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A POTEM TAŃCZYLIŚMY (AND THEN WE DANCED)
Zakochany  w  tańcu  Merab  (Levan  Gelbakhiani)  od  najmłodszych  lat
trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest
dostanie się do głównego składu, dzięki czemu będzie mógł wyruszyć w
tournée i opuścić konserwatywną Gruzję. Kiedy jeden z głównych tancerzy
zostaje  zwolniony i  rozpoczyna się  rekrutacja  na jego miejsce,  ten cel
wydaje się w zasięgu ręki.
W  tym  czasie  do  zespołu  dołącza  nowy  tancerz,  charyzmatyczny  i
utalentowany  Irakli  (Bachi  Valishvili),  który  może  stanąć  Merabowi  na
drodze.  Wspólne  treningi  sprawiają,  że  Irakli  staje  się  nie  tylko  jego
najgroźniejszym rywalem,  ale  też  obiektem pożądania,  które  może  na
zawsze przekreślić jego karierę. 
reżyseria i scenariusz: Levan Akin,  obsada: Levan Gelbakhiani, Bachi
Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili, zdjęcia:
Lisabi Fridell, muzyka: Zviad Mgebry, Ben Wheeler, produkcja: Szwecja,
Gruzja, Francja 2019, czas: 113 minut

Cannes Film Festival 2019 – nominacja do Queer Palm
Szwedzki  kandydat  do  Oscara  2020  w kategorii  Najlepszy  Film
Międzynarodowy

Passionate about dance, young Merab (Levan Gelbakhiani) has trained at
the National Georgian Dance Ensemble since childhood. His sole aim in life
is  to  join  the  Main  Dance  Ensemble,  break  free  from the  confines  of
Georgian  society  and  travel  the  world.  When  a  dancer  in  the  main
ensemble is disgraced and his place becomes available, Merab’s ambitions
finally feel within reach.
When Irakli (Bachi Valishvili), a virile, talented male dancer unexpectedly
joins  his  group,  Merab  fears  the  newcomer  is  the  only  thing  standing
between  him  and  his  dreams.  As  they  compete,  Irakli  becomes  both
Merab’s fiercest rival and strongest desire, a desire that, in conservative
Georgian  society,  threatens  to  throw  his  dance  career,  livelihood  and
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family into turmoil.
written and directed by: Levan Akin,  cast: Levan Gelbakhiani, Bachi
Valishvili,  Ana  Javakishvili,  Giorgi  Tsereteli,  Tamar  Bukhnikashvili,
cinematography:  Lisabi  Fridell,  music:  Zviad  Mgebry,  Ben  Wheeler,
production: Sweden, Georgia, France 2019, running time: 113 minutes

Cannes Film Festival 2019 – Queer Palm nomination
Swedish Oscar candidate 2020 in Best International Film category

ŁOWCA (EL CAZADOR)
Ezequiel  jest  nastolatkiem,  który  zaczyna odkrywać swoją seksualność.
Kiedy  poznaje  tajemniczego,  starszego  od  siebie  Chino,  szybko  się
zakochuje. Chino zaprasza go na weekend do domu swojego kuzyna. Dom
jest  pusty,  ale  Ezequiel  ma  wrażenie,  że  nie  są  tam  sami.  Po  czasie
spędzonym  razem  Chino  nagle  znika  i  przestaje  odpowiadać  na
wiadomości.  W  pewnym  momencie  Ezequiel  odkrywa  filmik  nakręcony
podczas ich wspólnego weekendu, na którym on i Chino uprawiają seks.
Argentyński  thriller  w  reżyserii  Marco  Bergera,  jednego  z  najbardziej
znanych twórców kina LGBT („Nieobecny”, „Blondyn”, „Plan B”).
reżyseria  i  scenariusz:  Marco  Berger,  obsada:  Juan  Barberini,  Juan
Pablo Cestero, Lautaro Rodríguez, Patricio Rodríguez, zdjęcia: Mariano De
Rosa,  muzyka:  Pedro  Irusta,  produkcja:  Argentyna 2020,  czas:  101
minut

Ezequiel is a teenager in his sexual awakening. He meets a twenty-one-
year-old Chino and quickly starts a relationship. Chino invites him to his
cousin’s villa, to spend a weekend. Shortly after that he disappears and no
longer answers Ezekiel’s messages. One day Ezequiel discovers a video of
him and Chino having sex, filmed with a hidden camera.
An Argentinian thriller directed by Marco Berger, one of the most popular
LGBT filmmakers (“Absent”, “The Blond One”, “Plan B”).
written and directed by: Marco Berger, cast: Juan Barberini, Juan Pablo
Cestero,  Lautaro  Rodríguez,  Patricio  Rodríguez,  cinematography:
Mariano  De  Rosa,  music:  Pedro  Irusta,  production:  Argentina  2020,
running time: 101 minutes

NORMAL
Dziewczyny bawią się  lalkami,  a  chłopcy grają  w piłkę nożną – w ten
sposób  porządkujemy  świat  dzieci  już  od  najmłodszych  lat.  Film  jest
fascynującą  analizą  norm  i  oczekiwań  społecznych  wobec  kobiet  i
mężczyzn we współczesnym społeczeństwie. Reżyserka bada w rodzimych
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Włoszech  nie  tylko  wzorce  zachowań,  ale  także  konsekwencje
bezkrytycznego  poddania  się  dyktatowi  heteronormatywności.  Na
przykładzie  codziennych  czynności  i  rytuałów  pokazuje,  jak  sztywny
płciowy podział wpływa na kształt  naszego życia i podejmowane w nim
wybory  –  od  zawodowych  po  osobiste.  Proponuje  też  zupełnie  inne
spojrzenie na to, co nazywamy „normalnością”.
reżyseria  i  scenariusz:  Adele  Tulli,  produkcja:  Włochy,  Szwajcaria
2019, czas: 70 minut

