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WARSZAWA, Kinoteka
17-24 września/September
GDAŃSK, Kino Kameralne Cafe
17-24 września/September
WROCŁAW, Kino Nowe Horyzonty
17-23 września/September
KRAKÓW, Kino Pod Baranami
17-23 września/September
+ e-kinopodbaranami.pl
24 września/September
-3 października/October
ŁÓDŹ, Kino Bodo
18-23 września/September
POZNAŃ, CKZ/Kino Pałacowe
27 września/September
-3 października/October
KATOWICE, Drzwi Zwane Koniem
29 września/September
-3 października/October
BYDGOSZCZ, MCK/Kino Orzeł
30 września/September
-3 października/October
ONLINE, Outfilm.pl
4-18 października/October

DROGIE
OSOBY!

DEAR
PEOPLE!

W trakcie 12. edycji LGBT Film Festival stawiamy
na jeszcze większą inkluzywność. Również w tym
roku festiwal ma formułę hybrydową, dzięki której
jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców i być z Wami odrobinę dłużej. Nasi widzowie
i widzki będą mogli i mogły obejrzeć wszystkie filmy
w kinach w ośmiu miastach w Polsce. A od początku
października rozpoczniemy edycję online, tradycyjnie
już na platformie Outfilm.pl.

During the 12th edition of LGBT Film Festival we focus on even greater inclusiveness. This year the festival
has once again a hybrid formula, thanks to which we
are able to address a wider audience and also stay with
you a little longer. Our viewers can see all the films
in cinemas in eight Polish cities. At the beginning of
October we will start the online edition, traditionally
on Outfilm.pl platform.

Ten rok jest rekordowy, ponieważ w naszym programie znajdziecie ponad pięćdziesiąt tytułów filmowych
z całego świata. Oprócz filmów uznanych twórców,
pokazywanych na największych festiwalach filmowych i rewelacji ostatniego sezonu także w rodzimej
produkcji, w programie znajdziecie również queerową
klasykę polskiego i niemieckiego kina oraz historyczne dokumenty dotyczące osób queer w trakcie drugiej
wojny światowej. Na dokładkę aż pięć bloków filmów
krótkometrażowych, wśród których szczególnie ekscytująco zapowiada się zestaw Lesbian shorts.
Tę edycję LGBT Film Festival uznajemy za jubileuszową również z innego powodu. Nasze największe
w Europie Środkowo-Wschodniej święto kina queer
zostało docenione także za granicą. W tracie 72.
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie będziemy w składzie jury Teddy Award – nagrody
dla najlepszego filmu LGBT festiwalu. Duma i wielka radość. Tym bardziej nie możemy doczekać się
spotkania z Wami i świętowania tej wyjątkowej edycji
festiwalu.
Do zobaczenia!
LGBT Film Festival Team
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This year is a record one, since in our programme you
will find over fifty titles from all over the world. Beside
films of recognized authors, screened at the greatest
film festivals and hits of last season, also of national
production, you will find queer classics of Polish and
German cinematography as well as historical documentaries about queer people during the World War
II. On top of that as many as five blocks of shortlength films, among which the set of Lesbian shorts
promises to be particularly exciting.
We consider this edition of LGBT Film Festival a jubilee also for one more reason. Our cinema feast, the
biggest one in Central and Eastern Europe, was appreciated abroad. At the 72. International Film Festival in
Berlin we are going to be a member of Teddy Award
jury – an award for the best LGBT film at the festival.
We are proud and extremely happy! All the more we
can hardly wait to meet you all and celebrate this exceptional edition of our festival together. See you!
LGBT Film Festival Team
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ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
THE MAN WITH THE ANSWERS

Viktoras, były mistrz w skokach do wody, po
śmierci swojej babci decyduje się na samotną
podróż do Niemiec. Na jego drodze staje jednak przystojny Mathias – autostopowicz z ciekawym poczuciem humoru. Razem decydują
się zjechać z autostrady i kontynuować podróż
malowniczymi, mało uczęszczanymi drogami.
Ich odmienne charaktery prowadzą do wielu
napięć, z czasem jednak ich relacje zacieśniają
się, a podróż prowadzi do wyczekiwanego celu...

Viktoras, a former diving champion, decides to
go on a solitary journey after the death of his
grandmother. Mathias, an eccentric hitch-hiker
stands on his way. Together, they decide to take
an adventurous trip on rarely-used roads.
Their opposite characters lead to many misunderstandings but the bond between the two
starts eventually forming as they get closer to
the final destination.

reżyseria/scenariusz: Stelios Kammitsis, obsada: Vasilis
Magouliotis, Anton Weil, zdjęcia: Thodoros Mihopoulos,
produkcja: Cypr, Grecja, Włochy 2021, czas: 81 minut,
napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Stelios Kammitsis, cast: Vasilis Magouliotis, Anton Weil, cinematography: Thodoros
Mihopoulos, production: Cyprus, Greece, Italy 2021, running time: 81 minutes, subtitles: polish/english
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JUMP, DARLING

JUMP, DARLING
Film zdobył w 2021 roku nagrodę CAFTCAD (The Canadian Alliance for Film and
Television Costume Arts and
Design) w kategorii Najlepsze
kostiumy w filmie niezależnym oraz The Young Lovers
Award na Lovers Film Festival
w Turynie. Był również nominowany w kategorii Najlepszy
debiut fabularny na festiwalu
Frameline.

Russell to początkująca drag queen. Po bolesnym rozstaniu z partnerem, wyjeżdża do swojej
babci na wieś. Okazuje się, że jej stan zdrowia
z dnia na dzień się pogarsza, kobieta odmawia
jednak przeprowadzki do domu opieki.
„Jump, darling” jest jednym z ostatnich filmów,
w których wystąpiła Cloris Leachman – laureatka Oscara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie „Ostatni seans filmowy”
(1971).

After a breakup with his partner who does not
support him as a drag queen, Russell moves
out and goes to live in the countryside with his
grandmother. He notices that her health is declining, but she tells him she doesn’t want to be
placed in a nursing home.
“Jump, Darling” is one of the last films with
Cloris Leachman – the Oscar winner in The
Best Supporting Actress category for “The Last
Picture Show” (1971).

reżyseria: Phil Connell, scenariusz: Phil Connell, Genevieve Scott, obsada: Cloris Leachman, Linda Kash, Jayne
Eastwood, Daniel Jun, Andrew Bushell, muzyka: Harry
Knazan, zdjęcia: Viktor Cahoj, produkcja: Kanada 2020,
czas: 90 minut, napisy: polskie

directed by: Phil Connell, written by: Phil Connell, Genevieve Scott, cast: Cloris Leachman, Linda Kash, Jayne
Eastwood, Daniel Jun, Andrew Bushell, music: Harry
Knazan, cinematography: Viktor Cahoj, production:
Canada 2020, running time: 90 minutes, subtitles: polish
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BEYTO

BEYTO
Solothurn Film Festival (Solothurner Filmtage) 2021 –
Nagroda Publiczności
Zurich Film Festival 2020 –
nominacja Najlepszy Film

Beyto mieszka w Szwajcarii, pilnie się uczy,
przygotowuje się do wzięcia udziału w zawodach pływackich, jest także szczęśliwie zakochany w swoim trenerze – Mike’u, ma przed sobą
obiecującą przyszłość. Gdy rodzice dowiadują się, że ich jedyny syn jest w związku z mężczyzną, postanawiają podstępem zwabić Beyto
do rodzinnej Turcji, by zmusić go do małżeństwa z dziewczyną z sąsiedztwa.
„Beyto” powstał na podstawie powieści „Hoch-zeitsflug” autorstwa Yusufa Yeşilöza.

Beyto lives in Switzerland and is a talented
swimmer and a motivated apprentice. He is also
very much in love with his coach Mike, who reciprocates his feelings. Beyto is in the midst of
life, with a bright future ahead of him. But when
his parents find out, their only son is in a happy
relationship with another man, they decide to
brings him back to the country of his birth, and
wed him with a woman.
“Beyto” is based on a novel “Hochzeitsflug”
written by Yusuf Yeşilöz.

reżyseria: Gitta Gsell, scenariusz: Gitta Gsell, Yusuf Yesilöz, obsada: Burak Ates, Dimitri Stapfer, Ecem Aydin,
Beren Tuna, Serkan Tastemur, muzyka: Benedikt Jeger,
zdjęcia: Peter Guyer, produkcja: Szwajcaria 2020, czas:
98 minut, napisy: polskie/angielskie

directed by: Gitta Gsell, written by: Gitta Gsell, Yusuf
Yesilöz, cast: Burak Ates, Dimitri Stapfer, Ecem Aydin,
Beren Tuna, Serkan Tastemur, music: Benedikt Jeger,
cinematography: Peter Guyer, production: Switzerland
2020, running time: 98 minutes, subtitles: polish/english
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WELCOME TO THE USA
WELCOME TO THE USA
NewFest: New York’s LGBT
Film Festival 2020 – Najlepszy
Film Międzynarodowy
Wicked Queer: The Boston
LGBT Film Festival 2020 – nominacja Najlepszy Film

Aliya, 36-letnia lesbijka, wygrywa na loterii Zieloną Kartę, dzięki czemu może wyrwać się z Kazachstanu i rozpocząć nowe życie w Stanach
Zjednoczonych. Przygotowania do wyjazdu powinny być dla niej radosne, jednak pozytywne
emocje tłumione są przez wątpliwości. Chociaż
kobieta bardzo chciałaby raz na zawsze zostawić za sobą świat przepełniony korupcją, seksizmem i wszechobecnym kultem jednostki,
to jednak trudno jej opuścić starzejącą się chorą
matkę oraz tkwiącą w toksycznym małżeństwie
siostrę.
„Welcome to the USA” to niezwykle szczery debiut reżyserski Assel Aushakimovej, który zdobył uznanie szerokiej publiczności.

Aliya is a 36-year-old Kazakh lesbian woman.
For the first time in her life, she tries to play
the Green Card Lottery and wins, so she can
move to the United States and leave Kazakhstan
forever. However, she cannot decide whether
to go or stay. On the one hand, Aliya is tired
of the stagnation, corruption, dictatorship
of the Kazakh society, she wants changes in her
life. But on the other hand, she is afraid of leaving her old and sick mother as well as her stuck
in a toxic marriage sister.
“Welcome to the USA” is an extraordinarily
honest directional debut of Assel Aushakimova
that gained wide recognition all over the world.

reżyseria/scenariusz: Assel Aushakimova, obsada: Dinara Alieva, Daniyar Beisov, Sultana Bektassova, KulSara, Saltanat Nauruz, Aida Zhetpissova, zdjęcia: Sardar
Baymoldin, produkcja: Kazachstan 2019, czas: 95 minut,
napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Assel Aushakimova, cast: Dinara Alieva, Daniyar Beisov, Sultana Bektassova, KulSara, Saltanat Nauruz, Aida Zhetpissova, cinematography: Sardar Baymoldin, production: Kazakhstan 2019,
running time: 95 minutes, subtitles: polish/english
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CYKADY

CICADA
Image + Nation Festival Cinema LGBT
Montreal Film Festival 2020 – Nagroda Publiczności
LesGaiCineMad, Madrid International LGBT Film Festival 2020 – Najlepsza Reżyseria
NewFest: New York’s LGBT Film Festival 2020 – Najlepszy Film
Oslo/Fusion International Film Festival 2020 - Najlepszy Film

Ben dniami pracuje dorywczo, gdzie tylko się
da, natomiast nocami zalicza kolejne jednorazowe przygody. Pewnego dnia spotyka Sama,
z którym zaczyna łączyć go niezwykła więź. Namiętne zbliżenia dopełniane są intymnymi rozmowami, w których mężczyźni otwierają się coraz bardziej i powierzają sobie swoje bolesne
sekrety.
To opowieść złożona z prawdziwych historii
Matta Fifera (reżysera filmu) oraz Sheldona D.
Browna. Obaj są nie tylko autorami scenariusza,
ale także występują w głównych rolach – Bena
i Sama – co czyni to dzieło niezwykle osobistym
i szczerym obrazem o próbie przepracowania
traum oraz samoakceptacji.
Film podbił serca krytyków osiągając wynik
96% na Rotten Tomatoes.

