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PROGRAM 29. WARSZAWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 
 
OTWARCIE 
 
Zatrzymane życie / Still Life, reż. Uberto Pasolini (Wlk. Brytania, Włochy) 87 min. 
 
Poruszający, a czasami zabawny dramat o samotności i potrzebie przynależności, wyreżyserowany przez 
producenta filmu "Full Monty". Nagroda dla Najlepszego Reżysera sekcji Orizzonti i cztery inne nagrody na 
tegorocznym festiwalu w Wenecji. 
 
ZAMKNIĘCIE 
 
Wenus w futrze / Venus in Fur / La Vénus a la fourrure, reż. Roman Polański (Francja, Polska 2013) 96 
min. 
Najnowszy film Romana Polańskiego oparty na broadwayowskiej sztuce Davida Ivesa, opartej z kolei na 
powieści Leopolda von Sacher-Masocha. Film miał premierę w konkursie festiwalu w Cannes. W rolach 
głównych Emmanuelle Seigner i Mathieu Amalric. 
 
KONKURS MIĘDZYNARODOWY 
 
Bardzo niespokojne lato / A Very Unsettled Summer / O vară foarte instabilă, reż. Anca Damian 
(Rumunia, Czechy, Szwecja, Wlk. Brytania 2013) 98 min. 
Dziennikarz dostaje opowiadanie od byłej dziewczyny, w którym jest ona prostytutką i chce się z nim przespać. 
Błyskotliwa adaptacja opowiadania Philipa Ó Ceallaigha, w której granica między rzeczywistością i fikcją jest 
płynna. 
 
Betonowa noc / Concrete Night / Betoniyö, reż. Pirjo Honkasalo (Finlandia, Szwecja, Dania 2013) 93 min. 
Ostatnią noc przed odsiadką Ilkka spędza włócząc się po Helsinkach z 14-letnim bratem. Są świadkami 
wydarzeń, od których lepiej trzymać się z daleka. 
 
Hazardzista / The Gambler / Lošejas, reż. Ignas Jonynas (Litwa, Łotwa 2013) 110 min. 
Sanitariusz hazardzista wpada na pomysł, by do zakładów wykorzystać swój zawód. Organizuje nielegalne 
zakłady, w których stawką są życie i śmierć.  
Pierwszy film fabularny w koprodukcji litewsko-łotewskiej. Film miał premierę na festiwalu w San Sebastian. 
 
Ida, reż. Paweł Pawlikowski (Polska 2013) 80 min. 
Nowicjuszka przed złożeniem ślubów odwiedza jedyną żyjąca krewną. Zaczyna się podróż do przeszłości. 
Poruszający, kameralny, surowy w obrazie dramat, którym Paweł Pawlikowski ("Last Resort", "My Summer of 
Love") wraca do rodzinnego kraju. 
 
Jak nigdy dotąd / Like Never Before / Jako Nikdy, reż. Zdeňek Tyc (Czechy, Słowacja 2013) 93 min. 
W wiejskim domu umiera malarz - dziwak i ekscentryk. Towarzyszą mu dwie kochanki. Poruszający dramat, w 
którym umieranie nie jest prostą sprawą, a opieka nad umierającym to ciężkie doświadczenie. 
 
Mandarynki / Tangerines / Mandariinid, reż. Zaza Urushadze (Estonia, Gruzja 2013) 90 min. 
Abchazja 1992. Dwaj estońscy plantatorzy mandarynek podczas działań wojennych w ich wiosce zabierają 
rannych do domu. Do jednego trafia Abchaz, do drugiego Gruzin. Zaczyna się wojna. 
 
Miłość jest ślepa / Love Is Blind / Kertu, reż. Ilmar Raag (Estonia 2013) 97 min. 
Wstydliwą i nieśmiałą trzydziestolatkę z małej wsi rodzina znajduje roztrzęsioną pod łóżkiem miejscowego 
kobieciarza i pijaka. Ale co tak naprawdę stało się tamtej nocy? Niecodzienna love story ukazuje relacje 
mieszkańców małej wsi i mieszkającej tam rodziny. 
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Nadużycie słabości / Abuse of Weakness / Abus de faiblesse, reż. Catherine Breillat (Francja, Belgia, Niemcy 
2013) 104 min. 
Niezwykła współpraca między dwiema legendami francuskiego kina: Catherine Breillat wyreżyserowała 
brutalnie szczery autobiograficzny dramat, w którym obsadziła Isabelle Huppert w roli dotkniętej udarem 
reżyserki manipulowanej przez notorycznego oszusta. 
 
Pies / Paat / PAAT, reż. Amir Toodehroosta (Iran 2013) 77 min. 
Przywódcy religijni Iranu grzmią, że przyjaźń z psem to ślepe powielanie wulgarnej kultury Zachodu, obok 
amerykańskich filmów, muzyki pop, dżinsów i smartfonów. Tymczasem po Teheranie wędruje samotny pies. 
 
Powrót przyjaciół: znowu razem / Kids Return: The Reunion / Kids Return - Saikai No Toki, reż. Hiroshi 
Shimizu (Japonia 2013) 107 min. 
Dwóch przyjaciół - bokser i członek yakuzy - spotyka się po latach. Sequel "Powrotu przyjaciół" (Kids Return) 
japońskiego hitu z 1996 roku w reżyserii Takeshi Kitano. 
 
Pragnienie / Thirst / Zhazhda, reż. Dmitri Tiurin (Rosja 2013) 102 min. 
Kostia jest młodym człowiekiem, którego życie rozpadło się na dwie części - przed i po wojnie w Czeczenii. 
Adaptacja powieści Andrieja Giełasimowa "Pragnienie". 
 
Raj dla potępionych / Paradise for the Damned / Un paraíso para los malditos, reż. Alejandro Montiel 
(Argentyna 2013) 83 min. 
Argentyński thriller o tajemniczym nocnym stróżu fabryki, który prowadzi podwójne życie. 
 
Ulica pułapka / Trap Street / Shuiyin Jie, reż. Vivian Qu (Chiny 2013) 93 min. 
On pracuje przy powstawaniu cyfrowych map topograficznych. Spotyka ją. Kiedy chce się znów z nią spotkać, 
nie może jej odnaleźć, a ulica, na której się spotkali zniknęła z systemu. Kafkowski thriller, w którym 
poznajemy chińską wersję życia pod ciągłą obserwacją. 
 
W ukryciu / In Hiding, reż. Jan Kidawa Błoński (Polska 2013) 103 min. 
Reżyser "Różyczki" opowiada o niezwykłej więzi emocjonalnej między dwiema kobietami - Janiną, 
mieszkającą z ojcem, młodą, wrażliwą wiolonczelistką oraz Ester, młodą Żydówką, ukrywającą się w piwnicy 
pod ich mieszkaniem w czasie okupacji. 
 
Zielona kurtka / The Green Jacket / Zelena Kofta, reż. Volodymyr Tykhyy (Ukraina 2013) 104 min. 
Zaginął 7-letni chłopiec. Jego starsza siostra jest pewna, że wie, kto go porwał. Ale czy rozpacz, poczucie winy 
i bezsilność wystarczą, by uzasadnić okrutną zemstę? 
 
KONKURS 1-2 
 
Alienacja / Alienation / Otchuzhdenie, reż. Milko Lazarov (Bułgaria 2013) 77 min. 
Grek po pięćdziesiątce jedzie swoim wysłużonym samochodem do Bułgarii, żeby kupić dziecko. Ascetyczny 
film zainspirowany balladą Goethego "Król Olch". Film miał premierę na festiwalu w Wenecji 2013. 
 
Ani jesień, ani wiosna / No Autumn, No Spring / Sin Otono, Sin Primavera, reż. Iván Mora Manzano 
(Ekwador, Kolumbia, Francja 2012) 115 min. 
Portret narwanej i rozczarowanej młodzieży z klasy średniej z ekwadorskiego miasta Guayaquil. 
 
Errata / Erratum, reż. Iván Vescovo (Argentyna 2013) 77 min. 
Pewnego ranka znika dziewczyna Ulisesa. Chłopak szukając jej dowiaduje się, że nic o niej nie wiedział. 
Czarno-biały thriller w stylu noir jest śledztwem i historią miłosną w jednym, a jego bohaterowie sami są 
niczym erraty. 
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Heavy Mental, reż. Sebastian Buttny (Polska 2013) 100 min. 
Szczery i bezpretensjonalny obraz nastroju i ducha współczesnych 30-latków żyjących w Polsce. Z ich 
rozterkami, poczuciem humoru, pragnieniami oraz zatopieniem w paradoksach tak zwanego "normalnego" 
życia. 
 
Japoński piesek / The Japanese Dog / Câinele Japonez, reż. Tudor Cristian Jurgiu (Rumunia 2013) 85 min. 
Po dwudziestu latach nieobecności i milczenia do samotnego wdowca przyjeżdża z wizytą jego syn, który na 
stałe mieszka w Japonii. Syn przywozi prezent, który odmieni życie starego ojca. 
 
Kuro / Hanare Banareni, reż. Daisuke Shimote (Japonia 2012) 100 min. 
Trójka młodych nieznajomych spędza wspólnie czas w opuszczonym pensjonacie nad morzem. Ujmujący ukłon 
w kierunku francuskiej "nowej fali". 
 
Niebiańska zmiana / Heavenly Shift / Isteni Műszak, reż. Márk Bodzsár (Węgry 2013) 100 min. 
Uciekinier z armii jugosłowiańskiej pracuje w pogotowiu ratunkowym w Budapeszcie. Trafia do ekipy łowców 
skór. Czarna komedia. 
 
Olbrzym - samolub / The Selfish Giant, reż. Clio Barnard (Wlk. Brytania 2013) 91 min. 
Współczesna bajka o trzynastoletnim Arborze i jego najlepszym przyjacielu Swiftym. Arbor mieszka z matką i 
przyrodnim bratem. Ma ADHD i żyje na marginesie lokalnej społeczności. Film luźno oparty na opowieści 
Oskara Wilde'a pod tym samym tytułem.  
 
Polowanie na miłość / Love Hunter, reż. Branislav 'Brane' Bala, Nemanja Bala (USA 2013) 86 min. 
Współczesny, rockowy musical będący połączeniem dokumentu i fikcji. Serbski muzyk w Nowym Jorku. W 
roli głównej wielka postać serbskiej sceny muzycznej Milan Mumin. 
 
Spotkanie rodzinne / Family Tour, reż. Liliana Torres (Hiszpania 2013) 99 min. 
Po latach nieobecności w domu, Lili odnawia więzi rodzinne. Spotkania okazują się dla dziewczyny 
prawdziwym katharsis. W filmie wystąpili autentyczni członkowie rodziny reżyserki, którzy zagrali samych 
siebie. 
 