MFF  Berlin  „Berlinale”  2019,  nominacja  do  nagrody  Teddy  –
Najlepszy Film Dokumentalny
MFF GLBT Turyn 2019, Nagroda Specjalna Jury – Najlepszy Film
Dokumentalny

Girl play with dolls, boys play football – this is how we define our social
roles from the very beginning. The mechanisms of the construction and
assimilation of gender in contemporary Italian society is observed through
a kaleidoscopic mosaic of scenes of daily life: what are the choreographies
of bodies, collective rituals and behaviors that determine our identities?
Do we live in a world of constant performance? In images with a strong
visual impact, “Normal” explores the daily and collective staging of the
male and female universe in which we all participate, and challenges our
vision of “normality”. 
written and directed  by:  Adele  Tulli,  production:  Italy,  Switzerland
2019, running time: 70 minutes

MFF  Berlin  “Berlinale”  2019,  Teddy  award  nomination  –  Best
Documentary
Torino  GLBT  Film  Fest  2019,  Special  Jury  Awards  –  Best
Documentary

MONSTERS. (MONSTRI.)
Dana i  Arthur są małżeństwem od 10 lat.  Wszyscy uwielbiają  ich jako
parę, ale nie znoszą, kiedy są osobno. Potrzeby, przekonania oraz wybory
życiowe Dany i Arthura wypychają ich na społeczny margines. Któregoś
dnia  muszą  zmierzyć  się  ze  swoimi  demonami  i  zdecydować,  czy
największym  dowodem  miłości  nie  jest  podarowanie  sobie  wolności.
Rumuński  reżyser  Marius  Oltenau  debiutuje  mądrym,  zaskakującym  i
pełnym empatii filmem o dwojgu ludzi, obserwujących ulegający implozji
związek niczym powoli rozmontowywany budynek, w którym nie ma już
nikogo.
reżyseria i scenariusz: Marius Olteanu,  obsada: Judith State, Cristian
Popa, Alexandru Potocean, Șerban Pavlu, Dorina Lazar,  zdjęcia: Luchian
Ciobanu, produkcja: Rumunia 2019, czas: 116 minut
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MFF  Berlin  „Berlinale”  2019,  Nagroda  Specjalna  Jury
„Tagesspiegel” – Najlepszy Film 
MFF Sofia 2019 – Grand Prix - Najlepszy Film
MFF Transylwania 2019 – Najlepszy Debiut – Marius Olteanu

Dana and Arthur, wife and husband in their forties, have been together for
almost 10 years. They are a couple that society, family, friends seem to
love together, but despise separately. Because of their needs, their beliefs,
their life options, their inner monsters. The day comes for them to decide
if  letting  go  is  the  biggest  proof  of  love.  Romanian  director  Marius
Olteanu’s  “Monsters.”  is  a  remarkable  debut  —  wise,  compassionate,
surprising  —  about  a  couple  staking  out  their  own  slowly  imploding
marriage like it’s a partially dismantled apartment with no one home.
written and directed by: Marius Olteanu,  cast: Judith State, Cristian
Popa, Alexandru Potocean, Șerban Pavlu, Dorina Lazar, cinematography:
Luchian  Ciobanu,  production:  Romania  2019,  running  time:  116
minutes

MFF Berlin „Berlinale” 2019, Jury Special Award "Tagesspiegel" –
Best Feature 
MFF Sofia 2019 – Grand Prix – Best Feature
MFF Transylvania 2019 – Best Debut – Marius Olteanu

GRETA
Pedro  opiekuje  się  Danielą,  cierpiącą  na  śmiertelną  chorobę,
transseksualną przyjaciółką. Aby zapewnić jej pobyt w szpitalu, decyduje
się pomóc pewnemu przestępcy w ucieczce z więzienia. Ukrywając Jeana
przed  policją,  nawiązuje  z  nim  nietypową  relację,  która  z  czasem
przeradza  się  w  namiętność.  Ich  związek  pozwoli  Pedro  nie  tylko
przezwyciężyć samotność,  ale i  nauczyć się akceptować samego siebie.
Film odmalowuje rzadko oglądany w kinie portret dojrzałego geja, który
doświadcza  w  jesieni  życia  zarówno  smutku  i  bólu  przemijania,  jak  i
gwałtownej siły pożądania. 
reżyseria i scenariusz: Armando Praça,  obsada: Marco Nanini, Denise
Weinberg,  Demick  Lopes,  Gretta  Star,  zdjęcia:  Ivo  Lopes  Araújo,
produkcja: Brazylia 2019, czas: 97 minut

MFF  Berlin  „Berlinale”  2019,  nominacja  do  nagrody  Teddy  –
Najlepszy Film 

Pedro,  a  70-year-old  gay  nurse  is  taking  care  of  Daniela,  his  ailing
transgender friend. In order to find her a vacant hospital bed, he decides
to help an arrested and wounded criminal to escape. While he is hiding
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Jean from the police, they find themselves in a power struggle that turns
into affection. Their relationship does not only help Pedro to overcome his
solitude, but also leads him to accept his true self. The film shows us a
rarely depicted gay man who in his later days experiences either cruelty
and sadness of passing away as intense desire.
written and directed by: Armando Praça,  cast: Marco Nanini, Denise
Weinberg,  Demick  Lopes,  Gretta  Star,  cinematography:  Ivo  Lopes
Araújo, production: Brasil 2019, running time: 97 minutes

