czy to w ogóle możliwe, żeby ją złapać?

UCIECZKA NA SREBRNY GLOB
reż. Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min

Jeżeli istnieje „archiwum X” polskiego kina to „Na 
srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego ma tam 
wyjątkowo grubą kartotekę. Historia realizacji i 
zatrzymania pierwszej polskiej superprodukcji 
science-fiction przez lata budziła emocje i działała 
na wyobraźnię.„Ucieczka na Srebrny Glob” to 
dokument o największej tajemnicy i największym 
niespełnionym marzeniu polskiego kina. Chociaż 
dzieje się w konkretnym miejscu i czasie, dotyka 
tematów uniwersalnych – odwiecznego konfliktu 
sztuki i władzy, jednocześnie kreatywnej i de-
strukcyjnej siły wyobraźni, pragnienia ucieczki od 
rzeczywistości w fantastyczne światy.

FILM BALKONOWY
reż. Paweł Łoziński, Polska, 2022, 100 min

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat 
da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł 

Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. 
Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, 
zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy 
dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni 
przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, 
rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc 
tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce 
dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy 
może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym 
ludziom.

EVERYBODY WANTS TO GO TO HEAVEN
reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 49 min
pokaz przedpremierowy

Raz w roku, w sierpniu, grupa pasjonatów tworzy 
leśne święto, łączące ludzi i przyrodę. Festiwal w 
otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ciężko 
pracują przez pół roku, walcząc z czasem, pogodą i 
zmęczeniem, by iść do nieba tylko na cztery dni.

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min
pokaz przedpremierowy

“Kończą się małżeństwa. Kończą się życia. Będzie 
ciężko jak to wszystko się skończy. Dobrze, że cho-
ciaż z wami mogę porozmawiać. W cudzysłowie, 
oczywiście” mówi Piotr, który od miesiąca siedzi 
zamknięty we własnym mieszkaniu. W tej samej 
sytuacji znaleźli się praktycznie wszyscy Polacy. W 
izolacji czekają na szczepionkę, która wyleczy ich z 
wirusa samotności. W swoich domach nagrywają 
intymne relacje ze swojego życia licząc, że ktoś ich 
wysłucha i przytuli. W cudzysłowie, oczywiście. 

“Polaków Portret Własny” to roczny zapis 
pandemicznej rzeczywistości w Polsce. Składają 
się na to osobiste nagrania filmowych bohaterów 
oraz dokumentalna rejestracja polskich realiów w 
czasie Pandemii COVID-19.

ENNIO
reż. Giuseppe Tornatore, Włochy, 2021, 150 min
pokaz przedpremierowy

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby 
nie on. Ennio Morricone to nie tylko jeden z naj-
bardziej płodnych kompozytorów muzyki filmowej 
w historii, ale również uwielbiana przez międzyna-
rodową publiczność legenda kina, której twórczość 
została dwukrotnie nagrodzona Oscarem. „Ennio” 
jest żywiołowym portretem geniusza, nakreślonym 
przez wiernego przyjaciela i znakomitego reżysera. 
Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo 
osobistą podróż po prywatnym i artystycznym 
życiu wspaniałego kompozytora. Towarzyszą nam 
w niej wspominający go artyści i reżyserzy, tacy 
jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce 
Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy 
Wong Kar Wai, ale przede wszystkim wtóruje nam 
niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. W końcu, 
historia jego życia to historia kina.

CÓRKA
reż. Maggie Gyllenhaal, USA, Wielka Brytania, 
2021, 121 min

Leda (laureatka Oscara Olivia Colman) udaje się 
na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać 
na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój 
intymnego kurortu zaburza jednak przybycie 
ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą 
z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede 
wszystkim Nina, która mierzy się z trudami bycia 
młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. 
Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje 
wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi 
Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfron-
tować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z 
przeszłości, których nie można cofnąć.

HAZARDZISTA
reż. Paul Schrader, USA, Wielka Brytania, 2021, 
109 min

Martin Scorsese przedstawia Oscara Isaaca w 
znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, 
gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza 
ekran thrillerze. Wciągająca od pierwszej minuty 
opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o 
najwyższą stawkę. „Hazardzista” to film w reży-
serii nominowanego do Oscara Paula Schradera, 
scenarzysty kultowych produkcji „Taksówkarz” i 
„Wściekły byk” Martina Scorsese. W roli głównej 
zobaczymy genialnego Oscara Isaaca, jedną z 
największych aktorskich gwiazd tej jesieni, który 
wystąpił w takich hitach jak „Diuna” , czy mini-
serial „Sceny z życia małżeńskiego”. W filmie na 
ekranie towarzyszy mu czterokrotnie nominowany 
do Oscara Willem Dafoe, a także Tye Sheridan 
oraz Tiffany Haddish.

YANG (After Yang)
reż. Kogonada, USA, 2022, 96 min
pokaz przedpremierowy

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem 
z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, 
spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android 
Yang, który niczym starszy brat opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie 
ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go 
do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, 
co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata 
android prowadził własne, sekretne życie, którego 
najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dys-
ku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe 
chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak 
naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi 
pod jednym dachem.

PARYŻ, 13 DZIELNICA (Les Olympiades)
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min
pokaz przedpremierowy

Zachwycająca, stylowa love-story, która biorąc 
na warsztat dynamikę współczesnych związków, 
podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości 
i seksu. 

Film, który znalazł się w konkursie głównym 
ostatniego festiwalu w Cannes, opuszcza jednak 
turystyczne szlaki, by przenieść się tam, gdzie 
naprawdę bije serce miasta. Gdzie z zawieszonych 
na najwyższych piętrach wieżowców erotycznych 
fantazji, z sunącej windami tęsknoty za bliskością 
i ze śmigających pośród blokowisk młodzieńczych 
rozczarowań i marzeń powstaje wybuchowy 
koktajl emocji. 

KOLANO AHED (Ha’berech)
reż. Nadav Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min
pokaz przedpremierowy

Kolano Ahed to z ducha punkowy manifest, parzą-
cy w sumienie jak słońce w sercu pustyni, nagro-
dzony na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: 
tak Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, 
gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie 
wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko 
jest tu martwe: włącznie ze spalonymi słońcem 
paprykami na porzuconej plantacji. A jednak jest 
ktoś, komu na tym miejscu zależy: Yahalom, pra-
cowniczka Ministerstwa Kultury, idzie na etyczny 
kompromis i swoją działalnością przywraca tam 
życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak 
swoje konsekwencje, które Y. prowokacyjnie 
wywleka na wierzch.

MATKI RÓWNOLEGŁE
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min

Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną za 
swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz, 
to wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność 
i odwagę. 

Czułe, a przy tym żywiołowe; ciepłe, ale niepozba-
wione dramatycznych zwrotów akcji; pełne nadziei, 
która przychodzi po bolesnych stratach – „Matki 
równoległe” portretują życie w jego wszystkich 
odcieniach. 

Bohaterki filmu, Janis (Penelope Cruz) i Ana (Milena 
Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta 
pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie 
przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie 
czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że so-
bie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich 
ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je 
połączy, okaże się mocna jak pępowina. 

C’MON C’MON
reż. Mike Mills, USA, 2021, 108 min

Wielki powrót Mike’a Millsa, twórcy niezapomnia-
nych „Debiutantów”, a także spektakularny powrót 
na ekrany Joaquina Phoenixa, który w „C’mon 
C’mon” zagrał swoją pierwszą od czasów „Jokera” 
rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój 
wizerunek. 

Jego bohater – Johnny, dziennikarz radiowy – uczy 
się uważnie słuchać, budować trwałe więzi, 
naprawiać błędy przeszłości i… przytulać. Kameralny, 
przepełniony czułością czarno-biały film Millsa 
buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy 
i przykleja plastry na nasze najdotkliwsze rany.

CHIARA
reż. Jonas Carpignano, Francja, Włochy, 2021, 
121 min

Uhonorowany nagrodą „Director’s Fortnight” 
na ostatnim festiwalu w Cannes włoski dramat 
„Chiara” jest domknięciem trylogii kalabryjskiej 
(„Mediterranea” oraz „Ciambra„), która przyniosła 
Jonasowi Carpignano nie tylko uznanie, ale i szereg 
festiwalowych laurów. 

Osiemnaste urodziny najstarszej córki Claudia i 
Carmeli to dobra okazja do wspólnego świętowania 
dla całej rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Giulia 
i jej trzy lata młodsza siostra Chiara ku uciesze 
zgromadzonych gości brylują na parkiecie. Rodzinną 
sielankę zakłóci jednak brutalny akt przemocy.

ME & THE BEASTS
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min
polska premiera festiwalowa

Po rozstaniu ze swoim zespołem, wenezuelski 
muzyk próbuje rozpocząć swój solowy projekt od 
zera, jednocześnie równoważąc swoje codzienne 
życie jako millenialsa z kraju trzeciego świata z 
emocjonalnym zamętem związanym z akceptacją 
nowej fazy twórczej. Pewnego dnia nawiedzają 
go dwie istoty z innego świata, dzięki którym 
jego muzyczna kariera ponownie zacznie się 
rozwijać.

CARAJITA
reż. Silvina Schnicer, Ulises Porra, Argentyna, 
Republika Dominikańska, 2021, 89 min
polska premiera festiwalowa

Prezentowany w tym roku na nowojorskim Tribe-
ca Film Festival oraz hiszpańskim San Sebastian 
argentyńsko-dominikański triller psychologiczny.
Carajita rozpoczyna się zapadającym w pamięć 
obrazem tropikalnej plaży w nocy, oświetlonej 
migającymi czerwonymi i niebieskimi światłami 
radiowozu. Na skraju fal, na plaży nieruchomo 
leży obiekt. Kamera zatrzymuje się na tyle długo, 
aby oczy widza się przyzwyczaiły, co skłania 
do szokującego spostrzeżenia: obiekt jest w 
rzeczywistości martwym ciałem nieznanego 
mieszkańca.To zestawienie złowrogiego nastroju 
i uderzających efektów wizualnych przewija się 
przez cały film Silvii Schnicer i Ulisesa Porry.

GIRL PICTURE - DZIEWCZYNY
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min
pokaz przedpremierowy

Nagrodzony na tegorocznym festiwalu Sundance 
pełna młodzieńczej energii opowieść o miłości, 
przyjaźni i odkrywaniu własnej seksualności.
Mimmi i Rönkö to ciekawe świata nastolatki. 

Dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami, które 
nie mają przed sobą żadnych tajemnic. Nie mają 
też większego planu, poza tym, że pragną żyć 
pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą 
się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich 
spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, 
które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce 
Emmie. Spotkanie trzech nastolatek przed każdą 
z nich otworzy nowe możliwości. Zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miło-
ścią, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksual-
ności. Film fińskiej reżyserski Alli Haapasalo to 
energetyczna i pełna pasji historia o niełatwym 
wchodzeniu w dorosłość. 

THE DEN (La Tana)
reż. Beatrice Baldacci, Włochy, 2021, 90 min
polska premiera festiwalowa

Giulio mieszka na wsi z rodzicami i właśnie 
skończył osiemnaście lat. Jeszcze raz spędzi 
lato z rodziną, nigdy nie wychodząc z domu. Do 
niezamieszkałego od lat domu obok wprowadza 
się Lia, odważna, zrzędliwa i introwertyczna dwu-
dziestolatka. Lia wprowadza Giulio w dziwne i 
coraz bardziej niebezpieczne gry. Polska premiera 
festiwalowa filmu zrealizowanego w programie 
College Cinema Weneckigo Festiwalu Filmowego.

ZDARZYŁO SIĘ (L’Événement)
reż. Audrey Diwan, Francja, 2021, 100 min
pokaz przedpremierowy

Cztery nagrody na ostatnim festiwalu w Wenecji, 
w tym Złoty Lew dla najlepszego filmu. Akcja 
oparta na autobiograficznej książce Annie Ernaux 
rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna 
bohaterka studiuje literaturę francuską. Przed 
zdolną dziewczyną, która marzy o karierze aka-
demickiej, przyszłość stoi otworem. Ku swojemu 
zaskoczeniu Anne dowiaduje się, że jest w ciąży. 

Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie 
jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak 
konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda 
kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że 
nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, 
że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji 
grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara 
więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na 
szali znalazła się przyszłość bohaterki.

INNI LUDZIE
reż. Aleksandra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

Ekranizacja książki Doroty Masłowskiej. Hipno-
tyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu 
miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny 
trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich 
kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nie-
ustającego szumu mediów społecznościowych. 
Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów 
i zaułków pulsującego w rytmie rapu miasta War-
szawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy 
uważnie ich obserwujący narrator. 

PIOSENKI O MIŁOŚCI
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min

Film Tomasza Habowskiego okazał się najwięk-
szym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. 
Mocny, nowy głos polskiego kina, słodko-gorzki 
jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający 
w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka 
się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest dziew-
czyną z bloku w małym mieście, on pochodzi 
z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona 
kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, 
on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa 
sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona 
obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. 
Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje 
i marzenia.

NOWE WIZJE / NEW VISIONS
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ATLANTYDA
reż. Valentyn Vasyanovych, Ukraina, 
2019, 106 min

POKAZ CHARYTATYWNY, Z KTÓREGO PRZY-
CHÓD BĘDZIE PRZEKAZANY W CAŁOŚCI NA 
WSPARCIE ORGANIZACJOM POMAGAJĄCYM 
UKRAINĘ I UKRAIŃCOM.

Atlantyda (Atlantis) to postapokaliptyczny, 
dystopijny film ukraiński z 2019 roku, wyreży-
serowany przez Valentyna Vasyanovycha. Na 
76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Wenecji zdobył nagrodę dla najlepszego filmu 
w sekcji Horyzonty. Był również ukraińskim 
kandydatem do Oscara.

Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości, 
rok po wygranej wojnie z Rosją. Pustynia 
nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. 
Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół 
stresu pourazowego, ma problem z przystoso-
waniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza 
się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której 
członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. 
Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i 
szukać sił, by dalej żyć. Czy zaakceptuje siebie 
takim, jakim jest i nauczy się żyć bez wojny?

Żadna z ról w tym filmie nie była grana przez 
aktorów, ale przez weteranów, wolontariuszy i 
żołnierzy. Jedną z głównych ról odegrał Andriy 
Rymaryk, który przeżył wojnę w Donbasie, a 
obecnie pracuje w Come Back Alive, ukraiń-
skiej organizacji pozarządowej, która pomaga 
ukraińskim żołnierzom.

Zdjęcia były realizowane głównie w Mariupo-
lu, od stycznia do marca 2018 roku.

ATLAN
-TYDA
kino ukraińskie

KINO 
SKANDYNAWSKIE

THELMA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min

pokaz plenerowy / Goyki 3 Art Inkubator

Intrygująca i nieoczywista opowieść o nadprzy-
rodzonych mocach i najgłębiej ukrytych pragnie-
niach. Fascynujące połączenie Bergmanowskiego 
klimatu z kinem akcji na poziomie, którego nie 
powstydziłby się Stephen King.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety 
początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się 
w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie 
związanych z dorosłością emocji komplikuje nie 
tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – 
religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie 
drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które 
pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rze-
czywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, 
gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój. Wkrótce 
zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią 
życie jej i otoczenia. 

NIEWINIĄTKA
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min
pokaz przedpremierowy

Drugi film w reżyserii Eskila Vogta, scenarzysty 
Joachima Triera, z którym napisał m.in. „Najgorszy 
Człowiek na Świecie”, „Thelmę” czy „Oslo 31, 
sierpnia”, który miał swoją premierę na festiwalu 
w Cannes. 

Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do 
nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników 
z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza 
wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i 
tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych 
zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyja-
ciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2021, 128 min

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach 
(Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy 
Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i 
nieprzewidywalna historia miłosna.

Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych 
urodzin stara się poukładać swoje skomplikowa-
ne życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów 
roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity 
Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz 
Sight and Sound. Prawdziwym olśnieniem sezonu 
jest gwiazda filmu Joachima Triera, Renate Rein-
sve, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę 
dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nominację do 
Satellite Awards i Europejskiej Nagrody Filmowej.

OSLO, 31 SIERPNIA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min

Anders nie żyje. Jest wprawdzie jeszcze dość mło-
dy i przystojny, ale jeśli nie osiągnęło się sukcesu 
przed trzydziestką, to tak, jakby nie osiągnęło się 
w życiu nic. Dręczą go wspomnienia wszystkich 
zmarnowanych szans i ludzi, których zawiódł. Kie-
dyś był ambitny, miał rodzinę, przyjaciół i wielkie 
plany. Dzisiaj zmaga się z demonami przeszłości, 
uzależnieniem od narkotyków i myślą dlaczego 
znalazł się w „martwym punkcie”. 

Kiedy pojawia się szansa nowego startu, Anders 
powraca do dawnych miejsc i wkracza w „ideal-
ne” życie przyjaciół. Wita go miasto wypełnione 
melancholią i sztucznymi gestami. Wieczorem, 
31 sierpnia, wracają wspomnienia. Możliwości. 
Wolność. I wybór.

historie miłosne, kino grozy i melancholijne 
podróże przez Oslo. kino norweskie w reży-
serii Joachima Triera oraz Eskila Vogta.

nowe filmy fabularne
 twórców z całego świata



ROZKOŁYS
reż. Łukasz Ratuski, Polska, 2021, 71 min
pokaz przedpremierowy

Bałtyk – zimny, ponury, zupełnie nie kojarzy się 
z surfingiem. Fale tworzą się tam tylko przez 
kilkanaście dni w roku. Paweł i Artur, mimo że 
mieszkają 500 km od morza, robią wszystko, by w 
TE dni być w wodzie. Nie wszystko jednak idzie po 
ich myśli. Przez kilka lat szukają wymarzonej fali. 
Czy to w ogóle możliwe, żeby ją złapać?

UCIECZKA NA SREBRNY GLOB
reż. Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min

Jeżeli istnieje „archiwum X” polskiego kina to „Na 
srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego ma tam 
wyjątkowo grubą kartotekę. Historia realizacji i 
zatrzymania pierwszej polskiej superprodukcji 
science-fiction przez lata budziła emocje i działała 
na wyobraźnię.„Ucieczka na Srebrny Glob” to 
dokument o największej tajemnicy i największym 
niespełnionym marzeniu polskiego kina. Chociaż 
dzieje się w konkretnym miejscu i czasie, dotyka 
tematów uniwersalnych – odwiecznego konfliktu 
sztuki i władzy, jednocześnie kreatywnej i de-
strukcyjnej siły wyobraźni, pragnienia ucieczki od 
rzeczywistości w fantastyczne światy.

FILM BALKONOWY
reż. Paweł Łoziński, Polska, 2022, 100 min

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat 
da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł 

Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. 
Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, 
zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy 
dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni 
przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, 
rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc 
tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce 
dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy 
może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym 
ludziom.

EVERYBODY WANTS TO GO TO HEAVEN
reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 49 min
pokaz przedpremierowy

Raz w roku, w sierpniu, grupa pasjonatów tworzy 
leśne święto, łączące ludzi i przyrodę. Festiwal w 
otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ciężko 
pracują przez pół roku, walcząc z czasem, pogodą i 
zmęczeniem, by iść do nieba tylko na cztery dni.

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min
pokaz przedpremierowy

“Kończą się małżeństwa. Kończą się życia. Będzie 
ciężko jak to wszystko się skończy. Dobrze, że cho-
ciaż z wami mogę porozmawiać. W cudzysłowie, 
oczywiście” mówi Piotr, który od miesiąca siedzi 
zamknięty we własnym mieszkaniu. W tej samej 
sytuacji znaleźli się praktycznie wszyscy Polacy. W 
izolacji czekają na szczepionkę, która wyleczy ich z 
wirusa samotności. W swoich domach nagrywają 
intymne relacje ze swojego życia licząc, że ktoś ich 
wysłucha i przytuli. W cudzysłowie, oczywiście. 

“Polaków Portret Własny” to roczny zapis 
pandemicznej rzeczywistości w Polsce. Składają 
się na to osobiste nagrania filmowych bohaterów 
oraz dokumentalna rejestracja polskich realiów w 
czasie Pandemii COVID-19.

ENNIO
reż. Giuseppe Tornatore, Włochy, 2021, 150 min
pokaz przedpremierowy

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby 
nie on. Ennio Morricone to nie tylko jeden z naj-
bardziej płodnych kompozytorów muzyki filmowej 
w historii, ale również uwielbiana przez międzyna-
rodową publiczność legenda kina, której twórczość 
została dwukrotnie nagrodzona Oscarem. „Ennio” 
jest żywiołowym portretem geniusza, nakreślonym 
przez wiernego przyjaciela i znakomitego reżysera. 
Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo 
osobistą podróż po prywatnym i artystycznym 
życiu wspaniałego kompozytora. Towarzyszą nam 
w niej wspominający go artyści i reżyserzy, tacy 
jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce 
Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy 
Wong Kar Wai, ale przede wszystkim wtóruje nam 
niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. W końcu, 
historia jego życia to historia kina.

CÓRKA
reż. Maggie Gyllenhaal, USA, Wielka Brytania, 
2021, 121 min

Leda (laureatka Oscara Olivia Colman) udaje się 
na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać 
na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój 
intymnego kurortu zaburza jednak przybycie 
ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą 
z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede 
wszystkim Nina, która mierzy się z trudami bycia 
młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. 
Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje 
wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi 
Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfron-
tować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z 
przeszłości, których nie można cofnąć.

HAZARDZISTA
reż. Paul Schrader, USA, Wielka Brytania, 2021, 
109 min

Martin Scorsese przedstawia Oscara Isaaca w 
znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, 
gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza 
ekran thrillerze. Wciągająca od pierwszej minuty 
opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o 
najwyższą stawkę. „Hazardzista” to film w reży-
serii nominowanego do Oscara Paula Schradera, 
scenarzysty kultowych produkcji „Taksówkarz” i 
„Wściekły byk” Martina Scorsese. W roli głównej 
zobaczymy genialnego Oscara Isaaca, jedną z 
największych aktorskich gwiazd tej jesieni, który 
wystąpił w takich hitach jak „Diuna” , czy mini-
serial „Sceny z życia małżeńskiego”. W filmie na 
ekranie towarzyszy mu czterokrotnie nominowany 
do Oscara Willem Dafoe, a także Tye Sheridan 
oraz Tiffany Haddish.

YANG (After Yang)
reż. Kogonada, USA, 2022, 96 min
pokaz przedpremierowy

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem 
z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, 
spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android 
Yang, który niczym starszy brat opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie 
ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go 
do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, 
co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata 
android prowadził własne, sekretne życie, którego 
najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dys-
ku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe 
chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak 
naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi 
pod jednym dachem.

PARYŻ, 13 DZIELNICA (Les Olympiades)
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min
pokaz przedpremierowy

Zachwycająca, stylowa love-story, która biorąc 
na warsztat dynamikę współczesnych związków, 
podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości 
i seksu. 

Film, który znalazł się w konkursie głównym 
ostatniego festiwalu w Cannes, opuszcza jednak 
turystyczne szlaki, by przenieść się tam, gdzie 
naprawdę bije serce miasta. Gdzie z zawieszonych 
na najwyższych piętrach wieżowców erotycznych 
fantazji, z sunącej windami tęsknoty za bliskością 
i ze śmigających pośród blokowisk młodzieńczych 
rozczarowań i marzeń powstaje wybuchowy 
koktajl emocji. 

KOLANO AHED (Ha’berech)
reż. Nadav Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min
pokaz przedpremierowy

Kolano Ahed to z ducha punkowy manifest, parzą-
cy w sumienie jak słońce w sercu pustyni, nagro-
dzony na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: 
tak Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, 
gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie 
wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko 
jest tu martwe: włącznie ze spalonymi słońcem 
paprykami na porzuconej plantacji. A jednak jest 
ktoś, komu na tym miejscu zależy: Yahalom, pra-
cowniczka Ministerstwa Kultury, idzie na etyczny 
kompromis i swoją działalnością przywraca tam 
życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak 
swoje konsekwencje, które Y. prowokacyjnie 
wywleka na wierzch.

MATKI RÓWNOLEGŁE
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min

Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną za 
swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz, 
to wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność 
i odwagę. 

Czułe, a przy tym żywiołowe; ciepłe, ale niepozba-
wione dramatycznych zwrotów akcji; pełne nadziei, 
która przychodzi po bolesnych stratach – „Matki 
równoległe” portretują życie w jego wszystkich 
odcieniach. 

Bohaterki filmu, Janis (Penelope Cruz) i Ana (Milena 
Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta 
pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie 
przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie 
czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że so-
bie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich 
ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je 
połączy, okaże się mocna jak pępowina. 

C’MON C’MON
reż. Mike Mills, USA, 2021, 108 min

Wielki powrót Mike’a Millsa, twórcy niezapomnia-
nych „Debiutantów”, a także spektakularny powrót 
na ekrany Joaquina Phoenixa, który w „C’mon 
C’mon” zagrał swoją pierwszą od czasów „Jokera” 
rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój 
wizerunek. 

Jego bohater – Johnny, dziennikarz radiowy – uczy 
się uważnie słuchać, budować trwałe więzi, 
naprawiać błędy przeszłości i… przytulać. Kameralny, 
przepełniony czułością czarno-biały film Millsa 
buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy 
i przykleja plastry na nasze najdotkliwsze rany.

CHIARA
reż. Jonas Carpignano, Francja, Włochy, 2021, 
121 min

Uhonorowany nagrodą „Director’s Fortnight” 
na ostatnim festiwalu w Cannes włoski dramat 
„Chiara” jest domknięciem trylogii kalabryjskiej 
(„Mediterranea” oraz „Ciambra„), która przyniosła 
Jonasowi Carpignano nie tylko uznanie, ale i szereg 
festiwalowych laurów. 

Osiemnaste urodziny najstarszej córki Claudia i 
Carmeli to dobra okazja do wspólnego świętowania 
dla całej rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Giulia 
i jej trzy lata młodsza siostra Chiara ku uciesze 
zgromadzonych gości brylują na parkiecie. Rodzinną 
sielankę zakłóci jednak brutalny akt przemocy.

ME & THE BEASTS
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min
polska premiera festiwalowa

Po rozstaniu ze swoim zespołem, wenezuelski 
muzyk próbuje rozpocząć swój solowy projekt od 
zera, jednocześnie równoważąc swoje codzienne 
życie jako millenialsa z kraju trzeciego świata z 
emocjonalnym zamętem związanym z akceptacją 
nowej fazy twórczej. Pewnego dnia nawiedzają 
go dwie istoty z innego świata, dzięki którym 
jego muzyczna kariera ponownie zacznie się 
rozwijać.

CARAJITA
reż. Silvina Schnicer, Ulises Porra, Argentyna, 
Republika Dominikańska, 2021, 89 min
polska premiera festiwalowa

Prezentowany w tym roku na nowojorskim Tribe-
ca Film Festival oraz hiszpańskim San Sebastian 
argentyńsko-dominikański triller psychologiczny.
Carajita rozpoczyna się zapadającym w pamięć 
obrazem tropikalnej plaży w nocy, oświetlonej 
migającymi czerwonymi i niebieskimi światłami 
radiowozu. Na skraju fal, na plaży nieruchomo 
leży obiekt. Kamera zatrzymuje się na tyle długo, 
aby oczy widza się przyzwyczaiły, co skłania 
do szokującego spostrzeżenia: obiekt jest w 
rzeczywistości martwym ciałem nieznanego 
mieszkańca.To zestawienie złowrogiego nastroju 
i uderzających efektów wizualnych przewija się 
przez cały film Silvii Schnicer i Ulisesa Porry.

GIRL PICTURE - DZIEWCZYNY
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min
pokaz przedpremierowy

Nagrodzony na tegorocznym festiwalu Sundance 
pełna młodzieńczej energii opowieść o miłości, 
przyjaźni i odkrywaniu własnej seksualności.
Mimmi i Rönkö to ciekawe świata nastolatki. 

Dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami, które 
nie mają przed sobą żadnych tajemnic. Nie mają 
też większego planu, poza tym, że pragną żyć 
pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą 
się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich 
spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, 
które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce 
Emmie. Spotkanie trzech nastolatek przed każdą 
z nich otworzy nowe możliwości. Zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miło-
ścią, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksual-
ności. Film fińskiej reżyserski Alli Haapasalo to 
energetyczna i pełna pasji historia o niełatwym 
wchodzeniu w dorosłość. 

THE DEN (La Tana)
reż. Beatrice Baldacci, Włochy, 2021, 90 min
polska premiera festiwalowa

Giulio mieszka na wsi z rodzicami i właśnie 
skończył osiemnaście lat. Jeszcze raz spędzi 
lato z rodziną, nigdy nie wychodząc z domu. Do 
niezamieszkałego od lat domu obok wprowadza 
się Lia, odważna, zrzędliwa i introwertyczna dwu-
dziestolatka. Lia wprowadza Giulio w dziwne i 
coraz bardziej niebezpieczne gry. Polska premiera 
festiwalowa filmu zrealizowanego w programie 
College Cinema Weneckigo Festiwalu Filmowego.

ZDARZYŁO SIĘ (L’Événement)
reż. Audrey Diwan, Francja, 2021, 100 min
pokaz przedpremierowy

Cztery nagrody na ostatnim festiwalu w Wenecji, 
w tym Złoty Lew dla najlepszego filmu. Akcja 
oparta na autobiograficznej książce Annie Ernaux 
rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna 
bohaterka studiuje literaturę francuską. Przed 
zdolną dziewczyną, która marzy o karierze aka-
demickiej, przyszłość stoi otworem. Ku swojemu 
zaskoczeniu Anne dowiaduje się, że jest w ciąży. 

Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie 
jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak 
konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda 
kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że 
nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, 
że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji 
grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara 
więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na 
szali znalazła się przyszłość bohaterki.

INNI LUDZIE
reż. Aleksandra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

Ekranizacja książki Doroty Masłowskiej. Hipno-
tyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu 
miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny 
trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich 
kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nie-
ustającego szumu mediów społecznościowych. 
Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów 
i zaułków pulsującego w rytmie rapu miasta War-
szawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy 
uważnie ich obserwujący narrator. 

PIOSENKI O MIŁOŚCI
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min

Film Tomasza Habowskiego okazał się najwięk-
szym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. 
Mocny, nowy głos polskiego kina, słodko-gorzki 
jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający 
w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka 
się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest dziew-
czyną z bloku w małym mieście, on pochodzi 
z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona 
kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, 
on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa 
sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona 
obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. 
Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje 
i marzenia.

NOWE WIZJE / NEW VISIONS
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ATLANTYDA
reż. Valentyn Vasyanovych, Ukraina, 
2019, 106 min

POKAZ CHARYTATYWNY, Z KTÓREGO PRZY-
CHÓD BĘDZIE PRZEKAZANY W CAŁOŚCI NA 
WSPARCIE ORGANIZACJOM POMAGAJĄCYM 
UKRAINĘ I UKRAIŃCOM.

Atlantyda (Atlantis) to postapokaliptyczny, 
dystopijny film ukraiński z 2019 roku, wyreży-
serowany przez Valentyna Vasyanovycha. Na 
76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Wenecji zdobył nagrodę dla najlepszego filmu 
w sekcji Horyzonty. Był również ukraińskim 
kandydatem do Oscara.

Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości, 
rok po wygranej wojnie z Rosją. Pustynia 
nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. 
Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół 
stresu pourazowego, ma problem z przystoso-
waniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza 
się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której 
członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. 
Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i 
szukać sił, by dalej żyć. Czy zaakceptuje siebie 
takim, jakim jest i nauczy się żyć bez wojny?