Szczęście / Happiness / Le Bonheur, reż. Fabrice Grange (Francja 2013) 90 min. 
Ona i on. Historia miłosna, której bohaterowie stąpają po cienkiej linie. Czarno-biała adaptacja powieści Denisa 
Roberta opowiedziana przez główną bohaterkę, bez użycia dialogów. 
 
Tau / Táu, reż. Daniel Castro Zimbrón (Meksyk 2012) 74 min. 
Nakręcony na pustkowiach Wirikuty, świętym miejscu Indian Huichol, film o samotnym mężczyźnie 
zagubionym na pustyni. 
 
Ummah - Wśród przyjaciół / Ummah - Among Friends / Ummah - Unter Freunden, reż. Cüneyt Kaya 
(Niemcy 2013) 104 min. 
Po nieudanej akcji przeciwko neonazistom niemiecki agent wywiadu znajduje kryjówkę i nowych przyjaciół w 
berlińskiej społeczności Turków. Przewrotna opowieść o zbliżeniu dwóch pozornie wrogich światów. 
 
Uwiedź mnie / Seduce Me / Zapelji me, reż. Marko Šantić (Słowenia 2013) 83 min. 
Portret współczesnej, zagubionej młodzieży, która nie ma oparcia w rodzinie ani społeczeństwie. Jej jedynym 
wsparciem są równie niedojrzali emocjonalnie rówieśnicy. 
 
W sieci pająka / The Spider's Lair / Babagwa, reż. Jason Paul Laxamana (Filipiny 2013) 102 min. 
Greg, Marney i Lisa zarabiają pieniądze dzięki fałszywym kontom na facebooku. Wszystko do pewnego 
czasu… 
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KONKURS WOLNY DUCH 
 
AKP: Job 27 / Koroshia no Michi: Nijushichi Jobu, reż. Michael L. Suan (Kanada, Japonia 2013) 114 min. 
Japoński płatny morderca udaje się w podróż "służbową" do Ameryki Północnej. Przypadkowe spotkanie z 
piękną prostytutką, która jest niesamowicie podobna do jego dziewczyny sprzed lat, przywoła wspomnienia. 
Współczesna love story bez słów. 
 
Dystans / Distant / Yuan Fang, reż. Zhengfan Yang (Chiny 2013) 88 min. 
Film składający się z trzynastu części, trzynastu długich ujęć. Pokazuje człowieka, który gubi się w zgiełku i nie 
może wrócić do rytmu natury. 
 
Grzybiarze / Mushroomers / Senotaji, reż. Ivars Tontegode (Łotwa 2013) 77 min. 
Peter jest przeciętnym facetem, którego każdy dzień jest taki sam jak poprzedni. Któregoś dnia wślizguje się na 
teren poligonu i zbiera halucynogenne grzybki. Tak zaczyna się psychodeliczna podróż, która na zawsze zmieni 
jego życie.  
 
Jak nieznajomi / Mistaken For Strangers, reż. Tom Berninger (USA 2013) 75 min. 
Wokalista The National zaprasza swojego brata w tournée, by ten nakręcił film o grupie. Przezabawny i 
wzruszający dokument o dwóch różniących się od siebie braciach, a na marginesie pełny niuansów portret 
popularnej grupy rockowej. 
 
Jestem lepszy od ciebie / Much Better Than You / Soy mucho mejor que vos, reż. Ché Sandoval (Chile 
2013) 85 min. 
Miejska komedia opowiada o czterech nocach z życia Cristóbala, podczas których szuka kobiety, która 
podreperuje stan jego ego. 
 
Mały Spartanin / Little Spartan / Micul Spartan, reż. Dragoş Iuga (Rumunia 2013) 104 min. 
Bogaty rumuński karzeł Gabriel Dita decyduje się nakręcić film inspirowany własnym życiem i zaprasza do 
współpracy profesjonalnego filmowca.  Reżyser nagrywał swojego bohatera na różnych nośnikach przez 12 lat. 
Z nakręconego materiału powstał opowiedziany w stylu mockumentary całkowicie zmyślony film 
dokumentalny. 
 
Przebudzenie duszy / The Awakening of the Soul / Algo pasó en el alma, reż. Rosana Matecki (Wenezuela, 
Boliwia 2013) 95 min. 
Barwna i wesoła historia dwóch ulicznych klownów w boliwijskim mieście El Alto, którzy poświęcili się swojej 
magnetycznej, kolorowej sztuce, tworzonej z prawdziwą pasją. 
 
Rytuał przejścia / Rites of Passage, reż. Phillip Crawford (Australia 2013) 80 min. 
Nakręcony w ciągu trzech lat film pokazujący bez cenzury młodych ludzi z marginesu społecznego w Australii. 
Swoisty eksperyment społeczny, wspomagany przez australijską organizację Beyond Empathy, zajmującą się 
rozwojem sztuki i kultury wśród młodzieży z biednych dzielnic. 
 
Ści(ą)ganie / Trolling / S/Kidanje, reż. Kosta Djordjević (Serbia 2013) 90 min. 
Czarna komedia o trójce młodych bohaterów, opętanych miłością do niewłaściwych osób. Walczą o uwagę, 
uczucie i zrozumienie nie zważając na konsekwencje. Po serii tragikomicznych, czasem absurdalnych sytuacji, 
ich ścieżki krzyżują się w pewnym nocnym klubie. 
 
Trzy oznaki Istnienia / Three Marks of Existence / Na-mus-ta-India-Song-Grean-Pai-Rean-Pud, reż. 
Gunparwitt Phuwadolwisid (Tajlandia 2013) 114 min. 
Po skończonych studiach M rusza do Indii do świętych dla buddyzmu miejsc. Duchowo-romantyczna komedia i 
film drogi w jednym. 
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KONKURS DOKUMENTALNY 
 
10 procent, które czyni bohatera / 10 percent: What Makes a Hero, reż. Yoav Shamir (Izrael 2013) 90 min. 
Biorąc za punkt wyjścia słynne eksperymenty badające zachowania społeczne, reżyser stawia pytanie o tych, 
którzy nawet w ekstremalnych warunkach pozostaną "dobrzy". Dokument, który w inspirujący sposób stawia 
wyzwanie naszemu rozumieniu bohaterstwa i pokazuje fundamentalne prawdy o ludzkiej naturze. 
 
Bieg z bykami / Bull Running in Pamplona / Encierro, reż. Olivier van der Zee (Hiszpania 2013) 80 min. 
Dokument skupiający się na wizualnej stronie encierro - słynnej gonitwie byków i ludzi odbywającej się co 
roku w Pampelunie. Znajdujemy się w samym środku gonitwy i możemy poczuć, dlaczego uczestnicy choć raz 
w roku chcą zakosztować lokalnej sławy. 
 
Brudne wojny / Dirty Wars, reż. Richard Rowley (USA 2013) 86 min. 
Nagrodzony w Sundance dokument o sekretach, jakie kryją się pod działaniami określanymi jako „wojna z 
terroryzmem”. 
 
Człowiek / Human / Humano, reż. Alan Stivelman (Argentyna 2013) 85 min. 
Czym jest życie? Gdzie i jak szukać jego sensu? Czym jest człowieczeństwo? 25-letni reżyser układa dwieście 
ważnych dla siebie pytań i wyrusza w Andy po odpowiedzi. 
 
Czyściec / Purgatorio, a Journey Into the Heart of the Border / Purgatorio, un viaje al corazón de la 
frontera, reż. Rodrigo Reyes (Meksyk, USA 2013) 80 min. 
Granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi porównana do czyśćca z "Boskiej Komedii" Dantego. 
Porzucając polityczny kontekst, film przedstawia poruszające historie ludzi zamieszkałych po obu stronach 
granicy. 
 
Gorgona, umykające historie / Gorgona, Stories On The Run / La Gorgona, Historias Fugadas, reż. 
Camilo Botero Jaramillo (Kolumbia 2013) 77 min. 
Dokument opowiadający o działającym w latach 1960-85 więzieniu na kolumbijskiej wyspie Gorgona. 
Oszałamiająca, dzika przyroda w zestawieniu z ludźmi pozbawionymi wolności. 
 
Język uniwersalny / A Universal Language, reż. Igal Hecht (Kanada 2013) 70 min. 
Sześcioro kanadyjskich stand-uperów jedzie na tournée do Izraela. Poznają nowy wymiar wrażliwości widzów 
na tematy religijne czy polityczne. Próba rozśmieszenia Bliskiego Wschodu okazuje się niejednokrotnie jazdą 
po bandzie. 
 
Kobieta ze stali / Made Of Steel / Vilje av Stal, reż. Hallgrim Haug (Norwegia 2012) 82 min. 
Heroiczna historia Kariny Hollekim, jednej z najlepszych zawodniczek sportów ekstremalnych na świecie, która 
po tragicznym wypadku ze spadochronem, po 6 latach rehabilitacji, stanęła ponownie na stoku, by pokonać 
alpejską trasę Haute Route. 
 
Krople Nieba: Zupa Życia Tatsumi Yoshiko / Drops of Heaven / Ten no shizuku: Tatsumi Yoshiko Inochi 
no Soup, reż. Atsunori Kawamura (Japonia 2012) 113 min. 
Yoshiko Tatsumi ma 88 lat i w Japonii uważana jest za guru gotowania. Gotuje znaną w całym kraju Zupę 
Życia, która odżywia nie tylko ciało, ale także umysł i duszę. 
 
Międzynarodowy Trybunał Karny / The International Criminal Court, reż. Marcus Vetter, Michele Gentile 
(Niemcy, Szwajcaria 2013) 87 min. 
Dokument nakręcony niczym najlepszy thriller opowiada o pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(ICC) w Hadze. Głęboko poruszający, z mocnymi, drastycznymi wręcz zdjęciami okrucieństwa, jakiego 
dopuszczają się zbrodniarze wojenni na całym świecie. 
 
Moje rzeczy / My Stuff / Tavarataivas, reż. Petri Luukkainen (Finlandia 2013) 84 min. 
Dokument o trwającym 1 rok eksperymencie, przeprowadzonym na samym sobie. Będący w egzystencjalnym 
kryzysie reżyser oddaje wszystkie swoje rzeczy do przechowalni. Codziennie może wziąć tylko jedną rzecz. 
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Normalizacja / Normalization / Kauza Cervanová, reż. Robert Kirchhoff (Słowacja, Czechy 2013) 100 min. 
Kontrowersyjny dokument przedstawiający historię morderstwa Ludmiły Cervanovej - córki wysoko 
postawionego partyjnego czechosłowackiego dygnitarza. 
 