MFF  Berlin  „Berlinale”  2019,  Teddy  award  nomination  –  Best
Feature 

SZALONE NOCE Z EMILY (WILD NIGHTS WITH EMILY)
Komedia  biograficzna  o  twórczości  jednej  z  najwybitniejszych
amerykańskich poetek Emily Dickinson i o jej miłości do Susan Gilbert.
Nazywana pustelnicą z Amherst, Emily Dickinson wcale nie wiodła życia w
odosobnieniu. Od najmłodszych lat przyjaźniła się z Susan Gilbert, z którą
później  połączył  ją  gorący  romans,  wystawiony  potem na  próbę  przez
małżeństwo  Susan  z  bratem  Emily.  Ukrywając  swoje  uczucia,  Emily
musiała jednocześnie zmagać się z uprzedzeniami zdominowanego przez
mężczyzn środowiska poetów i wydawców, którzy nie chcieli publikować
jej wierszy ze względu na ich nowatorskość i  fakt,  że ich autorka była
kobietą.
reżyseria i scenariusz: Madeleine Olnek, obsada: Molly Shannon, Amy
Seimetz, Susan Ziegler, Brett Gelman, Jackie Monahan, Kevin Seal, Dana
Melanie, muzyka: Karl Frid, Pär Frid, zdjęcia: Anna Stypko, produkcja:
USA 2018, czas: 84 minuty

Film  prezentowany  był  między  innymi  na  Festiwalu  SXSW  i  na
American Film Festival

A biographical comedy about one of the greatest American poets Emily
Dickinson and her love for Susan Gilbert.
Called  the  hermit  of  Amherst,  Emily  Dickinson did  not  live  alone.  Her
youth friendship with Susan Gilbert turned into a love affair, and was later
tested by Susan's marriage with Emily's brother. Hiding her feelings, Emily
had to face the prejudices of a men-dominated community of poets and
publishers who did not want to publish her poems because of their novelty
and the fact that their author was a woman.
written and directed by: Madeleine Olnek,  cast: Molly Shannon,  Amy
Seimetz, Susan Ziegler, Brett Gelman, Jackie Monahan, Kevin Seal, Dana
Melanie,  music: Karl  Frid, Pär  Frid, cinematography: Anna  Stypko,
production: USA 2018, running time: 84 minutes

www.LGBTfestival.pl



OPIS/SYNOPSIS

The film was presented, among others, at the SXSW Festival and
the American Film Festival

PUNKT ZAPALNY (THE FLASHPOINT)
Ten film to opowieść o tęczy, niezapomnianej instalacji  autorstwa Julity
Wójcik.  Artystka  tworzyła  swoją  tęczową  instalację  w  pogodnej  i
inspirującej  atmosferze  Domu  Pracy  Twórczej  Wigry,  z  myślą  o  wielu
znaczeniach  i  konotacjach  przywoływanego  symbolu  –  wszystkich
pozytywnych.  Wkrótce  jednak,  gdy  kolorowy  i  łączący  w  zamierzeniu
projekt stanął na warszawskim Placu Zbawiciela, okazał się dla niektórych
nie do zniesienia. Jednoznacznie kojarzona ze społecznością LGBT tęcza
płonęła  siedem  razy.  Film  jest  próbą  wsłuchania  się  w  dyskurs  wokół
symbolu  tęczy,  podsumowania  i  zrozumienia  go.  To  niezwykle  ciekawe
poszukiwanie klucza do odczytania wielowymiarowego znaku otwartego i
ukazania  szerokiemu  odbiorcy  roli  sztuki  współczesnej  w  przestrzeni
publicznej.
reżyseria  i  scenariusz:  Wojtek  Jankowski,  muzyka:  szymonmówi,
zdjęcia: Wojtek Jankowski, produkcja: Polska 2020, czas: 84 minuty

It is a story of Julita Wójcik’s unforgettable Rainbow art installation. The
artist  created  her  flower-covered  work  in  the  cheerful  and  inspiring
atmosphere of  the Wigry Creative Residence with  countless  affirmative
meanings and connotations in mind. Soon, however, when the multihued
and unifying gift for a fatigued populace was installed on Warsaw’s Plac
Zbawiciela,  some  immediately  deemed  it  an  unacceptable  bequest.
Unequivocally associated with the LGBT movement, the installation was
burned seven times. Jankowski's film shows the inseparability of the literal
and  metaphorical  and  offers  up  a  distinctive  social  observation  and
metaphor with a rare power of expression.
written  and  directed  by:  Wojtek  Jankowski,  music:  szymonmówi,
cinematography: Wojtek Jankowski, production: Poland 2020, running
time: 84 minutes