Żadna z ról w tym filmie nie była grana przez 
aktorów, ale przez weteranów, wolontariuszy i 
żołnierzy. Jedną z głównych ról odegrał Andriy 
Rymaryk, który przeżył wojnę w Donbasie, a 
obecnie pracuje w Come Back Alive, ukraiń-
skiej organizacji pozarządowej, która pomaga 
ukraińskim żołnierzom.

Zdjęcia były realizowane głównie w Mariupo-
lu, od stycznia do marca 2018 roku.

ATLAN
-TYDA
kino ukraińskie

KINO 
SKANDYNAWSKIE

THELMA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min

pokaz plenerowy / Goyki 3 Art Inkubator

Intrygująca i nieoczywista opowieść o nadprzy-
rodzonych mocach i najgłębiej ukrytych pragnie-
niach. Fascynujące połączenie Bergmanowskiego 
klimatu z kinem akcji na poziomie, którego nie 
powstydziłby się Stephen King.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety 
początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się 
w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie 
związanych z dorosłością emocji komplikuje nie 
tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – 
religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie 
drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które 
pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rze-
czywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, 
gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój. Wkrótce 
zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią 
życie jej i otoczenia. 

NIEWINIĄTKA
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min
pokaz przedpremierowy

Drugi film w reżyserii Eskila Vogta, scenarzysty 
Joachima Triera, z którym napisał m.in. „Najgorszy 
Człowiek na Świecie”, „Thelmę” czy „Oslo 31, 
sierpnia”, który miał swoją premierę na festiwalu 
w Cannes. 

Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do 
nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników 
z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza 
wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i 
tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych 
zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyja-
ciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2021, 128 min

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach 
(Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy 
Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i 
nieprzewidywalna historia miłosna.

Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych 
urodzin stara się poukładać swoje skomplikowa-
ne życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów 
roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity 
Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz 
Sight and Sound. Prawdziwym olśnieniem sezonu 
jest gwiazda filmu Joachima Triera, Renate Rein-
sve, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę 
dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nominację do 
Satellite Awards i Europejskiej Nagrody Filmowej.

OSLO, 31 SIERPNIA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min

Anders nie żyje. Jest wprawdzie jeszcze dość mło-
dy i przystojny, ale jeśli nie osiągnęło się sukcesu 
przed trzydziestką, to tak, jakby nie osiągnęło się 
w życiu nic. Dręczą go wspomnienia wszystkich 
zmarnowanych szans i ludzi, których zawiódł. Kie-
dyś był ambitny, miał rodzinę, przyjaciół i wielkie 
plany. Dzisiaj zmaga się z demonami przeszłości, 
uzależnieniem od narkotyków i myślą dlaczego 
znalazł się w „martwym punkcie”. 

Kiedy pojawia się szansa nowego startu, Anders 
powraca do dawnych miejsc i wkracza w „ideal-
ne” życie przyjaciół. Wita go miasto wypełnione 
melancholią i sztucznymi gestami. Wieczorem, 
31 sierpnia, wracają wspomnienia. Możliwości. 
Wolność. I wybór.

historie miłosne, kino grozy i melancholijne 
podróże przez Oslo. kino norweskie w reży-
serii Joachima Triera oraz Eskila Vogta.

nowe filmy fabularne
 twórców z całego świata



ROZKOŁYS
reż. Łukasz Ratuski, Polska, 2021, 71 min
pokaz przedpremierowy

Bałtyk – zimny, ponury, zupełnie nie kojarzy się 
z surfingiem. Fale tworzą się tam tylko przez 
kilkanaście dni w roku. Paweł i Artur, mimo że 
mieszkają 500 km od morza, robią wszystko, by w 
TE dni być w wodzie. Nie wszystko jednak idzie po 
ich myśli. Przez kilka lat szukają wymarzonej fali. 
Czy to w ogóle możliwe, żeby ją złapać?

UCIECZKA NA SREBRNY GLOB
reż. Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min

Jeżeli istnieje „archiwum X” polskiego kina to „Na 
srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego ma tam 
wyjątkowo grubą kartotekę. Historia realizacji i 
zatrzymania pierwszej polskiej superprodukcji 
science-fiction przez lata budziła emocje i działała 
na wyobraźnię.„Ucieczka na Srebrny Glob” to 
dokument o największej tajemnicy i największym 
niespełnionym marzeniu polskiego kina. Chociaż 
dzieje się w konkretnym miejscu i czasie, dotyka 
tematów uniwersalnych – odwiecznego konfliktu 
sztuki i władzy, jednocześnie kreatywnej i de-
strukcyjnej siły wyobraźni, pragnienia ucieczki od 
rzeczywistości w fantastyczne światy.

FILM BALKONOWY
reż. Paweł Łoziński, Polska, 2022, 100 min

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat 
da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł 

Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. 
Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, 
zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy 
dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni 
przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, 
rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc 
tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce 
dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy 
może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym 
ludziom.

EVERYBODY WANTS TO GO TO HEAVEN
reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 49 min
pokaz przedpremierowy

Raz w roku, w sierpniu, grupa pasjonatów tworzy 
leśne święto, łączące ludzi i przyrodę. Festiwal w 
otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ciężko 
pracują przez pół roku, walcząc z czasem, pogodą i 
zmęczeniem, by iść do nieba tylko na cztery dni.

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min
pokaz przedpremierowy

“Kończą się małżeństwa. Kończą się życia. Będzie 
ciężko jak to wszystko się skończy. Dobrze, że cho-
ciaż z wami mogę porozmawiać. W cudzysłowie, 
oczywiście” mówi Piotr, który od miesiąca siedzi 
zamknięty we własnym mieszkaniu. W tej samej 
sytuacji znaleźli się praktycznie wszyscy Polacy. W 
izolacji czekają na szczepionkę, która wyleczy ich z 
wirusa samotności. W swoich domach nagrywają 
intymne relacje ze swojego życia licząc, że ktoś ich 
wysłucha i przytuli. W cudzysłowie, oczywiście. 

“Polaków Portret Własny” to roczny zapis 
pandemicznej rzeczywistości w Polsce. Składają 
się na to osobiste nagrania filmowych bohaterów 
oraz dokumentalna rejestracja polskich realiów w 
czasie Pandemii COVID-19.

ENNIO
reż. Giuseppe Tornatore, Włochy, 2021, 150 min
pokaz przedpremierowy

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby 
nie on. Ennio Morricone to nie tylko jeden z naj-
bardziej płodnych kompozytorów muzyki filmowej 
w historii, ale również uwielbiana przez międzyna-
rodową publiczność legenda kina, której twórczość 
została dwukrotnie nagrodzona Oscarem. „Ennio” 
jest żywiołowym portretem geniusza, nakreślonym 
przez wiernego przyjaciela i znakomitego reżysera. 
Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo 
osobistą podróż po prywatnym i artystycznym 
życiu wspaniałego kompozytora. Towarzyszą nam 
w niej wspominający go artyści i reżyserzy, tacy 
jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce 
Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy 
Wong Kar Wai, ale przede wszystkim wtóruje nam 
niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. W końcu, 
historia jego życia to historia kina.

CÓRKA
reż. Maggie Gyllenhaal, USA, Wielka Brytania, 
2021, 121 min

Leda (laureatka Oscara Olivia Colman) udaje się 
na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać 
na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój 
intymnego kurortu zaburza jednak przybycie 
ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą 
z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede 
wszystkim Nina, która mierzy się z trudami bycia 
młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. 
Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje 
wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi 
Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfron-
tować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z 
przeszłości, których nie można cofnąć.

HAZARDZISTA
reż. Paul Schrader, USA, Wielka Brytania, 2021, 
109 min

Martin Scorsese przedstawia Oscara Isaaca w 
znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, 
gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza 
ekran thrillerze. Wciągająca od pierwszej minuty 
opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o 
najwyższą stawkę. „Hazardzista” to film w reży-
serii nominowanego do Oscara Paula Schradera, 
scenarzysty kultowych produkcji „Taksówkarz” i 
„Wściekły byk” Martina Scorsese. W roli głównej 
zobaczymy genialnego Oscara Isaaca, jedną z 
największych aktorskich gwiazd tej jesieni, który 
wystąpił w takich hitach jak „Diuna” , czy mini-
serial „Sceny z życia małżeńskiego”. W filmie na 
ekranie towarzyszy mu czterokrotnie nominowany 
do Oscara Willem Dafoe, a także Tye Sheridan 
oraz Tiffany Haddish.

YANG (After Yang)
reż. Kogonada, USA, 2022, 96 min
pokaz przedpremierowy

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem 
z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, 
spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android 
Yang, który niczym starszy brat opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie 
ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go 
do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, 
co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata 
android prowadził własne, sekretne życie, którego 
najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dys-
ku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe 
chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak 
naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi 
pod jednym dachem.

PARYŻ, 13 DZIELNICA (Les Olympiades)
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min
pokaz przedpremierowy

Zachwycająca, stylowa love-story, która biorąc 
na warsztat dynamikę współczesnych związków, 
podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości 
i seksu. 

Film, który znalazł się w konkursie głównym 
ostatniego festiwalu w Cannes, opuszcza jednak 
turystyczne szlaki, by przenieść się tam, gdzie 
naprawdę bije serce miasta. Gdzie z zawieszonych 
na najwyższych piętrach wieżowców erotycznych 
fantazji, z sunącej windami tęsknoty za bliskością 
i ze śmigających pośród blokowisk młodzieńczych 
rozczarowań i marzeń powstaje wybuchowy 
koktajl emocji. 

KOLANO AHED (Ha’berech)
reż. Nadav Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min
pokaz przedpremierowy

Kolano Ahed to z ducha punkowy manifest, parzą-
cy w sumienie jak słońce w sercu pustyni, nagro-
dzony na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: 
tak Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, 
gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie 
wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko 
jest tu martwe: włącznie ze spalonymi słońcem 
paprykami na porzuconej plantacji. A jednak jest 
ktoś, komu na tym miejscu zależy: Yahalom, pra-
cowniczka Ministerstwa Kultury, idzie na etyczny 
kompromis i swoją działalnością przywraca tam 
życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak 
swoje konsekwencje, które Y. prowokacyjnie 
wywleka na wierzch.

MATKI RÓWNOLEGŁE
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min

Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną za 
swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz, 
to wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność 
i odwagę. 

Czułe, a przy tym żywiołowe; ciepłe, ale niepozba-
wione dramatycznych zwrotów akcji; pełne nadziei, 
która przychodzi po bolesnych stratach – „Matki 
równoległe” portretują życie w jego wszystkich 
odcieniach. 

Bohaterki filmu, Janis (Penelope Cruz) i Ana (Milena 
Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta 
pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie 
przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie 
czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że so-
bie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich 
ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je 
połączy, okaże się mocna jak pępowina. 

C’MON C’MON
reż. Mike Mills, USA, 2021, 108 min

Wielki powrót Mike’a Millsa, twórcy niezapomnia-
nych „Debiutantów”, a także spektakularny powrót 
na ekrany Joaquina Phoenixa, który w „C’mon 
C’mon” zagrał swoją pierwszą od czasów „Jokera” 
rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój 
wizerunek. 

Jego bohater – Johnny, dziennikarz radiowy – uczy 
się uważnie słuchać, budować trwałe więzi, 
naprawiać błędy przeszłości i… przytulać. Kameralny, 
przepełniony czułością czarno-biały film Millsa 
buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy 
i przykleja plastry na nasze najdotkliwsze rany.

CHIARA
reż. Jonas Carpignano, Francja, Włochy, 2021, 
121 min

Uhonorowany nagrodą „Director’s Fortnight” 
na ostatnim festiwalu w Cannes włoski dramat 
„Chiara” jest domknięciem trylogii kalabryjskiej 
(„Mediterranea” oraz „Ciambra„), która przyniosła 
Jonasowi Carpignano nie tylko uznanie, ale i szereg 
festiwalowych laurów. 

Osiemnaste urodziny najstarszej córki Claudia i 
Carmeli to dobra okazja do wspólnego świętowania 
dla całej rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Giulia 
i jej trzy lata młodsza siostra Chiara ku uciesze 
zgromadzonych gości brylują na parkiecie. Rodzinną 
sielankę zakłóci jednak brutalny akt przemocy.

ME & THE BEASTS
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min
polska premiera festiwalowa

Po rozstaniu ze swoim zespołem, wenezuelski 
muzyk próbuje rozpocząć swój solowy projekt od 
zera, jednocześnie równoważąc swoje codzienne 
życie jako millenialsa z kraju trzeciego świata z 
emocjonalnym zamętem związanym z akceptacją 
nowej fazy twórczej. Pewnego dnia nawiedzają 
go dwie istoty z innego świata, dzięki którym 
jego muzyczna kariera ponownie zacznie się 
rozwijać.

CARAJITA
reż. Silvina Schnicer, Ulises Porra, Argentyna, 
Republika Dominikańska, 2021, 89 min
polska premiera festiwalowa

Prezentowany w tym roku na nowojorskim Tribe-
ca Film Festival oraz hiszpańskim San Sebastian 
argentyńsko-dominikański triller psychologiczny.
Carajita rozpoczyna się zapadającym w pamięć 
obrazem tropikalnej plaży w nocy, oświetlonej 
migającymi czerwonymi i niebieskimi światłami 
radiowozu. Na skraju fal, na plaży nieruchomo 
leży obiekt. Kamera zatrzymuje się na tyle długo, 
aby oczy widza się przyzwyczaiły, co skłania 
do szokującego spostrzeżenia: obiekt jest w 
rzeczywistości martwym ciałem nieznanego 
mieszkańca.To zestawienie złowrogiego nastroju 
i uderzających efektów wizualnych przewija się 
przez cały film Silvii Schnicer i Ulisesa Porry.

GIRL PICTURE - DZIEWCZYNY
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min
pokaz przedpremierowy

Nagrodzony na tegorocznym festiwalu Sundance 
pełna młodzieńczej energii opowieść o miłości, 
przyjaźni i odkrywaniu własnej seksualności.
Mimmi i Rönkö to ciekawe świata nastolatki. 

Dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami, które 
nie mają przed sobą żadnych tajemnic. Nie mają 
też większego planu, poza tym, że pragną żyć 
pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą 
się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich 
spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, 
które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce 
Emmie. Spotkanie trzech nastolatek przed każdą 
z nich otworzy nowe możliwości. Zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miło-
ścią, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksual-
ności. Film fińskiej reżyserski Alli Haapasalo to 
energetyczna i pełna pasji historia o niełatwym 
wchodzeniu w dorosłość. 

THE DEN (La Tana)
reż. Beatrice Baldacci, Włochy, 2021, 90 min
polska premiera festiwalowa

Giulio mieszka na wsi z rodzicami i właśnie 
skończył osiemnaście lat. Jeszcze raz spędzi 
lato z rodziną, nigdy nie wychodząc z domu. Do 
niezamieszkałego od lat domu obok wprowadza 
się Lia, odważna, zrzędliwa i introwertyczna dwu-
dziestolatka. Lia wprowadza Giulio w dziwne i 
coraz bardziej niebezpieczne gry. Polska premiera 
festiwalowa filmu zrealizowanego w programie 
College Cinema Weneckigo Festiwalu Filmowego.

ZDARZYŁO SIĘ (L’Événement)
reż. Audrey Diwan, Francja, 2021, 100 min
pokaz przedpremierowy

Cztery nagrody na ostatnim festiwalu w Wenecji, 
w tym Złoty Lew dla najlepszego filmu. Akcja 
oparta na autobiograficznej książce Annie Ernaux 
rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna 
bohaterka studiuje literaturę francuską. Przed 
zdolną dziewczyną, która marzy o karierze aka-
demickiej, przyszłość stoi otworem. Ku swojemu 
zaskoczeniu Anne dowiaduje się, że jest w ciąży. 

Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie 
jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak 
konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda 
kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że 
nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, 
że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji 
grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara 
więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na 
szali znalazła się przyszłość bohaterki.

INNI LUDZIE
reż. Aleksandra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

Ekranizacja książki Doroty Masłowskiej. Hipno-
tyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu 
miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny 
trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich 
kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nie-
ustającego szumu mediów społecznościowych. 
Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów 
i zaułków pulsującego w rytmie rapu miasta War-
szawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy 
uważnie ich obserwujący narrator. 

PIOSENKI O MIŁOŚCI
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min

Film Tomasza Habowskiego okazał się najwięk-
szym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. 
Mocny, nowy głos polskiego kina, słodko-gorzki 
jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający 
w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka 
się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest dziew-
czyną z bloku w małym mieście, on pochodzi 
z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona 
kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, 
on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa 
sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona 
obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. 
Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje 
i marzenia.

NOWE WIZJE / NEW VISIONS
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ATLANTYDA
reż. Valentyn Vasyanovych, Ukraina, 
2019, 106 min

POKAZ CHARYTATYWNY, Z KTÓREGO PRZY-
CHÓD BĘDZIE PRZEKAZANY W CAŁOŚCI NA 
WSPARCIE ORGANIZACJOM POMAGAJĄCYM 
UKRAINĘ I UKRAIŃCOM.

Atlantyda (Atlantis) to postapokaliptyczny, 
dystopijny film ukraiński z 2019 roku, wyreży-
serowany przez Valentyna Vasyanovycha. Na 
76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Wenecji zdobył nagrodę dla najlepszego filmu 
w sekcji Horyzonty. Był również ukraińskim 
kandydatem do Oscara.

Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości, 
rok po wygranej wojnie z Rosją. Pustynia 
nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. 
Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół 
stresu pourazowego, ma problem z przystoso-
waniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza 
się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której 
członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. 
Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i 
szukać sił, by dalej żyć. Czy zaakceptuje siebie 
takim, jakim jest i nauczy się żyć bez wojny?

Żadna z ról w tym filmie nie była grana przez 
aktorów, ale przez weteranów, wolontariuszy i 
żołnierzy. Jedną z głównych ról odegrał Andriy 
Rymaryk, który przeżył wojnę w Donbasie, a 
obecnie pracuje w Come Back Alive, ukraiń-
skiej organizacji pozarządowej, która pomaga 
ukraińskim żołnierzom.

Zdjęcia były realizowane głównie w Mariupo-
lu, od stycznia do marca 2018 roku.

ATLAN
-TYDA
kino ukraińskie

KINO 
SKANDYNAWSKIE

THELMA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min

pokaz plenerowy / Goyki 3 Art Inkubator

Intrygująca i nieoczywista opowieść o nadprzy-
rodzonych mocach i najgłębiej ukrytych pragnie-
niach. Fascynujące połączenie Bergmanowskiego 
klimatu z kinem akcji na poziomie, którego nie 
powstydziłby się Stephen King.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety 
początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się 
w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie 
związanych z dorosłością emocji komplikuje nie 
tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – 
religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie 
drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które 
pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rze-
czywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, 
gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój. Wkrótce 
zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią 
życie jej i otoczenia. 

NIEWINIĄTKA
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min
pokaz przedpremierowy

Drugi film w reżyserii Eskila Vogta, scenarzysty 
Joachima Triera, z którym napisał m.in. „Najgorszy 
Człowiek na Świecie”, „Thelmę” czy „Oslo 31, 
sierpnia”, który miał swoją premierę na festiwalu 
w Cannes. 

Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do 
nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników 
z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza 
wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i 
tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych 
zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyja-
ciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2021, 128 min

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach 
(Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy 
Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i 
nieprzewidywalna historia miłosna.

Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych 
urodzin stara się poukładać swoje skomplikowa-
ne życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów 
roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity 
Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz 
Sight and Sound. Prawdziwym olśnieniem sezonu 
jest gwiazda filmu Joachima Triera, Renate Rein-
sve, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę 
dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nominację do 
Satellite Awards i Europejskiej Nagrody Filmowej.

OSLO, 31 SIERPNIA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min

Anders nie żyje. Jest wprawdzie jeszcze dość mło-
dy i przystojny, ale jeśli nie osiągnęło się sukcesu 
przed trzydziestką, to tak, jakby nie osiągnęło się 
w życiu nic. Dręczą go wspomnienia wszystkich 
zmarnowanych szans i ludzi, których zawiódł. Kie-
dyś był ambitny, miał rodzinę, przyjaciół i wielkie 
plany. Dzisiaj zmaga się z demonami przeszłości, 
uzależnieniem od narkotyków i myślą dlaczego 
znalazł się w „martwym punkcie”. 

Kiedy pojawia się szansa nowego startu, Anders 
powraca do dawnych miejsc i wkracza w „ideal-
ne” życie przyjaciół. Wita go miasto wypełnione 
melancholią i sztucznymi gestami. Wieczorem, 
31 sierpnia, wracają wspomnienia. Możliwości. 
Wolność. I wybór.

historie miłosne, kino grozy i melancholijne 
podróże przez Oslo. kino norweskie w reży-
serii Joachima Triera oraz Eskila Vogta.

nowe filmy fabularne
 twórców z całego świata



ROZKOŁYS
reż. Łukasz Ratuski, Polska, 2021, 71 min
pokaz przedpremierowy

Bałtyk – zimny, ponury, zupełnie nie kojarzy się 
z surfingiem. Fale tworzą się tam tylko przez 
kilkanaście dni w roku. Paweł i Artur, mimo że 
mieszkają 500 km od morza, robią wszystko, by w 
TE dni być w wodzie. Nie wszystko jednak idzie po 
ich myśli. Przez kilka lat szukają wymarzonej fali. 
Czy to w ogóle możliwe, żeby ją złapać?

UCIECZKA NA SREBRNY GLOB
reż. Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min

Jeżeli istnieje „archiwum X” polskiego kina to „Na 
srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego ma tam 
wyjątkowo grubą kartotekę. Historia realizacji i 
zatrzymania pierwszej polskiej superprodukcji 
science-fiction przez lata budziła emocje i działała 
na wyobraźnię.„Ucieczka na Srebrny Glob” to 
dokument o największej tajemnicy i największym 
niespełnionym marzeniu polskiego kina. Chociaż 
dzieje się w konkretnym miejscu i czasie, dotyka 
tematów uniwersalnych – odwiecznego konfliktu 
sztuki i władzy, jednocześnie kreatywnej i de-
strukcyjnej siły wyobraźni, pragnienia ucieczki od 
rzeczywistości w fantastyczne światy.

FILM BALKONOWY
reż. Paweł Łoziński, Polska, 2022, 100 min

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat 
da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł 

Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. 
Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, 
zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy 
dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni 
przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, 
rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc 
tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce 
dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy 
może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym 
ludziom.

EVERYBODY WANTS TO GO TO HEAVEN
reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 49 min
pokaz przedpremierowy

Raz w roku, w sierpniu, grupa pasjonatów tworzy 
leśne święto, łączące ludzi i przyrodę. Festiwal w 
otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ciężko 
pracują przez pół roku, walcząc z czasem, pogodą i 
zmęczeniem, by iść do nieba tylko na cztery dni.

POLAKÓW PORTRET WŁASNY
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min
pokaz przedpremierowy

“Kończą się małżeństwa. Kończą się życia. Będzie 
ciężko jak to wszystko się skończy. Dobrze, że cho-
ciaż z wami mogę porozmawiać. W cudzysłowie, 
oczywiście” mówi Piotr, który od miesiąca siedzi 
zamknięty we własnym mieszkaniu. W tej samej 
sytuacji znaleźli się praktycznie wszyscy Polacy. W 
izolacji czekają na szczepionkę, która wyleczy ich z 
wirusa samotności. W swoich domach nagrywają 
intymne relacje ze swojego życia licząc, że ktoś ich 
wysłucha i przytuli. W cudzysłowie, oczywiście. 

“Polaków Portret Własny” to roczny zapis 
pandemicznej rzeczywistości w Polsce. Składają 
się na to osobiste nagrania filmowych bohaterów 
oraz dokumentalna rejestracja polskich realiów w 
czasie Pandemii COVID-19.

ENNIO
reż. Giuseppe Tornatore, Włochy, 2021, 150 min
pokaz przedpremierowy

Ponad 500 filmów wybrzmiałoby inaczej, gdyby 
nie on. Ennio Morricone to nie tylko jeden z naj-
bardziej płodnych kompozytorów muzyki filmowej 
w historii, ale również uwielbiana przez międzyna-
rodową publiczność legenda kina, której twórczość 
została dwukrotnie nagrodzona Oscarem. „Ennio” 
jest żywiołowym portretem geniusza, nakreślonym 
przez wiernego przyjaciela i znakomitego reżysera. 
Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo 
osobistą podróż po prywatnym i artystycznym 
życiu wspaniałego kompozytora. Towarzyszą nam 
w niej wspominający go artyści i reżyserzy, tacy 
jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce 
Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy 
Wong Kar Wai, ale przede wszystkim wtóruje nam 
niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. W końcu, 
historia jego życia to historia kina.

CÓRKA
reż. Maggie Gyllenhaal, USA, Wielka Brytania, 
2021, 121 min

Leda (laureatka Oscara Olivia Colman) udaje się 
na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać 
na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój 
intymnego kurortu zaburza jednak przybycie 
ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą 
z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede 
wszystkim Nina, która mierzy się z trudami bycia 
młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. 
Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje 
wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi 
Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfron-
tować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z 
przeszłości, których nie można cofnąć.

HAZARDZISTA
reż. Paul Schrader, USA, Wielka Brytania, 2021, 
109 min

Martin Scorsese przedstawia Oscara Isaaca w 
znakomitej, magnetyzującej roli w odurzającym, 
gęstym, pełnym napięcia, które niemal rozsadza 
ekran thrillerze. Wciągająca od pierwszej minuty 
opowieść, która trzyma w napięciu niczym gra o 
najwyższą stawkę. „Hazardzista” to film w reży-
serii nominowanego do Oscara Paula Schradera, 
scenarzysty kultowych produkcji „Taksówkarz” i 
„Wściekły byk” Martina Scorsese. W roli głównej 
zobaczymy genialnego Oscara Isaaca, jedną z 
największych aktorskich gwiazd tej jesieni, który 
wystąpił w takich hitach jak „Diuna” , czy mini-
serial „Sceny z życia małżeńskiego”. W filmie na 
ekranie towarzyszy mu czterokrotnie nominowany 
do Oscara Willem Dafoe, a także Tye Sheridan 
oraz Tiffany Haddish.

YANG (After Yang)
reż. Kogonada, USA, 2022, 96 min
pokaz przedpremierowy

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem 
z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, 
spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android 
Yang, który niczym starszy brat opiekuje się 
dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie 
ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go 
do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, 
co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata 
android prowadził własne, sekretne życie, którego 
najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dys-
ku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe 
chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak 
naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi 
pod jednym dachem.

PARYŻ, 13 DZIELNICA (Les Olympiades)
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min
pokaz przedpremierowy

Zachwycająca, stylowa love-story, która biorąc 
na warsztat dynamikę współczesnych związków, 
podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości 
i seksu. 

Film, który znalazł się w konkursie głównym 
ostatniego festiwalu w Cannes, opuszcza jednak 
turystyczne szlaki, by przenieść się tam, gdzie 
naprawdę bije serce miasta. Gdzie z zawieszonych 
na najwyższych piętrach wieżowców erotycznych 
fantazji, z sunącej windami tęsknoty za bliskością 
i ze śmigających pośród blokowisk młodzieńczych 
rozczarowań i marzeń powstaje wybuchowy 
koktajl emocji. 

KOLANO AHED (Ha’berech)
reż. Nadav Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min
pokaz przedpremierowy

Kolano Ahed to z ducha punkowy manifest, parzą-
cy w sumienie jak słońce w sercu pustyni, nagro-
dzony na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Łobuzerska stylówa i grymas buntu na twarzy: 
tak Y. dociera do wyschniętego na wiór Sappiru, 
gdzie w lokalnej bibliotece ma się odbyć spotkanie 
wokół jego ostatniego filmu. Prawie wszystko 
jest tu martwe: włącznie ze spalonymi słońcem 
paprykami na porzuconej plantacji. A jednak jest 
ktoś, komu na tym miejscu zależy: Yahalom, pra-
cowniczka Ministerstwa Kultury, idzie na etyczny 
kompromis i swoją działalnością przywraca tam 
życie. Godzenie się na absurdy systemu ma jednak 
swoje konsekwencje, które Y. prowokacyjnie 
wywleka na wierzch.

MATKI RÓWNOLEGŁE
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min

Najnowszy film Pedra Almodóvara, z nagrodzoną za 
swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penélope Cruz, 
to wyznanie wiary w siłę w kobiet, ich solidarność 
i odwagę. 

Czułe, a przy tym żywiołowe; ciepłe, ale niepozba-
wione dramatycznych zwrotów akcji; pełne nadziei, 
która przychodzi po bolesnych stratach – „Matki 
równoległe” portretują życie w jego wszystkich 
odcieniach. 

Bohaterki filmu, Janis (Penelope Cruz) i Ana (Milena 
Smit), spotykają się na oddziale położniczym. Ta 
pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie 
przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie 
czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że so-
bie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich 
ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je 
połączy, okaże się mocna jak pępowina. 

C’MON C’MON
reż. Mike Mills, USA, 2021, 108 min

Wielki powrót Mike’a Millsa, twórcy niezapomnia-
nych „Debiutantów”, a także spektakularny powrót 
na ekrany Joaquina Phoenixa, który w „C’mon 
C’mon” zagrał swoją pierwszą od czasów „Jokera” 
rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój 
wizerunek. 

Jego bohater – Johnny, dziennikarz radiowy – uczy 
się uważnie słuchać, budować trwałe więzi, 
naprawiać błędy przeszłości i… przytulać. Kameralny, 
przepełniony czułością czarno-biały film Millsa 
buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy 
i przykleja plastry na nasze najdotkliwsze rany.

CHIARA
reż. Jonas Carpignano, Francja, Włochy, 2021, 
121 min

Uhonorowany nagrodą „Director’s Fortnight” 
na ostatnim festiwalu w Cannes włoski dramat 
„Chiara” jest domknięciem trylogii kalabryjskiej 
(„Mediterranea” oraz „Ciambra„), która przyniosła 
Jonasowi Carpignano nie tylko uznanie, ale i szereg 
festiwalowych laurów. 

Osiemnaste urodziny najstarszej córki Claudia i 
Carmeli to dobra okazja do wspólnego świętowania 
dla całej rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Giulia 
i jej trzy lata młodsza siostra Chiara ku uciesze 
zgromadzonych gości brylują na parkiecie. Rodzinną 
sielankę zakłóci jednak brutalny akt przemocy.

ME & THE BEASTS
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min
polska premiera festiwalowa

Po rozstaniu ze swoim zespołem, wenezuelski 
muzyk próbuje rozpocząć swój solowy projekt od 
zera, jednocześnie równoważąc swoje codzienne 
życie jako millenialsa z kraju trzeciego świata z 
emocjonalnym zamętem związanym z akceptacją 
nowej fazy twórczej. Pewnego dnia nawiedzają 
go dwie istoty z innego świata, dzięki którym 
jego muzyczna kariera ponownie zacznie się 
rozwijać.

CARAJITA
reż. Silvina Schnicer, Ulises Porra, Argentyna, 
Republika Dominikańska, 2021, 89 min
polska premiera festiwalowa

Prezentowany w tym roku na nowojorskim Tribe-
ca Film Festival oraz hiszpańskim San Sebastian 
argentyńsko-dominikański triller psychologiczny.
Carajita rozpoczyna się zapadającym w pamięć 
obrazem tropikalnej plaży w nocy, oświetlonej 
migającymi czerwonymi i niebieskimi światłami 
radiowozu. Na skraju fal, na plaży nieruchomo 
leży obiekt. Kamera zatrzymuje się na tyle długo, 
aby oczy widza się przyzwyczaiły, co skłania 
do szokującego spostrzeżenia: obiekt jest w 
rzeczywistości martwym ciałem nieznanego 
mieszkańca.To zestawienie złowrogiego nastroju 
i uderzających efektów wizualnych przewija się 
przez cały film Silvii Schnicer i Ulisesa Porry.

