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WARSZAWA  22-29.04 
 KINOGRAM/FABRYKA NORBLINA

BYDGOSZCZ  22-29.04 
MCK/KINO ORZEŁ 

KONIN  22-24.04 
KINO KAMERALNE/CKIS 

POZNAŃ  22-28.04 
KINO PAŁACOWE/CKZ 

WROCŁAW  22-28.04 
KINO NOWE HORYZONTY 

ŁÓDŹ  23-28.04 
KINO BODO 

GDAŃSK  23-29.04 
KINO KAMERALNE CAFE 

KRAKÓW  9-15.05 
KINO POD BARANAMI 

ONLINE   6-20.05
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Wraz z 13. edycją LGBT+ Film Festival powraca w wio-
sennej odsłonie, znanej doskonale z przedpandemicz-
nej rzeczywistości. Pozostajemy przy formule hybry-
dowej, która pozwoli Wam cieszyć się największym 
w Polsce świętem filmów spod znaku tęczy zarówno 
w sali kinowej, jak i w domowym zaciszu. W tym roku 
zawitamy w Warszawie, Bydgoszczy, Koninie, Pozna-
niu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Krakowie, wirtual-
nie zaś ugości nas platforma MOJEeKINO.pl.
Sytuacja, w jakiej znajdują się obecnie instytucje zaan-
gażowane w promocję queerowej kultury, nie napawa 
optymizmem, jednak dzięki wsparciu naszych part-
nerów oraz reżyserek i reżyserów solidaryzujących się 
z osobami LGBT+ mieszkającymi w Polsce, udało nam 
się przygotować dla Was program, z którego jesteśmy 
naprawdę dumni – jest on bowiem świadectwem na-
szego zaangażowania w poszukiwanie kina łączącego 
inkluzywność i różnorodność z wysokim poziomem 
artystycznym. W repertuarze znajdziecie polskie pre-
miery tytułów pokazywanych na festiwalach takich 
jak Berlinale, Sundance, Outfest LA, BFI Flare czy 
MFF w Cannes, Wenecji i Toronto, a także produk-
cje debiutujące dopiero na dużym ekranie. Obok peł-
nometrażowych fabuł i dokumentów, opowiadających 
o doświadczeniu nienormatywności z  perspektywy 
bohaterek i bohaterów reprezentujących szeroki wa-
chlarz tożsamości, zaprezentujemy rekordową liczbę 
krótkich metraży, podzielonych na bloki poświęcone 
lesbijkom, gejom, osobom transpłciowym i niebinar-
nym; po raz pierwszy dołączy do nich osobny zestaw 
szortów animowanych.
Tych z Was, którzy planują odwiedzić centrum festi-
walowe w warszawskiej Fabryce Norblina, zaprasza-
my również do wzięcia udziału w wydarzeniach to-
warzyszących – podczas gali otwarcia w KinoGramie 
będziecie mieli okazję posłuchać piosenek Kory, bo-
haterki plakatu tegorocznej edycji, w wykonaniu Ra-
mony Rey, a w kolejnych dniach, między innymi, po-
rozmawiać z osobami zaangażowanymi w produkcję 
wyświetlanych filmów w trakcie Q&A.
Do zobaczenia! 
Zespół LGBT+ Film Festival

With its 13th edition, the LGBT+ Film Festival arrives 
in spring, as it used to before the pandemic. We main-
tain, however, the hybrid format of the event, which 
enables you to enjoy the biggest Polish film fest from 
under the sign of the rainbow, both at the cinema and 
in the comfort of your own home. This year we are 
screening live in Warsaw, Bydgoszcz, Konin, Poznań, 
Wrocław, Łódź, Gdańsk and Kraków, and virtually – 
courtesy of MOJEeKINO.pl platform.
The situation in which the institutions promoting 
queer culture find themselves currently is far from op-
timal, nevertheless, thanks to the support of our part-
ners and directors, sympathizing with LGBT+ people 
who live in Poland, we were able to create a program 
that makes us truly proud, as it is our declaration of 
engagement in the quest for cinema that combines 
inclusiveness and diversity with a high artistic level. 
In the schedule, you will find Polish premieres of the 
films from Berlinale, Sundance, Outfest LA, BFI Flare, 
Cannes, Venice and Toronto, as well as the titles which 
haven’t debuted on the big screen before. Beside of the 
full-length features and documentaries about being a 
non-normative person through the eyes of the protag-
onists who represent a wide spectrum of identities, we 
are presenting more short films than ever, all of which 
have been divided into blocks dedicated to lesbians, 
gays, transgender and non-binary people; moreover, 
for the very first time, they will be joined by a set of 
animated shorts.
Those of you planning to visit the festival centre at 
Fabryka Norblina in Warsaw, we would also like to 
invite to participate in the accompanying events – 
during the opening gala at KinoGram you will have 
a rare opportunity to listen to the songs of Kora, who 
inspired this year’s poster design, performed by Ra-
mona Rey, and on the following days, to take part in 
the Q&As with people engaged in the production of 
the films shown.
See you there! 
LGBT+ Film Festival Team

DROGIE
OSOBY!

DEAR  
PEOPLE!
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Daniel, 40-letni policjant, zostaje zawieszo-
ny w obowiązkach służbowych, a w jego spra-
wie toczy się wewnętrzne śledztwo. Kiedy Sara, 
z  którą romansował dotąd przez Internet, nie-
spodziewanie znika, Daniel rusza w jej poszu-
kiwaniu na drugi koniec kraju. Na miejscu spo-
tyka tajemniczego mężczyznę, który oferuje 
skontaktowanie go z kobietą pod kilkoma kon-
kretnymi warunkami… Gdzie przebiega grani-
ca między miłością i osobistą wolnością? Czy 
tytułowa prywatna pustynia to miejsce, gdzie 
można znaleźć na to odpowiedź? 

Daniel, a 40 years old police officer, has been 
suspended and is under internal investigation.  
When Sara, his internet love, suddenly disap-
pears, Daniel decides to go across the country 
to find her. He meets there a mysterious man, 
who offers to put him in touch with her, how-
ever under very specific conditions... Where lies 
the border between love and personal freedom? 
Is the private desert a place to find the answer?  
The film won the BNL People’s Choice Award 
at Giornate Degli Autori at Venice Film Festival 
last year.  

PRIVATE DESERT
(DESERTO PARTICULAR)

reżyseria: Aly Muritiba, scenariusz: Henrique Dos San-
tos, Aly Muritiba, obsada: Antonio Saboia, Pedro Fasan-
aro, Thomas Aquino, Laila Garin, muzyka: Felipe Ayres, 
zdjęcia: Armando Arteaga, produkcja: Brazylia, Portuga-
lia 2021, czas: 120 minut, napisy: polskie/angielskie

director: Aly Muritiba, writer: Henrique Dos Santos, Aly 
Muritiba, cast: Antonio Saboia, Pedro Fasanaro, Thom-
as Aquino, Laila Garin, music: Felipe Ayres, cinematog-
raphy: Armando Arteaga, production: Brazil, Portugal 
2021, running time: 120 minutes, English/Polish subtitles  

FILM OTWARCIA

- Nagroda Publiczności pod-
czas Venice Days – Giornate 
degli Autori, MFF w Wenecji 
2021

- Brazylijski kandydat do 
Oscara 2021 w kategorii Naj-
lepszy Film Międzynarodowy 
(oficjalna selekcja)

- MFF w Wenecji 2021 – nomi-
nacja do nagrody Queer Lion 

POLECA!

Reżyser nie operuje dosłownościami, prawie wszystkie emocje są tu przemilczane, 
niedopowie-dziane. I choć wydaje się momentami, że żar opowieści przygasa, to 
cierpliwi widzowie na pewno docenią lekkie ciepło z niej bijące. 
Daniel Oklesiński | Magazyn Replika 
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Lata 90. XX wieku. Młodzież (nawet ta mało-
miasteczkowa) charakteryzuje się wzmożoną 
i  niespecjalnie skrywaną aktywnością seksual-
ną, nie rozpatrując tego w kategorii moralnych 
dylematów. Nieobyczajne zachowania stają się 
akceptowalne, pod warunkiem, że dotyczą he-
teronormatywnych wzorców. Dlatego boha-
terowie filmu, Eddie i Amber, zostają parą dla 
świętego spokoju. On to zagubiony i przera-
żony swoją seksualnością gej, ona – świadoma 
swoich pragnień i marzeń lesbijka. Ich potyczki 
z rówieśnikami i rodzicami układają się nie tyl-
ko w przebojową opowieść o dorastaniu, ale też 
błyskotliwie rysują szerszy, społeczny kontekst 
związany z rozwijaniem się postaw równościo-
wych i wolnościowych.

1990’s. The youth (even the provincial one) can 
be characterized by increased and not particu-
larly concealed sexual activity, not considering 
it as moral dilemma. Indecent behaviour be-
comes acceptable, as long as it concerns heter-
onormative standards. So the protagonists, Ed-
die and Amber, decide to be together to be left 
alone. He is a lost and terrified by his sexuality 
gay, she is an aware of her desires and dreams 
lesbian. Their skirmishes with their peers and 
parents create not only a feisty coming-of-age 
story, but they also sketch a brighter, social con-
text, connected with development of equality 
and libertarian attitudes.  