Ben has a part-time job during the day and onenight stands when the sun goes down. One day,
he meets Sam and starts developing an unusual
relationship with him. Their passionate sex is
completed with intimate conversations that give
each other safe space to share confessions and
secrets.
This story is based on autobiographical experiences of Matt Fifer (director) and Sheldon D.
Brown. They did not only write the scenario
for the movie but also played two main parts
in it – of Ben and Sam – what makes this movie an extremely personal and honest portrayal
of two people copying with trauma and fighting
for self-acceptance.
“Cicada” has conquered the hearts of film critics
around the world, achieving 96% of positive reviews on Rotten Tomatoes.

reżyseria: Matthew Fifer, Kieran Mulcare, scenariusz:
Matthew Fifer, Sheldon D. Brown, obsada: Matthew
Fifer, Sheldon D. Brown, Sandra Bauleo, Jazmin Grace
Grimaldi, Cobie Smulders, muzyka: Gil Talmi, zdjęcia:
Eric Schleicher, produkcja: USA 2020, czas: 96 minut,
napisy: polskie

directed by: Matthew Fifer, Kieran Mulcare, written by:
Matthew Fifer, Sheldon D. Brown, cast: Matthew Fifer,
Sheldon D. Brown, Sandra Bauleo, Jazmin Grace Grimaldi, Cobie Smulders, music: Gil Talmi, cinematography:
Eric Schleicher, production: USA 2020, running time: 96
minutes, subtitles: polish
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ŁABĘDZI ŚPIEW

SWAN SONG
Monte Carlo Comedy Film Festival 2021 - Nagroda Publiczności - Najlepszy Film / Najlepszy Aktor - Udo Kier

Legendarny aktor, Udo Kier, jako emerytowany fryzjer ucieka ze swojego domu opieki po
tym, jak dowiaduje się o ostatnim życzeniu byłej klientki – cudownej Lindy Evans, która marzy, aby ten ułożył jej ostatnią fryzurę. Mężczyzna wyrusza w podróż, w której konfrontuje się
z duchami swojej przeszłości...
„Łabędzi śpiew” to słodko-gorzka komedia,
w której genialny Udo Kier odkrywa na nowo
swój blask.

Legendary actor Udo Kier stars as retired hairdresser Pat Pitsenbarger, who escapes the confines of his small-town Sandusky, Ohio nursing
home after learning of his former client’s dying
wish for him to style her final hairdo. Pat starts
a journey that will bring back many ghosts of
the past...
“Swan Song” is a bittersweet comedy in which
Udo Kier shines with a new light.

reżyseria/scenariusz: Todd Stephens, obsada: Udo Kier,
Jennifer Coolidge, Linda Evans, Michael Urie, Roshon
Thomas, Ira Hawkins, muzyka: Chris Stephens, zdjęcia:
Jackson Warner Lewis, produkcja: USA 2021, czas: 105
minut, napisy: polskie

written and directed by: Todd Stephens, cast: Udo
Kier, Jennifer Coolidge, Linda Evans, Michael Urie, Roshon Thomas, Ira Hawkins, music: Chris Stephens, cinematography: Jackson Warner Lewis, production: USA
2021, running time: 105 minutes, subtitles: polish

POLECA!
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Emocjonalna w swojej pocieszności podróż ku samoodkupieniu przedstawiona
z bardzo osobistej perspektywy. Historia o miłości, żalu, akceptacji, ale w pewnym
sensie ewolucji kultury gejowskiej w Ameryce.
Bartosz Szarek, Magazyn „Replika”
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DLACZEGO NIE TY

HOCHWALD
Austrian Film Award, AT 2021 9 nominacji, 3 nagrody
Torino Film Festival 2020 nominacja Najlepszy Film
Zurich Film Festival 2020 Najlepszy Film

Mario kocha tańczyć i właśnie taniec często pozwala mu przetrwać ciężkie chwile. Dla kogoś
takiego jak on kariera taneczna pozostaje odległą mrzonką. Mieszka z matką nad wiejską rzeźnią, pracuje jako cukiernik i podejmuje się dorywczych prac. Jego ukochany przyjaciel, Lenz,
pochodzi z bogatej rodziny i ma dużo większe
szanse, żeby zrealizować swoje marzenia i zostać
aktorem. Kiedy Lenz dostaje stypendium w Rzymie, Mario postanawia wyjechać razem z nim.
Po drodze zatrzymują się w gejowskim klubie.
Wydarzenia tamtej nocy zmienią wszystko...
„Dlaczego nie ty” to debiut reżyserski Evi Romen, uhonorowany główną nagrodą na festiwalu
w Zurychu. Evi podejmuje tematy straty i odrzucenia, nie daje jednak jednoznacznych odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. W doskonały sposób wykorzystuje malowniczość tyrolskich
gór i wiosek, żeby przedstawić swoją historię
i oddać emocje, które rozdzierają jej bohaterów.

Mario loves dancing and it’s the dancing that
helps him survive difficult moments. For
someone like him, a dancing career can be
only a dream. He lives with his mother above
a local butchery and works as a confectioner.
His beloved friend Lenz comes form a rich
family and has more opportunities to achieve his
dreams of becoming an actor. When Lenz wins
a scholarship in Rome, Mario decides to go with
him. On their way to Italy, they visit a gay club.
This stop will change everything.
“Hochwald” is a directional debut of Evi Romen
that brought her the main prize at Film Festival
in Zurich. Evi explores loss and rejection but
doesn’t offer any unambiguous answers to the
questions she raises. Instead, she uses the breathtaking picturesqueness of Tyrolean mountains
and villages to portrait the history and emotions
of her characters.

reżyseria/scenariusz: Evi Romen, obsada: Thomas
Prenn, Noah Saavedra, Josef Mohamed, Ursula Scribano-Ofner, Elisabeth Kanettis, muzyka: Florian Horwath, zdjęcia: Martin Gschlacht, Jerzy Palacz, produkcja:
Austria, Belgia 2020, czas: 107 minut, napisy: polskie/
angielskie

written and directed by: Evi Romen, cast: Thomas
Prenn, Noah Saavedra, Josef Mohamed, Ursula Scribano-Ofner, Elisabeth Kanettis, music: Florian Horwath,
cinematography: Martin Gschlacht, Jerzy Palacz, production: Austria, Belgium 2020, running time: 107 minutes, subtitles: polish/english
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ŚWIAT, KTÓRY NADEJDZIE
THE WORLD TO COME
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2020 – nagroda Queer Lion
San Sebastián International
Film Festival 2020 - nominacja Najlepszy Film

Stan Nowy Jork, hrabstwo Schoharie, 1856 rok.
Abigal (Katherine Waterson) mieszka na odludnej farmie z mężem Dyerem (Casey Affleck).
Spokojne życie odlicza porami roku i zapiskami w dzienniku. Gdy nadchodzi wiosna, Abigail
poznaje Tallie (Vanessa Kirby), która wprowadza się wraz z mężem Finneyem (Christopher
Abbot) na sąsiednią farmę. Dwie kobiety nawiązują nieśmiałą relację, wypełniającą powoli
pustkę w ich życiu, o której wcześniej nie miały
pojęcia. Intymność i namiętność rosną między
nimi wraz ze świadomością, w jakiej znalazły się
sytuacji. Obaj mężowie na intensywność między
żonami reagują w różny sposób. Dyer wycofuje się ze swoimi zranionymi uczuciami, podczas
gdy mściwy Finney postanawia odsunąć Tallie
od Abigail.

In January 1856 in rural Schoharie County in
upstate New York, Abigail (Katherine Waterson) and her husband Dyer (Casey Affleck) live
an isolated life in the country, working as farmers. When spring comes, Abigail meets a new
couple that moves into the cabin beside them.
She is immediately entranced by Tallie (Vanessa Kirby), the wife, and the two women form a
delicate and deep relationship that helps them
fill out the emptiness they didn’t even knew they
felt. Intimacy and passion grow together with
the consciousness about their situation. Their
husbands react differently – Dyer decides to
step back with his hurt feelings while Finney
wants to keep Tallie away from Abigail.

reżyseria: Mona Fastvold, scenariusz: Ron Hansen, Jim
Shepard, obsada: Katherine Waterston, Casey Affleck,
Vanessa Kirby, Christopher Abbott, muzyka: Daniel
Blumberg, zdjęcia: André Chemetoff, produkcja: USA
2020, czas: 105 minut, napisy: polskie

directed by: Mona Fastvold, written by: Ron Hansen,
Jim Shepard, cast: Katherine Waterston, Casey Affleck,
Vanessa Kirby, Christopher Abbott, music: Daniel Blumberg, cinematography: André Chemetoff, production:
USA 2020, running time: 105 minutes, subtitles: polish
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OSTATNI KOMERS

LOVE TASTING
Dawid Nickel opowiada o życiu młodych ludzi z delikatnością oraz pasją „TELEMAGAZYN”
Film wydaje się niepodobny do niczego, co wcześniej powstało o młodych
ludziach w polskim kinie
„BLIŻEJ EKRANU”

Akcja filmu rozgrywa się w ostatnim tygodniu
szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers)
grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń,
odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei.
Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej
młodzieży, poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.
„Ostatni Komers” oparty na motywach fragmentów powieści „Ma być czysto” Anny Cieplak,
to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida
Nickela, zarazem współautora scenariusza do filmu. Twórcy postawili sobie za cel stworzenie opowieści o kawałku świata młodych ludzi bez moralizowania i oceniania. Ważnym elementem filmu
jest muzyka, usłyszycie kawałki od: DJ Lotos,
Low Roar, Duit, Kalwi&Remi, Hania Rani, Bella
Ćwir, Rysy, Rotterdam Terror Corps, MX TORO.

The action takes place during the last week
of school in a small Polish town’s junior high
school. Waiting for the final party, several students pass the time at a city pool. In a scope of
a few days, they will experience an emotional
whirlwind of first fascinations, heartbreaks and
disappointment. The recording of their experiences works as a final note of their junior high
school phase and honestly portrays teenagers in
their search for identity, belonging and connection.

reżyseria: Dawid Nickel, scenariusz: Anna Cieplak, Dawid
Nickel, obsada: Mikołaj Matczak, Michał Sitnicki, Sandra
Drzymalska, Nel Kaczmarek, Jakub Wróblewski, Zofia
Świątkiewicz, Agnieszka Żulewska, Dobromir Dymecki,
zdjęcia: Michał Pukowiec, produkcja: Polska 2020, czas:
84 minuty, napisy: angielskie

directed by: Dawid Nickel, written by: Anna Cieplak,
Dawid Nickel, cast: Mikołaj Matczak, Michał Sitnicki,
Sandra Drzymalska, Nel Kaczmarek, Jakub Wróblewski,
Zofia Świątkiewicz, Agnieszka Żulewska, Dobromir Dymecki, cinematography: Michał Pukowiec, production:
Poland 2020, running time: 84 minutes, subtitles: english
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FAG (PD)

FAG (PD)

Thomas odkrywa swoje uczucia do Estebana,
kolegi ze szkoły. Plotka o „inności” chłopaka
rozchodzi się z prędkością światła, a on sam
zaczyna odczuwać na sobie spojrzenia innych
uczniów.
Doskonały scenariusz, świetni młodzi aktorzy,
sprawna reżyseria i wpadająca w ucho ścieżka
dźwiękowa, a do tego ważny i pozytywny przekaz… to wszystko sprawia, że film staje się magicznym doświadczeniem, po którym chce się
zapłakać z radości! Rzadko mamy do czynienia
z tak szczerym i wzruszającym obrazem, który
ma siłę trafiać do każdego serca.
„Fag” to historia uczucia dwóch młodych chłopaków, która znakomicie przedstawia mechanizm eskalującej homofobii wywołanej przez
plotkę.

Thomas, a 17-year-old high school student,
finds himself attracted to Esteban, another boy
from his school. The rumor of Thomas’s queerness is spreading fast, and he begins to suffer the
gaze of others.
An impeccable script, great actors, an ideal directing, magical and bewitching music, and
kind message make this film a magical experience and bring tears of happiness. Rarely do
we have a chance to see such sincere and moving picture that can reach everyone’s heart.
“Fag” starts as a love story between two young
boys to describe the mechanism of homophobia
fueled by rumor.

reżyseria/scenariusz: Olivier Lallart, obsada: Paul
Gomerieux, Jacques Lepesqueur, Yannis Perrier-Gustin,
Henri Flesselle, muzyka: Mekias, J. Zeus, zdjęcia: Arthur
Bourdaud, Anne-charlotte Henry, produkcja: Francja
2019, czas: 35 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Olivier Lallart, cast: Paul
Gomerieux, Jacques Lepesqueur, Yannis Perrier-Gustin,
Henri Flesselle, music Mekias, J. Zeus, cinematography:
Arthur Bourdaud, Anne-charlotte Henry, production:
France 2019, running time: 35 minutes, subtitles: polish/
english

Pokaz filmu przy wsparciu
Francuskiego Instytutu Kultury
w Polsce
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PRZEKLĘTA WIOSNA
MALEDETTA PRIMAVERA

Nina z rodzicami i bratem przeprowadzają się
z centrum na obrzeża Rzymu. Zagubiona w nowej szkole poznaje Sirley – nieprzewidywalną
i pewną siebie dziewczynę z sąsiedztwa. Między
dziewczynami szybko nawiązuje się więź, która
zmieni ich nastoletnie życie.
„Przeklęta wiosna” opowiada o pierwszych miłościach ze szkolnych ławek. Film jest pełen nostalgii do włoskich lat 90., muzyki odtwarzanej
na wakacjach z rodziną, zawiązywania przyjaźni
i zabaw na podwórku.