GIRL PICTURE - DZIEWCZYNY
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min
pokaz przedpremierowy

Nagrodzony na tegorocznym festiwalu Sundance 
pełna młodzieńczej energii opowieść o miłości, 
przyjaźni i odkrywaniu własnej seksualności.
Mimmi i Rönkö to ciekawe świata nastolatki. 

Dziewczyny są najlepszymi przyjaciółkami, które 
nie mają przed sobą żadnych tajemnic. Nie mają 
też większego planu, poza tym, że pragną żyć 
pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą 
się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich 
spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, 
które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce 
Emmie. Spotkanie trzech nastolatek przed każdą 
z nich otworzy nowe możliwości. Zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miło-
ścią, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksual-
ności. Film fińskiej reżyserski Alli Haapasalo to 
energetyczna i pełna pasji historia o niełatwym 
wchodzeniu w dorosłość. 

THE DEN (La Tana)
reż. Beatrice Baldacci, Włochy, 2021, 90 min
polska premiera festiwalowa

Giulio mieszka na wsi z rodzicami i właśnie 
skończył osiemnaście lat. Jeszcze raz spędzi 
lato z rodziną, nigdy nie wychodząc z domu. Do 
niezamieszkałego od lat domu obok wprowadza 
się Lia, odważna, zrzędliwa i introwertyczna dwu-
dziestolatka. Lia wprowadza Giulio w dziwne i 
coraz bardziej niebezpieczne gry. Polska premiera 
festiwalowa filmu zrealizowanego w programie 
College Cinema Weneckigo Festiwalu Filmowego.

ZDARZYŁO SIĘ (L’Événement)
reż. Audrey Diwan, Francja, 2021, 100 min
pokaz przedpremierowy

Cztery nagrody na ostatnim festiwalu w Wenecji, 
w tym Złoty Lew dla najlepszego filmu. Akcja 
oparta na autobiograficznej książce Annie Ernaux 
rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna 
bohaterka studiuje literaturę francuską. Przed 
zdolną dziewczyną, która marzy o karierze aka-
demickiej, przyszłość stoi otworem. Ku swojemu 
zaskoczeniu Anne dowiaduje się, że jest w ciąży. 

Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie 
jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak 
konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda 
kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że 
nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, 
że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji 
grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara 
więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na 
szali znalazła się przyszłość bohaterki.

INNI LUDZIE
reż. Aleksandra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

Ekranizacja książki Doroty Masłowskiej. Hipno-
tyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu 
miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny 
trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich 
kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nie-
ustającego szumu mediów społecznościowych. 
Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów 
i zaułków pulsującego w rytmie rapu miasta War-
szawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy 
uważnie ich obserwujący narrator. 

PIOSENKI O MIŁOŚCI
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min

Film Tomasza Habowskiego okazał się najwięk-
szym przebojem ostatniego festiwalu w Gdyni. 
Mocny, nowy głos polskiego kina, słodko-gorzki 
jak najlepszy indie popowy kawałek i uderzający 
w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka 
się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest dziew-
czyną z bloku w małym mieście, on pochodzi 
z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona 
kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, 
on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa 
sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona 
obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. 
Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje 
i marzenia.

NOWE WIZJE / NEW VISIONS
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ATLANTYDA
reż. Valentyn Vasyanovych, Ukraina, 
2019, 106 min

POKAZ CHARYTATYWNY, Z KTÓREGO PRZY-
CHÓD BĘDZIE PRZEKAZANY W CAŁOŚCI NA 
WSPARCIE ORGANIZACJOM POMAGAJĄCYM 
UKRAINĘ I UKRAIŃCOM.

Atlantyda (Atlantis) to postapokaliptyczny, 
dystopijny film ukraiński z 2019 roku, wyreży-
serowany przez Valentyna Vasyanovycha. Na 
76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Wenecji zdobył nagrodę dla najlepszego filmu 
w sekcji Horyzonty. Był również ukraińskim 
kandydatem do Oscara.

Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości, 
rok po wygranej wojnie z Rosją. Pustynia 
nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. 
Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół 
stresu pourazowego, ma problem z przystoso-
waniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza 
się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której 
członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. 
Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i 
szukać sił, by dalej żyć. Czy zaakceptuje siebie 
takim, jakim jest i nauczy się żyć bez wojny?

Żadna z ról w tym filmie nie była grana przez 
aktorów, ale przez weteranów, wolontariuszy i 
żołnierzy. Jedną z głównych ról odegrał Andriy 
Rymaryk, który przeżył wojnę w Donbasie, a 
obecnie pracuje w Come Back Alive, ukraiń-
skiej organizacji pozarządowej, która pomaga 
ukraińskim żołnierzom.

Zdjęcia były realizowane głównie w Mariupo-
lu, od stycznia do marca 2018 roku.

ATLAN
-TYDA
kino ukraińskie

KINO 
SKANDYNAWSKIE

THELMA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min

pokaz plenerowy / Goyki 3 Art Inkubator

Intrygująca i nieoczywista opowieść o nadprzy-
rodzonych mocach i najgłębiej ukrytych pragnie-
niach. Fascynujące połączenie Bergmanowskiego 
klimatu z kinem akcji na poziomie, którego nie 
powstydziłby się Stephen King.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety 
początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się 
w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie 
związanych z dorosłością emocji komplikuje nie 
tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – 
religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie 
drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które 
pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rze-
czywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, 
gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój. Wkrótce 
zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią 
życie jej i otoczenia. 

NIEWINIĄTKA
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min
pokaz przedpremierowy

Drugi film w reżyserii Eskila Vogta, scenarzysty 
Joachima Triera, z którym napisał m.in. „Najgorszy 
Człowiek na Świecie”, „Thelmę” czy „Oslo 31, 
sierpnia”, który miał swoją premierę na festiwalu 
w Cannes. 

Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do 
nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników 
z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza 
wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i 
tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych 
zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyja-
ciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2021, 128 min

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach 
(Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy 
Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i 
nieprzewidywalna historia miłosna.

Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych 
urodzin stara się poukładać swoje skomplikowa-
ne życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów 
roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity 
Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz 
Sight and Sound. Prawdziwym olśnieniem sezonu 
jest gwiazda filmu Joachima Triera, Renate Rein-
sve, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę 
dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes oraz nominację do 
Satellite Awards i Europejskiej Nagrody Filmowej.

OSLO, 31 SIERPNIA
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min

Anders nie żyje. Jest wprawdzie jeszcze dość mło-
dy i przystojny, ale jeśli nie osiągnęło się sukcesu 
przed trzydziestką, to tak, jakby nie osiągnęło się 
w życiu nic. Dręczą go wspomnienia wszystkich 
zmarnowanych szans i ludzi, których zawiódł. Kie-
dyś był ambitny, miał rodzinę, przyjaciół i wielkie 
plany. Dzisiaj zmaga się z demonami przeszłości, 
uzależnieniem od narkotyków i myślą dlaczego 
znalazł się w „martwym punkcie”. 

Kiedy pojawia się szansa nowego startu, Anders 
powraca do dawnych miejsc i wkracza w „ideal-
ne” życie przyjaciół. Wita go miasto wypełnione 
melancholią i sztucznymi gestami. Wieczorem, 
31 sierpnia, wracają wspomnienia. Możliwości. 
Wolność. I wybór.

historie miłosne, kino grozy i melancholijne 
podróże przez Oslo. kino norweskie w reży-
serii Joachima Triera oraz Eskila Vogta.

nowe filmy fabularne
 twórców z całego świata



KRÓTKA FABUŁA - BLOK I

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Panczyk, 
Polska, 21:35
3. Mój Brat Rybak, reż. Alicja Sokół, Polska, 19:09
4. Stancja, reż. Adrian Apanel, Polska, 30:00
5. Inherent, reż. Nicolai G.H. Johansen, Dania, 16:12

Czas trwania: ok. 115 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Goose, reż. Maria Wider, Polska, 30:00
2. Niewolnik, reż. Grzegorz Piekarski, Polska, 29:31
3. Dzieci i Ryby, reż. Gracjana Piechula, Polska, 
13:47
4. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
Koshin, Ukraina, 35:00

Czas trwania: ok. 110 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00
2. Warzywa i owoce, reż. Maciej Jankowski, 
Polska, 26:17
3. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 
18:53
4. Funeralia, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Polska, 
14:58

Czas trwania: ok. 80 min

SHORT ANIMA / KRÓTKIE ANIMACJE

1. Password to the  * * * * *, reż. Adél Szegedi, Wlk. 
Brytania, 1:40
2. A Body, reż. Milena Tipaldo, Włochy, 2:10
3. Show(er), reż. Julia Hazuka, Polska, 1:47
4. A Short Film About Solitude, reż. Maciek Stęp-
niewski, Polska 3:12
5. Way Too American Film, reż. Dawid Jezierski, 
Polska, 5:45
6. True stars live in the darkness, reż. Anastasiia 
Martyniuk Ukraina, 3:35
7. The Weird, reż. Roman Dzvonkovsky, Ukraina, 
3:28
8. El Mago Georges, reż. Katalin Egely, Argentyna, 
4:17
9. Insekt, reż. Marcin Podolec, Polska, 29:50
10. Who’s on a lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 
4:16
11. Sou a Tigresa, reż. Jairo Neto, Brazylia, 3:42
12. Good Night Mr Ted, reż. Nicolás Sole Allignani, 
Argentyna, 10:45
13. LOOP, reż. Pablo Polledri, Hiszpania, 8:00
14. Red Giant, reż. Anne Verbeure, Belgia, 10:14
15. There is Nothing Nice Deep Within, reż. Fiorella 
Spitzer, Węgry, 7:35

Czas trwania: ok. 100 min

Wybrane filmy mogą być zarpezentowane jedynie 
w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Szcze-
gółowe opisy oraz informacje o każdym tytule - na 
stronie festiwalu: www.sff.pl

4.06.2022 | SOBOTA

TEATR BOTO
16:00 / DOK.PL / Film balkonowy / reż. Paweł 
Łoziński, Polska, 2022, 100 min
18:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Oslo, 31 sierpnia 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min
20:00 / Konkurs krótkich fabuł – cz. I

5.06.2022 | NIEDZIELA

GRAND HOTEL / wejście / przed hotelem
12:00 Start Spaceru Filmowego szlakiem sopoc-
kich planów filmowych – wstęp wolny

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
14:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. II
17:00 / DOK.PL / Everybody Wants to go to 
Heaven / reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 
49 min – pokaz przedpremierowy
18.15 / SPECTRUM / C’mon C’mon / reż. Mike 
Mills, USA, 2021, 108 min
20:30 / SPECTRUM / Historia mojej żony / 
reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja, 2021, 169 min

TEATR BOTO
16:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. III
18:15 / Konkurs krótkich animacji
20:30 / NOWE WIZJE / The Den / reż. Beatrice 
Baldacci, Włochy, 2021, 90 min – pokaz przedpre-
mierowy

6.06.2022 | PONIEDZIAŁEK

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
15:00 / Krótkie filmy z Ukrainy (wybrane filmy z 
bloków konkursowych), 90 min
17:00 / DOK.PL / Ucieczka na Srebrny Glob / reż. 
Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min
18:45 / SPECTRUM / Córka / reż. Maggie Gyllenha-
al, USA, Wlk. Bryt., 2021, 121 min
21:00 / POKAZ CHARYTATYWNY KINA UKRAIŃ-
SKIEGO / Atlantyda / reż. Valentyn Vasyanovych, 
Ukraina, 2019, 106 min

7.06.2022 | WTOREK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Piosenki o miłości / 
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min
MULTIKINO – SALA 3

19:00 / SPECTRUM / Yang / reż. Kogonada, USA, 
2022, 96 min – pokaz przedpremierowy
21:00 / SPECTRUM / Chiara / reż.  Jonas Carpigna-
no, Francja, Włochy / 2021 / 121 min

8.06.2022 | ŚRODA

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / DOK.PL / Polaków portret własny / 
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min – pokaz 
przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
19.15 / NOWE WIZJE / Girl Picture – Dziewczyny 
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / NOWE WIZJE / Inni ludzie / reż. Aleksan-
dra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

OPERA LEŚNA
20:00 / KONCERT MUZYKI FILMOWEJ: 
La Dolce Vita? / Paulina Przybysz, Justyna Święs 
(The Dumplings), Sebastian Lipiński, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą
Rafała Janiaka

9.06.2022 | CZWARTEK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Carajita / reż. Silvina Schni-
cer, Ulises Porra, Argentyna, Republika Dominikań-
ska, 2021, 89 min – pokaz przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / KINO SKANDYNAWSKIE / Najgorszy 
człowiek na świecie / reż. Joachim Trier, Norwegia, 
2021, 128 min
21:00 / NOWE WIZJE / Zdarzyło się / reż. Audrey 
Diwan, Francja, 2021, 100 min – pokaz przedpre-
mierowy

KLUBOGALERIA 3 SIOSTRY
20:00 / Maraton animowanych teledysków
z Festiwalu Cinematika 2021 – wstęp wolny

10.06.2022 | PIĄTEK

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Człowiek z kamerą filmową – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Me & The Beasts / 
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min - 
pokaz przedpremierowy
18:30 / PREMIERA / Na białym koniu / reż. Cezary 
Hładki, Polska, 2021, 23 min 

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / SPECTRUM / Matki Równoległe / 
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min
21:00 / SPECTRUM / Hazardzista / reż.  Paul 
Schrader / USA, Wlk. Brytania, 2021, 109 min

GOYKI 3 ART INKUBATOR
wydarzenia plenerowe
21:30 / KINO SKANDYNAWSKIE / Thelma / 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min – 
wstęp wolny
22:00-23:30 / Obłoki Lema – instalacja multime-
dialna * – wstęp wolny

11.06.2022 | SOBOTA

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Nosferatu, symfonia grozy – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / DOK.PL / Rozkołys / reż. Łukasz Ratuski, 
Polska, 2021, 71 min – pokaz przedpremierowy
18.45 / SPECTRUM / Księgarnia w Paryżu / 
reż. Sergio Castellitto, Włochy, Francja, 2021, 
89 min – pokaz przedpremierowy
20.30 / SPECTRUM / Ennio / reż. Giuseppe 
Tornatore, Włochy, 2021, 150 min – pokaz przed-
premierowy

12.06.2022 | NIEDZIELA

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Niewiniątka / 
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min – pokaz 
przedpremierowy
19.15 / SPECTRUM / Paryż, 13 dzielnica / 
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / SPECTRUM / Kolano Ahed / reż. Nadav 
Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min – pokaz 
przedpremierowy

PROGRAM 
FESTIWALU

Tegoroczna edycja koncertu odbędzie się pod 
hasłem przewodnim „La Dolce Vita?” i jest 
poświęcona muzyce z filmów, realizowanych na 
południu Europy. 

W programie koncertu wybrzmią m.in. filmowe 
utwory z klasyki kina, jak tytułowa „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego, „Cinema Paradiso” i „Malena” 
Giuseppe Tornatore oraz „Ojciec Chrzestny” 
Francisa Forda Coppoli, poprzez kultowe produkcje 
z lat 90. „Wielki Błękit” Luca Bessona oraz „Ukryte 
pragnienia” Bernardo Bertolucciego a także 
współczesne utwory z filmów „Call me by your 
name” Luci Guadagnino, „Wielkie Piękno” oraz 
„Młodość” Paolo Sorrentino, „The American” 
Antona Corbijna, „House of Gucci” Ridleya Scotta 
oraz z ostatnie dwa filmy o przygodach agenta 007 
„Spectre” i „No time to die”, którego duża część 
akcji rozgrywa się we Włoszech a także „Wonder 
Woman” Patty Jenkins.