RANDKI Z AMBER
(DATING AMBER)

reżyseria/scenariusz: David Freyne, obsada: Fionn 
O’Shea, Lola Petticrew, Sharon Horgan, Barry Ward, 
muzyka: Hugh Drumm, Stephen Rennicks, zdjęcia: 
Ruairí O’Brien, produkcja: Irlandia, UK, USA, Belgia 2020, 
czas: 92 minuty, napisy: polskie  

director/writer: David Freyne, cast: Fionn O’Shea, Lola 
Petticrew, Sharon Horgan, Barry Ward, music: Hugh 
Drumm, Stephen Rennicks, cinematography: Ruairí 
O’Brien, production: Ireland, United Kingdom, United 
States, Belgium 2020, running time: 92 minutes, Polish 
subtitles  

- NewFest: New York’s LGBT 
Film Festival 2021 - Najlepszy 
Film Międzynarodowy 

- Irish Film and Television 
Awards 2021 - Najlepszy Aktor 
Drugoplanowy - Barry Ward  

- Irish Film and Television 
Awards 2021 - Najlepsza Ak-
torka Drugoplanowa - Sharon 
Horgan   

Wsparcie udzielone przez 
Ambasadę Irlandii w Polsce
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Magdalena to młoda kobieta, która nie mówi 
– komunikuje się ze światem poprzez muzykę.  
Nocami próbuje swoich sił w klubie, marząc 
o zagranicznej karierze didżejki. W ciągu dnia 
zajmuje się 5-letnią córką, którą wychowuje ra-
zem ze swoją matką. Z powodu niepełnospraw-
ności trudno jest jej znaleźć i utrzymać pracę, 
a nieporozumienia z matką sprawiają, że sytu-
acja w domu staje się coraz bardziej napięta. 
Kiedy na swojej drodze spotyka znaną didżejkę 
Julię, która bierze ją pod swoje skrzydła, Mag-
dalena zaczyna wierzyć, że wszystko się ułoży. 
Niestety trudna przeszłość, od której Magdale-
na cały czas ucieka, zaczyna ją doganiać. Dziew-
czyna staje przed swoim najtrudniejszym wybo-
rem – córka czy kariera?

Magdalena is a young woman who doesn’t speak 
– she communicates with the world through 
music. At night she tries her hand at a club, 
dreaming of a carrier of an international DJ. 
During the day, she takes care of her five years 
old daughter, whom she raises with her mother.  
Due to her disability it’s hard for her to find and 
maintain a job, moreover, disagreements with 
her mother lead to tensions at home. When she 
meets a well-known DJ – Julia, who takes her 
under her wing, Magdalena starts to believe, 
everything is going to be just fine. Unfortunately 
the difficult past, Magdalena keeps on running 
from, is still going after her. The girl faces the 
hardest choice yet: the daughter of the carrier?  

MAGDALENA 

reżyseria/scenariusz: Filip Gieldon, obsada: Mag-
dalena Żak, Natalia Sikora, Anna Gajewska, Marcel 
Wiercichowski, muzyka: Marta Kondej, Marcin Such-
arski, zdjęcia: Stanisław Horodecki, produkcja: Polska 
2021, czas: 100 minut, napisy: angielskie  

director/writer: Filip Gieldon, cast: Magdalena Żak, Na-
talia Sikora, Anna Gajewska, Marcel Wiercichowski, mu-
sic: Marta Kondej, Marcin Sucharski, cinematography: 
Stanisław Horodecki, production: Poland 2021, running 
time: 100 minutes, English subtitles

POLECA!

Film o potrzebie i pięknie miłości, w którym reżyser całkowicie normalizuje homosek-
sualizm względem heteronormatywności. W tym ujęciu to obraz najdojrzalszy na tle 
polskich produkcji ostatniego czasu, mierzących się z tematyką queerową.
Agnieszka Pilacińska | Magazyn Replika
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Lane, Bertie i Fred byli kiedyś w poliamorycz-
nym związku. Wszystko układało się świetnie, 
dopóki Lane nie zniknęła nagle z ich życia. Dwa 
lata później, Bertie i Fred są już małżeństwem, 
mieszkają w jego domu rodzinnym na francu-
skiej prowincji. Gdy Lane nagle się tam pojawia, 
nie rozpoznaje swojej dawnej kochanki – prze-
żywającej żałobę po śmierci matki, osamotnio-
nej w „białym”, europejskim mieście. Usiłuje od-
tworzyć ich dawną beztroską rzeczywistość, ale 
do pewnych rzeczy może nie być już powrotu...
Filmowy, zniuansowany portret kobiet, które 
odważnie kreują własne zasady w życiu, gdzie 
nie ma dla nich innej roli niż pierwszoplanowa.

Lane, Bertie and Fred once shared a polyam-
orous relationship. Everything was going just 
fine, as long as Lane didn’t suddenly vanished 
from their lives... Two years later Bertie and 
Fred have gotten married, they live in his family 
home in a French countryside. When Lane un-
expectedly shows up there, she does not recog-
nize his former lover, who is mourning after her 
mother’s death and feels lonely in a „white” Eu-
ropean city. She tries to reconstruct their former 
carefree reality, but there might be some things 
they can’t go back to... A film, nuanced portrait 
of women, who bravely create their own rules in 
life, where there is no other role for them as the 
leading one.  

MA BELLE, MY BEAUTY 

reżyseria/scenariusz: Marion Hill, obsada: Idella John-
son, Hannah Pepper, Lucien Guignard, Sivan Noam 
Shimon, muzyka: Mahmoud Chouki, zdjęcia: Lauren 
Guiteras, produkcja: USA, Francja 2021, czas: 93 minuty, 
napisy: polskie/angielskie

director/writer: Marion Hill, cast: Idella Johnson, Han-
nah Pepper, Lucien Guignard, Sivan Noam Shimon, mu-
sic: Mahmoud Chouki, cinematography: Lauren Guit-
eras, production: United States, France 2021, running 
time: 93 minutes, English/Polish subtitles  

Sundance Film Festival 2021 - 
Nagroda Publiczności  

Wsparcie udzielone przez 
Instytut Francuski w Polsce  
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Da Vinci jako nieślubne dziecko już na starcie 
swego życia był poniekąd wyrzutkiem. Po set-
kach lat mówi się o jego homoseksualnej orien-
tacji. Film przenikliwej reżyserki, Malgi Kubiak, 
jest queerową rekonstrukcją scen z życia Leo-
narda, będąc jednocześnie wielkim castingiem 
na anioły i bogów do jego kolosalnych płócien 
i fresków – w filmie oglądamy swoisty współ-
czesny casting z Berlin Porn Film Festival 2021. 
Film ten reżyserka dedykuje bratu niemowlęciu 
i dziadkowi generałowi – osobom, których nie 
spotkała, a które pochowane są blisko siebie na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

Da Vinci, an illegitimate child, was an outcast 
from the very beginning of his life. After hun-
dreds of years we talk about his homosexuality. 
The film by clear-sighted director, Malga Ku-
biak, is a queer reconstruction of some events 
from Leonardo’s life, being at the same time a 
great casting for angels and gods for his colos-
sal canvas and frescos – in the film we can see 
a unique, contemporary casting at Berlin Porn 
Film Festival 2021. The director dedicates this 
film to her infant brother and grandfather, who 
was a general. She has never met neither of 
them, but both rest in peace near each other on 
Rakowicki cemetery in Kraków.

V’INCI

reżyseria/scenariusz: Malga Kubiak, obsada: Goyo An-
chou, Rafael Domagala, Krzysztof Leon Dziemaszkiew-
icz, Agata Grabowska, Thomas Goersch, Agnieszka Jackl, 
Bernhard Kempen, Mats Lundell, Billy Morgan, Agata 
Mai, Oskar Pawelko, muzyka: Paris Fucked Music Soci-
ety+ vocal Malga Kubiak, Edka Jarzab Chor, Jorgen An-
dersson + vocal Estrella Rydman, zdjęcia: Malga Kubiak, 
Daria Infanti, Kari Jantzen, produkcja: Polska, Szwecja 
2022, czas: 114 minut, napisy: polskie/angielskie

director/writer: Malga Kubiak, cast: Goyo Anchou, Ra-
fael Domagala, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Agata 
Grabowska, Thomas Goersch, Agnieszka Jackl, Bernhard 
Kempen, Mats Lundell, Billy Morgan, Agata Mai, Oskar 
Pawelko, music: Paris Fucked Music Society+ vocal Mal-
ga Kubiak, Edka Jarzab Chor, Jorgen Andersson + vocal 
Estrella Rydman, cinematography: Malga Kubiak, Daria 
Infanti, Kari Jantzen, production: Poland, Sweden 2022, 
running time: 114 minutes, Polish/English subtitles
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Link, nastolatek o rdzennym pochodzeniu 
Mi’kmaw oswaja się ze swoją tożsamością sek-
sualną, gdy jego i tak już bardzo chwiejne życie 
bierze nagle gwałtowny zakręt. Policja przyła-
puje go z bratem na kradzieży, co wywołuje wy-
buch agresji u ich ojca. Gdy Link odkrywa, że 
jego rzekomo zmarła matka może jednak żyć, 
chłopcy decydują się uciec z domu. W drodze 
poznają Pasmaya, którego połączy z Linkiem 
coś więcej niż etniczne pochodzenie. Czy jed-
nak (w pełni zrozumiała) nieufność Linka wo-
bec innych nie zrujnuje nowej, obiecującej rela-
cji, a także samej misji?  

Link, a teenager of Mi’kmaw descent, comes to 
terms with his sexual identity, while his already 
unstable life takes a rapid turn. Police catches 
him and his brother stealing what leads to a 
violent outburst from their father. Then Link 
finds out, that his allegedly dead mother might 
still be alive and the boys decide to run away 
from home. On the way they meet Pasmay, with 
whom Link will have something more in com-
mon than their ethnic descent. Will, however, 
(fully understandable) Link’s distrust towards 
other people ruin the new, promising relation 
and the mission itself?   