Pokój w Buenos Aires / Peace in Buenos Aires / La Paz en Buenos Aires, reż. Marcelo Charras (Argentyna 
2013) 70 min. 
Boliwijski zawodnik wrestlingu, niezwyciężony i uwielbiany przez wszystkich Cyklon, naprawdę nazywa się 
Erasmo Chambi i od dwudziestu lat pracuje jako krawiec w Buenos Aires. 
 
Powrót Agnieszki H. / Returns of Agnieszka H. / Návraty Agnieszky H., reż. Krystyna Krauze, Jacek 
Petrycki (Polska, Czechy 2013) 70 min. 
Wielowątkowa opowieść o Agnieszce Holland i jej powiązaniach z Czechami. 
 
Oddział zabójców / The Kill Team, reż. Dan Krauss (USA 2013) 79 min. 
Historia żołnierza służącego w Afganistanie, Adama Winfielda. Ujawnił on zbrodnie amerykańskich żołnierzy 
ze swojej jednostki, a potem nieoczekiwanie sam stał się celem dochodzenia. 
 
KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWY 
 
2 cm / 2 cm more / Nur 2 cm, reż. Sanela Salketic (Niemcy 2013) 8 min. 
Mieszkanie, mężczyzna i misja, która stała się jego nałogiem. Bruno, włamywacz, próbuje okraść mieszkanie. 
Szuka klucza do kasy pancernej, nie przypuszcza jednak, że przypadkowo obejrzany film w internecie tak 
bardzo go rozproszy. Teraz, by zaspokoić własną obsesję, ma do wykonania dużo większą pracę niż się 
spodziewał. 
 
Anioł dziwnych przypadków / StrAngel –The Angel of the Odd, reż. Daniel von Braun, Georg-Sebastian 
Dressler (Niemcy 2013) 20 min. 
Edgar, kawaler i prawdziwy dżentelmen, nie wierzy w istnienie nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. 
Jednakże pewnej nocy los przybiera postać osobliwego anioła i wysyła Edgara w podróż, która ma go 
przemienić. Film jest zainspirowany jednym z mniej znanych opowiadań mistrza Edgara Allana Poe. 
 
Boleś / Boles, reż. Špela Čadež (Słowenia, Niemcy 2013) 13 min. 
Filip mieszka w ubogiej dzielnicy. Marzy o sławie pisarza i luksusowym życiu w lepszej części miasta. 
Pewnego dnia do jego drzwi puka sąsiadka, której Filip wszelkimi sposobami próbuje unikać. Tereza, 
prostytutka w średnim wieku prosi go, żeby pomógł jej napisać list do narzeczonego. 
 
Boska interwencja / Acts of God, reż. Sarah-Jane Woulahan (Australia 2013) 19 min. 
Jedenastoletnia dziewczynka mieszkająca na obrzeżach miasta ma prawdziwą obsesję na punkcie klęsk 
żywiołowych. 
 
Dni Saturna / Days of Saturn / Saturntage, reż. Sara Bungartz (Niemcy 2013) 29 min. 
Thies żyje ze swoją dziewczyną Isą i ich trzyletnią córeczką Ellą w Berlinie. Cierpi na depresję i jest zmuszony 
przyjmować leki. Kiedy Isa wychodzi do pracy, zostaje sam z córką, a jego stan się pogarsza. Nie jest w stanie 
uczestniczyć w życiu, ani nawet wyjść z łóżka. Po jakimś czasie decyduje się oddać Ellę, by w końcu stawić 
czoła swoim lękom. 
 
Do Santiago / Hasta Santiago, reż. Mauro Carraro (Szwajcaria, Francja 2013) 13 min. 
Mapo podąża drogą św. Jakuba. Na tej legendarnej drodze spotka wędrowców, którzy na swoich barkach niosą 
często coś więcej niż tylko własne plecaki... 
 
Epitafium dla zwierzaków / History of Pets, reż. Kris Genijn (Holandia 2013) 6 min. 
Hołd złożony wszystkim zwierzętom domowym, które dokonały żywota w przedziwnych okolicznościach. Ich 
historie zostaną przypomniane przez głównego bohatera, który wyrusza w sentymentalną podróż w czasie. 
 



 
Fiord wielorybów / Whale Valley / Hvalfjörđur, reż. Guđmundur Arnar Guđmundsson (Dania, Islandia 2013) 
15 min. 
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Historia dwóch braci mieszkających z rodzicami na odległym fiordzie, których łączy bardzo silna więź. Ich 
świat obserwujemy oczami młodszego z chłopców. Podróż, w którą nas zabiorą stanie się punktem zwrotnym w 
życiu obu braci. 
 
Izriqaq / Blued / Izriqaq, reż. Rama Mari (Palestyna, Norwegia, Katar 2013) 20 min. 
Na ziemi zbroczonej krwią matka i syn znaleźli łatwy sposób, aby ukryć swoją zbrodnię. 
 
Jesienią / In Autumn, reż. Rosanna Scarcella (Australia 2013) 15 min. 
Jak długo powinno się czekać na wymarzone życie oraz osobę, z którą można by je dzielić? Kiedy okazuje się, 
że czekamy już za długo? I czy w ogóle powinniśmy czekać? Film o lękach i ograniczeniach, które sami sobie 
narzucamy, tym samym zamykając drogę do pełnego i prawdziwego życia. 
 
Krzyk / Home, Cry / Bait, Bechi, reż. Lior Har-Lev (Izrael 2013) 15 min. 
Nieustanny płacz dziecka nie pozwala zasnąć młodemu mężczyźnie przez kilka nocy. Wszelkie starania, aby 
zlokalizować źródło przeraźliwego odgłosu lub przed nim uciec, spełzają na niczym. Życie mężczyzny 
stopniowo zaczyna się rozpadać... 
 
Labirynt / You Built Me a Labyrinth / Labyrintti, reż. Lauri-Matti Parppei (Finlandia 2013) 17 min. 
Kiedy wszystko układało się już dobrze, młoda kobieta o imieniu Ia dostaje list miłosny - kilka lat za późno. 
Teraz musi przemyśleć swoje życie i trudne związki. Jej jedynym przyjacielem jest żyjący na dachu kot, który 
potrafi mówić. 
 
Las / The Woods / Sous bois, reż. Henri Pardo (Kanada 2013) 15 min. 
Chłopiec gubi się w lesie i odkrywa, co tak na prawdę go prześladuje. 
 
Lądowanie / The Landing, reż. Josh Tanner (Australia 2013) 18 min. 
Mężczyzna powraca na farmę na Środkowym Zachodzie USA, na której się wychował. Pragnie ujawnić 
wstrząsające informacje o tym, co wylądowało w tym miejscu latem 1960 roku. 
 
Martwy dzieciak / The Dead Kid, reż. Gregory D. Goyins (USA 2013) 27 min. 
Film opowiada historię Anny Baxter, która wydarzyła sie w 1980 roku, w kulminacyjnym momencie serii 
brutalnych morderstw, w wyniku których zginęło blisko trzydzieścioro Afroamerykanów, w większości dzieci. 
Młoda Baxter jest świadkiem cierpień chłopca dręczonego przez kolegów oraz jego podejrzanego zniknięcia. 
Cień podejrzenia pada na dwóch łobuzów oraz samotnego właściciela miejskiego wysypiska. 
 
Maślana lampa / Butter Lamp / La lampe au beurre de yak, reż. Hu Wei (Francja, Chiny 2013) 15 min. 
Młody wędrowny fotograf i jego asystent organizują sesję zdjęciową tybetańskim nomadom. Rodziny pojawiają 
się na tle różnych, mniej lub bardziej egzotycznych fototapet. Podczas zdjęć, fotograf nawiązuje szczególną 
więź z każdym z mieszkańców wioski. 
 
Maurycy i dziwotwór / Moritz And The Woodwose / Moritz und der Waldschrat, reż. Bryn Chainey 
(Niemcy 2013) 20 min. 
Moritz nagle znalazł się w nowym, mrocznym środowisku. Jego młodszy brat Adam cierpi na chorobę nerek. 
Cała rodzina przeprowadziła się na wieś, by żyć w odosobnieniu. Moritz wybiera się na spacer po lesie i 
odkrywa dziwne stworzenie - pół-człowieka uwięzionego w pniu drzewa. Obcy błaga chłopca, by pomógł mu 
uciec, w zamian proponuje mu makabryczny układ. 
 
Mia, reż. Wouter Bongaerts (Belgia, Holandia 2013) 9 min. 
Siedmioletnia Mia próbuje wyrwać swoją przepracowaną matkę z więzienia, jakim staje się przeludniona 
metropolia. W trakcie swojej misji odkrywa kluczowe dla funkcjonowania świata tajemnice. 
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Na ratunek królikowi / The Pledge for Mr Bunny, reż. Kevin Lim (Australia 2013) 9 min. 
Mały Scotty ma obsesję na punkcie myjni samochodowych, co nie spotyka się z aprobatą ze strony jego ojca. 
Nieuleczalnie chora pluszowa zabawka, czarny rynek nerek i króliczek sprzedany w niewolę seksualną. 
Chłopiec zrobi wszystko, by osiągnąć swój cel. Należy jednak uważać na to, czego pragniemy... 
 
Notatka / The Note, reż. Ciarán Creagh (Irlandia 2013) 22 min. 
Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa nie przestają dręczyć alkoholika Larsa. Odpowiedzialnością za swój 
los obarcza tajemniczą notatkę. 
 
Ołowiany kondom / Condom Lead, reż. Arab & Tarzan (Ahmad Abou Nasser, Mohammed Abou Nasser) 
(Palestyna 2013) 14 min. 
Historia, która mogła zdarzyć się wszędzie. Wszędzie tam, gdzie jest, była lub będzie toczyła się wojna. 
Wszędzie tam, gdzie w jednym pomieszczeniu spotyka się kobieta i mężczyzna. To opowieść o seksualnej 
frustracji przeżywanej przy dźwiękach przelatujących pocisków oraz marzeniu o intymności i miłości w 
brutalnym, podzielonym świecie. 
 
Opowieść grabarza / The Gravedigger's Tale, reż. Min Young Oh (Wlk. Brytania 2013) 13 min. 
Samotna egzystencja grabarza - kobiety mieszkającej gdzieś z dala od ludzi i w pobliżu zmarłych. Zapadająca w 
pamięć melodia co noc płynie ze skraju lasu i łagodzi jej samotność. To Śmierć śpiewa dla niej serenady. Czy 
przychodzi po jej duszę, czy może by zdobyć jej serce? To historia tych dwojga. Opowieść o miłości. 
 
Pan Hublot / Mr Hublot, reż. Laurent Witz, Alexandre Espigares (Luksemburg 2013) 12 min. 
Pan Hublot jest zamkniętą w sobie, nieprzeciętną postacią z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Boi się 
wszelkich zmian oraz świata zewnętrznego. Pojawienie się psa wprowadza zamęt w jego życie. Nagle musi 
dzielić się swoim mieszkaniem z niezwykle ekspansywnym towarzyszem... 
 