Na scenie Opery Leśnej gościnnie wystąpią: 
Paulina Przybysz oraz Justyna Święs, czyli połowa 
duetu The Dumplings, która pojawi się nie tylko 
na scenie ale i na festiwalowym ekranie w filmie 
„Piosenki o Miłości” (projekcja w Multikinie).

Koncert podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicz-
nymi aranżami i remiksami klasycznych utworów. 
Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Rafała Janiaka wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Elektroniczne aranże filmowych 
utworów skomponuje i wykona Sebastian Lipiński 
z trójmiejskiego zespołu BYTY.

Zabrzmią nowe aranże wielkich kompozytorów 
muzyki filmowej, w tym m.in. Ennnio Morricone, 
Nino Roty, i Hansa Zimmera a także: Florence + 
The Machine, Moderat, Eurythmics, Portishead, 
Hooverphonic a nawet Bob Sinclar.

W PROGRAMIE MUZYKA Z FILMÓW:

Wonder Woman
007: Spectre
007: Nie czas umierać
Ojciec Chrzestny
Dom Gucci
Malena
Cinema Paradiso
Wielki Błękit
La Dolce Vita
Wielkie Piękno 
Młodość
The American
Włoska Robota
Call me by your name
Ukryte Pragnienia

Bilety od 59 do 129 zł dostępne na www.sff.pl oraz 
w Informacji Turystycznej oraz salonach Empik.

7. KONCERT 
MUZYKI FILMOWEJ

spectre, nie czas umierać,
wonder woman, dom gucci,
ojciec chrzestny, malena,
wielkie piękno i inne filmy

8.06 / g. 20:00
opera leśna

DRUGIE ŚNIADANIE Z NIEMYM KINEM

Drugie śniadania z niemym kiniem powracają do 
Dwóch Zmian. Zapraszamy na dowolne śniadanie 
z menu Dwóch Zmian – tradycyjne oraz wegańskie 
do którego w dwóch kolejnych dniach wyświetlimy 
dwa nieme klasyki, do których muzykę nagrali trój-
miejscy twórcy w ramach projektu online „Nieme 
Nieme – historia kina niemego na żywo”.

W programie pokazów:

10.06, godz. 12:00 / Człowiek z kamerą filmową
11.06, godz. 12:00 / Nosferatu, symfonia grozy

Wstęp wolny

FILMOWY SPACER PO SOPOCIE
Wielka historia w sopockich kadrach

Wydaje się to niemożliwe by z filmów realizowa-
nych w Sopocie ułożyć historię Polski ostatnich 50 
lat. Na spacerze filmowym chcemy pokazać, że z 
kadrów wyczytać można klimat poszczególnych 
epok i charakter zmian. Twórcy filmów fabular-
nych pokazali bowiem w ich tle najważniejsze 
wydarzenia II połowy XX wieku. Zatrzymamy się w 
najbardziej znanych punktach miasta, m. in. przy 
molo, obok Łazienek Południowych, na Placu Unii 
Europejskiej, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
i opowiemy m. in. o takich filmach, jak: Ile waży 
koń trojański, Sztos 2, Reich, 07 zgłoś się, Układ 
zamknięty. Udział w spacerze jest bezpłatny

OBŁOKI LEMA:
INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna na elewacji budynku 
Goyki 3 Art Inkubator w hołdzie 101 urodzin Sta-
nisława Lema, w oparciu o jego powieść „Obłoki 
Maggelana” oraz czechosłowacką ekranizację 
„Ikaria XB-1”. Wstęp wolny

Instalacja będzie działać w godzinach
22:00-23:30 w dniu 10.06.2022

Instalacja autorstwa Michała Grubmana – Dyrek-
tora Sopot Film Festiwalu, zrealizowana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Sopotu Jacka 
Karnowskiego.

KRÓTKA FABUŁA i ANIMACJA
Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra, Piotr 
Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Marcin 
Czarnik i inni w kinie krótkich fabuł. 

KRÓTKIE FILMY UKRAIŃSKIE
(filmy powtórkowe z bloków I-III)

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
3. Koshin, Ukraina, 35:00
4. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 18:53
Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00

Czas trwania: ok. 102 min

WIECZÓR KRÓTKICH ANIMACJI W KLUBOGALERII 
3 SIOSTRY

Zestaw animowanych teledysków z całego świata 
z II konkursu gdańskiego festiwalu Cinemati-
ka – Muzyka Filmowa + Kino, który odbył się w 
listopadzie 2021 roku w Gdańsku. 

Lista teledysków dostępna na stronie festiwalu:
www.cinematika.pl

POZOSTAŁE DZIAŁANIA FILMOWE

Bilety na pokazy filmowe: 16 zł / Karnet 5 filmów: 65 zł / Karnet na wszystkie filmy: 150 zł / 
Koncert Muzyki Filmowej: 59-129 zł / Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży online - więcej infor-
macji na stronie www.sff.pl. Bilety na Koncert Muzyki Filmowej dodatkowo dostępne są w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w sieci Empik.

szczegółowe informacje oraz bilety

WWW.SFF.PL

PRZEWODNIK
PO WYDARZENIACH





KRÓTKA FABUŁA - BLOK I

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Panczyk, 
Polska, 21:35
3. Mój Brat Rybak, reż. Alicja Sokół, Polska, 19:09
4. Stancja, reż. Adrian Apanel, Polska, 30:00
5. Inherent, reż. Nicolai G.H. Johansen, Dania, 16:12

Czas trwania: ok. 115 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Goose, reż. Maria Wider, Polska, 30:00
2. Niewolnik, reż. Grzegorz Piekarski, Polska, 29:31
3. Dzieci i Ryby, reż. Gracjana Piechula, Polska, 
13:47
4. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
Koshin, Ukraina, 35:00

Czas trwania: ok. 110 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00
2. Warzywa i owoce, reż. Maciej Jankowski, 
Polska, 26:17
3. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 
18:53
4. Funeralia, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Polska, 
14:58

Czas trwania: ok. 80 min

SHORT ANIMA / KRÓTKIE ANIMACJE

1. Password to the  * * * * *, reż. Adél Szegedi, Wlk. 
Brytania, 1:40
2. A Body, reż. Milena Tipaldo, Włochy, 2:10
3. Show(er), reż. Julia Hazuka, Polska, 1:47
4. A Short Film About Solitude, reż. Maciek Stęp-
niewski, Polska 3:12
5. Way Too American Film, reż. Dawid Jezierski, 
Polska, 5:45
6. True stars live in the darkness, reż. Anastasiia 
Martyniuk Ukraina, 3:35
7. The Weird, reż. Roman Dzvonkovsky, Ukraina, 
3:28
8. El Mago Georges, reż. Katalin Egely, Argentyna, 
4:17
9. Insekt, reż. Marcin Podolec, Polska, 29:50
10. Who’s on a lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 
4:16
11. Sou a Tigresa, reż. Jairo Neto, Brazylia, 3:42
12. Good Night Mr Ted, reż. Nicolás Sole Allignani, 
Argentyna, 10:45
13. LOOP, reż. Pablo Polledri, Hiszpania, 8:00
14. Red Giant, reż. Anne Verbeure, Belgia, 10:14
15. There is Nothing Nice Deep Within, reż. Fiorella 
Spitzer, Węgry, 7:35

Czas trwania: ok. 100 min

Wybrane filmy mogą być zarpezentowane jedynie 
w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Szcze-
gółowe opisy oraz informacje o każdym tytule - na 
stronie festiwalu: www.sff.pl

4.06.2022 | SOBOTA

TEATR BOTO
16:00 / DOK.PL / Film balkonowy / reż. Paweł 
Łoziński, Polska, 2022, 100 min
18:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Oslo, 31 sierpnia 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min
20:00 / Konkurs krótkich fabuł – cz. I

5.06.2022 | NIEDZIELA

GRAND HOTEL / wejście / przed hotelem
12:00 Start Spaceru Filmowego szlakiem sopoc-
kich planów filmowych – wstęp wolny

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
14:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. II
17:00 / DOK.PL / Everybody Wants to go to 
Heaven / reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 
49 min – pokaz przedpremierowy
18.15 / SPECTRUM / C’mon C’mon / reż. Mike 
Mills, USA, 2021, 108 min
20:30 / SPECTRUM / Historia mojej żony / 
reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja, 2021, 169 min

TEATR BOTO
16:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. III
18:15 / Konkurs krótkich animacji
20:30 / NOWE WIZJE / The Den / reż. Beatrice 
Baldacci, Włochy, 2021, 90 min – pokaz przedpre-
mierowy

6.06.2022 | PONIEDZIAŁEK

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
15:00 / Krótkie filmy z Ukrainy (wybrane filmy z 
bloków konkursowych), 90 min
17:00 / DOK.PL / Ucieczka na Srebrny Glob / reż. 
Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min
18:45 / SPECTRUM / Córka / reż. Maggie Gyllenha-
al, USA, Wlk. Bryt., 2021, 121 min
21:00 / POKAZ CHARYTATYWNY KINA UKRAIŃ-
SKIEGO / Atlantyda / reż. Valentyn Vasyanovych, 
Ukraina, 2019, 106 min

7.06.2022 | WTOREK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Piosenki o miłości / 
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min
MULTIKINO – SALA 3

19:00 / SPECTRUM / Yang / reż. Kogonada, USA, 
2022, 96 min – pokaz przedpremierowy
21:00 / SPECTRUM / Chiara / reż.  Jonas Carpigna-
no, Francja, Włochy / 2021 / 121 min

8.06.2022 | ŚRODA

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / DOK.PL / Polaków portret własny / 
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min – pokaz 
przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
19.15 / NOWE WIZJE / Girl Picture – Dziewczyny 
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / NOWE WIZJE / Inni ludzie / reż. Aleksan-
dra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

OPERA LEŚNA
20:00 / KONCERT MUZYKI FILMOWEJ: 
La Dolce Vita? / Paulina Przybysz, Justyna Święs 
(The Dumplings), Sebastian Lipiński, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą
Rafała Janiaka

9.06.2022 | CZWARTEK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Carajita / reż. Silvina Schni-
cer, Ulises Porra, Argentyna, Republika Dominikań-
ska, 2021, 89 min – pokaz przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / KINO SKANDYNAWSKIE / Najgorszy 
człowiek na świecie / reż. Joachim Trier, Norwegia, 
2021, 128 min
21:00 / NOWE WIZJE / Zdarzyło się / reż. Audrey 
Diwan, Francja, 2021, 100 min – pokaz przedpre-
mierowy

KLUBOGALERIA 3 SIOSTRY
20:00 / Maraton animowanych teledysków
z Festiwalu Cinematika 2021 – wstęp wolny

10.06.2022 | PIĄTEK

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Człowiek z kamerą filmową – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Me & The Beasts / 
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min - 
pokaz przedpremierowy
18:30 / PREMIERA / Na białym koniu / reż. Cezary 
Hładki, Polska, 2021, 23 min 

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / SPECTRUM / Matki Równoległe / 
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min
21:00 / SPECTRUM / Hazardzista / reż.  Paul 
Schrader / USA, Wlk. Brytania, 2021, 109 min

GOYKI 3 ART INKUBATOR
wydarzenia plenerowe
21:30 / KINO SKANDYNAWSKIE / Thelma / 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min – 
wstęp wolny
22:00-23:30 / Obłoki Lema – instalacja multime-
dialna * – wstęp wolny

11.06.2022 | SOBOTA

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Nosferatu, symfonia grozy – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / DOK.PL / Rozkołys / reż. Łukasz Ratuski, 
Polska, 2021, 71 min – pokaz przedpremierowy
18.45 / SPECTRUM / Księgarnia w Paryżu / 
reż. Sergio Castellitto, Włochy, Francja, 2021, 
89 min – pokaz przedpremierowy
20.30 / SPECTRUM / Ennio / reż. Giuseppe 
Tornatore, Włochy, 2021, 150 min – pokaz przed-
premierowy

12.06.2022 | NIEDZIELA

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Niewiniątka / 
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min – pokaz 
przedpremierowy
19.15 / SPECTRUM / Paryż, 13 dzielnica / 
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / SPECTRUM / Kolano Ahed / reż. Nadav 
Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min – pokaz 
przedpremierowy

PROGRAM 
FESTIWALU

Tegoroczna edycja koncertu odbędzie się pod 
hasłem przewodnim „La Dolce Vita?” i jest 
poświęcona muzyce z filmów, realizowanych na 
południu Europy. 

W programie koncertu wybrzmią m.in. filmowe 
utwory z klasyki kina, jak tytułowa „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego, „Cinema Paradiso” i „Malena” 
Giuseppe Tornatore oraz „Ojciec Chrzestny” 
Francisa Forda Coppoli, poprzez kultowe produkcje 
z lat 90. „Wielki Błękit” Luca Bessona oraz „Ukryte 
pragnienia” Bernardo Bertolucciego a także 
współczesne utwory z filmów „Call me by your 
name” Luci Guadagnino, „Wielkie Piękno” oraz 
„Młodość” Paolo Sorrentino, „The American” 
Antona Corbijna, „House of Gucci” Ridleya Scotta 
oraz z ostatnie dwa filmy o przygodach agenta 007 
„Spectre” i „No time to die”, którego duża część 
akcji rozgrywa się we Włoszech a także „Wonder 
Woman” Patty Jenkins.

Na scenie Opery Leśnej gościnnie wystąpią: 
Paulina Przybysz oraz Justyna Święs, czyli połowa 
duetu The Dumplings, która pojawi się nie tylko 
na scenie ale i na festiwalowym ekranie w filmie 
„Piosenki o Miłości” (projekcja w Multikinie).

Koncert podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicz-
nymi aranżami i remiksami klasycznych utworów. 
Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Rafała Janiaka wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Elektroniczne aranże filmowych 
utworów skomponuje i wykona Sebastian Lipiński 
z trójmiejskiego zespołu BYTY.

Zabrzmią nowe aranże wielkich kompozytorów 
muzyki filmowej, w tym m.in. Ennnio Morricone, 
Nino Roty, i Hansa Zimmera a także: Florence + 
The Machine, Moderat, Eurythmics, Portishead, 
Hooverphonic a nawet Bob Sinclar.

W PROGRAMIE MUZYKA Z FILMÓW:

Wonder Woman
007: Spectre
007: Nie czas umierać
Ojciec Chrzestny
Dom Gucci
Malena
Cinema Paradiso
Wielki Błękit
La Dolce Vita
Wielkie Piękno 
Młodość
The American
Włoska Robota
Call me by your name
Ukryte Pragnienia

Bilety od 59 do 129 zł dostępne na www.sff.pl oraz 
w Informacji Turystycznej oraz salonach Empik.

7. KONCERT 
MUZYKI FILMOWEJ

spectre, nie czas umierać,
wonder woman, dom gucci,
ojciec chrzestny, malena,
wielkie piękno i inne filmy

8.06 / g. 20:00
opera leśna

DRUGIE ŚNIADANIE Z NIEMYM KINEM

Drugie śniadania z niemym kiniem powracają do 
Dwóch Zmian. Zapraszamy na dowolne śniadanie 
z menu Dwóch Zmian – tradycyjne oraz wegańskie 
do którego w dwóch kolejnych dniach wyświetlimy 
dwa nieme klasyki, do których muzykę nagrali trój-
miejscy twórcy w ramach projektu online „Nieme 
Nieme – historia kina niemego na żywo”.