WILDHOOD 

reżyseria/scenariusz: Bretten Hannam, obsada: Steve 
Lund, Michael Greyeyes, Savonna Spracklin, Joel Thom-
as Hynes, Phillip Lewitski, Callum Dunphy, Jordan Poole, 
Joshua Odjick, muzyka: Neil Haverty, zdjęcia: Guy God-
free, produkcja: Kanada 2021, czas: 108 minut, napisy: 
polskie  

director/writer: Bretten Hannam, cast: Steve Lund, Mi-
chael Greyeyes, Savonna Spracklin, Joel Thomas Hynes, 
Phillip Lewitski, Callum Dunphy, Jordan Poole, Joshua 
Odjick, music: Neil Haverty, cinematography: Guy God-
free, production: Canada 2021, running time: 108 min-
utes, Polish subtitles

Toronto International Film 
Festival 2021 - Oficjalna Se-
lekcja

FILM ZAMKNIĘCIA

Wsparcie udzielone przez 
Ambasadę Kanady w Polsce
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Odkąd sięgają pamięcią, Carrie i Hannah (Rachel 
Sennott „Shiva Baby”) były zawsze nierozłączne. 
Po tym, gdy była koleżanka ze szkoły hebrajskiej, 
Samantha Goldstein, popełnia samobójstwo, 
dziewczyny biorą udział w jej pogrzebie i spot-
kaniu, które ma im pomóc w zrozumieniu żało-
by przez pryzmat wiary. Kiedy jednak niewinne 
ćwiczenie pocałunków wywraca świat Carrie 
do góry nogami, życie przyjaciółek zaczynają 
komplikować nastoletnie namiętności, różnice 
statusu społecznego i chwiejna wiara. Queerowy 
dramat o dojrzewaniu, którego akcja dzieje się 
w Rochester w Nowym Jorku.

For as long as they can remember, Carrie and 
Hannah (Rachel Sennott „Shiva Baby”), they 
were always inseparable. When their former 
mate from Hebrew school, Samatha Goldstein, 
commits suicide, the girls attend the funeral and 
a meeting that is supposed to help them under-
stand the mourning through a prism of faith. 
However, after an innocent kissing practice tur-
ns Carrie’s world upside down, teenage passions, 
social status differences and shaky faith start to 
complicate the friends’ lives.  A queer, coming-
-of-age drama set in Rochester, NY. 

TAHARA

reżyseria: Olivia Peace, scenariusz: Jess Zeidman, obsa-
da: Madeline Grey DeFreece, Rachel Sennott, Daniel 
Taveras, Bernadette Quigley, zdjęcia: Tehillah De Castro, 
produkcja: USA 2020, czas: 78 minut, napisy: polskie

director: Olivia Peace, writer: Jess Zeidman, cast: Made-
line Grey DeFreece, Rachel Sennott, Daniel Taveras, 
Bernadette Quigley, cinematography: Tehillah De Cas-
tro, production: United States 2020, running time: 78 
minutes, Polish subtitles

- L.A. Outfest 2020 - Najlepszy 
Film 

- NewFest: New York’s LGBT 
Film Festival 2020 - Najlepszy 
Debiut Reżyserski 

- Denver International Film 
Festival 2021 - Najlepszy Film  
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São Paulo, dystopijna przyszłość, nie tak odległa 
od teraźniejszości. Panuje epidemia wirusa opa-
nowującego umysł i odbierającego zdolność za-
pamiętywania. Trójka młodych, nieheteronor-
matywnych ludzi krąży po zrujnowanym przez 
wirusa i kapitalizm mieście, dzieląc się doświad-
czeniami i opowiadając o dawnych miłościach. 
W świecie politycznie wymuszonej amnezji 
wspomnienia mogą ocaleć wyłącznie we wspól-
nocie, przekazywane sobie w relacji z innymi. 
To Złota Era dla tych, którzy byli dotąd margi-
nalizowani. 

São Paulo, a dystopic future, not so very distant 
from the present. There is an epidemic of a virus, 
that takes over the mind, depriving the ability to 
remember. Three young, non-heteronormative 
people walk around a city, ruined by the virus 
and capitalism, meanwhile they share their ex-
periences and tell stories about former loves. In 
the world of political forced amnesia, memoirs 
can survive only in a community, while being 
passed on in relationships with others. It’s a 
Golden Age for those, who have been margin-
alized so far.  

TRZY SMUTNE TYGRYSY
(TRÊS TIGRES TRISTES)

reżyseria: Gustavo Vinagre, scenariusz: Tainá Muhringer, 
Gustavo Vinagre, obsada: Isabella Pereira, Pedro Ribei-
ro, Jonata Vieira, Filipe Rossato, Gilda Nomacce, muzy-
ka: Marco Dutra, Caetano Gotardo, zdjęcia: Cris Lyra, 
produkcja: Brazylia 2022, czas: 86 minut, napisy: polskie/
angielskie  

director: Gustavo Vinagre, writer: Tainá Muhringer, Gus-
tavo Vinagre, cast: Isabella Pereira, Pedro Ribeiro, Jona-
ta Vieira, Filipe Rossato, Gilda Nomacce, music: Marco 
Dutra, Caetano Gotardo, cinematography: Cris Lyra, 
production: Brazil 2022, running time: 86 minutes, Eng-
lish/Polish subtitles 

Berlin International Film Fe-
stival 2022 -  Nagroda Teddy
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Najlepsze przyjaciółki, Mimmi i Rönkkö, znaj-
dujące się w tym specyficznym momencie życia 
pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, pracu-
ją po szkole w sklepie ze smoothies, dzieląc się 
doświadczeniami, związanymi z miłością i sek-
sem. Pierwsza zakochuje się w neurotycznej łyż-
wiarce figurowej – Emmie, trzymając się jedno-
cześnie na dystans, druga zaś poszukuje – na 
razie bezskutecznie – erotycznej przyjemności. 
W miarę jak Mimmi usiłuje otworzyć się na bli-
skość, a Rönkkö zdobyć na więcej spontanicz-
ności, dziewczyny co piątek zdają sobie szczere 
relacje z własnych postępów.

Best friends, both at this specific stage of life be-
tween childhood and adulthood – Mimmi and 
Rönkkö, work after school at a smoothie joint, 
where they share their sex and love experienc-
es with each other. Mimmi falls in love with a 
neurotic figure skater, Emma, yet she keeps 
her distance and Rönkkö wants to experience 
some erotic pleasure – so far in vain though. As 
Mimi tries to open up for intimacy and Rönkkö 
to bring herself to be more spontaneous, every 
Friday, girls give each other update on their pro-
gress.  

GIRL PICTURE
(TYTÖT TYTÖT TYTÖT)

reżyseria: Alli Haapasalo, scenariusz: Ilona Ahti, Daniela 
Hakulinen, obsada: Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhan-
en, Linnea Leino, Sonya Lindfors, Cécile Orblin, muzyka: 
Jan Forsström, zdjęcia: Jarmo Kiuru, produkcja: Finlan-
dia 2022, czas: 100 minut, napisy: polskie/angielskie 

director: Alli Haapasalo, writer: Ilona Ahti, Daniela 
Hakulinen, cast: Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen, 
Linnea Leino, Sonya Lindfors, Cécile Orblin, music: Jan 
Forsström, cinematography: Jarmo Kiuru, production: 
Finland 2022, running time: 100 minutes, English/Polish 
subtitles

- Berlin International Film 
Festival 2022 -  Nominacja 
do Nagrody Teddy

- Sundance Film Festival 2022 
- Nagroda Publiczności

Wsparcie udzielone przez 
Ambasadę Finlandii 
w Warszawie 

�������������������
���������
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Eren, córka ważnego członka parlamentu i Rey-
han, córka dozorcy w letnim domu rodziny 
Eren na wyspie pod Stambułem, łączy zakaza-
ny romans. Kiedy ich związek wychodzi na jaw, 
rodzina Eren doprowadza do ich rozdzielenia. 
Wyrzucają Rayhan z ojcem z wyspy, Eren zaś 
wysyłają do szkoły z internatem w Europie. Od 
tej pory dziewczyny nie mają ze sobą kontaktu.
Akcja filmu rozpoczyna się 20 lat później. Rey-
han wróciła i mieszka na wyspie z młodszym od 
siebie mężczyzną. Eren przypadkiem odkrywa 
profil Reyhan w mediach społecznościowych, 
postanawia opuścić Europę i odnaleźć ukochaną.

Teenagers, Eren, the daughter of a powerful 
member of the parliament, and Reyhan, the dau-
ghter of the keeper in the summer house Eren’s 
family owns on the Istanbul island of Büyükada, 
had a forbidden love affair. When their relation-
ship was revealed, Eren’s family forced them to 
separate. They sent Reyhan and her father away 
from the island and Eren to a boarding school in 
Europe. The two women haven’t seen each other 
since. The film begins 20 years later. Reyhan is 
back on the island and lives with a man younger 
than her. Eren catches a glimpse of Reyhan on a 
local profile on social media, which prompts her 
to leave Europe and come looking for her. 

LOVE, SPELLS AND ALL THAT
(ASK, BUYU VS)

reżyseria/scenariusz: Ümit Ünal, obsada: Selen Uçer, Ece 
Dizdar, Aysenil Samlioglu, Uygar Özçelik, Emrah Koluk-
isa, zdjęcia: Türksoy Gölebeyi, produkcja: Turcja 2019, 
czas: 96 minut, napisy: polskie/angielskie

director/writer: Ümit Ünal, cast: Selen Uçer, Ece Dizdar, 
Aysenil Samlioglu, Uygar Özçelik, Emrah Kolukisa, cine-
matography: Türksoy Gölebeyi, production: Turkey 2019, 
running time: 96 minutes, English/Polish subtitles

- Antalya Golden Orange Film 
Festival 2019 - Nagroda Jury 

- Austin Gay & Lesbian Inter-
national Film Festival 2021 - 
Nagroda Jury 

- L.A. Outfest 2021 - Nagroda 
Jury

POLECA!