Pandy / Pandas / Pandy, reż. Matúš Vizár (Słowacja, Czechy 2013) 12 min. 
Pandy narodziły się w wyniku ewolucji trwającej wiele tysięcy lat. Przez wieki żyły samotnie w lasach, aż do 
dnia, gdy zostały odkryte przez człowieka i stały się przedmiotem ideologicznej batalii. 
 
Panna Todd / Miss Todd, reż. Kristina Yee (Wlk. Brytania 2013) 13 min. 
Nowy Jork, rok 1910. Panna Todd ma tylko jedno marzenie: pragnie latać. Nasza bohaterka, tak jak ludzie na 
całym świecie, chce poznać zasady, które pozwolą jej wzbić się w powietrze. Okazuje się jednak, że na ziemi 
trzyma ją coś więcej niż tylko prawo ciążenia. 
 
Pokłosie / Aftermath / Aftermath, reż. Jeremy Robbins (USA 2013) 20 min. 
Nadchodzi nowa, bezlitosna epoka lodowcowa. Dwóch braci próbuje odnaleźć miejsce, które mogliby nazwać 
domem. 
 
Powrót / Return, reż. Ewa Bukowska (Polska 2013) 30 min. 
Żołnierz powraca z kolejnej misji wojennej w Afganistanie. Był tam, żeby "zbudować bezpieczny dom innym 
narodom". Wrócił, żeby za pieniądze zarobione na misjach dokończyć budowę własnego domu. Czy mu się to 
uda? 
 
Przyciąganie / Gravity / Gravedad, reż. Pau Camarasa, Alex Lora (Hiszpania 2013) 5 min. 
Nikt nie wie jak daleko może się posunąć z miłości. 
 
Rola życia / Center Stage / Skra Braedder, reż. Anton Breum (Dania 2013) 19 min. 
Młoda aktorka Lena poświęciła wszystko dla małżeństwa z Axelem - reżyserem i aktorem. Na scenie razem 
odnoszą wielkie sukcesy, ale za kulisami w ich związku brakuje miłości i czułości. Kiedy Lena decyduje się 
opuścić Axela, dochodzi do eskalacji konfliktu na scenie oraz poza nią. 
 
Rytm serca / Beat Beat Beat / Jetzt Jetzt Jetzt, reż. Christin Freitag (Niemcy 2013) 29 min. 
Późne lato w Berlinie, miasto tętni życiem. Fabian, Bene i Richard snują się bez celu po ogromnej miejskiej 
dżungli. Wbrew cichemu protestowi Fabiana przyjaciele drwią z trzymającego się z boku Jakoba. Kiedy pewnej 
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nocy chłopcy wkraczają do jego pokoju, dochodzi do eskalacji agresji. Fabian sprzeciwia się przyjaciołom. Być 
może zbyt późno. 
 
Sekwencja / Sequence, reż. Carles Torrens (USA 2013) 20 min. 
Pewnego poranka mężczyzna budzi się i zdaje sobie sprawę, że zeszłej nocy śnił o nim cały świat. 
 
Strach / Little Secret / Strach, reż. Martin Krejčí (Czechy 2013) 20 min. 
Każdemu zdarza się kłamać, lecz czasami uparte ukrywanie prawdy zaczyna wymykać się spod kontroli i staje 
się drogą bez odwrotu. Film jest zainspirowany prawdziwą historią z Czech, która wydarzyła się w kwietniu 
2012 roku i stała się narodowym skandalem. 
 
Tiple / The Tiple / El Tiple, reż. Iván D. Gaona (Kolumbia 2013) 17 min. 
Żona Pastora Veronica zachorowała i jest przykuta do łóżka. Mężczyzna w tajemnicy zdecydował się sprzedać 
swój instrument muzyczny - tiple, aby kupić potrzebne leki. Po sprzedaży przygnębiony powraca do domu, ale 
zastaje żonę w lepszym stanie.  
 
Uderzenie / Beat, reż. Aneil Karia (Wlk. Brytania 2013) 12 min. 
Film dokumentuje dzień z życia młodego mężczyzny, który zdaje się balansować na cienkiej granicy między 
euforią i rozpaczą. To opowieść o rosnącym chaosie, przytłaczającej samotności miasta oraz chłopaku, który 
wiedziony wewnętrznym instynktem zamyka się dla świata zewnętrznego. 
 
W ramach / Framed / Im Rahmen, reż. Evgenia Gostrer (Niemcy 2013) 5 min. 
Jak bardzo kocham siebie? Z czego jestem dumny? Jak się prezentuję? Jak chciałbym być postrzegany? Gdzie 
znajdują się moje granice? I jak wyglądają? Jak daleko mogę się posunąć? 
 
Wiatr rozróby / Wind of Share / Les Voiles du partage, reż. Pierre Mousquet, Jérôme Cauwe (Francja, 
Belgia 2013) 8 min. 
Étienne Bernard wyjeżdża na północ w poszukiwaniu przygód i od razu jedną znajduje. Gdy tylko przyjeżdża, 
okazuje się, że miasteczko jest w rękach lokalnej mafii zaangażowanej w organizację wyścigów żaglowozów. 
 
Woodwoo, reż. Jonny Phillips (Wlk. Brytania 2013) 13 min. 
Wiekowy dąb odmienia życie znużonego arborysty i odsłaniając przed nim potęgę życia zmienia jego rutynową 
pracę w coś zupełnie przeciwnego. 
 
Wywiad / Callback, reż. David Findlay (Kanada 2013) 4 min. 
Młody student o bogatym życiu seksualnym udaje się do kliniki, by wykonać badania na obecność chorób 
przenoszonych drogą płciową oraz HIV/AIDS. 
 
Zatuszowany / Inked / Encrages, reż. Simon Lamontagne, David Tougas (Kanada 2013) 6 min. 
Mężczyzna siedzi w studio tatuażu. Z każdym kolejnym nakłuciem powracają wspomnienia z dzieciństwa i 
życia rodzinnego. 
 
Złoczyńcy / Bandits / Les brigands, reż. Antoine Giorgini (Belgia, Francja 2013) 17 min. 
Jimmy i Limo dopuszczają się kradzieży na parkingu supermarketu. Dwóch młodych chuliganów próbuje 
zgubić pościg i w końcu obaj ukrywają się w lesie. Po drodze znajdują postrzelonego dzika. Jimmy postanawia 
uratować zranione zwierzę. 
 
Żurawie / 1000 Cranes / 1000 Cranes, reż. Kaz Cai (Hong Kong Chiny) 2013) 15 min. 
Młody chłopak wyrusza w podróż na poszukiwanie osoby, która jest dla niego najistotniejsza, ale zamiast niej 
odnajduje nieoczekiwaną przyjaźń. 
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PANORAMA POLSKICH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 
 
Ab ovo, reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi (Polska 2012) 5 min. 
Film ukazuje budzenie się do życia nowego istnienia, ale także niepokój wpisany w przeobrażanie się kobiecego 
ciała, które zatraca swoje dawne kształty i formuje się pod wpływem siły, oddziałującej na nie od wewnątrz. 
Fizyczne odczuwanie w sobie drugiego człowieka staje się coraz wyraźniejsze, aż do momentu gdy przekracza 
on granicę kobiecego ciała, ostatecznie zaznaczając swoją niezależność. 
 
Czerwony papierowy stateczek / The Little Red Paper Ship, reż. Aleksandra Zaręba (Niemcy, Polska 2013) 
12 min. 
Czerwony papierowy stateczek ma marzenie by odkryć nowy świat. Pomimo, że jest tylko małym stateczkiem, 
ma on w swym sercu odwagę, by uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Pewnego dnia, wyrusza w podróż, by 
spełnić swe marzenie. Podróż ta okazuje się wielką przygodą, przygodą, która zmieni go na zawsze… 
 
Człowiek z reklamówką / Man with a Plastic Bag, reż. Jakub Polakowski (Polska 2013) 22 min. 
Film opowiada historię życia Mariusza Niemca. Tytułowego człowieka z reklamówką. Bohater, porównywany 
przez wielu do Edwarda Nożycorękiego postkomunistycznej Polski, ostentacyjnie inny i oporny na wszelkie 
trendy, idzie przez życie z oldschoolową reklamówką w ręku. A za jego plecami znajomi, rodzina i styliści 
przez wszystkie przypadki odmieniają słowo "obciach". 
 
Danse Macabre, reż. Małgorzata Rżanek (Polska 2013) 5 min. 
Noc gęsta jak smoła. Księżyc zerka złowieszczo. Ktoś jeszcze tej nocy zginie. Nagle rusza karuzela śmierci, 
której nie sposób zatrzymać. Obudzone ponownie do tańca kościotrupy jeszcze raz spróbują swych sił w tańcu 
zanim niewzruszona kostucha po raz kolejny pozbawi je głowy. 
 
Darling, reż. Izabela Plucińska (Polska, Niemcy 2013) 7 min. 
Czym jest utrata pamięci? W labiryncie strachu bliski staje się nieznajomym, a dom pułapką. Poruszając się po 
omacku, śladem znajomych przedmiotów i kształtów bohaterka stara się wrócić do życia, które kiedyś było jej 
własnym.  
Przejmujący obraz zagubienia i wyobcowania oraz próby poskładania całości z nieprzystających do siebie 
fragmentów. 
 
Gwizdek / The Whistle, reż. Grzegorz Zariczny (Polska 2012) 17 min. 
Marcin to młody chłopak z małej miejscowości pod Krakowem. Niespiesznie wkracza w dorosłe życie. Nie 
podoba się to matce, która oczekuje od niego konkretnych decyzji i działań - znalezienia lepszej pracy i 
przyszłej żony. Ponadto Marcin jest też początkującym sędzią piłkarskim - co tydzień na meczach amatorskich 
drużyn musi wysłuchiwać niewybrednych komentarzy i ocen swojej pracy wygłaszanych przez piłkarzy i 
kibiców... 
 
Łaska / Mercy, reż. Eliza Subotowicz (Polska 2012) 18 min. 
Weronika przyjeżdża do małego miasta wraz z 9-letnią córką, aby prosić o pomoc niegdyś bliską jej osobę. Jest 
nią Tomasz, ksiądz w miejscowej parafii. Niespodziewana wizyta otwiera jednak stare rany. 
 
Macica / Uterus, reż. Anna Kosińska (Polska 2013) 6 min. 
"Macica" - film na podstawie opowiadania Etgara Kereta o tym samym tytule. Z pozoru nie mająca sensu 
historia o narządzie wewnętrznym kobiety jest pełna zaskakujących pomysłów, nagłych zwrotów akcji, bogata 
w dynamicznie zmieniające się obrazy. Jest opisem przeżyć chłopca, który patrzy na swoje życie z perspektywy 
dorosłego już mężczyzny i dopiero zaczyna rozumieć związki między historią jego ojca, matki i to w jaki 
sposób zdeterminowały one jego własne życie. 
 