Nina finds herself catapulted from the center
of Rome in a suburban neighborhood. Lost at
her new school, she meets Sirley. Between the
two an intense, very strong bond is created. This
friendship will change their adolescent lives.
„Maledetta Primavera” explores the experiences
of first love. The film is filled with nostalgia towards 90s Italy, music played during holidays
with family, establishing first friendships and
playing in the courtyard.

reżyseria: Elisa Amoruso, scenariusz: Elisa Amoruso,
Eleonora Cimpanelli, Paola Randi, obsada: Micaela
Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico
Ielapi, Manon Bresch, zdjęcia: Martina Cocco, produkcja:
Włochy 2020, czas: 94 minuty, napisy: polskie/angielskie

directed by: Elisa Amoruso, written by: Elisa Amoruso,
Eleonora Cimpanelli, Paola Randi, cast: Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi,
Manon Bresch, cinematography: Martina Cocco, production: Italy 2020, running time: 94 minutes, subtitles:
polish/english

POLECA!

Idealnie oddający nastrój piosenki, od której wziął tytuł, włoskiego przeboju z lat
80 – prosty, ale pełen emocji. Główne bohaterki to jeszcze niewinne trzynastolatki,
ale młodzieńcza pierwsza miłość rozkwitać musi w cieniu rosnącego rozczarowania
światem dorosłych.
Daniel Oklesiński, Magazyn „Replika”

Pokazy filmu przy wsparciu
Włoskiego Instytutu Kultury
w Warszawie
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ADVENTO DE MARIA
ADVENT OF MARY

Film opowiada historię 11-letniej transpłciowej
dziewczynki. Zmagająca się z pytaniami o własną tożsamość, musi znosić jeszcze presję ze strony religii i rodziny. Przynajmniej do czasu, gdy
poznaje sąsiadkę Lenę. Ich przyjaźń, wolna od
uprzedzeń i ocen, pomaga Marii odkryć i zrozumieć, kim naprawdę jest.

„Advent of Mary” tells the story of an 11-yearold transgender girl. Tormented by the search
for her identity, she faces religious and family
pressures until she meets Lena, her new neighbor. A pure friendship, free from judgment and
prejudice, moves Maria to discover and understand her condition.

reżyseria/scenariusz: Vinícius Machado, produkcja: Brazylia 2020, czas: 104 minuty, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Vinícius Machado, production:
Brasil 2020, running time: 104 minutes, subtitles: polish/
english
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SAINT-NARCISSE

SAINT-NARCISSE
MFF w Wenecji 2020
nominacja Queer Lion

–

Kanada, 1972 rok. 22-letni Dominic czuje pociąg… do samego siebie. Nic nie ekscytuje go
tak bardzo jak jego własne odbicie w lustrze,
dlatego większość czasu spędza na robieniu
zdjęć samemu sobie. Wraz ze śmiercią jego ukochanej babci wychodzi na jaw mroczny rodzinny sekret. Okazuje się, że jego matka-lesbijka
wcale nie umarła przy porodzie, a w pewnym
klasztorze z dala od cywilizacji wychował się
jego brat-bliźniak. Przeznaczenie łączy ponownie całą rodzinę i wikła jej członków w osobliwą więź podszytą seksem, zdradą i pragnieniem
odkupienia.

Canada, 1972. 22 year-old Dominic has a fetish… for himself. Nothing turns him on more
than his own reflection and he spends much
of his time taking selfies. When his loving
grandmother dies, he discovers a deep family
secret. His lesbian mother didn’t die in childbirth and he has a twin brother who was raised
by a priest in a remote monastery. The power of
destiny brings family back together and they are
soon entangled in a strange web of sex, revenge
and redemption.

reżyseria: Bruce LaBruce, scenariusz: Martin Girard,
Bruce LaBruce, obsada: Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk, Andreas Apergis, muzyka: Christophe Lamarche-Ledoux, zdjęcia: Michel La
Veaux, produkcja: Kanada 2020, czas: 101 minut, napisy:
polskie/angielskie

directed by: Bruce LaBruce, written by: Martin Girard,
Bruce LaBruce, cast: Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk, Andreas Apergis, music:
Christophe Lamarche-Ledoux, cinematography: Michel
La Veaux, production: Canada 2020, running time: 101
minutes, subtitles: polish/english
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VALENTINA

VALENTINA
BFI Flare: London LGBT
Film Festival 2021 – nominacja
Najlepszy Film
L.A. Outfest 2020 – Najlepszy
Film
São Paulo International Film
Festival 2020 – Nagroda
Publiczności
Warszawski Festiwal Filmowy
2020 – nominacja Najlepszy
Film

Valentina, 17-letnia Brazylijka, przeprowadza
się z matką na wieś. Mają plan, żeby zacząć wszystko od nowa. Aby uniknąć prześladowania i kłopotów, Valentina chce zapisać się do nowej szkoły pod imieniem
używanym w mediach społecznościowych i zachować w tajemnicy fakt, że jest transpłciowa.
Wszystko zaczyna się komplikować, kiedy szkoła wymaga w ramach rekrutacji podpisu drugiego rodzica...
Zagrana przez debiutującą transpłciową aktorkę Thiessę Woinbackk „Valentina” to ekranowe
odbicie wyzwań, którym muszą stawić czoło
młode osoby, by żyć wreszcie w zgodzie ze sobą.

Valentina, a 17-year-old transgender girl, moves
to the countryside of Brazil with her mother
Márcia to start fresh. To avoid being bullied in
her new school, Valentina tries to enroll with
her new name and hopes to be private about her
gender history. However, the girl and her mother quickly face dilemmas when the local public
high school needs a second parental signature
for enrollment…
Presenting trans actress Thiessa Woinbackk’s
debut in features, Valentina is a reflection of the
real life hardships that society forces a strong
young woman to endure and embrace who she is.

reżyseria/scenariusz: Cássio Pereira dos Santos, obsada:
Thiessa Woinbackk, Guta Stresser, Rômulo Braga, zdjęcia: Leonardo Feliciano, produkcja: Brazylia 2020, czas:
95 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Cássio Pereira dos Santos, cast:
Thiessa Woinbackk, Guta Stresser, Rômulo Braga, cinematography: Leonardo Feliciano, production: Brasil
2020, running time: 95 minutes, subtitles: polish/english

POLECA!
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Film pokazujący zupełnie nowy wymiar transpłciowości w kinie – walka o akceptację
odbywa się tutaj bowiem w kontekście edukacji, będącej kluczem do lepszej,
a w zasadzie jakiejkolwiek przyszłości.
Agnieszka Pilacińska, Magazyn „Replika”
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THE WHISPER OF THE JAGUAR
THE WHISPER OF THE JAGUAR
Cartagena Film Festival 2019 –
Najlepsza Reżyseria

Sebastiane, queerowa artystka, masturbuje się
w polu kukurydzy, nie wiedząc, że grozi jej
śmierć. Jej siostra, Ana, punkowa dziewczyna
z miasta, podąża śladem zmarłej, niosąc jej prochy przez lasy Amazonii. Z czasem jej wędrówka
zamienia się w podróż ku duchowemu wyzwoleniu. Na drodze do tego celu czeka ją wiele intrygujących spotkań i wyzwań, w których przeplatają się wątki kolonializmu, modernizacji
i aktualnej sytuacji politycznej Brazylii oraz całej Ameryki Łacińskiej. Jak mówi sama Ana,
w trakcie wyprawy „to nie ona przekracza granicę, ale granica przekracza ją samą”.

Sebastiane, a queer artist, penetrates herself in
a transgenic cornfield, unaware that death is
near. Her sister Ana, a punk girl from the city,
follows her steps carrying her ashes through the
Amazon on a quest that will become a spiritual
and sexually liberating experience. Her path is
filled with intriguing encounters and challenges
amid issues of colonialism, modernization and
the current political situation of Brazil and Latin America. As Ana says, “she doesn’t cross the
border, the border crosses herself ”.

reżyseria/scenariusz: Simon(e) Jaikiriuma Paetau, Thais
Guisasola, obsada: Thais Guisasola, Simon(e) Jaikiriuma
Paetau, Daniel Martins, muzyka: Aérea Negrot, Mad
Kate|the Tide, zdjęcia: Giovanna Pezzo, produkcja: Brazylia, Kolumbia, Niemcy 2019, czas: 80 minut, napisy:
polskie/angielskie

written and directed by: Simon(e) Jaikiriuma Paetau,
Thais Guisasola, cast: Thais Guisasola, Simon(e) Jaikiriuma Paetau, Daniel Martins, music: Aérea Negrot, Mad
Kate|the Tide, cinematography: Giovanna Pezzo, production: Brasil, Columbia, Germany 2019, running time:
80 minutes, subtitles: polish/english
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MY FIRST SUMMER
MY FIRST SUMMER

Historia dwóch dziewczyn, które spotykają się
na chwilę przed osiągnięciem emocjonalnej
dojrzałości i nawiązują przyjacielsko-miłosną
relację. Dwie młode, już utytułowane australijskie aktorki Markella Kavenagh i Maiah Stewardson wcielają się w Claudię i Grace, starające się
ukryć swój związek przed zaniepokojonymi dorosłymi tak długo, jak to możliwe.
– Ten przepięknie nakręcony film debiutującej
w pełnym metrażu Katie Found to ciche i powolne stadium straty, przyjaźni i pierwszej miłości. Śmiałe, ale i pełne szacunku spojrzenie
na delikatność pierwszego miłosnego pragnienia – Hattie Collins, „British Vogue”

A story of two teenage girls that find each other right when they’re on the precipice of emotional maturity and caught between love and
friendship. The accomplished young Australian
actresses Markella Kavenagh and Maiah Stewardson play Claudia and Grace, who try to keep
their relationship hidden away from anxious
adults for as long as possible.
– This beautifully shot coming-of-age drama
written and directed by Katie Found is a quiet, slow look at loss, friendship and first love.
A bold debut about gentle and fragile desire –
Hattie Collins, “British Vogue”

reżyseria/scenariusz: Katie Found, obsada: Arthur Angel,
Markella Kavenagh, Steve Mouzakis, Maiah Stewardson,
muzyka: Kyle Morton, zdjęcia: Matthew Chuang, produkcja: Australia 2020, czas: 80 minut, napisy: polskie

written and directed by: Katie Found, cast: Arthur Angel,
Markella Kavenagh, Steve Mouzakis, Maiah Stewardson,
music: Kyle Morton, cinematography: Matthew Chuang,
production: Australia 2020, running time: 80 minutes,
subtitles: polish
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PRIVATE DEATH OF LIZZY SIDDAL
PRIVATE DEATH OF LIZZY SIDDAL
Vancouver
Independent
Film
Festival
2021
–
Najlepsza
reżyserka
kobieta w filmie fabularnym

Piękny, ale i mroczny poemat o legendarnej
piękności Elizabeth Siddal, która pozowała
m.in. Johnowi Everettowi Millaisowi do słynnego obrazu „Ofelia”. Nieprzeciętna uroda,
burzliwy związek z malarzem i poetą Dantem
Gabrielem Rossettim, wielki, ale nieustannie
tłamszony talent oraz tragiczny finał to sedno
krótkiego, bo trwającego zaledwie 32 lata, niezwykle barwnego życia muzy prerafaelitów, która dopiero długo po śmierci doczekała się własnego miejsca w historii.
Niezakorzeniona w żadnym świecie Lizzie, ukazana przez reżyserkę jako prawie niema, wypełnia obraz i w sensie fizycznym, jako postać
grana niesłychanie naturalnie przez Caroline
Lopatynsky, i poprzez swoją poezję, która – płynąc z offu – towarzyszy powstającym na naszych
oczach obrazom pełnym ekspresji, barw i niepokoju.