W duchu magicznego realizmu, teoretycznie prawdziwa magia nie jest traktowana 
w filmie jako coś zadziwiającego. „Love, Spells and All Th at” to w zasadzie półtora 
godzinna randka. Decyzja o próbie odwrócenia czaru staje się tylko pretekstem do 
wspólnych spacerów i długich rozmów. Świetne, kameralne kino. 
Daniel Oklesiński | Magazyn Replika
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Dziesięcioletni Johnny wyróżnia się na tle ro-
dziny i niebezpiecznej okolicy we wschodniej 
Francji. Jest delikatny i inteligentny, a zainte-
resowaniami wyraźnie wyprzedza swój wiek. 
Z ciekawością obserwuje wzloty i upadki swojej 
młodej, samotnej matki, prowadzącej burzliwe 
życie uczuciowe. Wszystko się zmienia, kiedy 
nowy nauczyciel z miasta przejmuje jego kla-
sę. Pan Adamski w niego wierzy i chce otworzyć 
przed nim nowy świat. Młody, nieszablonowy 
nauczyciel intryguje chłopca...

Ten year-old Johnny stands out from his family 
and his tough neighborhood in Eastern France. 
He’s sensitive, intelligent and interested in all 
kinds of things way beyond his years. With cu-
riosity, he observes the ups and downs of his 
young single mother’s turbulent love life. Things 
change when a new teacher, fresh from the big 
city, takes over Johnny’s class. Mr. Adamski be-
lieves in Johnny and wants to open a new world 
to him. The sophisticated young teacher also in-
trigues the boy… 

SOFTIE
(PETITE NATURE)

reżyseria/scenariusz: Samuel Theis, obsada: Aliocha 
Reinert, Melissa Olexa, Antoine Reinartz, Izïa Higelin, 
muzyka: Ulysse Klotz, zdjęcia: Jacques Girault, produk-
cja: Francja 2021, czas: 93 minuty, napisy: polskie/angiel-
skie

director/writer: Samuel Theis, cast: Aliocha Reinert, 
Melissa Olexa, Antoine Reinartz, Izïa Higelin, music: 
Ulysse Klotz, cinematography: Jacques Girault, produc-
tion: France 2021, running time: 93 minutes, English/
Polish subtitles 

- Cannes Film Festival 2021 - 
Queer Palm - nominacja 

- Zurich Film Festival 2021 - 
Najlepszy Film Międzynaro-
dowy - nominacja  



13. LGBT+ Film Festival 2022
19

WSZYSTKO O MOIM DZIECKU
(ALL ABOUT MY CHILD)

reżyseria: Piotr Jacoń, zdjęcia: Bartłomiej Serafiński, 
Adam Diehl, Damian Denel, montaż: Piotr Karczewski, 
produkcja: Polska 2021, czas: 47 minut, napisy: angielskie  

director: Piotr Jacoń, cinematography: Bartłomiej Ser-
afiński, Adam Diehl, Damian Denel, production: Poland 
2021, running time: 47 minutes, English subtitles

W najlepszym razie są na co dzień niewidzial-
ni. W najgorszym – stają się „ideologią LGBT” 
i celem ataków. Słownych i fizycznych. Rzeczy-
wistość osób transpłciowych i niebinarnych 
w  Polsce to często ból i strach. Boją się także 
ich rodziny. Film to opowieści rodziców o dys-
forii, depresji i próbach samobójczych ich dzie-
ci, a także o trudnościach ze znalezieniem właś-
ciwych lekarzy oraz przejściach przed polskimi 
sądami w walce o tożsamość. Historie, w któ-
rych nie brak jednak miłości. O swoim życiu 
Piotrowi Jaconiowi opowiedzieli „tęczowi ro-
dzice” – motornicza, nauczycielka, rolnik czy 
górnik. Są z dużych miast i małych miasteczek. 
Z Polski i spoza niej. „Wszystko o moim dzie-
cku” to chwilami bardzo mroczna opowieść. Ale 
przede wszystkim, to opowieść o miłości. I oso-
bisty głos autora reportażu na temat transpłcio-
wości...

At the very best they’re invisible on a daily basis. 
At the worst – they become “LGBT ideology” 
and a target of attacks. Both, verbal and physical 
ones. The reality of transgender and nonbinary 
people in Poland often consist out of pain and 
fear. Their families are scared too. This film is 
a parents’ tale of dysphoria, depression and su-
icidal attempts of their children, but also of dif-
ficulties in finding the right doctors and what 
one has to go through in Polish courts to fight 
for their identity. Those are the stories that do 
not lack of love. Piotr Jacoń listens to stories of 
“rainbow” parents – a motorwoman, a teach-
er, a farmer, a miner. They come from big and 
small towns. From Poland and from abroad. 
“Everything about my child” is a very dark story 
at times. But in front of all that it’s a story about 
love – and a personal standpoint of the report-
age’s author on transsexuality. 

– 5. Festiwal Wrażliwy w Gdyni 
2021 – 2 nagroda, kategoria: 
film dokumentalny/reportaż 
filmowy 

– 27. Festiwal Form Dokumen-
talnych NURT 2021 – Nagroda 
Dyrektor Naczelnej KCK p. Au-
gustyny Nowackiej 

– ZET Radio Prize named after 
Andrzej Woyciechowski 2021 
– wyróżnienie
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HELLO WORLD
(HEI VERDEN)

reżyseria: Kenneth Elvebakk, występują: Dina Wikstrøm, 
Joachim O. Hansen, Runa Elvira Erlien, Viktor Waal Sol-
berg, Ayla Øieroset, Herman Wessel Waal Solberg, mu-
zyka: Henrik Skram, zdjęcia: Nils-Petter Lotherington, 
produkcja: Norwegia 2021, czas: 90 minut, napisy: pol-
skie/angielskie 

director: Kenneth Elvebakk, cast: Dina Wikstrøm, Joa-
chim O. Hansen, Runa Elvira Erlien, Viktor Waal Solberg, 
Ayla Øieroset, Herman Wessel Waal Solberg, music: 
Henrik Skram, cinematography: Nils-Petter Lothering-
ton, production: Norway 2021, running time: 90 minu-
tes, English/Polish subtitles 

„Wszyscy w mojej klasie są hetero. To Holme-
strand, rolnicze miasteczko. Ludzie nie są tutaj 
homo” – mówi Viktor, który wraz z Runą, Diną 
i  Joachimem opowiada, jak wygląda dorasta-
nie z perspektywy nieheteronormatywnych na-
stolatków. To historia prawdziwych pionierów, 
którzy próbują uwolnić się od doświadczenia 
wstydu. Budowanie wewnętrznej dumy nie jest 
jednak łatwe w świecie, w którym od nienawiści 
dzieli młodych ludzi zaledwie jedno kliknięcie 
w sieci. Czy coś zmieni się z czasem na lepsze? 
Jak to jest – być jedyną otwarcie queerową oso-
bą w szkole?

“All the kids in my class are straight. It’s Hol-
mestrand, a farmer’s small town. Noone’s gay 
here” – says Viktor, who together with Runa, 
Dina and Joachim tells us, how growing up from 
a perspective of non-heteronormative teenagers 
looks like. It’s a story of true pioneers, trying to 
free themselves from experiencing any shame. 
But building up their inner pride is not easy in 
a world, in which hate is just one click away. Is 
anything going to get better in time? How does 
it feel to be the only openly queer person in the 
school? 

- Oslo Pix 2021 - Nagroda 
Publiczności - Najlepszy Film

- Tromsø International Film 
Festival Junior (TIFF Junior) 
2021 - Nagroda Publiczności - 
Najlepszy Film

Wsparcie udzielone 
z funduszy norweskich i EOG

POLECA!

Poruszający obraz o wychowaniu i odnajdywaniu siebie, niekoniecznie poprzez odcię-
cie się od znajomych, domu rodzinnego i rzucenie w objęcia nowych, podniecających 
doznań, lecz poprzez drogę, która powoli, acz metodycznie przybliża bohaterów do 
upragnionego, szczęśliwego i samodzielnego życia.
Bartosz Szarek | Magazyn Replika
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REBEL DYKES

reżyseria: Harri Shanahan, Siân A. Williams, występuje: 
Indigo Azidahaka, muzyka: ellyott, zdjęcia: Harri Shan-
ahan, Sian Williams, produkcja: UK 2021, czas: 89 minut, 
napisy: polskie 

director: Harri Shanahan, Siân A. Williams, cast: Indigo 
Azidahaka, music: ellyott, cinematography: Harri Shan-
ahan, Sian Williams, production: UK 2021, running time: 
89 minutes, Polish subtitles

Gdy punk spotyka feminizm w niespokojnym 
Londynie lat osiemdziesiątych, dochodzi do 
wielkiego wybuchu, w samym centrum które-
go oglądamy grupę młodych lesbijek. Z pomocą 
wywiadów, oryginalnej muzyki, animacji i zdjęć 
archiwalnych, pełnometrażowy dokument „Re-
bel Dykes” odtwarza historię życia kilku przy-
jaciółek, które poznają się podczas Pokojowego 
Obozu Kobiecego Greenham Common. Ich po-
wrót do Londynu to początek wspólnego życia, 
walki i miłości, a także prób odnalezienia wol-
ności i siły, by stworzyć własny, rządzony zupeł-
nie innymi zasadami świat.