W programie pokazów:

10.06, godz. 12:00 / Człowiek z kamerą filmową
11.06, godz. 12:00 / Nosferatu, symfonia grozy

Wstęp wolny

FILMOWY SPACER PO SOPOCIE
Wielka historia w sopockich kadrach

Wydaje się to niemożliwe by z filmów realizowa-
nych w Sopocie ułożyć historię Polski ostatnich 50 
lat. Na spacerze filmowym chcemy pokazać, że z 
kadrów wyczytać można klimat poszczególnych 
epok i charakter zmian. Twórcy filmów fabular-
nych pokazali bowiem w ich tle najważniejsze 
wydarzenia II połowy XX wieku. Zatrzymamy się w 
najbardziej znanych punktach miasta, m. in. przy 
molo, obok Łazienek Południowych, na Placu Unii 
Europejskiej, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
i opowiemy m. in. o takich filmach, jak: Ile waży 
koń trojański, Sztos 2, Reich, 07 zgłoś się, Układ 
zamknięty. Udział w spacerze jest bezpłatny

OBŁOKI LEMA:
INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna na elewacji budynku 
Goyki 3 Art Inkubator w hołdzie 101 urodzin Sta-
nisława Lema, w oparciu o jego powieść „Obłoki 
Maggelana” oraz czechosłowacką ekranizację 
„Ikaria XB-1”. Wstęp wolny

Instalacja będzie działać w godzinach
22:00-23:30 w dniu 10.06.2022

Instalacja autorstwa Michała Grubmana – Dyrek-
tora Sopot Film Festiwalu, zrealizowana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Sopotu Jacka 
Karnowskiego.

KRÓTKA FABUŁA i ANIMACJA
Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra, Piotr 
Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Marcin 
Czarnik i inni w kinie krótkich fabuł. 

KRÓTKIE FILMY UKRAIŃSKIE
(filmy powtórkowe z bloków I-III)

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
3. Koshin, Ukraina, 35:00
4. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 18:53
Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00

Czas trwania: ok. 102 min

WIECZÓR KRÓTKICH ANIMACJI W KLUBOGALERII 
3 SIOSTRY

Zestaw animowanych teledysków z całego świata 
z II konkursu gdańskiego festiwalu Cinemati-
ka – Muzyka Filmowa + Kino, który odbył się w 
listopadzie 2021 roku w Gdańsku. 

Lista teledysków dostępna na stronie festiwalu:
www.cinematika.pl

POZOSTAŁE DZIAŁANIA FILMOWE

Bilety na pokazy filmowe: 16 zł / Karnet 5 filmów: 65 zł / Karnet na wszystkie filmy: 150 zł / 
Koncert Muzyki Filmowej: 59-129 zł / Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży online - więcej infor-
macji na stronie www.sff.pl. Bilety na Koncert Muzyki Filmowej dodatkowo dostępne są w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w sieci Empik.

szczegółowe informacje oraz bilety

WWW.SFF.PL

PRZEWODNIK
PO WYDARZENIACH



KRÓTKA FABUŁA - BLOK I

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Panczyk, 
Polska, 21:35
3. Mój Brat Rybak, reż. Alicja Sokół, Polska, 19:09
4. Stancja, reż. Adrian Apanel, Polska, 30:00
5. Inherent, reż. Nicolai G.H. Johansen, Dania, 16:12

Czas trwania: ok. 115 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Goose, reż. Maria Wider, Polska, 30:00
2. Niewolnik, reż. Grzegorz Piekarski, Polska, 29:31
3. Dzieci i Ryby, reż. Gracjana Piechula, Polska, 
13:47
4. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
Koshin, Ukraina, 35:00

Czas trwania: ok. 110 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00
2. Warzywa i owoce, reż. Maciej Jankowski, 
Polska, 26:17
3. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 
18:53
4. Funeralia, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Polska, 
14:58

Czas trwania: ok. 80 min

SHORT ANIMA / KRÓTKIE ANIMACJE

1. Password to the  * * * * *, reż. Adél Szegedi, Wlk. 
Brytania, 1:40
2. A Body, reż. Milena Tipaldo, Włochy, 2:10
3. Show(er), reż. Julia Hazuka, Polska, 1:47
4. A Short Film About Solitude, reż. Maciek Stęp-
niewski, Polska 3:12
5. Way Too American Film, reż. Dawid Jezierski, 
Polska, 5:45
6. True stars live in the darkness, reż. Anastasiia 
Martyniuk Ukraina, 3:35
7. The Weird, reż. Roman Dzvonkovsky, Ukraina, 
3:28
8. El Mago Georges, reż. Katalin Egely, Argentyna, 
4:17
9. Insekt, reż. Marcin Podolec, Polska, 29:50
10. Who’s on a lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 
4:16
11. Sou a Tigresa, reż. Jairo Neto, Brazylia, 3:42
12. Good Night Mr Ted, reż. Nicolás Sole Allignani, 
Argentyna, 10:45
13. LOOP, reż. Pablo Polledri, Hiszpania, 8:00
14. Red Giant, reż. Anne Verbeure, Belgia, 10:14
15. There is Nothing Nice Deep Within, reż. Fiorella 
Spitzer, Węgry, 7:35

Czas trwania: ok. 100 min

Wybrane filmy mogą być zarpezentowane jedynie 
w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Szcze-
gółowe opisy oraz informacje o każdym tytule - na 
stronie festiwalu: www.sff.pl

4.06.2022 | SOBOTA

TEATR BOTO
16:00 / DOK.PL / Film balkonowy / reż. Paweł 
Łoziński, Polska, 2022, 100 min
18:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Oslo, 31 sierpnia 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min
20:00 / Konkurs krótkich fabuł – cz. I

5.06.2022 | NIEDZIELA

GRAND HOTEL / wejście / przed hotelem
12:00 Start Spaceru Filmowego szlakiem sopoc-
kich planów filmowych – wstęp wolny

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
14:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. II
17:00 / DOK.PL / Everybody Wants to go to 
Heaven / reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 
49 min – pokaz przedpremierowy
18.15 / SPECTRUM / C’mon C’mon / reż. Mike 
Mills, USA, 2021, 108 min
20:30 / SPECTRUM / Historia mojej żony / 
reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja, 2021, 169 min

TEATR BOTO
16:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. III
18:15 / Konkurs krótkich animacji
20:30 / NOWE WIZJE / The Den / reż. Beatrice 
Baldacci, Włochy, 2021, 90 min – pokaz przedpre-
mierowy

6.06.2022 | PONIEDZIAŁEK

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
15:00 / Krótkie filmy z Ukrainy (wybrane filmy z 
bloków konkursowych), 90 min
17:00 / DOK.PL / Ucieczka na Srebrny Glob / reż. 
Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min
18:45 / SPECTRUM / Córka / reż. Maggie Gyllenha-
al, USA, Wlk. Bryt., 2021, 121 min
21:00 / POKAZ CHARYTATYWNY KINA UKRAIŃ-
SKIEGO / Atlantyda / reż. Valentyn Vasyanovych, 
Ukraina, 2019, 106 min

7.06.2022 | WTOREK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Piosenki o miłości / 
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min
MULTIKINO – SALA 3

19:00 / SPECTRUM / Yang / reż. Kogonada, USA, 
2022, 96 min – pokaz przedpremierowy
21:00 / SPECTRUM / Chiara / reż.  Jonas Carpigna-
no, Francja, Włochy / 2021 / 121 min

8.06.2022 | ŚRODA

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / DOK.PL / Polaków portret własny / 
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min – pokaz 
przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
19.15 / NOWE WIZJE / Girl Picture – Dziewczyny 
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / NOWE WIZJE / Inni ludzie / reż. Aleksan-
dra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

OPERA LEŚNA
20:00 / KONCERT MUZYKI FILMOWEJ: 
La Dolce Vita? / Paulina Przybysz, Justyna Święs 
(The Dumplings), Sebastian Lipiński, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą
Rafała Janiaka

9.06.2022 | CZWARTEK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Carajita / reż. Silvina Schni-
cer, Ulises Porra, Argentyna, Republika Dominikań-
ska, 2021, 89 min – pokaz przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / KINO SKANDYNAWSKIE / Najgorszy 
człowiek na świecie / reż. Joachim Trier, Norwegia, 
2021, 128 min
21:00 / NOWE WIZJE / Zdarzyło się / reż. Audrey 
Diwan, Francja, 2021, 100 min – pokaz przedpre-
mierowy

KLUBOGALERIA 3 SIOSTRY
20:00 / Maraton animowanych teledysków
z Festiwalu Cinematika 2021 – wstęp wolny

10.06.2022 | PIĄTEK

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Człowiek z kamerą filmową – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Me & The Beasts / 
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min - 
pokaz przedpremierowy
18:30 / PREMIERA / Na białym koniu / reż. Cezary 
Hładki, Polska, 2021, 23 min 

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / SPECTRUM / Matki Równoległe / 
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min
21:00 / SPECTRUM / Hazardzista / reż.  Paul 
Schrader / USA, Wlk. Brytania, 2021, 109 min

GOYKI 3 ART INKUBATOR
wydarzenia plenerowe
21:30 / KINO SKANDYNAWSKIE / Thelma / 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min – 
wstęp wolny
22:00-23:30 / Obłoki Lema – instalacja multime-
dialna * – wstęp wolny

11.06.2022 | SOBOTA

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Nosferatu, symfonia grozy – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / DOK.PL / Rozkołys / reż. Łukasz Ratuski, 
Polska, 2021, 71 min – pokaz przedpremierowy
18.45 / SPECTRUM / Księgarnia w Paryżu / 
reż. Sergio Castellitto, Włochy, Francja, 2021, 
89 min – pokaz przedpremierowy
20.30 / SPECTRUM / Ennio / reż. Giuseppe 
Tornatore, Włochy, 2021, 150 min – pokaz przed-
premierowy

12.06.2022 | NIEDZIELA

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Niewiniątka / 
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min – pokaz 
przedpremierowy
19.15 / SPECTRUM / Paryż, 13 dzielnica / 
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / SPECTRUM / Kolano Ahed / reż. Nadav 
Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min – pokaz 
przedpremierowy

PROGRAM 
FESTIWALU

Tegoroczna edycja koncertu odbędzie się pod 
hasłem przewodnim „La Dolce Vita?” i jest 
poświęcona muzyce z filmów, realizowanych na 
południu Europy. 

W programie koncertu wybrzmią m.in. filmowe 
utwory z klasyki kina, jak tytułowa „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego, „Cinema Paradiso” i „Malena” 
Giuseppe Tornatore oraz „Ojciec Chrzestny” 
Francisa Forda Coppoli, poprzez kultowe produkcje 
z lat 90. „Wielki Błękit” Luca Bessona oraz „Ukryte 
pragnienia” Bernardo Bertolucciego a także 
współczesne utwory z filmów „Call me by your 
name” Luci Guadagnino, „Wielkie Piękno” oraz 
„Młodość” Paolo Sorrentino, „The American” 
Antona Corbijna, „House of Gucci” Ridleya Scotta 
oraz z ostatnie dwa filmy o przygodach agenta 007 
„Spectre” i „No time to die”, którego duża część 
akcji rozgrywa się we Włoszech a także „Wonder 
Woman” Patty Jenkins.

Na scenie Opery Leśnej gościnnie wystąpią: 
Paulina Przybysz oraz Justyna Święs, czyli połowa 
duetu The Dumplings, która pojawi się nie tylko 
na scenie ale i na festiwalowym ekranie w filmie 
„Piosenki o Miłości” (projekcja w Multikinie).

Koncert podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicz-
nymi aranżami i remiksami klasycznych utworów. 
Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Rafała Janiaka wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Elektroniczne aranże filmowych 
utworów skomponuje i wykona Sebastian Lipiński 
z trójmiejskiego zespołu BYTY.

Zabrzmią nowe aranże wielkich kompozytorów 
muzyki filmowej, w tym m.in. Ennnio Morricone, 
Nino Roty, i Hansa Zimmera a także: Florence + 
The Machine, Moderat, Eurythmics, Portishead, 
Hooverphonic a nawet Bob Sinclar.

W PROGRAMIE MUZYKA Z FILMÓW:

Wonder Woman
007: Spectre
007: Nie czas umierać
Ojciec Chrzestny
Dom Gucci
Malena
Cinema Paradiso
Wielki Błękit
La Dolce Vita
Wielkie Piękno 
Młodość
The American
Włoska Robota
Call me by your name
Ukryte Pragnienia

Bilety od 59 do 129 zł dostępne na www.sff.pl oraz 
w Informacji Turystycznej oraz salonach Empik.

7. KONCERT 
MUZYKI FILMOWEJ

spectre, nie czas umierać,
wonder woman, dom gucci,
ojciec chrzestny, malena,
wielkie piękno i inne filmy

8.06 / g. 20:00
opera leśna

DRUGIE ŚNIADANIE Z NIEMYM KINEM

Drugie śniadania z niemym kiniem powracają do 
Dwóch Zmian. Zapraszamy na dowolne śniadanie 
z menu Dwóch Zmian – tradycyjne oraz wegańskie 
do którego w dwóch kolejnych dniach wyświetlimy 
dwa nieme klasyki, do których muzykę nagrali trój-
miejscy twórcy w ramach projektu online „Nieme 
Nieme – historia kina niemego na żywo”.

W programie pokazów:

10.06, godz. 12:00 / Człowiek z kamerą filmową
11.06, godz. 12:00 / Nosferatu, symfonia grozy

Wstęp wolny

FILMOWY SPACER PO SOPOCIE
Wielka historia w sopockich kadrach

Wydaje się to niemożliwe by z filmów realizowa-
nych w Sopocie ułożyć historię Polski ostatnich 50 
lat. Na spacerze filmowym chcemy pokazać, że z 
kadrów wyczytać można klimat poszczególnych 
epok i charakter zmian. Twórcy filmów fabular-
nych pokazali bowiem w ich tle najważniejsze 
wydarzenia II połowy XX wieku. Zatrzymamy się w 
najbardziej znanych punktach miasta, m. in. przy 
molo, obok Łazienek Południowych, na Placu Unii 
Europejskiej, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
i opowiemy m. in. o takich filmach, jak: Ile waży 
koń trojański, Sztos 2, Reich, 07 zgłoś się, Układ 
zamknięty. Udział w spacerze jest bezpłatny

OBŁOKI LEMA:
INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna na elewacji budynku 
Goyki 3 Art Inkubator w hołdzie 101 urodzin Sta-
nisława Lema, w oparciu o jego powieść „Obłoki 
Maggelana” oraz czechosłowacką ekranizację 
„Ikaria XB-1”. Wstęp wolny

Instalacja będzie działać w godzinach
22:00-23:30 w dniu 10.06.2022

Instalacja autorstwa Michała Grubmana – Dyrek-
tora Sopot Film Festiwalu, zrealizowana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Sopotu Jacka 
Karnowskiego.

KRÓTKA FABUŁA i ANIMACJA
Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra, Piotr 
Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Marcin 
Czarnik i inni w kinie krótkich fabuł. 

KRÓTKIE FILMY UKRAIŃSKIE
(filmy powtórkowe z bloków I-III)

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
3. Koshin, Ukraina, 35:00
4. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 18:53
Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00

Czas trwania: ok. 102 min

WIECZÓR KRÓTKICH ANIMACJI W KLUBOGALERII 
3 SIOSTRY

Zestaw animowanych teledysków z całego świata 
z II konkursu gdańskiego festiwalu Cinemati-
ka – Muzyka Filmowa + Kino, który odbył się w 
listopadzie 2021 roku w Gdańsku. 

