NAJWIĘKSZY FESTIWAL
FILMÓW DOKUMENTALNYCH
W POLSCE

10 – 19 MAJA 2019
SALA KINOWA

Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce.
Nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
jako najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce.

program
10.05 | piątek
17:00

13.05 | poniedziałek
17:00

Spotkanie pszczelarskie
Miejska Pasieka Artystyczna /
Podniebne Tarasy CSK

Ustrzelić mafię
reż. K. Longinotto
19:00

19:00
Otwarcie festiwalu
Spotkanie z twórcami

InTouch
reż. P. Ziemilski
Spotkanie z reżyserem

Kraina miodu
reż. L. Stefanow, T. Kotewska
14.05 | wtorek
12:00

11.05 | sobota
10:00

16.05 | czwartek
17:00

18.05 | sobota
12:00

Antropocen: epoka człowieka
reż. J. Baichwal, N. de Pencier,
E. Burtynsky

12:00–13:30 / 14:30–15:30

19:00

Warsztaty dla dzieci:
D_O_M_E_K /

Bisbee’17
reż. R. Greene

Architektura z papieru
sala: Małe CSK

21:00

15:00

Pułapki radykalizmu
reż. K. Winther

3100: biegnij i medytuj
reż. S. Rawal

A to mój przyjaciel robot
reż. I. Willinger

Złota
reż. T. Knittel

17.05 | piątek
17:00

18:30
Kto zabił sekretarza
generalnego ONZ?
reż. M. Brügger

12:00
Najlepszy przyjaciel człowieka
reż. H. Honigmann
15:00
Pogawędki o drzewach to zbrodnia
reż. S. Gasmelbari

Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?
reż. R. Minervini

Daleko. Podróż za jeden uśmiech
reż. G. Weisser, P. Allgaier

Sakawa
reż. B. Asamoah

19:00

Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk
reż. Y. L’Hénoret

19.05 | niedziela
12:00

Jazda obowiązkowa
reż. E. Kochańska

15.05 | środa
17:00

Duch Bauhausu
reż. N. Bolbrinker, T. Tielsch

Kiedy owca staje się lwem
reż. J. Kasbe

12:00–13:30 / 14:30–15:30

19:00

12.05 | niedziela
13:00

Warsztaty dla dzieci:
D_O_M_E_K /

Diagnosis
reż. E. Podgórska

Transnistria
reż. A. Eborn

Architektura z papieru
sala: Małe CSK

21:00
I młodzi pozostaną
reż. P. Jackson

15:00

Symfonia Fabryki Ursus
reż. J. Wójcik
Spotkanie z reżyserką

21:30

18:00
Marek Edelman...
i była miłość w Getcie
reż. J. Dylewska

17:00

19:00

21:00

Niezwykła propozycja
reż. J. Magid

15:00
Czas lasów
reż. F-X. Drouet

Świadkowie Putina
reż. W. Manski

18:00

17:00

Herzog / Gorbaczow
reż. W. Herzog, A. Singer

Moja Generacja
reż. D. Batty
19:00
Magiczne życie V
reż. T. Hristov

Czy mój świat o mnie dba?
Dlaczego powstają roboty o wyglądzie człowieka?
Czy możliwa jest podróż dookoła świata za uśmiech?
Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?
Kto zabił sekretarza ONZ?

Podczas festiwalu
spróbujemy znaleźć
odpowiedzi na
te pytania.

MISTRZOWIE KINA

MIEJSCA

I młodzi pozostaną | 11.05 | 21:00
reż. P. Jackson
Niezwykły obraz I wojny światowej widziany
oczami znanego i wielokrotnie nagradzanego
reżysera Petera Jacksona („Władca pierścieni”,
„Hobbit”). To prawdopodobnie jeden z najdroższych
filmów eksperymentalnych 2018 roku. Stworzony
z oryginalnych odrestaurowanych materiałów
z archiwum londyńskiego Imperial War Museum.
Jackson ożywia rzeczywistość wojny na linii frontu
wykorzystując nowoczesne techniki produkcji.

Złota | 11.05 | 10:00 | reż. T. Knittel
Bohaterami filmu są 35-letni Krzysztof i jego żona Ida. Dom na Złotej odzyskany został w ramach reprywatyzacji,
odziedziczony po przodkach żydowskiego pochodzenia. Ich historia przeplata się z losami innych mieszkańców
kamienicy, m.in. 94-letniego emerytowanego księgowego, Afgańczyka z Ukrainką czy uchodźcy z Syrii.
Diagnosis | 15.05 | 19:00 | reż. E. Podgórska
Wybrani mieszkańcy uczestniczą w sesjach na kozetce. Zaczynając niewinnie, od udzielania odpowiedzi na zabawne pytania, np. jakim zwierzęciem jest miasto, rozpoczynają podróż w głąb własnych uczuć i emocji w stosunku do
miejsca, w którym żyją. Samo miasto staje się jedynie punktem wyjścia do intymnych rozmów.