Magma, reż. Paweł Maślona (Polska 2013) 30 min. 
Tragikomedia. Janusz jest sprzedawcą w sklepie meblowym. Któregoś razu przypadkowo rozpruwa poduszkę - 
to pierwszy "wypadek" w firmie od bardzo długiego czasu. Wygląda na to, że Janusz bardzo się tym 
zdenerwował. A może coś innego nie daje mu spokoju? 
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Matka / Mother, reż. Łukasz Ostalski (Polska 2013) 30 min. 
Małgorzata - na co dzień ważny polityk - jedzie do domu nad jeziorem. Jej syn - narkoman potrzebuje pomocy. 
Małgorzata prosi o wsparcie córkę. Na miejscu odkrywają półprzytomnego chłopaka i zmasakrowane ciało 
młodej dziewczyny. W obliczu tragedii ich wzajemne relacje komplikują się ujawniając skrywane urazy. Matka 
musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. 
 
Matka 24h / Mother 24/7, reż. Marcin Janos Krawczyk (Polska 2012) 50 min. 
Ten film to podróż wgłąb ludzkich serc. Swój początek zawdzięcza obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej, 
który przez ostatnie 55 lat podróżował po Polsce trafiając do miast i małych miejscowości. Święty Obraz na 24 
godziny trafia do chcących go gościć rodzin. 
 
Mazurek / The Easter Crumble, reż. Julia Kolberger (Polska 2013) 30 min. 
To nie będą udane święta… Do Urszuli i Marka na wielkanocne śniadanie przyjeżdżają Stefan i Ewelina. Od 
razu do głosu dochodzą utajone pretensje i żale ze wspólnej przeszłości. Sprawy komplikują się na poważnie, 
gdy pojawia się Ada, córka Urszuli. Przyleciała z Anglii ze swoim nowym narzeczonym, który znacznie 
odbiega od wyobrażeń matki… Śniadanie zmienia się w kolację, a Urszula przeżywa najgorszy dzień w swoim 
życiu. 
 
Nasza klątwa / Our Curse, reż. Tomasz Śliwiński (Polska 2013) 27 min. 
Film stanowi osobistą wypowiedź reżysera, który wraz z żoną musi zmierzyć się z bardzo rzadką, nieuleczalną 
chorobą ich nowonarodzonego dziecka - Klątwą Ondyny (CCHS). Chorzy podczas snu przestają oddychać i 
wymagają dożywotniego wspomagania czynności oddechowych za pomocą respiratora. W trakcie filmu 
ukazany jest proces oswajania lęku związanego z tą chorobą. 
 
Olena, reż. Elżbieta Benkowska (Polska 2013) 17 min. 
Para młodych Ukraińców, Olena i Dima, podróżuje przez Polskę do Szwecji. W pociągu kradną ich portfel. 
Podczas bójki z Dimą, złodziej wyrzuca paszport na tory. Muszą go znaleźć zanim odpłynie prom. 
 
Rogalik, reż. Paweł Ziemilski (Polska 2012) 17 min. 
Przemieszczając się wśród ludzi i przedmiotów, poznajemy świat zwykle spychany na margines jako 
nieatrakcyjny. Podróż ta ma w sobie coś z sennej wizji. Kim są ci ludzie obserwowani jak w wielkim 
akwarium? I jaka jest nasza pozycja wobec nich? 
 
Stefan i żuczek / Steven And The Beetle, reż. Piotr Loc Hoang Ngoc (Polska 2012) 13 min. 
Czy w sterylnym, zdominowanym przez bezduszne przepisy sanitarne świecie jest jeszcze miejsce na przyjaźń? 
Przyjaźń będącą mezaliansem. Stefan jest odnoszącym sukcesy, uwielbianym przez kobiety, trenerem pływania. 
Jego życie zostaje odwrócone do góry nogami, gdy poznaje Żuczka będącego ucieleśnieniem wszystkiego, co 
jest zabronione w świecie Stefana. Czy ich przyjaźń przetrwa? Czy Stefanowi uda się zabić wyrzuty sumienia, 
tak jak choinkami zapachowymi udaje mu się zabić zapach przyjaciela? 
 
The Big Leap, reż. Kristoffer Karlsson Rus (Polska, Szwecja 2013) 13 min. 
Trójka bohaterów spotyka się na dachu jednego z drapaczy chmur. Łączy ich ten sam cel - z powodu globalnego 
kryzysu finansowego chcą popełnic´ samobójstwo. Konflikt zaczyna się, kiedy wychodzi na jaw, że każdy z 
bohaterów ma inne poglądy na temat życia po s´mierci. Jedynym sposobem na to, aby dowiedziec´ się, kto ma 
rację, jest Wielki Skok. 
 
Ziegenort, reż. Tomasz Popakul (Polska 2013) 19 min. 
Mała nadmorska wioska. Zapracowany ojciec stara się przyuczyć nastoletniego syna do zawodu rybaka. 
Introwertyczny chłopiec-ryba będzie musiał stawić czoła pierwszej poważnej rywalizacji. Świat odkrywany 
przez chłopca pełen jest niepokojących znaków, frapujących obserwacji, które niejednokrotnie budzą w nim 
przerażenie. Intrygująca, graficzna animacja Popakula jest próbą opisania niepokojów wchodzącego w dorosłe 
życie nastolatka. 
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NASTĘPNE POKOLENIE 2013 
 
6 kontra 6 - Next Generation 2013 / 6 Vs. 6 - Next Generation 2013 / 6 gegen 6 - Next Generation 2013, 
reż. Pius Neumaier (Niemcy 2012) 8 min. 
Jest dzień, znajdujemy się na krytym basenie, gdzie dwanaścioro kobiet i mężczyzn dąży do celu, który jest 
niedostępny dla świata zewnętrznego. Precyzyjnymi ruchami przyjmują odpowiednią pozycję. Wszystko, by w 
końcu zanurzyć się w podwodnym królestwie.  
 
Bez końca - Next Generation 2013 / Endless Day - Next Generation 2013, reż. Anna Frances Ewert (Niemcy 
2012) 10 min. 
Zazwyczaj sen przychodzi naturalnie, ale dla niektórych noce zmieniają się w nieustanną walkę. Film zgłębia 
problem bezsenności ukazując uczucia, które towarzyszą nieprzespanym nocom. 
 
Ciężkie sprawy - Next Generation 2013 / Rough Grounds - Next Generation 2013 / Über rauhem Grund - 
Next Generation 2013, reż. Youdid Kahveci (Niemcy 2012) 9 min. 
Znajdujemy się w typowym berlińskim pubie, w którym stali klienci tłoczą się przy barze. Cena piwa wzrasta, 
więc słyszymy ciągłe narzekania na kapitalizm. Stajemy się świadkami kłótni, wyznań i opowieści o błahych 
wydarzeniach, które urastają do rangi niezwykłych przygód. 
 
Dom - Next Generation 2013 / House - Next Generation 2013, reż. Ahmad Saleh (Niemcy 2012) 4 min. 
Od pokoleń rodzina mieszka w ogromnym, pięknym i dostatnim domu, którego szczodrość staje się 
nieodłącznym elementem jej życia. Goście są tam zawsze mile widziani. Wszystko kończy się wraz z 
przyjazdem obcego, który chce wprowadzić w życie swój misterny plan. 
 
Dziwny fotograf - Next Generation 2013 / A Strange Photographer And The Solitude - Next Generation 
2013 / Der fremde Fotograf und die Einsamkeit - Next Generation 2013, reż. Willy Hans, Jan Eichberg 
(Niemcy 2012) 5 min. 
Fotograf Thierry jest zagranicą i szuka muzeum. Pomaga mu samotna kobieta o imieniu Isabelle. Thierry 
zaprasza ją do pobliskiego baru, jednak wkrótce odkrywa, że przygotowane wcześniej przez niego zwroty w 
obcym języku nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
 
Echo - Next Generation 2013, reż. Merlin Flügel (Niemcy 2012) 5 min. 
Podróż w głąb zatopionej ojczyzny to wyprawa w nieznane. Towarzyszy nam głębokie przeświadczenie, że nie 
jesteśmy sami. Wsłuchujemy się w rytm naszego pochodzenia i poznajemy tożsamość otaczającej nas 
przestrzeni. Film jest echem dzieciństwa, opowiada o skomplikowanych relacjach i podejmowaniu nowych 
wyzwań. 
 
Głową w mur - Next Generation 2013 / Breaking Through - Next Generation 2013 / Flucht nach vorn - 
Next Generation 2013, reż. Florian Dietrich (Niemcy 2012) 9 min. 
W sali odwiedzin berlińskiego zakładu poprawczego dla kobiet rozdrażniona Vicky zrywa ze swoim 
długoletnim chłopakiem Wolfem. On jednak nie potrafi zaakceptować jej decyzji i wytrącony z równowagi 
wdaje się w awanturę ze strażnikiem. Zostaje wyrzucony na ulicę. Stamtąd widzi już tylko jedną możliwość na 
uratowanie swojego związku... 
 
Jedz - Next Generation 2013 / Eat - Next Generation 2013, reż. Moritz Krämer (Niemcy 2012) 7 min. 
Helena jest modelką. Rozdrażniona przerywa sesję zdjęciową i wraca do garderoby, gdzie dokonuje 
zaskakującego odkrycia. Może zjeść wszystko, co ją otacza - krzesło, telewizor, ściany... 
 
Koszmary - Next Generation 2013 / Reverie - Next Generation 2013, reż. Valentin Gagarin, Shujun Wong, 
Robert Wincierz (Niemcy 2012) 13 min. 
Podczas drogi do pracy przeciętny mieszkaniec zostaje nagle wyrwany z codziennej rutyny. Staje się świadkiem 
samobójstwa. Obrazy chłopaka skaczącego pod pociąg nieustannie go prześladują i szybko mieszają się z jego 
własną rzeczywistością. 
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Magazyn - Next Generation 2013 / Warehouse - Next Generation 2013, reż. Jakob Weiss (Niemcy 2012) 7 
min. 
Matka małego Jacoba, zagubiona w labiryncie korytarzy i regałów pełnych produktów, próbuje odnaleźć syna. 
Cały czas podąża za rezolutnymi ogłoszeniami z miejsca do zabawy dla dzieci. 
 