ZROZUMIEĆ DEPRESJĘ (UNDERSTANDING DEPRESSION)
Ludzie  cierpiący  na  depresję  są  zazwyczaj  niewidzialni.  Społeczeństwo
uważa, że na tę chorobę zapadają osoby słabe psychicznie, rozpieszczone
przez życie, skupione na sobie i niezdolne do „wzięcia się w garść”. Kiedy
ktoś w naszym otoczeniu cierpi, uważamy, że to przejdzie, bo po prostu
„jest nie w humorze”. Depresja nie mija jednak sama, a złe samopoczucie
trwa  i  trwa,  często  miesiącami  lub  latami.  Jak  duża  jest  ludzka
wytrzymałość?  Film  przedstawia  4  historie  walki  z  tą  niezwykle  ciężką
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chorobą, która przynosi często społeczne wykluczenie, bezradność lekarzy
czy próby samobójcze, a zabiera zwyczajną radość życia. 
reżyseria i scenariusz: Frank Myonk,  obsada: Sylwia, Michał, Konrad,
Władek, produkcja: Polska 2020, czas: 50 minut

People with depression are usually invisible. Society believes that it is a
sign of mental  weakness,  characteristic  for  people spoiled by life,  self-
absorbed and unable to pull themselves together. When someone in our
proximity suffers from depression, we usually think it will pass – “they’re
just  feeling  blue”.  But  depression  never  goes  away itself.  That  “blues”
stays and stays, often for months or even years.  How tough a human
being can be? The movie tells 4 stories of victory over depression. The
illness  that  usually  brings  exclusion,  doctors’  helplessness  and  suicidal
thoughts, but takes away the joy of life.
written and directed by: Frank Myonk, cast:  Sylwia, Michał, Konrad,
Władek, production: Poland 2020, running time: 50 minutes

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO NAS (FUTUR DREI)
Parvis jest młodym, przystojnym Niemcem, którego rodzice wyemigrowali
z  Iranu.  Jest  wyoutowanym gejem i  chętnie  umawia  się  na  randki  na
Grindrze. Wkurza go, kiedy spotyka się z dyskryminacją ze względu na
swoje pochodzenie. Kiedy zostaje przyłapany na kradzieży w sklepie, musi
za karę wykonać prace społeczne w ośrodku dla uchodźców. Poznaje tam
Irańczyka Amona i jego siostrę Banafshe. Parvis i Amon zakochują się w
sobie, ale ich związek nie pozostaje bez wpływu na relacje całej trójki.
Obaj  szybko  odkrywają  także,  że  nie  są  w  Niemczech  traktowani  na
równych prawach.
reżyseria: Faraz  Shariat, scenariusz:  Paulina  Lorenz,  Faraz  Shariat,
obsada: Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali,  Paul Lux, Benny Radjaipour,
muzyka: Jakob Hüffell,  zdjęcia: Simon Vu,  produkcja: Niemcy 2020,
czas: 89 minuty

Berlinale 2020, Nagroda Teddy – Najlepszy Film

Parvis, the son of exiled Iranians, copes with life in his small hometown by
indulging himself with pop culture, Grindr dates, and raves. After being
caught  shoplifting,  he is  sentenced to community  service at  a  refugee
shelter where he meets siblings Banafshe and Amon, who have fled Iran.
As  a  romantic  attraction  between  Parvis  and  Amon  grows,  the  fragile
relationship between the three is put to a test. They find and lose each
other throughout a summer of fleeting youth, an intense first love, an
attempt at a joint future, as well as the stark realisation that, in Germany,
they are not equal.
directed by: Faraz Shariat, written by: Paulina Lorenz, Faraz Shariat,
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cast:  Banafshe  Hourmazdi,  Eidin  Jalali,  Paul  Lux,  Benny  Radjaipour,
music:  Jakob  Hüffell,  cinematography:  Simon  Vu,  production:
Germany 2020, running time: 89 minutes

Teddy Award winner for Best Queer Feature Film 2020

IRLANDZKI BLOK (IRISH SHORTS) 77 minut

Breast Friends
Młoda  i  zaangażowana  biegaczka  zaczyna  kwestionować  swoją
heteroseksualność, kiedy do drużyny dołącza nowa dziewczyna.
reżyseria: Eleanor Rogers, produkcja: Irlandia 2018, czas: 18 minut

A young driven female relay runner begins to question her sexuality when
a new member joins the relay team.
directed by: Eleanor Rogers, production: Ireland 2018, running time: 18
minutes

Thirst
Drew, wracając z kolejnej nieudanej randki, zastanawia się, dlaczego czuje
się  taki  samotny.  Towarzyszymy  mu  w  rozmyślaniach  o  losie
homoseksualnego  mężczyzny  –  jego  pragnieniach,  niepewnościach  i
wątpliwościach, czy znajdzie kiedyś prawdziwą miłość.
reżyseria: Eoin Maher, produkcja: Irlandia 2017, czas: 9 minut

Drew leaves another disappointing gay hook up and wonders why he feels
so alone. His internal monologue delves deep into the mind of a lonely gay
man – his desires, his insecurities and his wavering belief he’ll find love.
directed  by:  Eoin  Maher,  production:  Ireland  2017,  running  time:  9
minutes

Cat Calls
Martwi faceci nie gwiżdżą za spotkanymi na ulicy dziewczynami. Pewien
seksualny drapieżnik dostaje za swoje, gdy jego zaczepki trafiają pewnego
dnia pod niewłaściwy adres.
reżyseria: Kate Dolan, produkcja: Irlandia 2017, czas: 9 minut

Dead men don’t catcall. A sexual predator gets his comeuppance when he
picks the wrong girls to mess with.
directed  by:  Kate  Dolan,  production:  Ireland  2017,  running  time:  9
minutes

Wren Boys
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Drugiego dnia świąt katolicki ksiądz z Corku odwozi swojego bratanka do
więzienia.
reżyseria: Harry Lighton, produkcja: Irlandia 2017, czas: 11 minut