Świadkowie Putina | 12.05 | 15:00
reż. W. Manski
31 grudnia 1999 roku Władimir Putin wstąpił na fotel
prezydenta Rosji. Reżyser filmu był wtedy szefem
departamentu dokumentalnego rosyjskiej sieci
telewizyjnej. Mansky odsłania prawdziwe oblicze
i strategię ukrytą pod niezwykle inteligentną maską Putina.
Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu? | 14.05 | 21:00
reż. R. Minervini
Film ukazuje codzienne życie czarnych Amerykanów
walczących o sprawiedliwość. Obserwujemy
cztery trudne, niezwykle intymne i szczere portrety
Afroamerykanów walczących o zachowanie swojej
tożsamości kulturowej.
Herzog / Gorbaczow | 19.05 | 18:00
reż. W. Herzog, A. Singer
Z jednej strony Michaił Gorbaczow, twórca Pierestrojki
i ostatni przywódca ZSRR, z drugiej Werner Herzog,
wybitny dokumentalista i ikona współczesnego filmu
autorskiego. Spotkał się z Gorbaczowem trzykrotnie,
by w jego moskiewskim biurze spojrzeć prosto w oczy
Historii.

Bisbee’17 | 16.05 | 19:00 | reż. R. Greene
Mieszkańcy górniczego miasta Bisbee, położonego w stanie Arizona, przygotowują się do uczczenia setnej rocznicy
najmroczniejszego wydarzenia w dziejach społeczności. W 1917 roku doszło tu do strajku górników, w wyniku
którego 1200 strajkujących zostało wepchniętych do bydlęcych wagonów, wywiezionych na środek pustyni i pozostawionych na śmierć.
Symfonia Fabryki Ursus | 18.05 | 19:00 | reż. J. Wójcik
Twórcy filmu zaprosili byłych pracowników zakładu – robotnice, technologów, kierowników, sekretarki – do udziału w eksperymencie, który raz jeszcze ożywiłby fabrykę. Byli pracownicy Ursusa za pomocą pamięci ciała i dźwięków odtwarzają jeden dzień pracy zakładu.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

HISTORIE INTYMNE

MUZA I WENA

Transnistra | 12.05 | 13:00 | reż. A. Eborn
Transnistra, czyli Naddniestrze – to powszechnie
nieuznawane państwo. Jednostronnie oderwało się od
Mołdawii w 1990 roku deklarując pozostanie w ZSRR.
Ma własną, walutę, armię i rosyjską flagę. Film pokazuje strefę zamrożonego konfliktu przez pryzmat grupy
nastolatków, którzy szukają bezpieczeństwa, wolności
i wartości.

Magiczne życie V | 12.05 | 19:00 | reż. T. Hristov
LARP (z ang. live action role-playing) to coś w rodzaju
skrzyżowania improwizowanej gry fabularnej i teatru,
w którym aktorzy dostają do odegrania przydzieloną
rolę, a nad wszystkim czuwa mistrz ceremonii. V –
główna bohaterka filmu wcielając się w różne postaci,
przyjmując różne tożsamości i „przywdziewając” ich
moce i cechy, próbuje uporać się z traumatyczną przeszłością.

Niezwykła propozycja | 18.05 | 12:00 | reż. J. Magid
Po śmierci w 1988 r. znanego meksykańskiego architekta, zdobywcy Pritzkera, Luisa Barragána, jego
archiwum zostało sprzedane do Vitra Design Museum
w Szwajcarii, a potem przekazane prywatnej osobie –
architektce Federice Zanco. Film dokumentuje próby
przekonania Zanco do zrzeczenia się kontroli nad archiwum. Pokazują niebezpieczeństwo odcięcia dostępu do
dzieła artysty.

In Touch | 13.05 | 19:00 | reż. P. Ziemilski
Opowieść o mieszkańcach wsi na Mazurach, z której
od początku lat 80. XX w. wyemigrowało do Islandii
ponad 400 mieszkańców, ponad połowa społeczności.
Odległość pomiędzy członkami rozbitych rodzin nie
pozwala na bezpośredni kontakt. Alternatywą pozostają
„spotkania” w świecie wirtualnym.