The film is a beautiful, but also gloomy poem
about a legendary beauty Lizzie Siddal, who
modelled for John Everett Millais’ painting
„Ophelia”. The exceptional looks, turbulent relationship with a painter and poet Dante Gabriel
Rossetti, great, constantly suffocated by others
creative talent and a tragic finale are an essence
of a short, multi-colored life of the Pre-Raphaelite Brotherhood’s muse. Only after her death,
she has obtained the proper place in history.
Unrooted in any world Lizzie, showed by the
director as almost completely silent, fills out
the picture physically – as a protagonist depicted naturally by Caroline Lopatynsky, but also
through her poetry – in the form of the off-camera narration – which accompanies very expressive, colorful and unsettling images created in
front of our eyes.

reżyseria/scenariusz: Malga Kubiak, obsada: Caroline
Lopatynsky, Miro Kaminsky, Billy Morgan, Rafaello Domagala, Dominika Biernat, Strike, Andrzej Slodkowski,
zdjęcia: Malga Kubiak, Daria Infanti, AuMatt, produkcja:
Polska 2021, czas: 96 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Malga Kubiak, cast: Caroline
Lopatynsky, Miro Kaminsky, Billy Morgan, Rafaello Domagala, Dominika Biernat, Strike, Andrzej Slodkowski,
cinematography: Malga Kubiak, Daria Infanti, AuMatt,
production: Poland 2021, running time: 96 minutes, subtitles: polish/english
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SOMEONE LIKE ME
SOMEONE LIKE ME

Jedenaścioro Kanadyjczyków podejmuje wspólny
wysiłek, by pomóc młodemu gejowi w ucieczce
z pogrążonej w wewnętrznym konflikcie Ugandy. Nieoczekiwany wybuch pandemii i różnice
zdań co do dalszych działań testują jednak ich
zaangażowanie i stawiają przyszłość chłopaka
pod znakiem zapytania.
„Someone Like Me” śledzi równoległe losy
Drake’a, homoseksualnego uchodźcy z Ugandy,
i grupy nieznajomych z queerowej społeczności
Vancouver, zaangażowanych w proces przeniesienia chłopaka do Kanady. Towarzyszymy im
przez 12 miesięcy, podczas których próbują zdobyć dla siebie choć odrobinę wolności w świecie,
gdzie codziennie trzeba walczyć o prawo do istnienia, a samo przetrwanie jest już zwycięstwem.
OSTRZEŻENIE: film zawiera sceny ukazujące
homofobię i przemoc, dlatego może być nieodpowiedni dla niektórych widzów.

After 11 strangers unite to help a gay youth
escape life-threatening violence in Uganda, the
unexpected pandemic and conflicting opinions
over his best interests test the limits of their
commitment and jeopardize his fresh start in
Canada.
“Someone Like Me” follows the parallel journeys of Drake, a gay asylum seeker from Uganda, and a group of strangers from Vancouver’s
queer community who are tasked with supporting his resettlement in Canada. Together, they
embark on a year-long quest for personal freedom, revealing how in a world where one must
constantly fight for the right to exist, survival
itself becomes a victory.

reżyseria/scenariusz: Steve J. Adams, Sean Horlor, produkcja: Kanada 2021, czas: 81 minut, napisy: polskie

written and directed by: Steve J. Adams, Sean Horlor,
production: Canada 2021, running time: 81 minutes,
subtitles: polish

Pokazy filmu przy wsparciu
Ambasady Kanady w Polsce
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POMAGA ROCZNIE SETKOM
OSÓB LGBT
ŻYĆ GODNIE I BEZPIECZNIE

Dziękujemy za
Wasze wsparcie
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MORGANA

MORGANA

Artystyczny portret 50-letniej pani domu, która wymyśla się na nowo, zostając gwiazdą feministycznych filmów. Skrajnie samotna i głodna
bliskości Morgana umawia się z sex-workerem,
by zaznać odrobiny intymności, zanim zakończy swoje życie. Wydarzenia przybierają jednak
nieoczekiwany obrót, gdy spotkanie z mężczyzną otwiera przed nią zupełnie nowy świat osobistej i seksualnej wolności.
Gdy kobieta dowiaduje się o konkursie filmowych debiutów erotycznych, postanawia nakręcić film, a także w nim zagrać – tak rozpoczyna
się przygoda, która zmieni jej życie na zawsze.
Sztuka i rzeczywistość stają się w rękach Morgany narzędziami artystycznej ekspresji, sposobem na kreatywne oczyszczenie i poradzenie
sobie z demonami przeszłości.

The film is an artistic portrait of a 50-year-old
housewife, who re-invents herself as a feminist
star. Desperately lonely and starved of intimacy,
Morgana books a male escort for one last hurrah before ending it all. Her final night takes an
unexpected turn when her relationship with the
escort opens up a new world of personal and
sexual freedom.
After hearing about a competition for first time
erotic filmmakers, Morgana
directs and stars in a film about her own story –
and the great journey begins, changing her life
forever. Life merges with art as the woman uses
erotic filmmaking as a tool for creative catharsis,
while struggling with demons from her past.

reżyseria: Isabel Peppard, Josie Hess, muzyka: Jordan
Gilmour, zdjęcia: Josie Hess, Isabel Peppard, produkcja:
Australia 2019, czas: 71 minut, napisy: polskie

directed by: Isabel Peppard, Josie Hess, music Jordan
Gilmour, cinematography: Josie Hess, Isabel Peppard,
production: Australia 2019, running time: 71 minutes,
subtitles: polish
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KRÓLOWA IRLANDII
THE QUEEN OF IRELAND
Czech Gay and Lesbian
Film Festival 2016 – Nagroda
Publiczności – Najlepszy Film
Dublin Film Critics Circle
Awards 2015 – Najlepszy
Film Irlandzki / Najlepszy
Dokument

„Królowa Irlandii” (The Queen of Ireland)
to wielokrotnie nagradzany dokument o życiu i działalności Panti Bliss, najbardziej znanej
irlandzkiej drag queen oraz aktywistki LGBT+.
Jej walka na rzecz równości oraz eliminacji
homofobii w społeczeństwie irlandzkim zauważona została na całym świecie.

„The Queen of Ireland” is an award-winning
documentary about the life of Panti Bliss, the
most famous Irish drag queen and LGBT+ activist. Her fight for equality and against homophobia in the Irish society was acknowledged
and appreciated worldwide.

reżyseria: Conor Horgan, scenariusz: Conor Horgan,
Phillip McMahon, Rory O’Neill, obsada: Declan Buckley, Phillip McMahon, Una Mullally, David Norris, Rory
O’Neill, Niall Sweeney, muzyka: Michael Fleming, zdjęcia: Kate McCullough, produkcja: Irlandia 2015, czas: 90
minut, napisy: polskie

directed by: Isabel Peppard, Josie Hess, music Jordan
Gilmour, cinematography: Josie Hess, Isabel Peppard,
production: Australia 2019, running time: 71 minutes,
subtitles: polish

Pokazy filmu przy wsparciu
Ambasady Irlandii w Polsce
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I AM SAMUEL

I AM SAMUEL

Samuel urodził się na kenijskiej wsi, gdzie tradycja jest ważniejsza od czegokolwiek innego.
Łączą go bliskie relacje z matką, ale już ojciec,
pastor lokalnej społeczności, nie rozumie, dlaczego syn wciąż się nie ożenił. Po wyprowadzce
do miasta Samuel zakochuje się w Aleksie, znajdując wreszcie swoje miejsce na ziemi. Ich miłość rozwija się wbrew obowiązującemu prawu,
które kryminalizuje związki osób tej samej płci.
Mimo groźby przemocy i odrzucenia, Samuel
i Aleks próbują funkcjonować w obu światach,
prywatnym i publicznym, szukając w nich podobnej akceptacji.
„Nie mogę być w pełni sobą. To tak, jakby inni
widzieli tylko część mnie” – Aleks, „I Am Samuel”
„To uroczy, bardzo szczery i surowy film, pełen
bohaterów, którzy przyciągają uwagę, nie udając
nikogo innego niż są” – Neela Ghoshal, Senior
Researcher, Human Rights Watch

Samuel grew up in the Kenyan countryside,
where tradition is valued above all else. He is
close to his mother but his father, a local pastor, doesn’t understand why he isn’t married
yet. After moving to Kenya’s capital in search
of work and a new life, Samuel falls in love with
Alex and finds community and belonging. Their
love thrives despite the fact that Kenyan laws
criminalize anyone who identifies as LGBTQ+.
Despite threats of violence and rejection, Samuel and Alex move between their co-existing
worlds, hoping to win acceptance in both.
“I can’t really be myself. It’s like they’re seeing
just half of who I am.” – Alex, “I Am Samuel”
“This is a lovely film, very honest, very raw, with
characters who are compelling in how real they
are.” – Neela Ghoshal, Senior Researcher, LGBT
Rights, Human Rights Watch

reżyseria: Pete Murimi, scenariusz: Pete Murimi, Ricardo
Acosta, muzyka: Eric Wainaina, produkcja: Kenia 2020,
czas: 69 minut, napisy: polskie/angielskie

directed by: Pete Murimi, written by: Pete Murimi, Ricardo Acosta, music: Eric Wainaina, production: Kenya
2020, running time: 69 minutes, subtitles: polish/english
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DEAR FREDY

DEAR FREDY

Fredy Hirsch, niemiecki Żyd i homoseksualny
mężczyzna, miał zaledwie 19 lat, kiedy ogłoszono ustawy norymberskie. Wtedy postanowił
wyemigrować do Czechosłowacji. Został tam
nauczycielem wychowania fizycznego w żydowskim klubie Makkabi Brno i szybko stał się
ważną postacią w życiu swoich uczniów. Po deportacji Żydów do Getta Theresienstadt objął
opiekę nad ponad czteroma tysiącami młodych
ludzi. We wrześniu 1943 roku został przetransportowany do obozu Auschwitz-Birkenau,
ale nie poddał się. Przekonał doktora Mengele do stworzenia osobnego baraku dla dzieci i młodzieży w obozie rodzinnym dla Żydów
z Theresienstadt.
Fredy Hirsch to kolejna osoba, której życie stało się świadectwem losów homoseksualnej społeczności w czasie II wojny światowej.

Fredy Hirsch was born in Germany, a proud Jew
and openly gay man, he was 19 years old when
the Nuremberg Laws were published, he fled
from Germany to the Czech Republic. He began
activities as a sports teacher in Jewish youth club,
and soon dealt with over 4,000 youth. When he
arrived in Auschwitz, Fredy did not succumb to
despair. He persuaded Mengele to set up a daycare center for children and youth and granted
some 600 children their final moments of happiness. It might be that in Auschwitz, for the
first time in his life, Fredy Hirsch didn’t experience homophobia. He had a lover, he was out
and people loved him for all the good he did.
Together with members of the underground in
Auschwitz, he planned a revolt that never came
to pass, following his death, which remains a
mystery, and which Rubi Gat’s film attempts to
reveal. The story of Fredy Hirsch is another link
in the history of the gay community.

reżyseria: Rubi Gat, muzyka: Ido Goldberg, animacja:
Mind The Gap Animation, produkcja: Izrael 2017, czas: 74
minuty, napisy: polskie/angielskie

directed by: Rubi Gat, music: Ido Goldberg, animation:
Mind The Gap Animation, production: Israel 2017, running time: 74 minutes, subtitles: polish/english
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TRANSKIDS

TRANSKIDS

16-letni Noam przyszedł na świat w ciele kobiety i uczył się w żeńskiej szkole prowadzonej
przez duchownych. 16-letni Ofri zawsze był
„tą fajną dziewczyną, biegającą z chłopakami
za piłką”. 16-letnia Romy urodziła się wprawdzie jako biologiczny chłopak w świeckiej rodzinie, ale gdy tylko zaczęła bawić się lalkami,
rodzice wysłali ją do religijnej szkoły. 17-letni
Liron długo ukrywał się pod warstwą mocnego
makijażu i błyszczących kostiumów, zanim zyskał odwagę do skonfrontowania się z prawdą
o sobie samym.
„Transkids” to efekt czteroletniej dokumentacji
życia czwórki nastolatków i ich rodzin, rzucający nowe światło na problemy społecznego
i osobistego wpływu, jaki wywiera na osobach
transpłciowych najbliższe otoczenie. Uzgodnienie płci w młodym wieku wzbudza wciąż
kontrowersje na całym świecie, nie tylko we
współczesnym, zmilitaryzowanym Izraelu,
gdzie powstawał film. Jednak ten – naturalnie
trudny – proces, to nie jedyne wyzwanie z jakim muszą sobie radzić ludzie na tak wczesnym
etapie życia.