On the day after Christmas, a Catholic priest from Cork drives his nephew
to prison.
directed by: Harry Lighton, production: Ireland 2017, running time: 11
minutes

Johnny
Johnny  to  młody  podróżnik,  który  musi  pogodzić  się  ze  swoją
seksualnością,  a  także  chce  pomóc  w  tym  swojej  bardzo  tradycyjnej
społeczności.
reżyseria: Hugh Rodgers, produkcja: Irlandia 2018, czas: 8 minut

Johnny is a young Traveller who has to come to terms with his sexuality,
and wants to help his deeply traditional community to do the same.
directed by:  Hugh Rodgers,  production:  Ireland 2018,  running time:  8
minutes

The Red Tree
Nieznana szerzej historia włoskich gejów, którzy w czasie faszystowskiego
reżimu Mussoliniego byli masowo aresztowani i zsyłani na odludną wyspę.
reżyseria: Paul Rowley, produkcja: Irlandia 2018, czas: 22 minuty

A powerful and poetic film that tells the little known history of Italian gay
men  being  arrested  and  exiled  to  a  remote  island  during  Mussolini’s
Fascist regime.
directed  by:  Paul  Rowley,  production:  Ireland  2018,  running  time:  22
minutes

GIRLS LIKE US (TJEJER SOM OSS)
Pięć transpłciowych dziewczyn ze Szwecji opowiada o sobie: refleksjach,
randkowaniu, imprezach i codzienności. Saga, Vanessa, Xenia, Ivy i Heidi
– pochodzą z różnych środowisk, mają różne doświadczenia. Przekonują,
że wszyscy jesteśmy kimś więcej niż tylko płcią, jaką nam przypisano. To,
co mamy między nogami, nie definiuje nas jako ludzi.
reżyseria i  scenariusz:  Tina Graffman, Karl  Kadhammar,  występują:
Saga  Becker,  Vanessa  Lopez,  Ivy  Rosenauer,  Heidi  Ingensdotter,  Xenia
Klein, zdjęcia: Loa Bie, produkcja: Szwecja 2017, czas: 83 minuty

Five Swedish transgender girls talk about themselves: their inner lives,
dating, parties and everyday life. It's about Saga, Vanessa, Xenia, Ivy and
Heidi - all with different backgrounds and different experiences. We are all

www.LGBTfestival.pl



OPIS/SYNOPSIS

more than the gender we are assigned. What you have between your legs
does not define you as a person.
written and directed by:  Tina Graffman, Karl Kadhammar,  cast: Saga
Becker,  Vanessa Lopez,  Ivy Rosenauer,  Heidi  Ingensdotter,  Xenia  Klein,
cinematography:  Loa Bie,  production: Sweden 2017,  running time:
83 minutes

M
Menahem (M),  wyjątkowy chłopiec o złotym głosie,  molestowany przez
członków swojej społeczności, po 15 latach wraca do miejsca, w którym
dorastał – Bnei Brak, stolicy ortodoksyjnych Żydów, miasta „mężczyzn w
czerni”. To powrót nie tylko do dawnego, strasznego świata, ale i okazja na
przepracowanie traumy i nowe otwarcie.
reżyseria:  Yolande  Zauberman,  występuje:  Menachem  Lang,
produkcja: Francja, Izrael 2019, czas: 105 minut

César Awards, Francja 2020 – Najlepszy Film Dokumentalny

Menahem (M), child prodigy with the golden voice, abused by members of
his community who adulated him. Fifteen years later he returned to the
scene of the crime: Bnei Brak, the world capital of ultra-Orthodox Jews,
the "city of men in black". It is not only the return to a world he once he
lived  in,  but  also  a  path  to  places  he loved,  where  a  reconciliation is
possible. 
directed by:  Yolande Zauberman, star:  Menachem Lang, production:
France, Israel 2019, running time: 105 minutes

César Awards, France 2020 - Best Documentary Film 

Z TYŁU EKRANU (XREENS)
Film, którego bohaterką jest Malga Kubiak i jej team. Dokument o niej, o
sytuacji  niezależnego  gejowskiego,  lesbijskiego  i  queerowego  filmu  w
Polsce, Europie i na świecie. O byciu reżyserką i aktywistką, ale i matką,
córką  oraz  babcią,  o  pracy  z  członkami  swojej  rodziny.
Twórczyni ponad 40. produkcji o takich ikonach jak Pasolini, Annemarie
Schwarzenbach,  F.G.  Lorca,  Andy  Warhol,  Lizzie  Siddal  i  jej  Bractwo
Preraphaelitow.  Nagrodzona  w  2015  roku  Niedźwiedziem  Polarnym  za
swoją  twórczość  filmową  przez  Tupilak  –  Skandynawską  Organizację
LGBTHQ.
reżyseria  i  scenariusz:  Malga  Kubiak,  występują:  Thomas  Goersch,
Marta Konarzewska, Jarosław Zaremba – Vitczakow, Caroline Lopatynsky,
Myro Kaminsky, Andrzej Słodkowski, Daria Infanti, Filip Rutkowski, Marcin
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Przepierowski,  Kim  Lee,  Dominika  Biernat  i  inni,  produkcja:  Szwecja
2020, czas: 187 minut