Duch Bauhausu | 19.05 | 12:00 | reż. N. Bolbrinker,
T. Tielsch
Film przedstawia fascynującą historię powstałego
100 lat temu innowacyjnego nurtu w sztuce, a także
wyrosłe z niego współczesne społeczne i artystyczne
projekty. Mimo upływu lat nadal silnie się z nim wiążą,
bo Bauhaus okazuje się dziś ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Jazda obowiązkowa | 17.05 | 21:30 | reż. E. Kochańska
Julia Polniuk to 10-letnia łyżwiarka figurowa urodzona
na Ukrainie. Po wybuchu Majdanu jej rodzina wyemigrowała do Polski. W tym roku dziewczynka ma szanse
wystartować w Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie
Figurowym. Julia próbuje sprostać oczekiwaniom mamy
i nie zawieść nadziei rodziny.

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS
Kraina miodu | 10.05 | 19:00
reż. L. Stefanow i T. Kotewska
50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej
wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii dzikich
pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach.
Jednak pewnego dnia w jej okolicę wprowadza się obca
wielodzietna rodzina. Nowi przybysze mogą poważnie
zagrozić jej życiu oraz ulom, które posiada.
Marek Edelman... i była miłość w Getcie | 11.05 | 18:00
reż. J. Dylewska
Film nad którego scenariuszem współpracowała
Agnieszka Holland, a Andrzej Wajda współreżyserował fabularyzowane sceny filmu. Historia opowiedziana
prosto i bez patosu, w przejmujący sposób dotyka jądra
człowieczeństwa.

SEKCJA MODA

SEKCJA FETYSZE I KULTURA

Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk | 17.05 | 19:00
reż. Y. L’Hénoret
Jean Paul Gaultier w branży nazywany bywa „enfant
terrible” francuskiego świata mody. Film jest portretem
tej nietuzinkowej osobowości. Gaultier opowiada
o swoim życiu, a najważniejsze etapy jego biografii ukazane zostały w teatralnym Fashion Freak Show, którego
on sam jest autorem.

Moja Generacja | 12.05 | 17:00 | reż. D. Batty
Oparta na osobistych relacjach i archiwalnych zdjęciach
historia narodzin brytyjskiej popkultury lat 60., opowiedziana oczami brytyjskiej legendy kina, laureata Oscara
i nagrody BAFTA, Michaela Caine’a.
3100: biegnij i medytuj | 18.05 | 15:00 | reż. S. Rawal
Czy bieganie może być formą medytacji i prowadzić do
głębokiej przemiany i oświecenia? Self-Transcendence
3100 mile to najdłuższy certyfikowany bieg na świecie.
Odbywa się latem w nowojorskiej dzielnicy Queens.
Przez 52 dni biegacze rywalizują na dystansie 3100 mil
(prawie 5000 km), pokonując dwa maratony dziennie:
rano i wieczorem.

Najlepszy przyjaciel człowieka 11.05 | 12:00 | reż.
H. Honigmann
Film śledzi relacje sześciu par ludzi i ich psów-opiekunów, wypełniając treścią banalne sformułowanie
o „mądrości zwierząt”, próbując uchwycić specyfikę
psich umiejętności, a także zgłębić niepowtarzalność
tej niezwykłej międzygatunkowej relacji. Skupia naszą
uwagę na czworonogach dłużej niż zwykliśmy to
robić sami.
Ustrzelić mafię | 13.05 | 17:00
reż. K. Longinotto
Letizia Battaglia to kultowa postać we Włoszech. W latach 70. ubiegłego wieku była pierwszą włoską fotoreporterką dokumentującą brutalne morderstwa i głęboki
wpływ mafii. Dokumentują historię Cosa Nostra. Film
jest portretem tej wyjątkowej osobowości.

Sakawa | 17.05 | 17:00 | reż. B. Asamoah
W Ghanie na wysypiskach elektronicznych śmieci
znajduje się skarbnica informacji. Otwarcie twardych
dysków i uzyskanie dostępu do zdjęć i danych osobistych ich byłych właścicieli to stosunkowo prosta
sprawa. Młoda matka z Ghany należy do grona ghańskich internetowych oszustów zwanych Sakawa. Łączą
oni współczesne oszustwa internetowe z tradycyjnymi
afrykańskimi rytuałami wudu.