Noam, 16, was born as a girl to a religious family
in a settlement in Samariah and studied at an
all-girl religious school; Ofri, 16, always was the
cool girl who played soccer with the boys, but
inside he always knew he was a boy. Romy, 16,
was born as a boy to a secular family but as soon
as she started playing with dolls, her parents signed her up to a religious school. Liron, 17, grew
up hiding behind different costumes, including
a phase of heavy makeup, and shiny dresses, before he was ready to face his true self.
“Transkids” is the result of four years of intimate
and deep documentation of four teenagers and
their families, shedding a brand new light on the
personal and social impacts and implications of
youth gender re-assigning – a subject which
has been and still is controversial and delicate
worldwide, and even more so in a militarized
Israel. However, the naturally charged gender
transformation is not the only challenge in these
teenagers’ lives.

reżyseria/scenariusz: Hilla Medalia, obsada: Romy Abergel, Noam Kaniel, Liron Matzas, Ofri Shemesh, muzyka: Ran Bagno, zdjęcia: Avner Shahaf, produkcja: Izrael
2020, czas: 103 minuty, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Hilla Medalia, cast: Romy Abergel, Noam Kaniel, Liron Matzas, Ofri Shemesh, music:
Ran Bagno, cinematography: Avner Shahaf, production:
Israel 2020, running time: 103 minutes, subtitles: polish/
english
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7-MY SIERPNIA

7TH OF AUGUST
Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film” 2021
– specjalne wyróżnienie (krótkometrażowe dokumenty)
Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa
Brzegi” w Kazimierzu Dolnym
2021 – II Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Filmów
Krótkometrażowych

7 sierpnia 2020 roku w Warszawie odbyła się
demonstracja solidarnościowa w obronie Margot, aktywistki LGBT, aresztowanej w związku ze zniszczeniem homofobicznej ciężarówki,
która od 2018 roku krąży po ulicach polskich
miast. Doszło wtedy do głośnych, pokazowych
zatrzymań, w wyniku których 48 uczestniczek
i uczestników protestu trafiło do aresztu. Wśród
nich bohaterki i bohaterzy filmu – Kajetan, Kamila, Krem oraz Julia i jej partnerka. Ich historie
pozwalają zrozumieć i odczuć, jaką cenę za homofobię i transfobię władzy płaci nieheteronormatywna część polskiego społeczeństwa. A także – w jakiej sytuacji znalazł się ruch na rzecz
praw osób LGBT.

On the 7th of August 2020, 2,000 people protested in Warsaw in solidarity with Margot,
LGBT activist arrested in connection with the
attack on a van plastered with homophobic language – a common sight on the streets of Polish cities since 2018. 48 manifestation attendants were arrested that day. Among them were
people who speak in this film: Kajetan, Kamila,
Krem, and Julia with her partner. Their stories
help us understand what is the cost of being
nonheteronormative members of Polish society
with a deeply homophobic and transfobic government, and what is the actual situation of the
pro-LGBT movement in this country.

reżyseria: Michał Bolland, scenariusz: Michał Bolland,
Szymon Ziegler, muzyka: Kasia Lins, Karol Łakomiec, zdjęcia: Karol Łakomiec, produkcja: Polska 2020, czas: 30
minut, napisy: angielskie

directed by: Michał Bolland, written by: Michał Bolland,
Szymon Ziegler, music: Kasia Lins, Karol Łakomiec, cinematography: Karol Łakomiec, production: Poland 2020,
running time: 30 minutes, subtitles: english

POLECA!
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W historiach czwórki bohaterów „tęczowej nocy” przyglądamy się tym wydarzeniom
nie przez pryzmat suchych faktów, a przez doświadczenie emocjonalne i godność
przedstawianych osób.
Daniel Oklesiński, Magazyn „Replika”
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TAXI ZUM KLO

Berlin Zachodni, rok 1980. Frank prowadzi
podwójne życie. Za dnia znany jest jako Pan
Ripploh, oddany nauczyciel w państwowej szkole. Lubi swoją pracę, uczniów i kolegów, ale nie
robi nic więcej poza tym, co jest od niego wymagane. W nocy i w weekendy, znany jako Peggy, poszukuje anonimowego seksu.
Wszystko jednak może się zmienić, kiedy poznaje Bernda. Zaczyna się od przypadkowego spotkania, ale Bernd szybko wprowadza się
do mieszkania Franka. Snują plany o wspólnej przyszłości. Bernd marzy o domu na wsi.

Frank go kocha, jednak nie może zrezygnować
z anonimowego seksu. Berndowi oczywiście to
się nie podoba, ale nie może go powstrzymać.
Wybuchają kolejne kłótnie, które w końcu skłaniają Franka do przemyślenia całego życia, we
wszystkich jego aspektach.
– Krok milowy w historii wolności słowa i reprezentacji gejów w kinie – „Observer”
– Poruszająca komedia o pożądaniu i poszukiwaniu intymności – „Daily Telepraph”

reżyseria/scenariusz: Frank Ripploh, obsada: Frank Ripploh, Bernd Broaderup, Orpha Termin, Peter Fahrni,
muzyka: Hans Wittstatt, zdjęcia: Horst Schier, produkcja: Zachodnie Niemcy 1980, czas: 98 minut, napisy:
polskie

written and directed by: Frank Ripploh, cast: Frank Ripploh, Bernd Broaderup, Orpha Termin, Peter Fahrni,
music: Hans Wittstatt, cinematography: Horst Schier,
production: West Germany 1980, running time: 98 minutes, subtitles: polish

POLECA!

Zabawny, bezpruderyjny obraz gejowskiego środowiska Berlina końca lat 70, czasów
przed epidemią HIV/AIDS. Dla tych wszystkich, którzy są ciekawi, jak wyglądali i co
robili geje w ubiegłym stuleciu, pozycja obowiązkowa.
Bartosz Żurawiecki, Magazyn „Replika”

Pokaz filmu przy wsparciu
Goethe Institut w Warszawie
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BILDNIS EINER TRINKERIN

Ona, kobieta o wyjątkowej, klasycznej urodzie
i idealnych proporcjach, jakby zdjęta z obrazów Rafaela, stworzona, by wcielać się w Medeę, Madonnę, Beatrycze, Ifigenię lub Aspazję,
opuszcza pewnego zimowego dnia Villę Rotonda i kupuje wilczy bilet do Berlina. Chce zapomnieć o swojej przeszłości i skupić się na jednej
rzeczy, czymś należącym wyłącznie do niej. Berlin, w którym będzie zupełnie anonimowa, wydaje się najlepszym miejscem na zrealizowanie
tego planu. Jej namiętnością jest alkohol – żyje,
aby pić i pije, aby żyć. Teraz chce robić to w każdym miejscu, w którym się pojawi.
– Mamy do czynienia z kimś pozbawionym
imienia, pochodzącym znikąd i udającym się

w osobliwą podróż po Berlinie, której przystanki definiuje zamiłowanie do mocnych trunków.
Film opowiada o eksploracji nieznanego, śmierć
i destrukcja czekają na końcu drogi – a jest to
droga ku ekstremalnym doznaniom i narcystycznym granicom „własnego ja” – Ulrike Ottinger, reżyserka.

reżyseria/scenariusz: Ulrike Ottinger, obsada: Tabea
Blumenschein, Lutze, Magdalena Montezuma, Orpha
Termin, muzyka: Peer Raben, zdjęcia: Ulrike Ottinger,
produkcja: Zachodnie Niemcy 1979, czas: 108 minut,
napisy: polskie

written and directed by: Ulrike Ottinger, cast: Tabea
Blumenschein, Lutze, Magdalena Montezuma, Orpha
Termin, music: Peer Raben, cinematography: Ulrike Ottinger, production West Germany 1979, running time:
108 minutes, subtitles: polish

Pokaz filmu przy wsparciu
Goethe Institut w Warszawie
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WESTLER

Jest rok 1985, cztery lata do upadku muru berlińskiego. Felix z Zachodniego Berlina zakochuje się w Thomasie, który mieszka po wschodniej
stronie muru. Przez pewien czas chłopcy utrzymują swoją relację dzięki temu, że Felix przyjeżdża na wschodnią stronę. Jednak godzina policyjna zmusza go za każdym razem do powrotu,
zanim nastanie wieczór. Kiedy służby socjalistycznych Niemiec stają się podejrzliwe, Thomas postanawia, że ucieknie na Zachód.
„Westler” to pierwszy pełnometrażowy film
Wielanda Specka, legendy niemieckiej kultury LGBT+. To Wieland Speck razem z Manfredem Salzbergiem ustanowił nagrodę Teddy, którą nagradzane są queerowe filmy na Festiwalu
w Berlinie od 1987 roku. Sam też przez 15 lat

programował sekcję Panorama Berlinale i sprowadzał filmy LGBT z całego świata. „Westler” to
jego osobista historia. Początkowo film miał pomóc wyjechać na Zachód jego chłopakowi, który mieszkał we Wschodnim Berlinie. Udało mu
się to zrobić zanim skończyły się zdjęcia i ostatecznie w filmie wystąpił inny aktor.

reżyseria: Wieland Speck, scenariusz: Egbert Hörmann,
Wieland Speck, obsada: Sigurd Rachman, Rainer Strecker, Andy Lucas, Frank Rediess, muzyka: Engelbert Rehm,
zdjęcia: Klemens Becker, produkcja: Zachodnie Niemcy
1985, czas: 94 minuty, napisy: polskie

directed by: Wieland Speck, written by: Egbert Hörmann,
Wieland Speck, cast: Sigurd Rachman, Rainer Strecker,
Andy Lucas, Frank Rediess, music: Engelbert Rehm, cinematography: Klemens Becker, production: West Germany
1985, running time: 94 minutes, subtitles: polish

Pokaz filmu przy wsparciu
Goethe Institut w Warszawie
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ZYGFRYD

Lata międzywojenne. Do prowincjonalnego
miasta przybywa wędrowny cyrk, którego dyrektorem jest Waldo (Jan Nowicki). Jego żona,
Maria (Maria Pakulnis), romansuje z młodym
akrobatą Zygfrydem (Tomasz Hudziec). Podczas występów chłopiec zwraca na siebie uwagę
starszego pana – estety i humanisty o wszechstronnych zainteresowaniach – Stefana Drawicza (Gustaw Holoubek). Drawicz wprowadza
Zygfryda w świat kultury i sztuki, zaszczepia mu
pojęcie sensu istnienia. Oszołomionemu akrobacie przestaje wystarczać cyrk, Maria budzi
jego niechęć, Waldo – pogardę...
Film oparty na motywach prozy Jarosława
Iwaszkiewicza, był pierwszym polskim filmem
fabularnym z otwarcie homoseksualnym bohaterem.

reżyseria/scenariusz: Andrzej Domalik, obsada: Gustaw
Holoubek, Tomasz Hudziec, Maria Pakulnis, Jan Nowicki, Adam Ferency, muzyka: Robert Satanowski, zdjęcia: Grzegorz Kędzierski, produkcja Polska 1986, czas: 91
minut, wersja PL
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written and directed by: Andrzej Domalik, cast: Gustaw
Holoubek, Tomasz Hudziec, Maria Pakulnis, Jan Nowicki,
Adam Ferency, muzyka: Robert Satanowski, cinematography: Grzegorz Kędzierski, production Poland 1986, running
time: 91 minutes, PL

NADZÓR

Klara (Ewa Błaszczyk) za udział w aferze gospodarczej zostaje skazana na dożywocie.
Z własnego wesela trafia do więzienia, rodzi
dziecko, które zostaje oddane pod opiekę teściowej. Oswaja się z więzienną rzeczywistością, z permanentną obecnością współwięźniarek o różnych charakterach. Podlega wpływom
funkcjonariuszek usiłujących podporządkować
sobie uwięzione kobiety. Przybycie młodej studentki Justyny i jej postawa otwiera oczy Klarze.
Zaczyna pojmować konieczność walki o godność i o prawa do dziecka.
Film jest oparty na autentycznym zdarzeniu,
pokazuje bez retuszu brutalne życie za kratami.
Pobudza do refleksji na temat granic wolności
ludzkiej, sprawiedliwości i istoty człowieczeństwa.
Film czekał na swoją premierę 2 lata. Zakazany przez cenzurę, uchodził za jeden z bardziej

poszukiwanych filmów drugiego obiegu. Początkowo – jako politycznie niejednoznaczny
– pokazywany był tylko w kinach studyjnych
i Dyskusyjnych Klubach Filmowych. Dopiero
pod koniec lat osiemdziesiątych trafił do szerszego rozpowszechniania.