A documentary about Malga Kubiak and her team. It’s not only a movie
about her, but also about the situation of independent, lesbian and queer
cinema in  Poland,  Europe  and  all  over  the  world.  Malga  is  a  director,
activist,  mother,  daughter  and  grandmother.  Her  family  is  constantly
engaged in her work. She made over 40 movies about such queer icons as
Pasolini,  Annemarie  Schwarzenbach,  F.G.  Lorca,  Andy  Warhol  or  Lizzie
Siddal, the muse of Pre-Raphaelites. The receiver of 2015 LGBT Polar Bear
Award of Tupilak, a Nordic Rainbow Cultural Workers Organization.
written and directed by:  Malga Kubiak, cast:  Thomas Goersch, Marta
Konarzewska, Jarosław Zaremba – Vitczakow, Caroline Lopatynsky, Myro
Kaminsky,  Andrzej  Słodkowski,  Daria  Infanti,  Filip  Rutkowski,  Marcin
Przepierowski,  Kim Lee,  Dominika  Biernat,  production:  Sweden 2020,
running time: 187 minutes

POLSKI BLOK (POLISH SHORTS) 60 minut

Nad Wisłą (Beside the Vistula River)
Kinga zakochuje się w kobiecie, angażuje w pomoc protestującym i 
pobitym w trakcie Marszu Niepodległości. To daje jej siłę, aby odrzucić 
wartości, z którymi się nie zgadza i na nowo odkryć samą siebie.

reżyseria i scenariusz: Agata Korycka, obsada: Aleksandra Pisula, Anna 
Gorajska, Anna Bielecka, Dobromir Dymecki, zdjęcia: Olaf Malinowski, 
muzyka: Przemysław Książek, produkcja: Polska 2020, czas: 40 minut

Kinga falls in love with a woman and joins people helping the protesters 
beaten up during the far-right Independence Day. It gives her strength to 
reject values she doesn’t agree with, and discover her true self once 
again. 

written and directed by: Agata Korycka, cast: Aleksandra Pisula, Anna 
Gorajska, Anna Bielecka, Dobromir Dymecki, cinematography: Olaf 
Malinowski, music: Przemysław Książek, production: Poland 2020, running
time: 40 minutes

Obcy człowiek (A Stranger)
Marcin jako zawodowy żołnierz dostaje propozycję wzięcia udziału w misji 
w Kosowie. Wyjazdowi sprzeciwia się jego życiowy partner Kamil, 
zmuszając go do wyboru między związkiem a pracą. W podjęciu decyzji 
nie pomaga apodyktyczna matka Marcina.
reżyseria i scenariusz: Mario Podpora, obsada: Jan Aleksandrowicz Krasko,
Piotr Sędkowski, Miriam Aleksandrowicz, zdjęcia: Luke Borkowski, 
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muzyka: Ania Lenarcik & Edi Ann, produkcja: Polska 2019, czas: 20 minut

Marcin, a professional soldier, receives a proposition to join a mission in 
Kosovo. His partner, Kamil, is against his departure, and makes him 
choose between love and work. Things get even more complicated when 
Marcin’s mother gets involved...

written and directed by: Mario Podpora, cast: Jan Aleksandrowicz Krasko, 
Piotr Sędkowski, Miriam Aleksandrowicz, cinematography: Luke 
Borkowski, music: Ania Lenarcik & Edi Ann, production: Poland 2019, 
running time: 20 minutes

MY DWIE (TWO OF US)

Nina i Madeleine są na emeryturze. Przez ostatnie kilka dekad ukrywały
swoją miłość i nawet ich najbliżsi są przekonani, że są dla siebie tylko
sąsiadkami. Nina uważa jednak, że w dzisiejszych czasach nikt nie będzie
zwracał na nie uwagi.  Namawia Madeleine, żeby wyjechały do Rzymu i
zamieszkały  w  końcu  razem.  Madeleine  jest  skłonna  powiedzieć  o  ich
związku i planach swojej córce, jednak wypadki potoczą się w zupełnie
nieprzewidziany sposób.

„My dwie” to wyciskająca łzy historia pięknej miłości, gdzie dramatyczne
wydarzenia przeplatają się z  dobrym humorem. Pełnometrażowy debiut
reżyserski Filippo Meneghettiego prezentowany był na Festiwalu Filmowym
w Toronto. 
reżyseria: Filippo Meneghetti, scenariusz: Malysone Bovorasmy, Filippo
Meneghetti,  Florence  Vignon, obsada:  Barbara  Sukowa,  Martine
Chevallier,  Léa  Drucker,  Jérôme Varanfrain,  Muriel  Bénazéraf,  muzyka:
Michele  Menini,  zdjęcia:  Aurélien  Marra,  produkcja:  Francja,
Luksemburg, Belgia 2019, czas: 99 minut

Two retired women, Nina and Madeleine, have been secretly in love for
decades.  Everybody,  including  Madeleine’s  family,  thinks  they  are  just
neighbours.  Nina  believes  that  nowadays  no  one  will  pay  attention  to
them.  She  tries  to  convince  Madeleine  to  move  to  Rome  and  to  live
together  finally.  Madeleine  is  ready  to  tell  her  daughter  about  their
relationship, but unexpected events will thwart their plans.