Pułapka - Next Generation 2013 / Trapped - Next Generation 2013, reż. Alexander Dietrich, Johannes Flick 
(Niemcy 2012) 7 min. 
Lis i Królik to śmiertelni wrogowie. Jednakże pewnego dnia muszą zjednoczyć się w walce, by pokonać 
wspólnego przeciwnika. Koniec końców, nadchodzi również czas zemsty dla filigranowego Ptaszka, który 
wcześniej był krzywdzony i wyśmiewany przez wszystkich. 
 
Steffi lubi to - Next Generation 2013 / Steffi likes this - Next Generation 2013 / Steffi gefällt das - Next 
Generation 2013, reż. Philipp Scholz (Niemcy 2012) 5 min. 
Paul jest uzależniony od serwisów społecznościowych i nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Ale tego 
szczęśliwego dnia byłoby lepiej, gdyby pozostawił telefon w domu. 
 
Zgliszcza - Next Generation 2013 / Fortune Faded - Next Generation 2013, reż. Alexander Heringer 
(Niemcy 2012) 4 min. 
Każda chwila wiedzie ku kolejnej. Żeby zrozumieć jedno wydarzenie, trzeba znać jego historię, ponieważ 
wszystko ma swoją przyczynę oraz wywołuje określone skutki. "Fortune Faded" opisuje tę zasadę poprzez 
podróż przez kolejne zdjęcia.  
 
POKAZY SPECJALNE 
 
Ani słowa więcej / Enough Said, reż. Nicole Holofcener (USA 2013), 93 min. 
Ostra, wnikliwa komedia, która humorystycznie przedstawia życiowe zamieszanie jakie powstaje, gdy 
próbujesz zaangażować się w nowy związek. Ostatnia rola nieodżałowanego Jamesa Gandolfini. 
 
Banklady, reż. Christian Alvart (Niemcy 2013) 114 min. 
Ma 30 lat i jest nieśmiała. Kiedy zakochuje się w mężczyźnie i ten zabiera ją do swojej pracy, okazuje się 
niezwykle utalentowana. Film oparty na prawdziwej historii Giseli Werler, pierwszej Niemki, która okradała 
banki. 
 
Brzydki / Ugly, reż. Anurag Kashyap (Indie 2013) 124 min. 
Znika 10-letnia dziewczynka. Liczba osób, które mają coś na sumieniu lub coś ukrywają, powiększa się. 
Szpetny portret współczesnych Indii, a wszystko w rytmie pulsujących, zremiksowanych dźwięków 
hinduskiego popu. 
 
Dotyk grzechu / A Touch Of Sin / Tian zhu ding, reż. Jia Zhang-ke (Chiny, Japonia 2013) 135 min. 
Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o mieszkańcach współczesnych Chin, którzy nie nadążają za 
zmianami w kraju. Film zszokował publiczność w Cannes licznymi scenami przemocy oraz otrzymał bardzo 
dobre recenzje krytyki i nagrodę za najlepszą reżyserię. 
 
Druga Ojczyzna - Kronika Tęsknoty / Home From Home - Chronicle of a Vision / Die Andere Heimat - 
Chronik einer Sehnsucht, reż. Edgar Reitz (Niemcy 2013) 230 min.  
Edgar Reitz powraca do świata wykreowanego w słynnym epickim fresku „Heimat”, w którym opowiadał 
ponad 100-letnią historię rodziny Simonów i społeczności wsi Schabbach. Tym razem cofamy się do połowy 
XIX wieku. 
 
Geograf przepił globus / The Geographer Drank His Globe Away / Geograf globus propil, reż. Alexander 
Veledinsky (Rosja 2013) 120 min. 
Szukający pocieszenia w alkoholu nauczyciel zabiera klasę na szaloną wyprawę. Film z doborową obsadą, 
oparty na tragikomicznej powieści Aleksieja Iwanowa. 
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Gloria, reż. Sebastián Lelio (Chile, Hiszpania 2013) 104 min.  
Nagrodzona w Berlinie Srebrnym Niedźwiedziem Paulina García w roli pełnej życia 58-letniej rozwódki, która 
na parkiecie nocnego klubu znajduje być może ostatnią szansę na prawdziwą miłość. 
 
Grand Central, reż. Rebecca Zlotowski (Francja, Austria 2013) 94 min. 
Zakazana miłość i promieniowane grożące powolnym skażeniem. Każdy dzień niesie ryzyko... Drugi film 
Rebecci Zlotowski, miał premierę na festiwalu w Cannes 2013. W rolach głównych "gorąca para": Léa Seydoux 
(Emma w "Życiu Adeli - Rozdział 1 i 2" Abdellatifa Kechiche) i Tahar Rahim (Cesar dla Najlepszego Aktora za 
film "Prorok"). 
 
Henri, reż. Yolande Moreau (Francja, Belgia 2013) 107 min. 
Pięćdziesięcioletni wdowiec prowadzący restaurację bierze do pomocy dziewczynę z domu dla upośledzonych. 
Tragikomedia zainspirowana piosenką Toma Waitsa "Innocent When You Dream". 
 
Jesteśmy najlepsi! / We Are the Best! / Vi är bäst!, reż. Lukas Moodysson (Szwecja, Dania 2013) 102 min. 
Trzynastoletnie dziewczyny ze Sztokholmu lat 80. zakładają zespół punkowy. Film jest peanem na cześć 
potrzeby buntu i brania swojego życia we własne ręce. Najnowszy film Lukasa Moodyssona miał premierę na 
festiwalu w Wenecji i Toronto 2013. 
 
Kilka kroków do gwiazd / Twenty Feet from Stardom, reż. Morgan Neville (USA 2013) 90 min. 
Fascynujący dokument o wokalistach wspierających, czyli chórkach śpiewających z legendami rock and rolla i 
popu ostatnich kilkudziesięciu lat. 
 
Kompleks / The Complex / Kuroyuri danchi, reż. Nakata Hideo (Japonia 2013) 106 min. 
W nowym mieszkaniu studentka słyszy dziwne odgłosy. Reżyser Hideo Nakata, twórca legendarnego "Ringu" 
(1998) i "Dark Water" (2002) wraca do korzeni japońskiego horroru. 
 
Ludwik II / Ludwig II, reż. Peter Sehr, Marie Noëlle (Niemcy, Austria 2012) 140 min. 
Dramatyczna opowieść o życiu Ludwika II, króla Bawarii, jednego z najbardziej fascynujących monarchów w 
historii. 
 
Major / The Major / Mayor, reż. Yuri Bykov (Rosja 2013) 94 min. 
Major policji śmiertelnie potrąca chłopca na drodze. Koledzy z policji chcą zatuszować sprawę. Film miał 
premierę na festiwalu w Cannes 2013, w sekcji "Semaine de la critique". 
 
Miele / Honey / Miele, reż. Valeria Golino (Włochy, Francja 2013) 96 min. 
30-letnia Irena pomaga cierpiącym ludziom zakończyć życie. Nagrodzony m.in. w Cannes Wyróżnieniem Jury 
Ekumenicznego i włoskimi Złotymi Globami dramat w reżyserii słynnej włoskiej aktorki Valerii Golino. 
 
Mokra robota / On The Job, reż. Erik Matti (Filipiny 2013) 120 min. 
Film opowiada o wykorzystywaniu więźniów z długimi wyrokami do zabójstw. Łapani po przestępstwie, 
wracają do swoich cel i spokojnie czekają na kolejne zlecenia. Odważny thriller kryminalny nakręcony przez 
filipińskiego znawcę gatunku. 
 
Opuścić Marrakesz / Exit Marrakech, reż. Caroline Link (Niemcy 2013) 120 min. 
17-latek odwiedza w Marrakeszu ojca, światowej sławy reżysera teatralnego. Chłopak nie widział go od dawna i 
ich relacja nie wygląda tak, jak sobie wymarzył. Film nagrodzonej Oscarem za "Nigdzie w Afryce" Caroline 
Link. 
 
Prince Avalanche, reż. David Gordon Green (USA 2013) 94 min. 
Dwóch mężczyzn, którzy za sobą nie przepadają malują wspólnie pasy na drodze w lesie. Trochę komedia, 
trochę  filozoficzny film drogi, a trochę historia o tym, jak nieoczekiwanie można znaleźć prawdziwą przyjaźń. 
Nagroda dla reżysera na festiwalu w Berlinie. 
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POLSKA KLASYKA 
 
Amator / Camera Buff, reż. Krzysztof Kieślowski (Polska 1979) 114 min. 
Sztandarowe dzieło Kina Moralnego Niepokoju, z tytułową rolą napisaną specjalnie dla Jerzego Stuhra. 
 
Deja Vu, reż. Juliusz Machulski (Polska 1988) 109 min. 
Komedia. Pastisz amerykańskiego kina gangsterskiego oraz kinematografii radzieckiej. 
 
Dług / The Debt, reż. Krzysztof Krauze (Polska 1999) 102 min. 
Historia dwóch młodych biznesmenów szantażowanych przez gangstera. 
 
Krótki film o zabijaniu / A Short Film About Killing / Krótki film o zabijaniu, reż. Krzysztof Kieślowski 
(Polska 1987) 86 min. 
Kinowa wersja 5. odcinka Dekalogu, dostarczająca argumentu za przykazaniem "Nie zabijaj" - również w 
majestacie prawa i na mocy wyroków sądowych. 
 
Krótki film o miłości / A Short Film About Love, reż. Krzysztof Kieślowski (Polska 1988) 88 min. 
Kinowa wersja Dekalogu, Sześć, komentarz do przykazania "nie cudzołóż". 
 
Struktura Kryształu / The Structure of Crystal, reż. Krzysztof Zanussi (Polska 1969) 78 min. 
Debiut fabularny Krzysztofa Zanussiego. Odmienne losy bohaterów filmu egzemplifikują konflikt między 
racjonalnie pragmatycznym a humanistycznym modelem życia. 
 
ODKRYCIA 
 
Big Hit / Big Xit, reż. Karolos Zonaras (Grecja 2012) 94 min. 
Sierżant policji Aristides Kormas chce dowiedzieć się dlaczego zginął jego kolega. Twardzi faceci, femme 
fatale i bohater, który staje się ofiarą swoich wyborów - klasyczny film noir, którego akcja rozgrywa się we 
współczesnych Atenach. 
 
Cesarz odwiedza piekło / Emperor Visits the Hell / Tang huang you di fu, reż. Li Luo (Chiny, Kanada 2012) 
71 min. 
Trzy rozdziały klasycznej powieści chińskiej z dynastii Ming zamienione na współczesną śmiertelnie poważną 
satyrę. Zamiast bogów i mitycznych bohaterów - przeciętni bohaterowie współczesnego chińskiego miasta.  
 
Chłód / Cold / Soguk, reż. Ugur Yücel (Turcja 2013) 105 min. 
Pracownik kolei z małego miasteczka zakochuje się w pracującej w nocnym klubie dziewczynie z Rosji. Ani 
ciężarna żona ani agresywny brat nie powstrzymają siły miłości. Przywodzący na myśl grecką tragedię film 
nakręcony w oszałamiających zimowych krajobrazach. 
 