reżyseria/scenariusz: Wiesław Saniewski, obsada: Ewa
Błaszczyk, Teresa Sawicka, Grażyna Szapołowska, Gabriela Kownacka, Justyna Kulczycka, Ewa Szykulska,
Elżbieta Zającówna, Ewa Dałkowska, Adam Ferency,
Małgorzata Pieczyńska, Ewa Ziętek, muzyka: Przemysław Gintrowski, zdjęcia: Witold Adamek, produkcja: Polska 1983, czas: 118 minut, wersja PL

written and directed by: Wiesław Saniewski, cast: Ewa
Błaszczyk, Teresa Sawicka, Grażyna Szapołowska, Gabriela Kownacka, Justyna Kulczycka, Ewa Szykulska, Elżbieta
Zającówna, Ewa Dałkowska, Adam Ferency, Małgorzata
Pieczyńska, Ewa Ziętek, music: Przemysław Gintrowski,
cinematography: Witold Adamek, production: Poland
1983, running time: 118 minutes, wersja PL
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POŻEGNANIE JESIENI

Przepełniony erotyzmem i duchem szaleństwa porywający obraz świata w obliczu katastrofy. Młody dekadent Atanazy Bazakbal (Jan
Frycz) nawiązuje perwersyjny romans z jasnowłosą Helą Bertz (Maria Pakulnis), córką potężnego finansisty. W międzyczasie Atanazy zaręcza się z polską szlachcianką Zofią Osłabędzką.
Aby poinformować o tym niczego nieświadomą
Helę, wyrzuca z pałacu księcia Prepudrecha, narzeczonego Heli. Ten, rozjuszony wzywa go na
pojedynek. Tymczasem do pałacu zbliżają się
zbrojne oddziały wroga...
Brawurowa adaptacja powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza pod tym samym tytułem,
okrzyknięta mianem pierwszego filmu postkomunistycznego i postmodernistycznego.

reżyseria: Mariusz Treliński, scenariusz: Wojciech Nowak,
Janusz Wróblewski, Mariusz Treliński, obsada: Jan Frycz,
Maria Pakulnis, Jan Peszek, Henryk Bista, Grażyna Trela,
muzyka: Michał Urbaniak, zdjęcia: Jarosław Żamojda,
produkcja: Polska 1990, czas: 98 minut, wersja PL
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directed by: Mariusz Treliński, written by: Wojciech Nowak,
Janusz Wróblewski, Mariusz Treliński, cast: Jan Frycz, Maria
Pakulnis, Jan Peszek, Henryk Bista, Grażyna Trela, music:
Michał Urbaniak, cinematography: Jarosław Żamojda, production: Poland 1990, running time: 98 minutes, PL

Padowski Artisan Candles zrodziło się z potrzeby tworzenia
i otaczania się pięknem. Doświadczenia zbierane przez
długi czas kreatywnej pracy, spotkań z inspirującymi ludźmi
oraz głód nowych wyzwań zaowocowały powstaniem
autorskiej marki produkującej świece.
Krzysztof Padowski
12. LGBT Film Festival 2021

www.padowski.pl
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GAY SHORTS I

GAY SHORTS I / (99’)

SPARKS
Po roku od śmierci swojego brata-bliźniaka,
homofob Amit wraca do rodzinnego domu.
Na miejscu odkrywa, że mieszka tam partner
zmarłego na AIDS Yoniego.

Homophobic Amit returns home; a year after
the death of his twin brother, Yoni, who died
of AIDS. He is surprised to find out that Daniel,
his twin’s ex-partner, lives with his family.

reżyseria/scenariusz: Netta Shalev, obsada: Jordan
Tiger, Salit Achi-Miriam, Ido Vaknin, Nicole Harshefi,
muzyka: Ahiad Ohali, zdjęcia: Michael Poretski, produkcja: Izrael 2020, czas: 25 minut, napisy: polskie/
angielskie

written and directed by: Netta Shalev, cast: Jordan
Tiger, Salit Achi-Miriam, Ido Vaknin, Nicole Harshefi,
music: Ahiad Ohali, cinematography: Michael Poretski,
production: Israel 2020, running time: 25 minut, subtitles: polish/english

HANDS AND WINGS
Z powodu swojej niepełnosprawności Woo-Sung nie może swobodnie posługiwać się rękami. Nie potrafi więc samodzielnie realizować
swoich seksualnych pragnień. Matka próbuje
mu pomóc, ale to dla niego za wiele...

An adolescent boy Woo-Sung is unable to move
his hands freely due to physical disabilities. So
he can’t solve his sexual desire alone. His mother tries to help him, but one day he refuses
mother’s help.

reżyseria/scenariusz: Sungbin Byun, obsada: Seonghun Hong, Wookyum Kim, Geumsoon Kim, muzyka:
Kangmin Lee, produkcja: Korea Południowa 2019, czas:
15 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Sungbin Byun, cast: Seonghun
Hong, Wookyum Kim, Geumsoon Kim, music: Kangmin
Lee, production: Korea Południowa 2019, running time:
15 minut, subtitles: polish/english
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RIO
Sześć lat po przeżyciu namiętnego romansu
Bruno i Franco spotykają się w mieście o nazwie Río Ceballos. Podczas spędzanego wspólnie dnia dyskutują o swoim byłym związku.
Konflikty i nieporozumienia wieku nastoletniego wracają w zmienionej formie, a mężczyźni odkrywają, że ich młodzieńczy związek
mógł być o wiele ważniejszy niż dotąd myśleli.

Six years after Bruno and Franco first met and
shared a passionate affair, they encounter each
other again in the city of Río Ceballos. During a
day spent together, they exchange thoughts and
ideas about their previous behavior towards
sexuality. The conflicts they had in their teens
soon begin to unveil and they discover that a
youthful relationship might be more important
than it seemed.

reżyseria/scenariusz: Marco Buontempo, obsada: Iván
Nicolai, Facundo Cáceres Rojo, muzyka: Mayra Tomás,
zdjęcia: Matías Sánchez Cáceres, produkcja: Argentyna
2020, czas: 24 minuty, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Marco Buontempo, cast: Iván
Nicolai, Facundo Cáceres Rojo, music: Mayra Tomás,
cinematography: Matías Sánchez Cáceres, production:
Argentina 2020, running time: 24 minutes, subtitles:
polish/english

FAG
Thomas odkrywa swoje uczucia do Estebana,
kolegi ze szkoły. Plotka o „inności” chłopaka
rozchodzi się z prędkością światła, a on sam
zaczyna odczuwać na sobie spojrzenia innych
uczniów.

Thomas, a 17-year-old high school student,
finds himself attracted to Esteban, another boy
from his school. The rumor of Thomas’s queerness is spreading fast, and he begins to suffer the
gaze of others.

reżyseria/scenariusz: Olivier Lallart, obsada: Paul Gomerieux, Jacques Lepesqueur, Yannis Perrier-Gustin,
Henri Flesselle, muzyka: Mekias, J. Zeus, zdjęcia: Arthur
Bourdaud, Anne-charlotte Henry, produkcja: Francja
2019, czas: 35 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Olivier Lallart, cast: Paul Gomerieux, Jacques Lepesqueur, Yannis Perrier-Gustin,
Henri Flesselle, music Mekias, J. Zeus, cinematography:
Arthur Bourdaud, Anne-charlotte Henry, production:
France 2019, running time: 35 minut, subtitles: polish/
english
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GAY SHORTS II
GAY SHORTS II / (92’)

TWO MEN BY THE SEA
Po opuszczeniu Brazylii, César spotyka Martina w opustoszałej kawiarni w estońskim Tallinie. Mężczyźni mają przed sobą tylko płynny
bezkres morza...

After leaving Brazil, César meets Martin at an
empty cafe in Tallinn, Estonia. In front of them,
the uncertain infinity of the sea.

reżyseria/scenariusz: Gabriel Motta, muzyka: Dmitry
Natalevich, Kevin Agnes, Felipe “Fappo” Apolônio,
Jonts Ferreira, Kevin Agnes, zdjęcia: Oliver Schwamb,
produkcja: Brazylia 2020, czas: 17 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Gabriel Motta, music: Dmitry Natalevich, Kevin Agnes, Felipe “Fappo” Apolônio,
Jonts Ferreira, Kevin Agnes, cinematography: Oliver
Schwamb, production: Brasil 2020, running time: 17 minutes, subtitles: polish/english

VINCENT AVANT MIDI (VINCENT BEFORE NOON)
Ojciec składa synowi nieoczekiwaną wizytę po
latach konfliktu, spotykając się z wybuchem
gniewu. Wszystko zmienia się jednak, gdy ten
pierwszy wyjawia prawdziwy powód odwiedzin...

A father pays his son a visit after years of conflict. The son reacts violently to that intrusion.
Everything changes when the father reveals the
true reason of his visit.

reżyseria: Guillaume Mainguet, scenariusz: Guillaume
Mainguet, Yona Rozenkier, obsada: Jacques Bonnaffé,
Mathias Labelle, Martin Buraud, muzyka: Erwan Foucault, produkcja: Francja 2019, czas: 17 minut, napisy:
polskie/angielskie

directed by: Guillaume Mainguet, written by: Guillaume Mainguet, Yona Rozenkier, cast: Jacques Bonnaffé,
Mathias Labelle, Martin Buraud, music: Erwan Foucault, produkcja: France 2019, running time: 17 minutes,
subtitles: polish/english
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NEXT OF KIN
Liam, młody Brytyjczyk staje się ofiarą systemu, który odmawia mu prawa do istnienia
i skazuje na zapomnienie po nagłej śmierci
jego partnera, Bena.

Liam, a young, gay, British guy, becomes the
victim of the system which denies his existence
and throws him into oblivion following the sudden collapse of his partner, Ben.

reżyseria/scenariusz: Dean Marriott, obsada: Jack Parr,
Ray Calleja, Florian Anderer, Maya Henselek, Tania
Carlin, Yvette Gregory, muzyka: Alan Spiljak, Sébastien
Huet, zdjęcia: Julian Voltmann, produkcja: Wielka Brytania 2020, czas: 11 minut, napisy: polskie

written and directed by: Dean Marriott, cast: Jack Parr,
Ray Calleja, Florian Anderer, Maya Henselek, Tania Carlin, Yvette Gregory, music: Alan Spiljak, Sébastien Huet,
cinematography: Julian Voltmann, production: Great
Britain 2020, running time: 11 minutes, subtitles: polish

VIRGIN MY ASS
Ophir prosi Harela o małą przysługę, która
pozwoli mu poczuć się „normalnym gejem”.
No, może o coś więcej niż przysługę... Podczas
spędzonej wspólnie nocy obaj nauczą się wiele
o intymności.

Ophir asks Harel for a small favour that might
make him feel like a normal gay guy. OK, maybe not that small a favour. During the night the
two will spend in bed, they will learn a small
lesson in intimacy.

reżyseria/scenariusz: Adar Sigler, obsada: Tom Chodorov, Avi Sarussi, muzyka: Neal Gibbs, zdjęcia: Omer
Weiss, produkcja: Izrael 2020, czas: 17 minut, napisy:
polskie/angielskie

written and directed by: Adar Sigler, cast: Tom Chodorov, Avi Sarussi, music: Neal Gibbs, cinematography:
Omer Weiss, production: Israel 2020, running time: 17
minutes, subtitles: polish/english

FERNÁNDEZ PRATSCH
Wyjątkowy, wolny i niezwykle ekscentryczny:
oto Serafin, Hiszpan, który w czasie reżimu
generała Franco zostaje zesłany do Niemiec.
60 lat później opowiada nam razem z mężem
Michaelem o swoich wspomnieniach i marzeniach.

Unique, free and eccentric: this is Serafin, a
Spaniard who, during the Franco regime, went
into exile in Germany. Sixty years later he tells
us, along with his husband, Michael, his memories and dreams to fulfill.
written and directed by: Emiliano Spampinato, cast:
Serafín Fernandez, Michael Pratsch, Javier Amann, music: Moisés Álvarez, production: Germany 2020, running
time: 30 minut, subtitles: polish/english

reżyseria/scenariusz: Emiliano Spampinato, obsada:
Serafín Fernandez, Michael Pratsch, Javier Amann,
muzyka: Moisés Álvarez, produkcja: Niemcy 2020, czas:
30 minut, napisy: polskie/angielskie
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LESBIAN SHORTS
LESBIAN SHORTS / (82’)

COLADA (THE WASH IN LOVE)
Maria kocha się w swojej sąsiadce, Susanie. Chce María is in love with her neighbor Susana. She
sprawić, by kobieta odwzajemniła jej uczucia, ale wants to make her fall in love, but she only
spotyka ją tylko przy rozwieszaniu prania.
meets her on the landing, where they tend the
laundry.
reżyseria/scenariusz: Ibon Hernando, obsada: Teresa Grau,
Clara Navarro, Alfons Nieto, Alejandra G. Sevares, muzyka: „Libiamo ne ́lieti calici” (Giuseppe Verdi). Interpretada/Performed: Dani Bravo, zdjęcia: José Miguel Guijarro,
produkcja: Hiszpania 2020, czas: 10 minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Ibon Hernando, cast: Teresa
Grau, Clara Navarro, Alfons Nieto, Alejandra G. Sevares,
music: “Libiamo ne ́lieti calici” (Giuseppe Verdi). Interpretada/Performed: Dani Bravo, cinematography: José
Miguel Guijarro, production: Spain 2020, running time:
10 minutes, subtitles: polish/english

DEINE SCHÖNE GESTALT (BEAUTIFUL YOU)
Christine, próbująca na wszelkie sposoby przywrócić głos swojej niemej córce, spotyka Leonore. Skupiona na obowiązkach rodzinnych kobieta
staje się coraz bardziej świadoma własnej nieumiejętności wyrażania wewnętrznych pragnień.