“Two of Us” is a beautiful  love story, where dramatic events and good
humour come together and move you to tears.  Filippo Meneghettiego’s
feature debut premiered at Toronto Film Festival.
directed  by: Filippo  Meneghetti, written  by:  Malysone  Bovorasmy,
Filippo  Meneghetti,  Florence  Vignon, cast:  Barbara  Sukowa,  Martine
Chevallier,  Léa  Drucker,  Jérôme  Varanfrain,  Muriel  Bénazéraf,  music:
Michele Menini,  cinematography:  Aurélien Marra,  production: France,
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Luxembourg, Belgium 2019, running time: 99 minutes

KONTROLA (CONTROL)
To historia spotkania dwóch dziewczyn, które kiedyś były razem. Wpadają
na siebie przypadkiem podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. 
Świat  na  chwilę  się  zatrzymuje,  wspomnienia  wracają,  rozpoczyna  się
walka o stare uczucie. Walka z góry skazana na porażkę, czy może tym
razem będzie inaczej?
„Kontrola” to pierwszy polski miniserial internetowy, który swoje początki
miał  w  duminutowej  etiudzie  szkolnej,  by  w  trakcie  rozwoju  stać  się
pełnoprawnym  dziełem  filmowym,  które  obejrzały  miliony  widzów  na
całym świecie. To pierwszy polski serial, gdzie wątek nieheteronarmtywnej
miłości jest na pierwszym planie, pokazuje, że miłość to miłość, a złamane
serce boli tak samo w każdej konfiguracji.
reżyseria  i  scenariusz:  Natasza  Parzymies,  obsada:  Adrianna
Chlebicka,  Ewelina  Pankowska,  Bartłomiej  Kruk,  Michalina  Robakiewicz,
Kuba Sielski, Joanna Połeć, muzyka: Maria Różalska, Borys Sidorkiewicz,
zdjęcia: Filip Pasternak, produkcja: Polska 2018-2020, czas: 45 minut,
napisy: ENG
WERSJA FESTIWALOWA

“Control”  tells  a  story  of  two  former  lovers,  Natalia  and  Majka.
Accidentally,  they  bump into  each  other  again  at  the  airport  during  a
security check. For a minute, the world stops and memories come back –
the fight for their feelings starts again. Is it bound to fail or perhaps this
time everything will be different?

It is a first Polish web miniseries that started as a project for Parzymies’s
studies  at  Warsaw Film  School  and  became a  fully  –  fledged  picture,
watched by millions of people all over the world. It is also the first Polish
show featuring a lesbian love story at its center.

written and directed by: Natasza Parzymies, cast: Adrianna Chlebicka,
Ewelina Pankowska, Bartłomiej Kruk, Michalina Robakiewicz, Kuba Sielski,
Joanna  Połeć,  music:  Maria  Różalska,  Borys  Sidorkiewicz,
cinematography:  Filip  Pasternak,  production:  Poland  2018-2020,
running time: 45 minutes, subtitles: ENG
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10 filmów na 10-lecie Tongariro Releasing!

Pieśń słonia (Elephant Song)
Xavier Dolan w roli Michaela, który zabił swoją matkę i od lat odsiaduje 
wyrok w szpitalu psychiatrycznym. Gdy w niejasnych okolicznościach znika
lekarz prowadzący terapię Michaela, dyrektor szpitala postanawia 
osobiście go przesłuchać. Rozpoczyna się gra, mająca odkryć kolejne 
sekrety zbrodni. Poza rewelacyjnym Dolanem na ekranie m.in. Bruce 
Greenwood oraz Carrie-Anne Moss.
reż: Charles Binamé, scen: Nicolas Billon, obs: Bruce Greenwood, Xavier 
Dolan, Carrie-Anne Moss, Guy Nadon, Colm Feore, muz: Patrice Dubuc, 
Gaëtan Gravel, zdj: Pierre Gill, prod: Kanada, czas: 110 min, NAPISY 
POLSKIE

Krewetki w cekinach (Les crevettes pailletées)
„Krewetki w cekinach” to amatorska gejowska drużyna piłki wodnej, która 
chce wystartować w zawodach Gay Games. Ich szkoleniem zajmie się 
Matthias, profesjonalny pływak i homofob, zmuszony do naprawy swojego 
wizerunku po kontrowersyjnej wypowiedzi w telewizji.
„Krewetki w cekinach” to pełna uroku francuska komedia o przyjaźni, 
marzeniach i byciu sobą – w rytmie niezawodnych przebojów disco!
reż, scen: Maxime Govare, Cédric Le Gallo, obs: Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul, David Baïot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey 
Couët, muz: Thomas Couzinier, Frédéric Kooshmanian, zdj: Jérôme 
Alméras, prod: Francja, czas: 103 min, NAPISY POLSKIE

Lato Sangaile (Sangailes vasara)
Sangaile spędza wakacje z rodzicami w domu nad jeziorem. Jej 
największym marzeniem jest pilotowanie samolotu, ale ze względu na 
paniczny lęk wysokości nigdy nawet nie wsiadła na pokład. Wszystko 
zmieni się, gdy na pokazie lotniczym pozna barwną i przebojową Auste. 
Czuły i zmysłowy film nagrodzony na festiwalu Sundance.
reż, scen: Alante Kavaite, obs: Julija Steponaityte, Aiste Dirziute, Jurate 
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Sodyte, Martynas Budraitis, Laurynas Jurgelis, muz: Jean-Benoît Dunckel, 
zdj: Dominique Colin, prod: Litwa, Francja, Holandia, czas: 90 min, 
NAPISY POLSKIE