When punk meets feminism in a rebellious Lon-
don of 1980’s, an explosion is bound to happen. 
We meet a group of young lesbians. Through in-
terviews, exceptional music, animation and ar-
chive footage, the documentary “Rebel Dykes” 
portrays the story of lives of few friends, who 
got to know each other at Greenham Common 
Women’s Peace Camp. Their coming back to 
London is the beginning of their common life, 
struggle and love, but also attempts to find free-
dom and strength to create their own world that 
goes by totally different rules.
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MAJKA - ŚWIADECTWO UZALEŻNIENIA
(MONKEY - ADDICTION TESTIMONY)

reżyseria: Frank Myonk, występują: Karol Marzec, Agata 
Stola, dr Eryk Matuszkiewicz, produkcja: Polska 2022, 
czas: 48 minut, napisy: angielskie

director: Frank Myonk, cast: Karol Marzec, Agata Stola, 
dr. Eryk Matuszkiewicz, production: Poland 2022, run-
ning time: 48 minutes, English subtitles

Karol otwiera się przed nami, opowiadając 
o swoim dramacie – wykazuje się przy tym nie-
zwykłą odwagą, obnażając kulisy swego uzależ-
nienia od opiatów. Poza Karolem, który dotknął 
problemu osobiście, w filmie wysłuchamy Agaty 
Stoly, psychoterapeutki od uzależnień oraz tok-
sykologa, dr Eryka Matuszkiewicza. Leki z grupy 
opioidów są najsilniejszymi znanymi medycynie 
środkami do uśmierzania bólu. W większych 
dawkach odurzają. Uzależniają szybko i mocno. 
Zdawało się, że przez ostatnie parę dekad stra-
ciły na popularności, głównie w związku z za-
grożeniem HIV/AIDS. Czy tak rzeczywiście jest, 
dowiemy się z bolesnej historii Karola Marca…  

Karol opens up to us by telling his story – he 
shows an exceptional courage by doing so, 
exposing what it means to be addicted to opi-
oids. Beside of Karol’s personal testimony, in 
the film we will also hear what a professional 
psychotherapist, Agata Stola, and a toxicolo-
gist, dr. Eryk Matuszkiewicz have to say on the 
topic. Drugs from the group of opioids are the 
strongest painkillers known. Larger doses are 
intoxicating. They are also highly  addictive. We 
might have thought, they became less popular 
throughout the last decades, mostly because of 
HIV/AIDS threat. If they have, however, we will 
learn from the story of Karol Marzec.  
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CURED

reżyseria/scenariusz: Patrick Sammon, Bennett Singer, 
występują: Harry Adamson, Gary Alinder, Irving Bieber, 
Robert Campbell, Sally Duplaix, muzyka: Ian Honeyman, 
zdjęcia: Sam Henriques, produkcja: USA 2020, czas: 80 
minut, napisy: polskie

director/writer: Patrick Sammon, Bennett Singer, cast: 
Harry Adamson, Gary Alinder, Irving Bieber, Robert 
Campbell, Sally Duplaix, music: Ian Honeyman, cine-
matography: Sam Henriques, production: United States 
2020, running time: 80 minutes, Polish subtitles 

Mocny dokument, naświetlający kluczowy, acz- 
kolwiek przez wielu nieznany rozdział walki  
o  równość: kampanię, która doprowadziła  
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrycznedo  
skreślenia homoseksualizmu z listy chorób psy-
chicznych w  1973 roku. Zanim podjęto tę do-
niosłą decyzję, każdy gej czy lesbijka byli uz- 
nawani za  osoby chore, wymagające leczenia. 
Przedsiębiorstwa i rząd wykorzystywały ten 
fakt, by usprawiedliwiać dyskryminację i bigo-
terię. Dopóki geje i lesbijki byli „chorzy”, postęp 
na drodze do równości był niemalże wykluczony.

This powerful documentary illuminates a pivot-
al yet largely unknown chapter in the struggle 
for LGBT equality: the campaign that led the 
American Psychiatric Association (APA) to 
remove homosexuality from its list of mental 
illnesses in 1973. Before this momentous deci-
sion, the medical establishment viewed every 
gay and lesbian person as diseased and in need 
of a cure. Business and government used the 
mental-illness classification to justify discrimi-
nation and bigotry. As long as lesbians and gay 
men were “sick”, progress toward equality was 
nearly impossible.  

- Frameline San Francisco 
International LGBTQ Film 
Festival 2020 - Najlepszy 
Dokument 

- NewFest: New York’s LGBT 
Film Festival 2020 - Najlepszy 
Dokument 

- OUT at the Movies Int’l LGBT 
Film Fest 2020 - Najlepszy 
Dokument 

- Rochester ImageOut 2020 - 
Najlepszy Dokument 
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NO STRAIGHT LINES:  
THE RISE OF QUEER COMICS

reżyseria: Vivian Kleiman, występują: Alison Bechdel, 
Jennifer Camper, Howard Cruse, Nicole J. Georges, 
Ponyo Georges, zdjęcia: Andrew Black, produkcja: USA 
2021, czas: 79 minut, napisy: polskie 

director: Vivian Kleiman, cast: Alison Bechdel, Jennifer 
Camper, Howard Cruse, Nicole J. Georges, Ponyo Georg-
es, cinematography: Andrew Black, production: United 
States 2021, running time: 79 minutes, Polish subtitles

Film oparty na niezwykłych historiach pięciu 
queerowych osób, tworzących komiksy, któ-
rym udało się wyjść z niszy, by w końcu trafić 
na okładkę magazynu „Time” i zdobyć świato-
wą sławę. W tej adaptacji antologii Justina Hal-
la pod tym samym tytułem, zobaczymy Ali-
son Bechdel („Fun Home”), Jennifer Camper 
(„Rude Girls and Dangerous Women”, Howar-
da Cruse’a („Gay Comix”), Ruperta Kinnarda 
(„B.B. And The Diva”) i Mary Wings („Come 
Out Comix”), dzielących się swoimi historiami 
oraz obserwacjami na wszelkie tematy: od kry-
zysu AIDS i dyskryminację w miejscu pracy, po 
poszukiwanie miłości, a nawet nowej fryzury.  

Based on the extraordinary stories of five queer 
comic book artists whose careers go from the 
underground scene to the cover of Time Mag-
azine and the international stage. In this adap-
tion of Justin Hall’s anthology of the same name, 
No Straight Lines invites Alison Bechdel (Fun 
Home), Jennifer Camper (Rude Girls and Dan-
gerous Women), Howard Cruse (Gay Comix), 
Rupert Kinnard (B.B. And The Diva) and Mary 
Wings (Come Out Comix) to share their stories 
and observations on everything from the AIDS 
crisis and workplace discrimination, to the 
search for love and a new haircut.

- L.A. Outfest 2021 - Nagroda 
Główna Jury

- Tribeca Film Festival 2021 - 
Oficjalna Selekcja  

POLECA!

Potężna dawka historii o początkach queerowego komiksu. Od pierwszego komiksu 
napisanego przez wyoutowaną lesbijkę poprzez czarnego geja superbohatera aż po 
megasukces na deskach Broadwayu. Jednymi z bohaterów_ek znane czytelnikom 
„Repliki” Alison Bechdel i Maia Kobabe.
Daniel Oklesiński | Magazyn Replika
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SEDIMENTS

reżyseria/scenariusz: Adrián Silvestre, występują: Alicia 
de Benito, Lena Brasas, Cristina Millán, Tina Recio, Saya 
Solana, Yolanda Terol, zdjęcia: Laura Herrero Garvín, 
produkcja: Hiszpania 2021, czas: 89 minut, napisy: pol-
skie/angielskie  

director/writer: Adrián Silvestre, cast: Alicia de Benito, 
Lena Brasas, Cristina Millán, Tina Recio, Saya Solana, 
Yolanda Terol, cinematography: Laura Herrero Garvín, 
production: Spain 2021, running time: 89 minutes, Eng-
lish/Polish subtitles

Sześć transkobiet wyjeżdża do miasteczka  
w Hiszpanii, gdzie podziwiają niesamowite kra-
jobrazy, ale też zaglądają w głąb siebie. Niczym 
Ziemia, nasze wnętrze składa się z wielu warstw, 
kształtujących naszą tożsamość i opowiadają-
cych historię naszego życia. Jakie okoliczności 
wpływają na ten proces, czyniąc nas takimi, ja-
kimi jesteśmy? „Sediments” to angażująca, a za-
razem przezabawna opowieść o empatii, indywi-
dualizmie oraz potrzebie przynależności. 

Six trans women travel to a small town in Spain 
where they will explore unusual landscapes, as 
well as the ins and outs of their own persona-
lities. Like the Earth, our interior is formed by 
different strata, which forge our identity and tell 
our life story. What circumstances intervene in 
this process and make us become who we are 
today?
„Sediments” is an engaging and fun story about 
empathy, individuality, and the need to belong.  

- Tel Aviv International LGBT 
Film Festival 2021 - Najlepszy 
Dokument 

- L.A. Outfest 2021 - Najlepszy 
Dokument 

- LesGaiCineMad, Madrid 
International LGBT Film 
Festival 2021 - Nagroda 
Publiczności, Najlepszy 
Dokument 

- Thessaloniki Documentary 
Film Festival 2021 - Nagroda 
Główna Jury 

- San Sebastián International 
Film Festival 2021 - nominacja 
Najlepszy Dokument  
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MÓJ TATA JEST BRATEM MAMY
(MY FATHER IS MY MOTHER’S BROTHER)

reżyseria: Vadym Ilkov, zdjęcia: Vadym Ilkov, produkcja: 
Ukraina 2018, czas: 75 minut, napisy: polskie/angielskie  

director: Vadym Ilkov, cinematography: Vadym Ilkov, 
production: Ukraine 2018, running time: 75 minutes, 
English/Polish subtitles

Tolik jest awangardowym artystą undergroun-
dowej, queerowej sceny Kijowa. Jest także przy-
branym ojcem małej Katii, córki jego siostry, 
Anyi. Choroba psychiczna nie pozwala Anyi 
opiekować się na co dzień Katią. Doceniony za 
innowacyjność na festiwalu Visions du Réel film 
Wadima Ilkowa z melodyjną płynnością łączy 
momenty skrajnej samotności i intymnej ro-
dzinnej bliskości, pustki i twórczego skupienia, 
wielkiego ciężaru i codziennej radości życia. 
Odważny, ale i subtelny, pełen szacunku portret 
niezwykłej rodziny autentycznością ujęcia ko-
responduje z osobistą i artystyczną szczerością 
swoich bohaterów.  