While Christine tries in vain to get her mute
daughter to speak again, she meets Leonore.
Focused on duties of family life, Christine becomes increasingly conscious of how her own
speechlessness prevents her from expressing
her own desires.

reżyseria/scenariusz: Bernadette Kolonko, obsada: Lucy
Wirth, Birgit Unterweger, Emma Satzger, Daniel Wagner,
Ursula Maria Burkhart, muzyka: Franziska May, zdjęcia:
Carolina Steinbrecher, produkcja: Niemcy 2020, czas: 19
minut, napisy: polskie/angielskie

written and directed by: Bernadette Kolonko, cast:
Lucy Wirth, Birgit Unterweger, Emma Satzger, Daniel
Wagner, Ursula Maria Burkhart, music: Franziska May,
cinematography: Carolina Steinbrecher, production:
Germany 2020, running time: 19 minutes, subtitles: polish/english

12. LGBT Film Festival 2021

49

REGARDE PASSER MON FANTÔME (SEE MY GHOST PASSING AWAY)
Gdzieś na granicy marzeń sennych i koszmarów Between dreams and nightmares, Lilith sees the
Lilith widzi ducha utraconej miłości. Zachwyca- ghost of her lost love. A visually astonishing,
jące wizualnie, enigmatyczne ghost story o nasto- enigmatic ghost story of an adolescent desire.
letnich uczuciach.
written and directed by: Yann Pichot, cast: Lilith Grareżyseria/scenariusz: Yann Pichot, obsada: Lilith Grasmug, Lisha Pu, muzyka: Tratenwald (Léonie Floret), zdjęcia: Charles-Hubert Morin, produkcja: Francja 2019, czas:
12 minut, napisy: polskie/angielskie

smug, Lisha Pu, music: Tratenwald (Léonie Floret), cinematography: Charles-Hubert Morin, production:
Francja 2019, running time: 12 minutes, subtitles: polish/
english

AYANEH
Pewnego dnia Ayaneh spotyka na basenie Annę,
która od razu ją zaciekawia. W miarę rozwoju
ich relacji religijna rodzina Ayaneh wyraża coraz
większy sprzeciw wobec nowej znajomości córki.

One day at a public swimming pool Ayaneh
meets Anna and instantly feels attracted to her.
As the relationship between the two women
develops, Ayaneh is confronted with growing
resistance from her religious family.

reżyseria/scenariusz: Nicolas Greinacher, obsada: Mo Ahmadi, Afsaneh Dehrouyeh, Ladina von Frisching, Mithra
Zahedi, muzyka: TIlario Circosta, zdjęcia: Carlotta Steinemann, produkcja: Szwajcaria 2019, czas: 14 minut, napisy:
polskie/angielskie

written and directed by: Nicolas Greinacher, cast: Mo
Ahmadi, Afsaneh Dehrouyeh, Ladina von Frisching,
Mithra Zahedi, music: TIlario Circosta, cinematography: Carlotta Steinemann, production: Switzerland 2019,
running time: 14 minut, subtitles: polish/english

STRANGERS
Adrienne i Stewart muszą zająć się swoją chorującą matką, która – eksplorując swoją seksualną
tożsamość – zaczyna łamać zasady domu opieki.
Wzruszająco-zabawny, zniuansowany portret jesieni życia.

Adrienne and Stewart must care for their ailing
mother in the face of an apparent sexual awakening and a strict nursing home policy. An emotional but humorous exploration of the complexities of ageing.

reżyseria/scenariusz: Jamieson Pearce, obsada: Melissa
Jaffer, Jo Turner, Angie Milliken, Maggie Dence, Lucia Mastrantone, Irfan Hussein, muzyka: Rose Riebl & Matthew
Morison, zdjęcia: Alex Serafini, produkcja: Australia 2019,
czas: 14 minut, napisy: polskie

written and directed by: Jamieson Pearce, cast: Melissa Jaffer, Jo Turner, Angie Milliken, Maggie Dence,
Lucia Mastrantone, Irfan Hussein, music: Rose Riebl
& Matthew Morison, cinematography: Alex Serafini,
production: Australia 2019, running time: 14 minutes,
subtitles: polish

NOOR & LAYLA
Noor i Layla postanawiają się rozstać. To koniec
ich wspólnej drogi czy może... początek? Obserwujemy pięć przełomowych momentów z ich życia, którym za każdym razem towarzyszy muzułmańskie wezwanie do modlitwy.

Noor and Layla are breaking up. It’s the end of
the road for these two Muslim women... or is it
just the beginning? Five life-changing moments
in their relationship are marked by the Muslim
call to prayer.

reżyseria/scenariusz: Fawzia Mirza, obsada: Sahar B.
Agustin-Maleki, Nicole Nwokolo, Urvah Khan, muzyka:
Urvah Khan, zdjęcia: Ashley Iris Gill, produkcja: Kanada
2021, czas: 13 minut, napisy: polskie

written and directed by: Fawzia Mirza, cast: Sahar B.
Agustin-Maleki, Nicole Nwokolo, Urvah Khan, music:
Urvah Khan, cinematography: Ashley Iris Gill, production: Canada 2021, running time: 13 minutes, subtitles: polish
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IRISH SHORTS

IRISH SHORTS / (83’)

134
W dniu lokalnego konkursu tanecznego rodzice On the day of a regional Irish dancing competijednego z uczestników zmagają się z tożsamością tion, an Irish couple struggles to cope with their
płciową swojego dziecka.
child’s gender identity.
reżyseria: Sarah-Jane Drummey, produkcja: Irlandia 2019, directed by: Sarah-Jane Drummey, production: Ireland
czas: 12 minut, napisy: polskie
2019, running time: 12 minutes, subtitles: polish

EQUAL
W małym zakątku Zjednoczonego Królestwa In a small corner of the UK, a battle is being
toczy się bitwa. Bitwa o miłość i prawo do rów- waged. A battle for love. A battle to be EQUAL.
ności.
reżyseria: Gillian Callan, produkcja: Irlandia Północna directed by: Gillian Callan, production: Northern Ireland
2019, czas: 23 minuty, napisy: polskie
2019, running time: 23 minutes, subtitles: polish

BOY SAINT
Opowieść o przyjaźni i miłości dwójki chłopa- A sumptuous short film of friendship and adków, zainspirowana wierszem Petera LaBerge’a. oration between boys, based on a poem by Peter
LaBerge.
reżyseria: Tom Speers, produkcja: Irlandia 2019, czas: 7 mi- directed by: Tom Speers, production: Ireland 2019, runnut, napisy: polskie
ning time: 7 minutes, subtitles: polish
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BECOMING CHERRIE
Barwny portret żyjącej w konserwatywnej Irlan- A multicolour portrait of drag queen Cherrie
dii Północnej, zakażonej HIV drag queen Che- Ontop, living with HIV in conservative Norterie Ontop.
hern Irish society.
reżyseria: Nicky Larkin, produkcja: Irlandia Północna 2019, directed by: Nicky Larkin, production: Northern Ireland
czas: 12 minut, napisy: polskie
2019, running time: 12 minutes, subtitles: polish

IN ORBIT
Fascynująca historia miłosna dwóch kobiet, która A hypnotic and beautiful love story between
wymyka się ograniczeniom czasu i przestrzeni. two women that crosses both time and emotioreżyseria: Katie McNeice, produkcja: Irlandia 2019, czas: 17 nal space.
minut, napisy: polskie

directed by:: Katie McNeice, production: Ireland 2019,
running time: 17 minutes, subtitles: polish

FRIDA THINK
Kobieta zjawia się na imprezie w przebraniu Fri- A woman walks into a party dressed as Frida
dy Kahlo, by odkryć, że to, co według niej wyjąt- Kahlo, only to find that her version of unique
kowe, przyciąga uwagę wszystkich.
has mass appeal.
reżyseria: Maya Derrington, produkcja: Irlandia 2019, czas: directed by: Maya Derrington, production: Ireland 2019,
4 minuty, napisy: polskie
running time: 4 minutes, subtitles: polish

MUIRGHEILT
Kiedy w sieci rybaka wpada dużo większa zdo- When a fisherman gets a bigger catch than usubycz niż zazwyczaj, okazuje się, że to dopiero po- al, he gets another surprise from the sexy selkie
czątek niespodzianek.
he’s landed.
reżyseria: Tara Hegarty, produkcja: Irlandia Północna directed by: Tara Hegarty, production: Northern Ireland
2019, czas: 8 minut, napisy: polskie
2019, running time: 8 minutes, subtitles: polish

Pokazy filmów przy wsparciu
Ambasady Irlandii w Polsce
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TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS

TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS / (76’)

GOD’S DAUGHTER DANCES
Transpłciowa tancerka o imieniu Shin-mi zostaje
wezwana do stawienia się przed komisją wojskową w celu przejścia obowiązkowej kwalifikacji.
Dziewczyna udaje się tam w pełnej gotowości
do walki… o swoją tożsamość.

A transgender female dancer, Shin-mi, gets
a call from the Military Manpower Administration, to attend for the mandatory Military
Service Examination. She takes her steps there
ready to fight… for her identity.

reżyseria/scenariusz: Sungbin Byun, obsada: Haejun Choi,
Wookyum Kim, Hojun Lim, muzyka: Case Peat, produkcja:
Korea Południowa 2020, czas: 25 minut, napisy: polskie/
angielskie

written and directed by: Sungbin Byun, cast: Haejun
Choi, Wookyum Kim, Hojun Lim, music: Case Peat, production: South Korea 2020, running time: 25 minutes,
subtitles: polish/english

VENTURE OUT
Venture Out to organizacja non-profit, która organizuje outdoorowe wyprawy dla społeczności
LGBT. Założyciel i uczestnicy projektu dzielą się
swoimi historiami na temat terapeutycznej mocy
natury i przynależności.

The Venture Out Project is a nonprofit organization that brings LGBTQ folks together outdoors. In sharing stories of its founder and participants, we get a glimpse into the healing qualities
of nature and community bonds.

reżyseria/scenariusz: Jamie DiNicola, Palmer Morse, Matt
Mikkelsen, muzyka: Jake Hull, zdjęcia: Palmer Morse, Jamie DiNicola, Matt Mikkelsen, produkcja: USA 2020, czas:
15 minut, napisy: polskie

written and directed by: Jamie DiNicola, Palmer Morse, Matt Mikkelsen, music: Jake Hull, cinematography:
Palmer Morse, Jamie DiNicola, Matt Mikkelsen, production: USA 2020, running time: 15 minutes, subtitles:
polish
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SOLE MIO
Odkąd jego ojciec wyjechał do Nicei, Daniel
usiłuje samodzielnie prowadzić rodzinną firmę
grzewczą. Wraca do Lille na jedną noc, by nazajutrz poddać się planowanej od dawna korekcie
płci, po której stanie się wreszcie Lisą.

Since his father left for Nice, Daniel tries to manage Sole Mio Father & son, the family heating
company. He is back in Lille for a night, as he is
getting the final operation to definitely become
a woman: Lisa.

reżyseria: Maxime Roy, scenariusz: Maxime Roy, Gall
Gaspard, obsada: Gall Gaspard, Jackie Ewing, Marie
Desgranges, muzyka: Pierre Rousseau, zdjęcia: Balthazar
Lab, produkcja: Francja 2019, czas: 22 minuty, napisy: polskie/angielskie

directed by: Maxime Roy, written by: Maxime Roy,
Gall Gaspard, cast: Gall Gaspard, Jackie Ewing, Marie
Desgranges, music: Pierre Rousseau, cinematography:
Balthazar Lab, production: France 2019, running time: 22
minutes, subtitles: polish/english

JEDNOROŻEC (UNICORN)
Zabawny i zarazem refleksyjny portret Kim Lee,
ikony sceny Drag Queen w Polsce. Opowieść
o człowieku, który zachwycał swoją nietuzinkową
osobowością, charyzmą i błyskotliwym dowcipem. Publiczność go kochała, a on chciał być dla
nich – jak sam to określał – przybyszem z innej
planety, jednorożcem. Film jest luźną impresją
na tjego temat, wycinkiem z jego życia, swoistym
hołdem dla Kim Lee. Widzimy go w garderobie,
gdzie pokazuje nam niezliczone kreacje, na scenie, na próbach, na ulicy. Przyglądamy się archiwalnym nagraniom z osiemnastoletniej kariery
i poznajemy tajniki transformacyjnej mocy dragu.