Mandarynka (Tangerine)
Transseksualna prostytutka Sin-Dee po wyjściu z aresztu dowiaduje się, że
jej chłopak ją zdradził. Wściekła, ale cały czas na wysokich szpilkach, 
dumnie przemierza ulice Los Angeles aby go odnaleźć i zawalczyć o swój 
związek. „Mandarynka” w reżyserii Seana Bakera („Florida Project”) to 
daleka od tradycyjnej, ale równie poruszająca opowieść wigilijna o 
prawdziwej przyjaźni i poszukiwaniu miłości.
reż: Sean Baker, scen: Chris Bergoch, Sean Baker, obs: Kitana Kiki 
Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian, Mickey O’Hagan, James 
Ransone, zdj: Radium Cheung, Sean Baker, prod: USA, czas: 88 min, 
NAPISY POLSKIE

W jego oczach (Hoje Eu Quero Voltar Sozinho)
Jeden z najpopularniejszych filmów LGBT ostatnich lat. Leonardo jest 
niewidomym nastolatkiem, który chciałby uniezależnić się od swojej 
nadopiekuńczej mamy. Kiedy w klasie pojawia się nowy uczeń Gabriel, 
Leonardo doświadcza uczucia, które każe mu przemyśleć jeszcze raz plany
związane z wyjazdem do zagranicznej szkoły. Poruszający brazylijski 
romans nagrodzony m.in. na festiwalu Berlinale.
reż, scen: Daniel Ribeiro, obs: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim, 
Lúcia Romano, Eucir de Souza, zdj: Pierre de Kerchove, prod: Brazylia, 
czas: 106 min, NAPISY POLSKIE

Siła przyciągania (Freier Fall)
Życie Marca wydaje się poukładane. Obiecująca kariera w policji, 
kochająca narzeczona, własne mieszkanie. Pewnego dnia w szkole 
policyjnej pojawia się nowy kadet – Kay Engel, a Marc zaczyna 
doświadczać nieznanej wcześniej swobody i wolności, a także tego, czym 
jest uczucie do innego mężczyzny. Świetnie zagrany niemiecki dramat 
często porównywany z polskimi „Płynącymi wieżowcami”.
reż: Stephan Lacant, scen: Karsten Dahlem, Stephan Lacant, obs: Hanno 
Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan, Katharina Schüttler, muz: René 
Dohmen, Joachim Dürbeck, zdj: Sten Mende, prod: Niemcy, czas: 97 min, 
NAPISY POLSKIE

W kręgu (Der Kreis)
Nagrodzony na festiwalu w Berlinie osadzony w latach 50. melodramat 
opowiadający o prześladowaniach gejów w liberalnej dotąd Szwajcarii. W 
centrum wydarzeń znajdują się Ernst i Roebi, członkowie stowarzyszenia 
wydającego gejowski magazyn „Krąg”. Bazująca na faktach fascynująca 
historia miłosna, w którą reżyser wplata fragmenty rozmów z 
autentycznymi bohaterami.
reż: Stefan Haupt, scen: Stefan Haupt, Christian Felix, Ivan Madeo, Urs 
Frey, obs: Matthias Hungerbühler, Peter Jecklin, Marie Leuenberger, Stefan
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Witschi, Claudio Schenardi, muz: Federico Bettini, zdj: Tobias Dengler, 
prod: Szwajcaria, czas: 102 min, NAPISY POLSKIE

Pięć tańców (Five Dances)
Historia młodego tancerza, który na przekór rodzicom przyjeżdża do 
Nowego Jorku. To opowieść o poszukiwaniu szczęścia i miłości w wielkim 
mieście – wyjątkowa uczta zmysłów i hołd dla piękna, wolności i 
dyscypliny współczesnego tańca. „Pięć tańców” oczaruje zarówno fanów 
sztuki tanecznej, jak i niepoprawnych romantyków.
reż, scen: Alan Brown, obs: Ryan Steele, Reed Luplau, Catherine Miller, 
Kimiye Corwin, muz: Nicholas Wright, zdj: Derek McKane, prod: USA, 
czas: 83 min, NAPISY POLSKIE

Tom of Finland
Filmowa biografia jednej z najważniejszych postaci kultury gejowskiej XX 
wieku – Touko Laaksonena, fińskiego rysownik, który pod wpływem fali 
homofobii i represji wobec gejów szuka wolności w sztuce. „Tom of 
Finland”, jak go później nazwano, był twórcą pierwszych homoerotycznych
rysunków przedstawiających muskularnych mężczyzn w skórach, a sam 
film był oficjalnym kandydatem Finlandii do Oscara.
reż: Dome Karukoski, scen: Aleksi Bardy, obs: Pekka Strang, Seumas F. 
Sargent, Lauri Tilkanen, muz: Lasse Enersen, Hildur Guðnadóttir, zdj: 
Lasse Frank Johannessen, prod: Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, czas: 
115 min, NAPISY POLSKIE

Piękny kraj (God’s Own Country)
Johnny zajmuje się rodzinną farmą na prowincji w Północnej Anglii z dala 
od miasta. Ciężką, fizyczną pracę odreagowuje upijaniem się w lokalnym 
pubie i przypadkowym seksem. Kiedy na farmę przyjeżdża przystojny 
imigrant z Rumunii, Johnny odkrywa w sobie uczucia, których wcześniej 
nie znał. Porównywany z „Brokeback Mountain” melodramat nagrodzony 
m.in. za reżyserię na festiwalu Sundance.
reż, scen: Francis Lee, obs: Josh O’Connor, Gemma Jones, Harry Lister 
Smith, Ian Hart, Alec Secareanu, muz: A Winged Victory For The Sullen, 
zdj: Joshua James Richards, prod: UK, czas: 104 min, NAPISY POLSKIE

Filmy prezentowane będą tylko w Kinotece podczas warszawskiej 
odsłony festiwalu w dniach 18-25 września.
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