Tolik is an artist in the underground, queer 
scene in Kyiv. He’s also a stepfather to a young 
Katia, a daughter of his sister – Anya, who can’t 
take care of the child due to mental illness. The 
film by Vadym Ilkov has been recognized for its 
innovation at Visions du Réel Festival. The pro-
duction, with a melodic smoothness, combines 
moments of extreme loneliness and family inti-
macy, of emptiness and creative focus, of great 
burden and daily joy of life. Through its authen-
tic depiction, this bold, yet subtle portrait of an 
extraordinary family, corresponds with person-
al and artistic sincerity of its protagonists.  

The entire income from the sold tickets will be 
donated to the Ukrainian filmmakers, who document 
the situation in Ukraine that faces the Russian 
invasion.  
http://freefilmers-mariupol.tilda.ws/eng

Całkowity wpływ ze sprzedaży biletów zostanie 
przekazany na rzecz ukraińskich filmowców, 
dokumentujących sytuację w Ukrainie w obliczu 
rosyjskiej inwazji. 
http://freefilmers-mariupol.tilda.ws/eng  
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GAY SHORTS I 
(98’)

DIRTY

Marco urywa się z lekcji, by spędzić wieczór ze 
swoim chłopakiem. Nie wszystko idzie jednak 
zgodnie z planem.  
reżyseria/scenariusz: Matthew Puccini, obsada: Manny 
Dunn, Morgan Sullivan, Sean Patrick Higgins, muzyka: 
Nathan Prillaman, zdjęcia: Matt Mitchell, produkcja: 
USA 2020, czas: 11 minut, napisy: polskie

Marco cuts class to spend the afternoon with his 
boyfriend. Things do not go as planned.

director/writer: Matthew Puccini, cast: Manny Dunn, 
Morgan Sullivan, Sean Patrick Higgins, music: Nathan 
Prillaman, cinematography: Matt Mitchell, production: 
United States 2020, running time: 11 minutes, Polish 
subtitles

HALF

Nowojorski pół-Żyd Jonah mówi swojej dziew-
czynie, że jest biseksualny, co chwieje funda-
mentami ich związku i uruchamia serię tragi-
komicznych, miłosno-religijnych zdarzeń. 
reżyseria/scenariusz: Jacob Roberts, obsada: Ryan Vin-
cent Anderson, Annabel O’Hagan, Jacob Roberts, Matt 
Walker, zdjęcia: Drew Levin, produkcja: USA 2021, czas: 
11 minut, napisy: polskie 

Half-Jewish, bisexual Jonah comes out to his 
girlfriend, shaking the foundation of their re-
lationship and launching a tragicomic explora-
tion of love and religion in New York City.
director/writer: Jacob Roberts, cast: Ryan Vincent An-
derson, Annabel O’Hagan, Jacob Roberts, Matt Walker, 
cinematography: Drew Levin, production: United States 
2021, running time: 11 minutes, Polish subtitles
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OF HEARTS AND CASTLES

Cierpiący po rozstaniu mężczyzna spotyka 
w Los Angeles innego mężczyznę na jedną noc, 
która połączy ich na zawsze.
reżyseria/scenariusz: Rubén Navarro, obsada: Phile-
mon Chambers, Luis Carazo, Jessica Spotts, muzyka: 
Arturo Cardelús, zdjęcia: Bongani Mlambo, produkcja: 
Hiszpania, USA 2020, czas: 15 minut, napisy: polskie

A man who’s deep in the throes of a break-up, 
meets another man for a night in Los Angeles 
that will forever keep them connected.
director/writer: Rubén Navarro, cast: Philemon Cham-
bers, Luis Carazo, Jessica Spotts, music: Arturo Car-
delús, cinematography: Bongani Mlambo, production: 
Spain, United States 2020, running time: 15 minutes, 
Polish subtitles

SKOWYT (THE HOWLING)

Kuba dorasta w małej, sennej wiosce, w której nic  
się nie dzieje. Wychowuje go ojciec alkoholik, 
zajmujący się na co dzień hodowlą owiec. Pew-
nego dnia we wsi pojawia się stary znajomy…
reżyseria/scenariusz: Bartosz Brzeziński, obsada: Ma-
ciej Łączyński, Adam Stępnicki, Robert Czebotar, Ma-
teusz Trojanowski, Jakub Onichowski, Bartosz Gomoła, 
Oskar Rybaczek, muzyka: Tomasz Mreńca, zdjęcia: Max 
Bugajak, produkcja: Polska 2021, czas: 30 minut, napisy: 
angielskie 

Kuba grows up in a small, drowsy village, where 
nothing is going on. He is brought up by his fa-
ther, an alcoholic sheep breeder. One day an old 
acquaintance shows up...
director/writer: Bartosz Brzeziński, cast: Maciej Łączyń-
ski, Adam Stępnicki, Robert Czebotar, Mateusz Troja-
nowski, Jakub Onichowski, Bartosz Gomoła, Oskar Ry-
baczek, music: Tomasz Mreńca, cinematography: Max 
Bugajak, production: Poland 2021, running time: 30 
minutes, English subtitles

STARFUCKERS

Pracownik seksualny funduje klientowi iluzję,  
o którą został poproszony. „Zrobię z ciebie 
gwiazdę” – słyszy od niego na chwilę przed 
tym, gdy sytuacja ulega gwałtownej zmianie.
reżyseria: Antonio Marziale, scenariusz: Antonio Ma-
rziale, Cole Doman, obsada: Antonio Marziale, Jo-
nathan Slavin, Cole Doman, muzyka: James William 
Blades, Taul Katz, zdjęcia: Matthew Pothier, produkcja: 
USA 2022, czas: 14 minut, napisy: polskie

The escort gives his client the illusion he has 
paid for. “I’ll make you a star”, the custom-
er says, before the tide turns abruptly and the 
power dynamics are unsettled.
director: Antonio Marziale, writer: Antonio Marziale, 
Cole Doman, cast: Antonio Marziale, Jonathan Slavin, 
Cole Doman, music: James William Blades, Taul Katz, 
cinematography: Matthew Pothier, production: United 
States 2022, running time: 14 minutes, Polish subtitles

YOU WILL STILL BE HERE TOMORROW

Zamężny gej musi dokonywać serii coming ou-
tów przed chorującym na Alzheimera ojcem. 

reżyseria/scenariusz: Michael Hanley, obsada: Jo-
nathan Watton, Eric Peterson, Ahmed Muslimani, Leo 
Orgil, muzyka: Spencer Creaghan, zdjęcia: Justin Black, 
produkcja: Kanada 2020, czas: 17 minut, napisy: polskie 

A gay, married man is continuously forced 
to ‘come out’ to his father, who suffers from 
Alzheimer’s disease.
director/writer: Michael Hanley, cast: Jonathan Wat-
ton, Eric Peterson, Ahmed Muslimani, Leo Orgil, music: 
Spencer Creaghan, cinematography: Justin Black, pro-
duction: Canada 2020, running time: 17 minutes, Polish 
subtitles 
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GAY SHORTS II 
(99’)

ALL THE AWARDS I NEVER GAVE YOU  
(TODOS OS PRÊMIOS QUE EU NUNCA TE DEI)
Niespodziewane spotkanie dwóch młodych akto- 
rów podczas ceremonii rozdania nagród pro-
wokuje powrót nieprzepracowanych uczuć i ro- 
mansu, który może wcale się nie zakończył…
reżyseria: Caio Scot, scenariusz: Lucas Drummond, Mel 
Carvalho, obsada: Lucas Drummond, Matheus Cam-
pos, zdjęcia: João Paulo Casalino, produkcja: Brazylia 
2021, czas: 17 minut, napisy: polskie/angielskie

An unexpected encounter between two young 
actors in the bathroom at an award ceremony 
brings up unresolved feelings and a love story 
that has possibly not come to an end yet…
director: Caio Scot, writer: Lucas Drummond, Mel Car-
valho, cast: Lucas Drummond, Matheus Campos, cine-
matography: João Paulo Casalino, production: Brazil 
2021, running time: 17 minutes, English/Polish subtitles

BUCK
Podczas nawrotu stanów depresyjnych młody 
Lynn szuka ukojenia w rozpuście, by odkryć, 
że bycie szczęśliwym jest bardziej złożone, niż 
myślał.
reżyseria/scenariusz: Elegance Bratton, Jovan James, 
obsada: Malik Shakur, Biko Eisen-Martin, Gabe Peyton, 
Simbi Kali, muzyka: James Newberry, zdjęcia: Zamarin 
Wahdat, produkcja: USA 2020, czas: 14 minut, napisy: 
polskie 

Caught in the throes of a depressive fugue, 
young Lynn resorts to debauchery to find joy — 
only to discover that happiness is a much more 
complicated proposition.
director/writer: Elegance Bratton, Jovan James, cast: 
Malik Shakur, Biko Eisen-Martin, Gabe Peyton, Simbi 
Kali, music: James Newberry, cinematography: Zamarin 
Wahdat, production: United States 2020, running time: 
14 minutes, Polish subtitles
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ESCAPING THE FRAGILE PLANET 
(APODRASI APO TON EFTHRAFSTO PLANITI)
Dwóch mężczyzn spotyka się niespodziewanie  
na dwie godziny przed końcem świata, gdy dziw- 
na różowa mgła spowija powoli całe miasto.
reżyseria/scenariusz: Thanasis Tsimpinis, obsada: Ni-
kos Lekakis, Michail Tabakakis, muzyka: Renos Papa-
stavros, zdjęcia: Konstantinos Koukoulios, produkcja: 
Grecja 2020, czas: 17 minut, napisy: polskie/angielskie 