Czułość / Tenderness / La tendresse, reż. Marion Hänsel (Belgia, Francja, Niemcy 2013) 77 min. 
Po 15 latach od rozwodu ona i on jadą wspólnie samochodem do syna, który leży w szpitalu w Alpach. 
Najnowszy film Marion Hänsel jest połączeniem komedii romantycznej i filmu drogi. 
 
Ćwiczenie miłości / Love Building, reż. Iulia Rugină (Rumunia 2013) 85 min. 
Tygodniowy warsztat dla par chcących odbudować swoją miłość stopniowo wymyka się spod kontroli 
terapeutów, którzy mają swoje problemy emocjonalne. Komedia wcale nie romantyczna. 
 
Japońska tragedia / Japan's Tragedy / Nippon no higeki, reż. Masahiro Kobayashi (Japonia 2012) 101 min. 
Fujio Murai (w tej roli słynny aktor Nakadai Tatsuya) wraca do starego, rodzinnego domu w Kanamachi. 
Towarzyszy mu syn Yoshio. Film oparty na autentycznych wydarzeniach, jest poświęcony ofiarom trzęsienia 
ziemi i tsunami w 2011 roku. 
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Kryształowa wróżka / Crystal Fairy / Crystal Fairy, reż. Sebastián Silva (Chile 2013) 98 min. 
Grupa młodych ludzi jedzie na północ Chile doświadczyć działania halucynogennego kaktusa San Pedro. 
Komedia nagrodzona na festiwalu Sundance. 
 
Lekcje harmonii / Harmony Lessons / Uroki garmonii, reż. Emir Baigazin (Kazachstan, Niemcy, Francjae 
2013) 115 min. 
Niezwykły wizualnie, nagrodzony m.in. na tegorocznym festiwalu w Berlinie dramat, w którym społeczność 
szkoły jawi się jako odbicie brutalnych stosunków społecznych we współczesnym Kazachstanie. 
 
Młodość / Youth, reż. Tom Shoval (Izrael, Niemcy 2013) 107 min. 
By podreperować domowy budżet bracia decydują się na porwanie dziewczyny i żądanie okupu. Zabawna i 
jednocześnie poważna historia, która wciąga od pierwszych minut. 
 
Mój pies Killer / My Dog Killer / Môj pes Killer, reż. Mira Fornay (Słowacja, Czechy 2013) 90 min. 
18-letni Marek prowadza się ze skinami i jedynym przyjacielem - psem. Kiedy w jego życiu pojawi się matka z 
przyrodnim bratem, jego świat stanie na głowie. Zdobywca głównej nagrody (Tiger Award) na tegorocznym 
festiwalu w Rotterdamie. 
 
O czym nie mówimy, kiedy mówimy o miłości / What They Don't Talk About When They Talk About 
Love / Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta, reż. Mouly Surya (Indonezja 2013) 104 min. 
W Dżakarcie, w szkole dla osób z problemami ze wzrokiem, dzieciaki są takie same jak nastolatki w ich wieku. 
Film o otwartości i odwadze, która pozwala przekraczać bariery fizycznego upośledzenia. 
 
Odkrycia krótkometrażowe / Shorts Discoveries 95 min.: 

Balkon / Balcony / Ballkoni, reż. Lendita Zeqiraj (Kosowo 2013) 20 min. 
Jeton, dziesięcioletni chłopak siedzi na krawędzi balkonu znajdującego się na czwartym piętrze bloku. 
Przerażeni sąsiedzi i przechodnie wzywają na pomoc policję i straż pożarną. Wkrótce jednak sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej... 

Paskudna Penny / Penny Dreadful, reż. Shane Atkinson (USA 2013) 18 min. 
Mało doświadczony przestępca przyjmuje zlecenie porwania dla okupu. Pech w tym, że udaje mu się 
uprowadzić niewłaściwą dziewczynkę. 

Wakacje / Summer Vacation / Hofesh Gadol, reż. Sharon Maymon, Tal Granit (Izrael 2013) 22 min. 
Yuval spędza wakacje z żoną i dziećmi w nadmorskim kurorcie. Niewinna zabawa na plaży - zakopywanie się 
w piasku - staje się nagle śmiertelnie groźna za sprawą nadciągającego w mgnieniu oka przypływu. Z pomocą 
rodzinie przybywają dwaj przystojni nieznajomi. Okazuje się jednak, że jeden z nich nie jest im całkiem obcy, 
bynajmniej… 

Wystawa / The Exhibition / Výstava, reż. Peter Begányi, Andrej Kolenčík (Słowacja 2013) 35 min. 
Gorzka komedia o małomiasteczkowym muzeum, w którym zatrzymał się czas. Wypchane zwierzęta pokryte 
kurzem i znudzeni pracownicy będą musieli się otrząsnąć, bowiem zbliża się 30 rocznica powstania muzeum. 
Będą wielkie obchody… 
 
Sarah woli biegać / Sarah Prefers To Run / Sarah préfere la course, reż. Chloé Robichaud (Kanada 2013) 
97 min. 
Stylowa i dowcipna kronika seksualnego przebudzenia młodej kobiety w pełnometrażowym debiucie Chloé 
Robichaud. Sarah kocha bieganie. Jej życie ma się zmienić, kiedy dostaje zaproszenie do najlepszego programu 
dla lekkoatletów w Montrealu. Słodko-gorzka opowieść o biegu ku dorosłości, który nie obywa się bez 
potknięć. 
 
Świadek / Witness, reż. Gao Zehao (Chiny 2012) 95 min. 
Wierzyciel chce przejąć restaurację od mężczyzny, któremu pożyczył pieniądze. Mężczyzna początkowo się 
załamuje, ale potem sytuacja nieoczekiwanie się zmienia. Song bierze sprawy w swoje ręce. 
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3 x taniec / Dance, Dance, Dance 81 min.:  
Momentum, reż. Boris Seewald (Niemcy 2013) 7 min. 

Dla jednych to zwykła przekąska. Dla Patryka kęs chipsa był momentem objawienia i samopoznania. Poprzez 
nieokiełznany taniec i z pełną magii pasją dzieli się tym, czego doświadczył i zaprasza do zabawy. Nawet 
własną matkę.  
Oryginalny i hipnotyczny film o tym, jak chipsy wyzwalają ciało i umysł. 

Rzeka życia / Rivers Return, reż. Joe Vanhoutteghem (Belgium 2012) 12 min. 
Niektórzy starają się dopasować, płynąć z prądem. Inni robią wszystko, by się wyróżnić. Kto chce wziąć udział 
w wyścigu szczurów, w którym nie ma miejsca na osobowość? Prawda jest bolesna: nigdy nie będziemy już 
młodsi, chociaż robimy wszystko, żeby temu zaprzeczyć. Jeśli tego nie zrozumiesz, utkniesz w wielkim kręgu 
rozczarowań.  
Pozornie przypadkowe sceny układają się w historię… 

Test Film / Kémhatás, reż. Iván Angelus (Hungary 2013) 62 min. 
Iván Angelus, ikona węgierskiego tańca nowoczesnego, wysyła na ulice Budapesztu swoich uczniów. 
Odgrywane etiudy taneczne wciągają przypadkowych przechodniów i często prowokują ich do zachowań, 
jakich na co dzień nie podejmują. 
 
Wielkie złe wilki / Big Bad Wolves / Mi mefached me-ha-ze’ev ha-ra, reż. Aharon Keshales, Navot 
Papushado (Izrael 2013) 110 min. 
Thriller obfitujący w nieoczekiwane zwroty akcji, gwałtowne emocje i brutalną przemoc, a po chwili 
wytchnienia mamy czarny humor, sarkazm i ironię. Dzięki znakomitym rolom głównych aktorów, film jest 
hipnotyzujący od początku do końca, do ostatniego obrazu, którego nie sposób zapomnieć. 
 
Wir / The Whirlpool / Vir, reż. Bojan - Vuk Kosovčević (Serbia 2012) 120 min. 
Druga połowa lat 90. w Belgradzie. Trójka młodych bohaterów, przyjaciół z dzieciństwa, właśnie dorasta. 
Starają odnaleźć się w wirze wydarzeń. W ciągu 48 godzin ich życie zmieni się kompletnie.  
 
Wstrząs / Concussion, reż. Stacie Passon (USA 2013) 93 min. 
Czterdziestokilkuletnia lesbijka mająca żonę i dzieci prowadzi podwójne życie - perfekcyjnej gospodyni na 
przedmieściach i kobiety odkrywającej na nowo swoją cielesność w świecie lesbijskiej prostytucji. Nagroda na 
festiwalu Berlinie. 
 
Złota klatka / The Golden Cage / La jaula de oro, reż. Diego Quemada-Diez (Mexico, Spain 2013) 109 min. 
Los imigrantów z Ameryki Łacińskiej na przykładzie trójki piętnastolatków, którzy uciekają ze slumsów w 
Gwatemali do Kalifornii. Film nagrodzony na festiwalu w Cannes. 
 
ŚWIAT DZISIAJ 
 
Doczekać świtu / After The Night / Até ver a luz, reż. Basil Da Cunha (Szwajcaria 2013) 95 min. 
Po wyjściu z więzienia handlarz prochami próbuje na nowo się odnaleźć. Przypominające dokument obrazy z 
ulic lizbońskiej Reboleiry, zdewastowanego getta zamieszkanego w większości przez kreolską ludność, burzą 
wyidealizowany obraz Portugalii. 
 
Love and Rock, reż. Xing Di (Chiny 2013) 93 min. 
Film opowiada o sytuacji współczesnych chińskich muzyków. Odzwierciedla sprzeczność między sytuacją 
wymarzoną a rzeczywistością. Reżyserem jest lider chińskiej grupy Horizon. 
 
Na peryferiach niebios / The Unsaved / La limita de jos a cerului, reż. Igor Cobileanski (Rumunia, 
Mołdawia 2013) 82 min. 
Viorel ma 19 lat i mieszka z matką w małym mieście w zapomnianej przez świat Mołdawii. Słodko-gorzki 
dramat o dorastaniu w miejscu, gdzie trudno o perspektywy na lepsze życie. Autorem zdjęć jest Oleg Mutu 
(który pracował z Cristianem Mungiu i Siergiejem Loznitsą), a przy scenariuszu współpracował Corneliu 
Porumboiu. 
 
 



 

 18

Naginając zasady / Bending the Rules / Ghaedeye Tasadof, reż. Behnam Behzadi (Iran 2013) 94 min. 
Amatorska grupa teatralna ma możliwość wystąpienia poza granicami Iranu. To dla nich wielka nobilitacja, ale 
okazuje się, że także kłopoty. Historia trzeciej generacji irańskiej rewolucji islamskiej, która nie zgadza się ze 
swoimi rodzicami w sprawie obowiązujących praw i zasad. 
 