SCIENCE NON-FICTION
A to mój przyjaciel robot | 14.05 | 12:00
reż. I. Willinger
Roboty są coraz bliżej nas, a za 20 lat będą równie
powszechne jak dzisiejsze smartfony. Już teraz humanoidalne roboty coraz bardziej wkraczają w nasze
codzienne i prywatne życie, a naukowcy są przekonani,
że za kilka lat staną się jego integralną częścią. I powoli
zmienią naszą perspektywę oraz rolę, jaką odgrywamy
w świecie. Posiadając uderzające podobieństwo do żywych istot, zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie, stają
się nie tyle rzeczami co nowymi istotami na Ziemi.

Daleko. Podróż za jeden uśmiech | 18.05 | 17:00
reż. P. Allgeier, G. Weisser
Wiosną 2013 roku Gwen i Patrik, para młodych ludzi
wyruszyła z niemieckiego Freiburga w podróż dookoła
świata. Z plecakami i postanowieniem, że ich wyprawa
odbędzie tylko drogą lądowa i morską, skierowali się
na wschód, aby kiedyś od zachodu dotrzeć z powrotem
do domu. Co prawda za pomocą systemu crowdfundingowego zebrali pewną sumę pieniędzy na konieczne
wydatki, jednak ich założeniem było odbycie tej podróży może nie za jeden, ale za wiele uśmiechów.

CZŁOWIEK W KINIE

KLIMAT NA ZMIANY

Pogawędki o drzewach to zbrodnia | 11.05 | 15:00
reż. S. Gasmelbari
Ibrahim, Manar, Soliman i Eltayeb to członkowie Sudańskiego Klubu Filmowego, którzy postanowili ożywić miłość
do filmu w ich kraju. Usiłują reanimować kino w Chartumie,
a w międzyczasie spotykają się i rozmawiają o przeszłości,
o prześladowaniach, a nawet torturach wobec opozycyjnych artystów. W kraju zdominowanym przez islamistów,
którzy sprawili, że istnienie kina jest niezwykle trudne,
szczególnie w sferze publicznej, okazuje się to zadaniem
skomplikowanym.

Kiedy owca staje się lwem | 15.05 | 17:00
reż. J. Kasbe
W kenijskim miasteczku dwóch kuzynów obrało
skrajnie różne profesje. X jest kłusownikiem, który
specjalizuje się w handlu porożem. Jego młodszy
kuzyn Asan pracuje jako strażnik parku, a do jego
głównych zadań należy ochrona dzikiej przyrody.
W miarę rozwoju akcji dowiadujemy się, że wybór
zawodu często nie ma nic wspólnego z wyznawanymi
wartościami, że wyjście z biedy okazuje się istotniejsze.
Antropocen: epoka człowieka | 16.05 | 17:00
reż. J. Baichwal, Nicholas de Pencier, E. Burtynsky
Kręcony przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i wysokiej jakości sprzętu film
dokumentuje formy i przejawy dominacji człowieka
nad Ziemią. Narratorką jest Alicia Vikander, nagrodzona
Oscarem za rolę w „Dziewczynie z portretu”.

Kto zabił sekretarza generalnego ONZ? | 14.05 | 18:30
reż. M. Brügger
W 1961 roku w tajemniczych okolicznościach w Zambii
rozbił się samolot sekretarza generalnego ONZ. Okoliczności katastrofy lotniczej nie były jasne. Kto chciał
zabić Hammarskjölda i czy prawdę można dziś ujawnić?

Czas lasów | 19.05 | 15:00
reż. François-Xavier Drouet
Dziś model leśnictwa przemysłowego rozwija się
w przyspieszonym tempie. Film przedstawia, na czym
polega ten proces ingerencji w życie przyrody i jakie ma
skutki uboczne. Zanim człowiek zaczął bezmyślnie i masowo ingerować w życie lasów, te rządziły się własnymi
prawami zrównoważonego rozwoju.

Pułapki radykalizmu | 16.05 | 12:00 | reż. K. Winther
Manuel Bauer był szefem niemieckiej neonazistowskiej bojówki. Wierzył w nazizm do czasu, gdy podczas
pojedynku ze znacznie silniejszym Niemcem z pomocą
przyszło mu dwóch Turków. To wydarzenie zmieniło
jego życie. W radykalnych organizacjach faszystowskich nie ma drogi wyjścia. Decydując się na odejście,
trzeba postawić na szali swoje życie i bezpieczeństwo
najbliższych.
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bilety: 15 zł / karnet: 149 zł / warsztaty: 10 zł
więcej na:

spotkaniakultur.com