A few hours before the world ends, two men 
have an unexpected encounter, while a strange 
pink fog is spreading throughout the city.
director/writer: Thanasis Tsimpinis, cast: Nikos Lekakis, 
Michail Tabakakis, music: Renos Papastavros, cinema-
tography: Konstantinos Koukoulios, production: Greece 
2020, running time: 17 minutes, English/Polish subtitles

F^¢K ‚€M R!GHT B@¢K
Czarnoskóry raper z Baltimore musi przechy-
trzyć swoją mściwą szefową, by nie stracić pra-
cy po przypadkowym zażyciu narkotyków.
reżyseria/scenariusz: Harris Doran, obsada: Emmanuel 
DDM Moss, Kara Young, Catherine Curtin, zdjęcia: Ty-
ler Davis, produkcja: USA 2022, czas: 13 minut, napisy: 
polskie 

A Black Baltimore rapper must outwit his 
vengeful day-job boss in order to avoid getting 
fired after accidentally eating an edible.
director/writer: Harris Doran, cast: Emmanuel DDM 
Moss, Kara Young, Catherine Curtin, cinematography: 
Tyler Davis, production: United States 2022, running 
time: 13 minutes, Polish subtitles

HEAR MY VOICE
Mike przeniósł się do Londynu, by znaleźć mi-
łość i wymarzoną rolę w operze. Po czterech 
latach wciąż jest w punkcie wyjścia. Wszystko 
ulega zmianie, gdy odwiedza go duch ekscen-
trycznej babci. 
reżyseria: Charles Meunier, scenariusz: Alex Kassab, 
obsada: Ollie Marsden, Kyley Winfield, Eileen Nicholas, 
muzyka: Mike Ladouceur, zdjęcia: Jonathan Haldon, 
produkcja: UK 2021, czas: 13 minut, napisy: polskie 

Mike moved to London, hoping to find love and 
the dream part in the opera. Four years later, he 
is stuck. Everything changes, when he sees the 
apparition of his eccentric grandmother.
director: Charles Meunier, writer: Alex Kassab, cast: 
Ollie Marsden, Kyley Winfield, Eileen Nicholas, music: 
Mike Ladouceur, cinematography: Jonathan Haldon, 
production: UK 2021, running time: 13 minutes, Polish 
subtitles

THE NIGHT TRAIN (NATTÅGET)
Oskar wraca pociągiem z rozmowy kwalifika-
cyjnej w Sztokholmie. Mając przed sobą całą 
noc podróży, krzyżuje spojrzenia z Ahmadem. 
reżyseria/scenariusz: Jerry Carlsson, obsada: Erik Nils-
son, Khalil Ben Gharbia, Elin Hugoson, zdjęcia: Marcus 
Dineen, produkcja: Szwecja 2020, czas: 15 minut, napi-
sy: polskie/angielskie 

Oskar is on the train, heading home after an in-
terview in Stockholm. With a long night ahead 
of him, he makes eye contact with Ahmad. 
director/writer: Jerry Carlsson, cast: Erik Nilsson, Khalil 
Ben Gharbia, Elin Hugoson, cinematography: Marcus 
Dineen, production: Sweden 2020, running time: 15 mi-
nutes, English/Polish subtitles

TRADE
Czasem trzeba „przesunąć w prawo” same-
go siebie. Krótki film o zinternalizowanej ho-
mofobii i zjawisku „masc4masc” w gejowskich 
aplikacjach randkowych. 
reżyseria: Blair Baker, scenariusz: Nick Wheelehon, ob-
sada: Zy’air Carter, Nick Wheelehon, zdjęcia: Michael 
Kohlbrenner, produkcja: USA 2021, czas: 10 minut, na-
pisy: polskie

Sometimes you have to swipe right on yourself. 
A short film that explores internalized homo-
phobia and masc4masc culture on gay hookup 
apps.
director: Blair Baker, writer: Nick Wheelehon, cast: 
Zy’air Carter, Nick Wheelehon, cinematography: Micha-
el Kohlbrenner, production: United States 2021, running 
time: 10 minutes, Polish subtitles
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LESBIAN SHORTS I 
(96’)

FROM A TO Q
Alex śni o tym, że wyznaje miłość innej dziew-
czynie. Po przebudzeniu jej życie już nigdy nie 
będzie takie samo.

reżyseria/scenariusz: Emmalie El Fadli, obsada: Sop-
hie Rivers, Holly Ashman, Philips Nortey, Claire Car-
twright, muzyka: Charlotte Partt, zdjęcia: Beatriz De-
lgado Mena, produkcja: UK 2021, czas: 19 minut, napisy: 
polskie

When Alex has a dream in which she confes-
ses her love to a girl, her whole world is turned 
upside down.

director/writer: Emmalie El Fadli, cast: Sophie Rivers, 
Holly Ashman, Philips Nortey, Claire Cartwright, mu-
sic: Charlotte Partt, cinematography: Beatriz Delgado 
Menal, production: UK 2021, running time: 19 minutes, 
Polish subtitles

GIRLS SHOULDN’T WALK ALONE AT NIGHT  
(LES FILLES NE MARCHENT PAS SEULES LA NUIT)
Po imprezie na zakończenie liceum Chantal 
i Delphine wracają ciemną nocą do domu… 

reżyseria/scenariusz: Katerine Martineau, obsada: 
Amaryllis Tremblay, Nahéma Ricci, Guillaume Laurin, 
muzyka: Paloma Daris, zdjęcia: Alexandre Nour Desjar-
dins, produkcja: Kanada 2020, czas: 17 minut, napisy: 
polskie/angielskie

After a late night high school graduation party, 
Chantal and Delphine walk home alone in the 
dark…
director/writer: Katerine Martineau, cast: Amaryllis 
Tremblay, Nahéma Ricci, Guillaume Laurin, music: Palo-
ma Daris, cinematography: Alexandre Nour Desjardins, 
production: Canada 2020, running time: 17 minutes, En-
glish/Polish subtitles
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HIS EYES (BLAUE AUGEN)
Anna opowiada Cleo o nowej metodzie nauko-
wej, która umożliwiłaby im urodzenie dziecka 
i stworzenie rodziny, Cleo nie pała jednak en-
tuzjazmem. 

reżyseria/scenariusz: Alexander Weber, obsada: Mi-
riam Fussenegger, Isabella Jeschke, Elisabeth Kanettis, 
Faris Endris Rahoma, muzyka: Benjamin Steiger, zdję-
cia: Alois Kozar, produkcja: Austria 2022, czas: 23 minut, 
napisy: polskie/angielskie

After Cleo’s girlfriend Anna introduces her to a 
new scientific method that would give them a 
child and complete their family, Cleo becomes 
skeptical.

director/writer: Alexander Weber, cast: Miriam Fusse-
negger, Isabella Jeschke, Elisabeth Kanettis, Faris Endris 
Rahoma, music: Benjamin Steiger, cinematography: 
Alois Kozar, production: Austria 2022, running time: 23 
minutes, English/Polish subtitles

PILLARS
Mennonicka kobieta ucieka się do sekretnego ję-
zyka, gdy jej najlepsza przyjaciółka rozpoczyna 
rytuał zaślubin. 

reżyseria/scenariusz: Cameron Bruce Nelson, obsada: 
Madeline Burton, Isabel Lasker, Walker Hare, Eve Sin-
clair, Sonja Monica Athey, zdjęcia: Christian Vasquez, 
produkcja: USA 2020, czas: 11 minut

A Mennonite woman reverts to a secret lan-
guage when her best friend begins the rites of 
marriage.

director/writer: Cameron Bruce Nelson, cast: Madeline 
Burton, Isabel Lasker, Walker Hare, Eve Sinclair, Sonja 
Monica Athey, cinematography: Christian Vasquez, pro-
duction: United States 2020, running time: 11 minutes

ROADKILL
Samotne życie Tillie, sprzątającej na co dzień 
drogi po wypadkach z udziałem zwierząt, 
zmienia się nie do poznania za sprawą Wandy. 

reżyseria/scenariusz: Aliza Brugger, obsada: Gamze 
Ceylan, Nana Ponceleon, muzyka: Harsha Thangirala, 
zdjęcia: Brent Scott Maze, produkcja: USA 2020, czas: 
15 minut, napisy: polskie 

Tillie’s lonely life as a roadkill removal worker 
is destabilized when Wanda, a lively stranger, 
comes to town.

director/writer: Aliza Brugger, cast: Gamze Ceylan, 
Nana Ponceleon, music: Harsha Thangirala, cinema-
tography: Brent Scott Maze, production: United States 
2020, running time: 15 minutes, Polish subtitles

THE GOING
Od śmierci Leili minęło już pół roku. Emma 
wie, że czas ruszyć dalej. Tylko dlaczego ma 
wrażenie, że Leila wciąż jest obok? 

reżyseria: Máirín O’Hagan, scenariusz: Sarah Anson, 
obsada: Sarah Pelosi, Sarah Anson, zdjęcia: Tom Brad-
ley, produkcja: UK 2021, czas: 11 minut, napisy: polskie 

It’s been six months since Leila died. Emma 
knows it’s time to clear out and move on. But 
why does it feel like she’s still here? 

director: Máirín O’Hagan, writer: Sarah Anson, cast: Sa-
rah Pelosi, Sarah Anson, cinematography: Tom Bradley, 
production: UK 2021, running time: 11 minutes, Polish 
subtitles
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LESBIAN SHORTS II 
(92’)