Nowy Świat / The New World / De nieuwe wereld, reż. Jaap van Heusden (Holandia 2013) 83 min. 
Zamknięta w sobie sprzątaczka w holenderskim ośrodku dla uchodźców poznaje Afrykańczyka, który odmieni 
jej życie. Świetnie zagrana historia o miłości i zagubieniu, której daleko do przesłodzonych love story. 
 
Omar, reż. Hany Abu-Assad (Palestyna 2013) 97 min. 
On i ona po dwóch stronach muru okupowanej Palestyny. Miłość, przyjaźń, walka, powinności i zaufanie. Film 
nagrodzony w Cannes. 
 
Rock the Casbah / Rock ba'Kasba, reż. Yariv Horowitz (Izrael, Francja 2013) 93 min. 
18-letni żołnierze izraelscy stacjonują na dachu palestyńskiego budynku mieszkalnego. Rekruci muszą odnaleźć 
swoje miejsce w otaczającym ich totalnym chaosie. 
 
Rona i Nele / Rona & Nele, reż. Silvia Chiogna (Niemcy 2013) 79 min. 
Nele przypadkowo spotyka tajemniczą Ronę, a wszystko to dzieje się w kolorowym środowisku Berlina, gdzie 
punki, uliczni muzycy i kolekcjonerzy butelek mogą znaleźć swoje miejsce w życiu poza normami i 
konwencjami. 
 
Sztokholm / Stockholm, reż. Rodrigo Sorogoyen (Hiszpania 2013) 91 min. 
Chłopak zakochuje się w dziewczynie. Razem spędzają romantyczną noc. Rano wszystko się zmienia... Mocny 
scenariusz napisany przez kobietę i mężczyznę, zagrany przez kobietę i mężczyznę, opowiada o kobiecie i 
mężczyźnie na polu walki płci. 
 
Yozgat Blues, reż. Mahmut Fazil Coskun (Turcja, Niemcy 2013) 96 min. 
Nauczyciel muzyki ze Stambułu i jego studentka jadą do pracy na prowincję. W tle małej, lokalnej i bardzo 
hermetycznej społeczności, przybysze próbują ułożyć sobie życie. Świetnie zagrany słodko-gorzki portret 
„obcych”, którzy próbują zostać „swoimi”. 
 
Zanim spadnie śnieg / Before Snowfall / For snoen faller, reż. Hisham Zaman (Norwegia 2013) 105 min. 
16 latek ściga starszą siostrę, która uciekła przed zaaranżowanym małżeństwem. Pełen emocji film drogi, który 
w prowokujący sposób porusza temat zabójstw honorowych. Nagrody na festiwalu Tribeca i w Göteborgu. 
 
ŚWIAT DZISIAJ - DOKUMENTY 
 
Barzan, reż. Bradley Hutchinson, Alex Stonehill (USA 2013) 77 min. 
Historia Sama „Barzana” Malkandi, który ucieleśnia jednocześnie dwa współczesne amerykańskie mity: 
marzenie o pokoju i dobrobycie oraz o żądnych krwi terrorystach, pragnących zniszczyć to marzenie. 
 
Drobiażdżek / Small Small Thing, reż. Jessica Vale (USA 2013) 83 min. 
Wstrząsający dokument opowiadający historię mieszkającej w Liberii Olivii, która została zgwałcona w wieku 7 
lat. 
 
Fifi wyje ze szczęścia / Fifi Howls From Happiness / Fifi az khoshhali zooze mikeshad, reż. Mitra Farahani 
(USA, Francja 2013) 96 min. 
Poruszający dokument nakręcony w ostatnich miesiącach życia słynnego irańskiego malarza, Bahmana 
Mohassessa. 
 
Futrzaki na wieczność / Furever, reż. Amy Finkel (USA 2013) 80 min. 
Ponad 60% Amerykanów ma w domu zwierzęta. Któregoś dnia, każde z tych zwierząt umrze. Dokument 
przygląda się jak ludzie przeżywają żałobę po stracie ukochanego zwierzaka i co potrafią zrobić, żeby je 
upamiętnić. 
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Moja skradziona rewolucja / My Stolen Revolution, reż. Nahid Persson Sarvestani (Szwecja 2013) 75 min. 
Uznana na świecie dokumentalistka pochodząca z Iranu wybiera się w osobistą, emocjonalną podróż, by 
dowiedzieć się co stało się z jej bratem, który zaginął podczas rewolucji w 1979 roku. 
 
Projekt / The Project, reż. Shawn Efran, Adam Ciralsky (USA 2013) 90 min. 
Dokumentalny thriller opowiadający o Puntland Maritime Police Force, paramilitarnej jednostce, która miała 
być lekarstwem na grasujących w Somalii piratów. 
 
Szare miasto / Grey City / Cidade Cinza, reż. Marcelo Mesquita, Guilherme Valiengo (Brazylia 2013) 80 
min. 
Dokument o planie władz Sao Paulo nazwanym Cidade Limpia, mającym na celu oczyszczenie miasta z 
„reklamowego śmietnika”. Pod szarą farbę dostają się nie tylko wyblakłe i postrzępione plakaty reklamowe, ale 
i dzieła artystów street artu. 
 
W Bogu pokładamy nadzieję / In God We Trust, reż. Victor Kubicek, Derek Anderson (USA 2013) 82 min. 
Zapis wyników śledztwa, jakie przeprowadza sekretarka Bernarda L. Madoffa. Chce dowiedzieć się prawdy o 
swoim szefie, skazanym na 150 lat więzienia za nadużycia finansowe. 
 
Wielki udawacz / The Great Pretender / El gran simulador, reż. Néstor Frenkel (Argentyna 2013) 75 min. 
Bohaterem filmu jest światowej sławy argentyński iluzjonista, Rene Lavand, którego specjalizacją są karciane 
sztuczki. Nie byłoby w tym nic szczególnie interesującego, gdyby nie fakt, że Lavand jest inwalidą i posługuje 
się wyłącznie lewą ręką. 
 
Zdobyć zdjęcie / Get the Picture, reż. Cathy Pearson (Irlandia 2012) 75 min. 
Dokument o ikonie dziennikarskiej fotografii wojennej - Johnie G. Morrisie. 
 
RODZINNY WEEKEND FILMOWY 
 
Błękitny tygrys / The Blue Tiger / Modrý tygr, reż. Petr Oukropec (Czechy 2012) 90 min.  
Dwójka przyjaciół, Johanka i Matyas dużo czasu spędzają w pięknym ogrodzie botanicznym w centrum miasta. 
Dziecięcy aktorzy, prawdziwy tygrys i świetna animacja. Opowieść o odwadze, nadziei i nie tylko dziecięcych 
marzeniach. Film dla dzieci i dorosłych. [od 7 lat] 
 
Lisa Cytrynka i Marokański Pomarańcz / Lisa Limone and Maroc Orange, a Rapid Love Story / Lisa 
Limone ja Maroc Orange: tormakas armulugu, reż. Mait Laas (Estonia, Finland 2013) 73 min.  
Ona cytryna, on pomarańcza. Film dla całej rodziny poruszający temat nielegalnych imigrantów uciekających z 
Afryki do Europy. Pierwsza na świecie opera 3D nakręcona metodą animacji poklatkowej. 
 
Odlot pana Pandy / Let Panda Fly / Rang Xiongmao Fei, reż. Zhao Bandi (Chiny 2013) 89 min.  
Film opowiada o projekcie Pana Pandy, podczas którego dzieciaki tworzą sztukę związaną z pandą i za 
zarobione pieniądze budują dom starców. Reżyser jest jednym z najdowcipniejszych i oryginalnych artystów 
(malarstwo, fotografia, instalacje i teraz film) Chińskiej Nowej Fali. 
 
Otto jest nosorożcem / Otto is a Rhino / Otto er et Naesehorn, reż. Kenneth Kainz (Dania, Wlk. Brytania 
2013) 76 min.  
W sennym miasteczku 10-letni chłopiec maluje na ścianie nosorożca, który ożywa. Animacja 3D będąca 
adaptacją klasycznej duńskiej książki z 1972 roku. 
 
Zestaw filmów krótkometrażowych dla dzieci, 72 min.: 
 

Królik i jeleń / Rabbit and Deer / Nyuszi és Őz, reż. Péter Vácz (Węgry 2012) 17 min.  
Królik i Jeleń wiodą szczęśliwe i beztroskie życie, lecz pewnego dnia ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. 
Jeleń rozpoczyna obsesyjne poszukiwania sposobu na przedostanie się do trójwymiarowej rzeczywistości. W 
wyniku niespodziewanych okoliczności przenosi się do obcego mu jak dotąd świata. By znów się spotkać, 
rozdzieleni bohaterowie muszą odnaleźć drogę, która pozwoli im przekroczyć granicę pomiędzy wymiarami. 
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Miejsce na miotle / Room On The Broom, reż. Max Lang, Jan Lachauer (Wlk. Brytania 2012) 26 min.  

Półgodzinny film animowany, który powstał na podstawie niezwykłej książki z obrazkami dla dzieci "Room on 
the Broom" Julii Donaldson, z ilustracjami Axela Schefflera. Historia pełnej dobroci czarownicy, która ku 
rosnącemu niezadowoleniu jej kota, zaprasza na swoją miotłę ekscentryczną grupę zwierząt. Zwierzęta ratują 
czarownicę przed przerażającym smokiem,  a ona w podziękowaniu wyczarowuje nową miotłę ze specjalnym 
miejscem dla każdego z nich. 
 

Tajemniczy blondynek z owcą / The Little Blond Boy with a White Sheep / Le Petit Blond avec un 
Mouton Blanc reż. Eloi Henriod (Francja 2013) 9 min.  
Znów nadeszła szkoła. Podczas testu pisemnego Pierre ucieka myślami z szarej klasy i wspomina szczęśliwe 
wakacyjne chwile spędzone w towarzystwie owcy. 
 

W samo południe / High Noon / La Hora Senalada, reż. Ivan Mazza (Wenezuela 2013) 13 min.  
Figueroa jest zmuszony do pojedynku ze szkolnym łobuzem w samo południe. Musi zdecydować, czy stanie do 
walki, czy może spróbuje jej uniknąć. 
 

Wstyd i okulary / Shame And Glasses, reż. Alessandro Riconda (Włochy 2013) 7 min.  
Mirko musi zmierzyć się ze swoim największym lękiem: noszeniem okularów. To jedyna możliwość, aby zdać 
szkolny test. Ale co się stanie, jeśli zobaczy go dziewczyna, w której jest skrycie zakochany? 
 
 
 
 
 