Lista teledysków dostępna na stronie festiwalu:
www.cinematika.pl

POZOSTAŁE DZIAŁANIA FILMOWE

Bilety na pokazy filmowe: 16 zł / Karnet 5 filmów: 65 zł / Karnet na wszystkie filmy: 150 zł / 
Koncert Muzyki Filmowej: 59-129 zł / Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży online - więcej infor-
macji na stronie www.sff.pl. Bilety na Koncert Muzyki Filmowej dodatkowo dostępne są w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w sieci Empik.

szczegółowe informacje oraz bilety

WWW.SFF.PL

PRZEWODNIK
PO WYDARZENIACH

FESTIWALOWE 
LOKALIZACJE
MULTIKINO SOPOT
Sale nr 3, 4
ul. Boh. Monte Cassino 63
Sopot

TEATR BOTO
ul. Boh. Monte Cassino 54B
Sopot

SCENA KAMERALNA
TEATRU WYBRZEŻE
(w związku z remontem główne wejście 
jest zamknięte - wejście od tyłu teatru)
ul. Boh. Monte Cassino 54B
Sopot

DWIE ZMIANY
ul. Boh. Monte Cassino 31
Sopot

3 SIOSTRY
Plac Zdrojowy 6
Sopot

OPERA LEŚNA
Stanisława Moniuszki 12
Sopot

GOYKI 3 ART INKUBATOR
ul. Goyki 3
Sopot

GRAND HOTEL
miejsce zbiórki spacerów filmowych
Powstancow Warszawy 12
Sopot

INFO POINT FESTIWALU
Multikino Sopot
ul. Boh. Monte Cassino 63
Sopot

INFORMACJA TURYSTYCZNA
miejsce zakupu biletów na koncert oraz Teatr 
Boto i Scenę Kameralną
Plac Zdrojowy 2 (pn-pt, 8-16)
ul. Dworcowa 4 (pn-nd, 9-17)



KRÓTKA FABUŁA - BLOK I

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Panczyk, 
Polska, 21:35
3. Mój Brat Rybak, reż. Alicja Sokół, Polska, 19:09
4. Stancja, reż. Adrian Apanel, Polska, 30:00
5. Inherent, reż. Nicolai G.H. Johansen, Dania, 16:12

Czas trwania: ok. 115 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Goose, reż. Maria Wider, Polska, 30:00
2. Niewolnik, reż. Grzegorz Piekarski, Polska, 29:31
3. Dzieci i Ryby, reż. Gracjana Piechula, Polska, 
13:47
4. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
Koshin, Ukraina, 35:00

Czas trwania: ok. 110 min

KRÓTKA FABUŁA - BLOK II

1. Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00
2. Warzywa i owoce, reż. Maciej Jankowski, 
Polska, 26:17
3. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 
18:53
4. Funeralia, reż. Bartłomiej Błaszczyński, Polska, 
14:58

Czas trwania: ok. 80 min

SHORT ANIMA / KRÓTKIE ANIMACJE

1. Password to the  * * * * *, reż. Adél Szegedi, Wlk. 
Brytania, 1:40
2. A Body, reż. Milena Tipaldo, Włochy, 2:10
3. Show(er), reż. Julia Hazuka, Polska, 1:47
4. A Short Film About Solitude, reż. Maciek Stęp-
niewski, Polska 3:12
5. Way Too American Film, reż. Dawid Jezierski, 
Polska, 5:45
6. True stars live in the darkness, reż. Anastasiia 
Martyniuk Ukraina, 3:35
7. The Weird, reż. Roman Dzvonkovsky, Ukraina, 
3:28
8. El Mago Georges, reż. Katalin Egely, Argentyna, 
4:17
9. Insekt, reż. Marcin Podolec, Polska, 29:50
10. Who’s on a lead?, reż. Stepan Koval, Ukraina, 
4:16
11. Sou a Tigresa, reż. Jairo Neto, Brazylia, 3:42
12. Good Night Mr Ted, reż. Nicolás Sole Allignani, 
Argentyna, 10:45
13. LOOP, reż. Pablo Polledri, Hiszpania, 8:00
14. Red Giant, reż. Anne Verbeure, Belgia, 10:14
15. There is Nothing Nice Deep Within, reż. Fiorella 
Spitzer, Węgry, 7:35

Czas trwania: ok. 100 min

Wybrane filmy mogą być zarpezentowane jedynie 
w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Szcze-
gółowe opisy oraz informacje o każdym tytule - na 
stronie festiwalu: www.sff.pl

4.06.2022 | SOBOTA

TEATR BOTO
16:00 / DOK.PL / Film balkonowy / reż. Paweł 
Łoziński, Polska, 2022, 100 min
18:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Oslo, 31 sierpnia 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2011, 95 min
20:00 / Konkurs krótkich fabuł – cz. I

5.06.2022 | NIEDZIELA

GRAND HOTEL / wejście / przed hotelem
12:00 Start Spaceru Filmowego szlakiem sopoc-
kich planów filmowych – wstęp wolny

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
14:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. II
17:00 / DOK.PL / Everybody Wants to go to 
Heaven / reż. Michał Franczak, Polska, 2022, 
49 min – pokaz przedpremierowy
18.15 / SPECTRUM / C’mon C’mon / reż. Mike 
Mills, USA, 2021, 108 min
20:30 / SPECTRUM / Historia mojej żony / 
reż. Ildikó Enyedi, Węgry, Francja, 2021, 169 min

TEATR BOTO
16:30 / Konkurs krótkich fabuł – cz. III
18:15 / Konkurs krótkich animacji
20:30 / NOWE WIZJE / The Den / reż. Beatrice 
Baldacci, Włochy, 2021, 90 min – pokaz przedpre-
mierowy

6.06.2022 | PONIEDZIAŁEK

SCENA KAMERALNA TEATRU WYBRZEŻE
15:00 / Krótkie filmy z Ukrainy (wybrane filmy z 
bloków konkursowych), 90 min
17:00 / DOK.PL / Ucieczka na Srebrny Glob / reż. 
Kuba Mikurda, Polska, 2021, 94 min
18:45 / SPECTRUM / Córka / reż. Maggie Gyllenha-
al, USA, Wlk. Bryt., 2021, 121 min
21:00 / POKAZ CHARYTATYWNY KINA UKRAIŃ-
SKIEGO / Atlantyda / reż. Valentyn Vasyanovych, 
Ukraina, 2019, 106 min

7.06.2022 | WTOREK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Piosenki o miłości / 
reż. Tomasz Habowski, Polska, 2021, 90 min
MULTIKINO – SALA 3

19:00 / SPECTRUM / Yang / reż. Kogonada, USA, 
2022, 96 min – pokaz przedpremierowy
21:00 / SPECTRUM / Chiara / reż.  Jonas Carpigna-
no, Francja, Włochy / 2021 / 121 min

8.06.2022 | ŚRODA

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / DOK.PL / Polaków portret własny / 
reż. Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński, Robert 
Rawłuszewicz, Polska, 2021, 113 min – pokaz 
przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
19.15 / NOWE WIZJE / Girl Picture – Dziewczyny 
reż. Alli Haapasalo, Finlandia, 2022, 100 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / NOWE WIZJE / Inni ludzie / reż. Aleksan-
dra Terpińska, Polska, 2021, 106 min

OPERA LEŚNA
20:00 / KONCERT MUZYKI FILMOWEJ: 
La Dolce Vita? / Paulina Przybysz, Justyna Święs 
(The Dumplings), Sebastian Lipiński, Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą
Rafała Janiaka

9.06.2022 | CZWARTEK

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Carajita / reż. Silvina Schni-
cer, Ulises Porra, Argentyna, Republika Dominikań-
ska, 2021, 89 min – pokaz przedpremierowy

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / KINO SKANDYNAWSKIE / Najgorszy 
człowiek na świecie / reż. Joachim Trier, Norwegia, 
2021, 128 min
21:00 / NOWE WIZJE / Zdarzyło się / reż. Audrey 
Diwan, Francja, 2021, 100 min – pokaz przedpre-
mierowy

KLUBOGALERIA 3 SIOSTRY
20:00 / Maraton animowanych teledysków
z Festiwalu Cinematika 2021 – wstęp wolny

10.06.2022 | PIĄTEK

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Człowiek z kamerą filmową – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 4
17:00 / NOWE WIZJE / Me & The Beasts / 
reż. Nico Manzano, Wenezuela, 2021, 78 min - 
pokaz przedpremierowy
18:30 / PREMIERA / Na białym koniu / reż. Cezary 
Hładki, Polska, 2021, 23 min 

MULTIKINO – SALA 3
18.45 / SPECTRUM / Matki Równoległe / 
reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania, 2021, 120 min
21:00 / SPECTRUM / Hazardzista / reż.  Paul 
Schrader / USA, Wlk. Brytania, 2021, 109 min

GOYKI 3 ART INKUBATOR
wydarzenia plenerowe
21:30 / KINO SKANDYNAWSKIE / Thelma / 
reż. Joachim Trier, Norwegia, 2017, 116 min – 
wstęp wolny
22:00-23:30 / Obłoki Lema – instalacja multime-
dialna * – wstęp wolny

11.06.2022 | SOBOTA

DWIE ZMIANY
12:00 / Drugie śniadanie z niemym kinem: 
Nosferatu, symfonia grozy – wstęp wolny

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / DOK.PL / Rozkołys / reż. Łukasz Ratuski, 
Polska, 2021, 71 min – pokaz przedpremierowy
18.45 / SPECTRUM / Księgarnia w Paryżu / 
reż. Sergio Castellitto, Włochy, Francja, 2021, 
89 min – pokaz przedpremierowy
20.30 / SPECTRUM / Ennio / reż. Giuseppe 
Tornatore, Włochy, 2021, 150 min – pokaz przed-
premierowy

12.06.2022 | NIEDZIELA

MULTIKINO – SALA 3
17:00 / KINO SKANDYNAWSKIE / Niewiniątka / 
reż. Eskil Vogt, Norwegia, 2021, 117 min – pokaz 
przedpremierowy
19.15 / SPECTRUM / Paryż, 13 dzielnica / 
reż. Jacques Audiard, Francja, 2021, 105 min – 
pokaz przedpremierowy
21.15 / SPECTRUM / Kolano Ahed / reż. Nadav 
Lapid, Izrael, Francja, 2021, 101 min – pokaz 
przedpremierowy

PROGRAM 
FESTIWALU

Tegoroczna edycja koncertu odbędzie się pod 
hasłem przewodnim „La Dolce Vita?” i jest 
poświęcona muzyce z filmów, realizowanych na 
południu Europy. 

W programie koncertu wybrzmią m.in. filmowe 
utwory z klasyki kina, jak tytułowa „La Dolce Vita” 
Federico Felliniego, „Cinema Paradiso” i „Malena” 
Giuseppe Tornatore oraz „Ojciec Chrzestny” 
Francisa Forda Coppoli, poprzez kultowe produkcje 
z lat 90. „Wielki Błękit” Luca Bessona oraz „Ukryte 
pragnienia” Bernardo Bertolucciego a także 
współczesne utwory z filmów „Call me by your 
name” Luci Guadagnino, „Wielkie Piękno” oraz 
„Młodość” Paolo Sorrentino, „The American” 
Antona Corbijna, „House of Gucci” Ridleya Scotta 
oraz z ostatnie dwa filmy o przygodach agenta 007 
„Spectre” i „No time to die”, którego duża część 
akcji rozgrywa się we Włoszech a także „Wonder 
Woman” Patty Jenkins.

Na scenie Opery Leśnej gościnnie wystąpią: 
Paulina Przybysz oraz Justyna Święs, czyli połowa 
duetu The Dumplings, która pojawi się nie tylko 
na scenie ale i na festiwalowym ekranie w filmie 
„Piosenki o Miłości” (projekcja w Multikinie).

Koncert podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicz-
nymi aranżami i remiksami klasycznych utworów. 
Na scenie wystąpi Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Rafała Janiaka wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Elektroniczne aranże filmowych 
utworów skomponuje i wykona Sebastian Lipiński 
z trójmiejskiego zespołu BYTY.

Zabrzmią nowe aranże wielkich kompozytorów 
muzyki filmowej, w tym m.in. Ennnio Morricone, 
Nino Roty, i Hansa Zimmera a także: Florence + 
The Machine, Moderat, Eurythmics, Portishead, 
Hooverphonic a nawet Bob Sinclar.

W PROGRAMIE MUZYKA Z FILMÓW:

Wonder Woman
007: Spectre
007: Nie czas umierać
Ojciec Chrzestny
Dom Gucci
Malena
Cinema Paradiso
Wielki Błękit
La Dolce Vita
Wielkie Piękno 
Młodość
The American
Włoska Robota
Call me by your name
Ukryte Pragnienia

Bilety od 59 do 129 zł dostępne na www.sff.pl oraz 
w Informacji Turystycznej oraz salonach Empik.

7. KONCERT 
MUZYKI FILMOWEJ

spectre, nie czas umierać,
wonder woman, dom gucci,
ojciec chrzestny, malena,
wielkie piękno i inne filmy

8.06 / g. 20:00
opera leśna

DRUGIE ŚNIADANIE Z NIEMYM KINEM

Drugie śniadania z niemym kiniem powracają do 
Dwóch Zmian. Zapraszamy na dowolne śniadanie 
z menu Dwóch Zmian – tradycyjne oraz wegańskie 
do którego w dwóch kolejnych dniach wyświetlimy 
dwa nieme klasyki, do których muzykę nagrali trój-
miejscy twórcy w ramach projektu online „Nieme 
Nieme – historia kina niemego na żywo”.

W programie pokazów:

10.06, godz. 12:00 / Człowiek z kamerą filmową
11.06, godz. 12:00 / Nosferatu, symfonia grozy

Wstęp wolny

FILMOWY SPACER PO SOPOCIE
Wielka historia w sopockich kadrach

Wydaje się to niemożliwe by z filmów realizowa-
nych w Sopocie ułożyć historię Polski ostatnich 50 
lat. Na spacerze filmowym chcemy pokazać, że z 
kadrów wyczytać można klimat poszczególnych 
epok i charakter zmian. Twórcy filmów fabular-
nych pokazali bowiem w ich tle najważniejsze 
wydarzenia II połowy XX wieku. Zatrzymamy się w 
najbardziej znanych punktach miasta, m. in. przy 
molo, obok Łazienek Południowych, na Placu Unii 
Europejskiej, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
i opowiemy m. in. o takich filmach, jak: Ile waży 
koń trojański, Sztos 2, Reich, 07 zgłoś się, Układ 
zamknięty. Udział w spacerze jest bezpłatny

OBŁOKI LEMA:
INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna na elewacji budynku 
Goyki 3 Art Inkubator w hołdzie 101 urodzin Sta-
nisława Lema, w oparciu o jego powieść „Obłoki 
Maggelana” oraz czechosłowacką ekranizację 
„Ikaria XB-1”. Wstęp wolny

Instalacja będzie działać w godzinach
22:00-23:30 w dniu 10.06.2022

Instalacja autorstwa Michała Grubmana – Dyrek-
tora Sopot Film Festiwalu, zrealizowana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Sopotu Jacka 
Karnowskiego.

KRÓTKA FABUŁA i ANIMACJA
Sandra Korzeniak, Andrzej Chyra, Piotr 
Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Marcin 
Czarnik i inni w kinie krótkich fabuł. 

KRÓTKIE FILMY UKRAIŃSKIE
(filmy powtórkowe z bloków I-III)

1. Rajski dom, reż. Adelina Borets, Polska/Ukraina 
28:00
2. We’ll never get lost together again, reż. Eugene 
3. Koshin, Ukraina, 35:00
4. Dad’s Sneakers, reż. Olha Zhurba, Ukraina, 18:53
Phaza, reż. Mykola Zaseev, Ukraina, 20:00

Czas trwania: ok. 102 min

WIECZÓR KRÓTKICH ANIMACJI W KLUBOGALERII 
3 SIOSTRY

Zestaw animowanych teledysków z całego świata 
z II konkursu gdańskiego festiwalu Cinemati-
ka – Muzyka Filmowa + Kino, który odbył się w 
listopadzie 2021 roku w Gdańsku. 

Lista teledysków dostępna na stronie festiwalu:
www.cinematika.pl

POZOSTAŁE DZIAŁANIA FILMOWE

Bilety na pokazy filmowe: 16 zł / Karnet 5 filmów: 65 zł / Karnet na wszystkie filmy: 150 zł / 
Koncert Muzyki Filmowej: 59-129 zł / Bilety i karnety dostępne są w sprzedaży online - więcej infor-
macji na stronie www.sff.pl. Bilety na Koncert Muzyki Filmowej dodatkowo dostępne są w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w sieci Empik.

szczegółowe informacje oraz bilety

WWW.SFF.PL

PRZEWODNIK
PO WYDARZENIACH