“Kim Lee” is a funny and thought-provoking
portrait of an iconic Polish Drag Queen. A story
about a wonderful human who enthused others
with his unique personality, charisma and witty
sense of humor. The audience loved him, and
for them, he wanted to be – as he stated himself
– someone from another planet, a unicorn. The
film is a laidback impression about him, a snippet of his life, finally – a tribute to Kim Lee. We
see him in a dressing room where he shows us
innumerable outfits, on a stage, during rehearsals, on the street. It is a unique occasion to see
archival footage from his 18-year career and learn the transformative power of drag.

reżyseria/scenariusz: Maya Teryaki, Marta Bogdańska,
muzyka: Avtomat, zdjęcia: Marta Bogdańska, Karolina
Sobel, produkcja: Polska 2021, czas: 14 minut, napisy: angielskie

written and directed by: Maya Teryaki, Marta Bogdańska, music: Avtomat, cinematography: Marta Bogdańska, Karolina Sobel, production: Poland 2021, running
time: 14 minutes, subtitles: english
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WARSZAWA
KINOTEKA
PKiN, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
17-24 WRZEŚNIA
www.kinoteka.pl

17 września

19 września

SALA 6

SALA 5

18:00 GAY SHORTS I

18:00 GAY SHORTS I
20:00 POŻEGNANIE JESIENI

SALA 2

18:00 LESBIAN SHORTS

SALA 6

20:15

16:00 ADVENTO DE MARIA

ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)
+ GALA OTWARCIA

18:00 WELCOME TO THE USA
20:00 IRISH SHORTS

18 września

21:45

MORGANA

SALA 5

16:00 IRISH SHORTS

SALA 2

18:00 PRZEKLĘTA WIOSNA
(MALEDETTA PRIMAVERA)

18:00 BEYTO
19:50

20:00 NADZÓR

22:00 ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)

SALA 6

16:15

THE WHISPER OF THE JAGUAR

20 września

18:00 TRANSKIDS
20:00 TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS
21:30

CYKADY (CICADA)

SALA 5

18:00 WELCOME TO THE USA
20:00 ADVENTO DE MARIA

SALA 2

17:45

ŚWIAT, KTÓRY NADEJDZIE
(THE WORLD TO COME)

KRÓLOWA IRLANDII
(THE QUEEN OF IRELAND)

18:15

19:30

SAINT-NARCISSE

20:00 ZYGFRYD

21:30

ŚWIAT, KTÓRY NADEJDZIE
(THE WORLD TO COME)

SALA 6

CYKADY (CICADA)

SALA 2

18:00 VALENTINA + dyskusja
20:45 FAG (PD) + dyskusja (wstęp wolny)
22:15
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OSTATNI KOMERS (LOVE TASTING)

21 września

23 września

SALA 5

18:15

SALA 5

BEYTO

18:15

SALA 6

17:50

GAY SHORTS II

20:00 BILDNIS EINER TRINKERIN
(TICKET OF NO RETURN)

TRANSKIDS

SALA 6

20:00 TAXI ZUM KLO

18:00 MORGANA

22:00 I AM SAMUEL
SALA 2

18:00 SOMEONE LIKE ME + dyskusja
20:30 7-MY SIERPNIA (7TH OF AUGUST)
+ Q&A

19:30

SOMEONE LIKE ME

21:15

THE PRIVATE DEATH
OF LIZZY SIDDAL

SALA 2

22:00 MY FIRST SUMMER

20:00 ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)

22 września

21:45

SALA 5

24 września

18:30 I AM SAMUEL

MY FIRST SUMMER

SALA 5

20:00 THE WHISPER OF THE JAGUAR

18:30 TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS

SALA 6

18:15

PRZEKLĘTA WIOSNA
(MALEDETTA PRIMAVERA)

SALA 6

18:15

20:10 WESTLER

GAY SHORTS II

SALA 2

SALA 2

18:00 LESBIAN SHORTS

18:00 DEAR FREDY + dyskusja

20:15

20:00 JUMP, DARLING
21:45

DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
+ GALA ZAMKNIĘCIA

OSTATNI KOMERS (LOVE TASTING)
Bilety (Tickets):
- 21 PLN
- GALA OTWARCIA 35 PLN
- GALA ZAMKNIĘCIA 35 PLN
- KARNET 90 PLN (5 różnych seansów)
- KARNETY nie obejmują Gali Otwarcia i Gali
Zamknięcia
Brak możliwości rezerwacji biletów
Brak możliwości zwrotów biletów
Miejsca nienumerowane
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KRAKÓW
KINO POD BARANAMI
Rynek Główny 27,
31-010 Kraków
17-23 WRZEŚNIA 2021
www.kinopodbaranami.pl

17 września
19:00 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)
23:15

Bilety (Tickets):
- Normalny 24 PLN
- Ulgowy 17 PLN
- Karnet – 9 różnych seansów: 108 PLN

LESBIAN SHORTS

18 września
19:00 JUMP, DARLING
23:15

TRANS & GENDER
DIVERSE SHORTS

Brak możliwości rezerwacji biletów
Brak możliwości zwrotów biletów

19 września
19:00 MY FIRST SUMMER

20 września
19:00 SAINT-NARCISSE

21 września
19:00 ŚWIAT, KTÓRY NADEJDZIE
(THE WORLD TO COME)

22 września
19:00 VALENTINA

23 września
19:00 DLACZEGO NIE TY, (HOCHWALD)
21:15

OSTATNI KOMERS (LOVE TASTING)
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WROCŁAW
KINO NOWE HORYZONTY
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21,
50-077 Wrocław
17-23 WRZEŚNIA 2021
www.kinonh.pl

17 września
18:30 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)

Bilety (Tickets):
- Normalny 20 PLN
- Klubowy 18 PLN
- Karnet 16 PLN (cena pojedynczego biletu
w karnecie 3+)

21:00 MY FIRST SUMMER

18 września
18:30 SAINT-NARCISSE
21:00 LESBIAN SHORTS

Brak możliwości rezerwacji biletów
Miejsca numerowane

19 września
18:30 TRANSKIDS
21:00 GAY SHORTS I

20 września
18:30 JUMP, DARLING
21:00 VALENTINA

21 września
19:15

I AM SAMUEL

22 września
19:15

ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)

23 września
19:15

DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
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GDAŃSK
KINO KAMERALNE CAFE
ul. Lektykarska 4, 80-831 Gdańsk
17-24 WRZEŚNIA 2021
www.kinokameralnecafe.pl

17 września

Bilety (Tickets):
- 20 PLN
- KARNET 80 PLN (5 różnych seansów)

21:00 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)

18 września
17:15

JUMP, DARLING

19:15

ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)

21:15

LESBIAN SHORTS

Brak możliwości rezerwacji biletów
Brak możliwości zwrotów biletów
Miejsca nienumerowane

19 września
18:15

KRÓLOWA IRLANDII
(THE QUEEN OF IRELAND)

20:00 7-MY SIERPNIA (7TH OF AUGUST)
21:00 VALENTINA

20 września
15:00 ADVENTO DE MARIA
21:00 CYKADY (CICADA)

21 września
17:45

THE WHISPER OF THE JAGUAR

19:15

TRANSKIDS

21:15

I AM SAMUEL

22 września
18:45

BEYTO

21:00 MY FIRST SUMMER

23 września
21:15

SAINT-NARCISSE

24 września
17:00 MORGANA
21:00 DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
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ŁÓDŹ
KINO BODO
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80, 90-223 Łódź
18-23 WRZEŚNIA 2021
www.kinobodo.pl

18 września
14:30 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)
16:30

Bilety (Tickets):
- 17 PLN

MY FIRST SUMMER

18:00 VALENTINA
19:50

Brak możliwości rezerwacji biletów
Brak możliwości zwrotów biletów
Miejsca nienumerowane

GAY SHORTS I

19 września
14:30 DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
16:30

SAINT-NARCISSE

18:20

I AM SAMUEL

19:40 GAY SHORTS II

20 września
18:00 TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS
19:30

TRANSKIDS

21 września
18:00 JUMP, DARLING
19:40 WELCOME TO THE USA

23 września
18:00 KRÓLOWA IRLANDII
(THE QUEEN OF IRELAND)
19:40 LESBIAN SHORTS
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POZNAŃ
KINO PAŁACOWE
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań
27 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2021
www.kinopalacowe.pl

27 września

1 października

17:00 CYKADY (CICADA)

17:00 LESBIAN SHORTS

19:00 MORGANA

18:45

20:30 VALENTINA

20:45 SAINT-NARCISSE

28 września

2 października

17:00 PRZEKLĘTA WIOSNA
(MALEDETTA PRIMAVERA)

15:00 THE WHISPER OF THE JAGUAR

19:00 ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)

18:30 GAY SHORTS I

16:45

TRANSKIDS

IRISH SHORTS

20:30 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)

20:45 JUMP, DARLING

3 października

29 września

16:00 ADVENTO DE MARIA

17:00 BEYTO

18:00 GAY SHORTS II

19:00 I AM SAMUEL

19:45

30 września

7-MY SIERPNIA (7TH OF AUGUST)

20:30 DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)

17:00 WELCOME TO THE USA
19:00 KRÓLOWA IRLANDII
(THE QUEEN OF IRELAND)

Bilety (Tickets):
- 15 PLN

20:45 MY FIRST SUMMER
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Miejsca numerowane
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KATOWICE
DRZWI ZWANE KONIEM
ul. Warszawska 37, 40-010 Katowice
29 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2021
www.drzwizwanekoniem.pl

29 września
18:30 ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)
20:30 TRANS & GENDER DIVERSE SHORTS

30 września

Sprzedaż biletów bezpośrednio przed seansami
(gotówka)
Prosimy o przybycie na minimum 15 min przed
każdym seansem

18:30 MY FIRST SUMMER
20:30 VALENTINA

1 października
18:30 SAINT-NARCISSE
20:30 LESBIAN SHORTS

2 października
18:30 TRANSKIDS
20:30 I AM SAMUEL

3 października
18:00 JUMP, DARLING
20:00 DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
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BYDGOSZCZ
KINO ORZEŁ
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz
30 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 2021
www.kino-orzel.pl

30 września
17:00 Otwarcie wystawy
„Nie bój się mnie. Nie bój się siebie”
- Kosmy Kołodzieja
17:30

Bilety (Tickets):
- NORMALNY 14 PLN
- ULGOWY 12 PLN
- KARNET 85 PLN / 70 PLN ulgowy

ŁABĘDZI ŚPIEW (SWAN SONG)

20:00 MY FIRST SUMMER

Karnety dostępne wyłącznie w kasie MCK
Brak możliwości rezerwacji biletów
Brak możliwości zwrotów biletów
Miejsca numerowane

1 października
17:00 I AM SAMUEL
18:30 SAINT-NARCISSE

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN
W REPERTUARZE. UPRZEJMIE PROSIMY O DOSTOWANIE SIĘ DO ZASAD SANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH
W KINACH

20:30 LESBIAN SHORTS

2 października
14:00 VALENTINA
16:00 TRANSKIDS + dyskusja

3 października
12:00–15:00

Żywa Biblioteka

16:00 JUMP, DARLING
18:00 ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKO
(THE MAN WITH THE ANSWERS)
20.00 DLACZEGO NIE TY (HOCHWALD)
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24 WRZEŚNIA
–3 PAŹDZIERNIKA

Joanna Ostrowska
Anna Flagmańska
Program

wybrane tytuły z repertuaru dostępne będą na platformie e-kinopodbaranami.pl (w tzw. “czwartej sali”)

Magdalena Bryja
Redakcja

4-18 PAŹDZIERNIKA
wybrane tytuły z repertuaru dostępne będą na platformie outfilm.pl

Marta Konarzewska
Oprawa graficzna
Marcin Majkut
Producent
Zuzanna Siwicka
Koordynatorka
wolontariatu
Aleksandra Różdżyńska
Marketing & Public
Relations
Przemysław Stępień
Fundacja FilmGramm
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Pamięci Kim Lee
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