FENCE (HEGN)
Ebba budzi się obok swojej dziewczyny Jony. 
Jej sen o rozłące i tęsknocie za byciem razem 
zaczyna jednak negatywnie oddziaływać na ich 
związek. 

reżyseria/scenariusz: Hilke Rönnfeldt, obsada: Lisa 
Carlehed, Emilie Claudius Kruse, muzyka: Sigurlaug 
Thorarensen & Julius Pollux Rothlaender, zdjęcia: Ro-
xana Reiss, produkcja: Dania, Niemcy 2021, czas: 12 mi-
nut, napisy: polskie/angielskie

Ebba wakes up, just an arm length away from 
her girlfriend Jona, the reminiscence of her 
dream about separation and a longing for unity 
takes its toll on them.

director/writer: Hilke Rönnfeldt, cast: Lisa Carlehed, 
Emilie Claudius Kruse, music: Sigurlaug Thorarensen 
& Julius Pollux Rothlaender, cinematography: Roxana 
Reiss, production: Denmark, Germany 2021, running 
time: 12 minutes, English/Polish subtitles

LONELY COWGIRL (ENSOM COWGIRL)
Liv odlicza dni do ponownego spotkania z uko- 
chaną. Samotność rzuca jednak wyzwanie jej 
sile psychicznej. 

reżyseria/scenariusz: Gina Kippenbroeck, obsada: Car-
la Eleonora Feigenberg, Kristine Utne Stiberg, muzy-
ka: Frederik Lehmann, zdjęcia: Gerda Falk, Dania 2021, 
czas: 19 minut, napisy: polskie/angielskie 

Liv is counting the days until she is reunited 
with the woman she loves. However, solitude 
slowly begins to test her mental strength.

director/writer: Gina Kippenbroeck, cast: Carla Eleo-
nora Feigenberg, Kristine Utne Stiberg, music: Frede-
rik Lehmann, cinematography: Gerda Falk, production: 
Denmark 2021, running time: 19 minutes, English/Polish 
subtitles
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SZCZELINY (THE CRACKS)
Teresa popada w depresję poporodową. Wspól- 
nie z mężem postanawiają przeprowadzić się 
na jakiś czas do domu rodzinnego Teresy. Na 
miejscu bohaterka niespodziewanie spotyka 
swoją dawną miłość – Annę. W kobietach na 
nowo budzi się uczucie. 
reżyseria/scenariusz: Magdalena Gajewska, obsada: 
Fryderyk Gnap, Sandra Korzeniak, Maciej Miszczak, Ja-
śmina Polak, Maciej Robakiewicz, Justyna Wasilewska, 
muzyka: Piotr Nermer, zdjęcia: Adam Pluciński, pro-
dukcja: Polska 2021, czas: 30 minut, napisy: angielskie

Teresa falls into postpartum depression. To-
gether with her husband, they decide to move 
for some time to Teresa’s family home. Unexpec-
tedly, she meets there her old love – Anna. Old 
feelings come back to life.

director/writer: Magdalena Gajewska, cast: Fryderyk 
Gnap, Sandra Korzeniak, Maciej Miszczak, Jaśmina Po-
lak, Maciej Robakiewicz, Justyna Wasilewska, music: 
Piotr Nermer, cinematography: Adam Pluciński, pro-
duction: Poland 2021, running time: 30 minutes, English 
subtitles

THE COST OF LIVING
Lily spotyka się twarzą w twarz ze śmiercią. Ta 
jednak ukazuje jej się pod postacią femme fata-
le, co niespodziewanie wzbudza w Lily pożąda-
nie, przyprawiające o zawroty głowy. 

reżyseria/scenariusz: Alice Trueman, obsada: Kieron 
Jecchinis, Lily Loveless, Genesis Lynea, Mia Soteriou, 
zdjęcia: Lorena Pagés, produkcja: UK 2021, czas: 13 mi-
nut, napisy: polskie

Lily comes face-to-face with her worst fear. But 
Death appears to her as a femme fatale and Lily 
finds herself unexpectedly giddy with desire. 

director/writer: Alice Trueman, cast: Kieron Jecchinis, 
Lily Loveless, Genesis Lynea, Mia Soteriou, cinemato-
graphy: Lorena Pagés, production: UK 2021, running 
time: 13 minutes, Polish subtitles

VEILS
Ayumi i Sayaka chcą zorganizować niby-ślubną 
sesję zdjęciową na swoją piątą rocznicę. Tymcza-
sem z jednej z pracowni fotograficznych przycho-
dzi bardzo rozczarowująca odpowiedź. 

reżyseria/scenariusz: Erika Nakayama, obsada: Erika Na-
kayama, Yukimi Soma, Michiyo Yokoyama, Maaya Iwaku-
ra, Tomoko Tate, Masaru Mori, Taijirou Arakawa, muzyka: 
Kisa Sakaguchi, zdjęcia: Sai Ishizuka, produkcja: Japonia 
2021, czas: 18 minut, napisy: polskie/angielskie

Ayumi and Sayaka want to have a wedding-style 
photo shoot to celebrate their five-year anni-
versary. Then, a disappointing response comes 
from one of the photo salons.

director/writer: Erika Nakayama, cast: Erika Nakayama, 
Yukimi Soma, Michiyo Yokoyama, Maaya Iwakura, To-
moko Tate, Masaru Mori, Taijirou Arakawa, music: Kisa 
Sakaguchi, cinematography: Sai Ishizuka, production: 
Japan 2021, running time: 18 minutes, English/Polish 
subtitles
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TRANS & NON-BINARY SHORTS I 
(83’)

BEAUTIFUL THEY
Zapalony wczesnym rankiem skręt zaprowa-
dza Violet i Blue nad ocean. Subtelny, podno-
szący na duchu queerowy romans o różnych 
odcieniach płci i byciu dostrzeganym.

reżyseria/scenariusz: Cloudy Rhodes, obsada: Morgan 
Davies, Sariah Saibu, muzyka: Freya Berkhout, zdjęcia: 
Jordan Maddocks, produkcja: Australia 2021, czas: 11 
minut, napisy: polskie

Violet and Blue’s youth collide in an early mor-
ning toke that leads to the ocean. A tender, 
uplifting queer romance about the nuance of 
gender and being truly seen. 

director/writer: Cloudy Rhodes, cast: Morgan Davies, 
Sariah Saibu, music: Freya Berkhout, cinematography: 
Jordan Maddocks, production: Australia 2021, running 
time: 11 minutes, Polish subtitles 

BETWEEN US
Kei marzy o „normalnym życiu” na japońskiej 
prowincji. Ale dla transpłciowego mężczyzny 
bez pracy w rodzinnym miasteczku, normal-
ność nie jest tak łatwo osiągalna.

reżyseria/scenariusz: Cailleah Scott-Grimes, obsada: 
Chihaya Sho Kadota, Mariella Pacey, Kumiko Kato, 
zdjęcia: Hans Bobanovits, produkcja: Kanada, Japonia 
2021, czas: 17 minut, napisy: polskie/angielskie

Kei longs for a „normal life” in rural Japan. But 
for a transgender man who is jobless in his own 
hometown, getting to normal is one steep climb. 

director/writer: Cailleah Scott-Grimes, cast: Chihaya 
Sho Kadota, Mariella Pacey, Kumiko Kato, cinemato-
graphy: Hans Bobanovits, production: Canada, Japan 
2021, running time: 17 minutes, Polish subtitles 
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HER DANCE (RIKOUD HASIDI)
Po tym, gdy transpłciowa Aya nie zostaje za-
proszona na ślub własnej siostry, zjawia się 
niespodziewanie podczas Szabatu w ortodok-
syjnej żydowskiej okolicy, gdzie mieszka jej 
rodzina.

reżyseria/scenariusz: Bar Cohen, obsada: Carmit Me-
silati Kaplan, Leeoz Levy, Hagar Meshulam Weizman, 
muzyka: Ólafur Arnalds, zdjęcia: Matan Abramovitz, 
produkcja: Izrael 2020, czas: 22 minuty, napisy: polskie/
angielskie

After she had not been invited to her sister’s 
wedding, Aya, a trans woman, shows up by sur-
prise on a Shabbat night at the Orthodox Jewish 
community, where her family lives. 

director/writer: Bar Cohen, cast: Carmit Mesilati Ka-
plan, Leeoz Levy, Hagar Meshulam Weizman, music: 
Ólafur Arnalds, cinematography: Matan Abramovitz, 
production: Israel 2020, running time: 22 minutes, En-
glish/Polish subtitles

KEKRE
Dokument „Kekre” skupia się na doświad-
czeniach przejawiania męskości, określanych 
jako „inne”, w zestawieniu z hegemonicznym 
jej rozumieniem, mając na celu ukazanie do-
minującego konstruktu wyrażania męskości 
w społeczeństwie.

reżyseria/scenariusz: Umut Derin Eroglan, produkcja: 
Turcja 2021, czas: 23 minuty, napisy: polskie/angielskie

The documentary „Kekre” focuses on the expe-
riences of masculinity performances positioned 
as „other” against the hegemonic understan-
ding of masculinity and aims to reveal the con-
struction of dominant masculinity performan-
ce in society.

director/writer: Umut Derin Eroglan, production: Tur-
key 2021, running time: 23 minutes, English/Polish 
subtitles

POOL BOY
Austin, sportowiec z college’u, spędzający wa-
kacje w domu, niespodziewanie zakochuje się 
w Star, niebinarnej osobie, sprzątającej baseny 
w okolicy.

reżyseria/scenariusz: Luke Willis, obsada: River Gallo, 
Tim Torre, Justin Chien, muzyka: Daniele Truocchio, 
zdjęcia: Connor Ellmann, produkcja: USA 2021, czas: 10 
minut, napisy: polskie

Austin, a college jock home for the summer, 
unexpectedly develops feelings for Star, his pa-
rents’ non-binary pool cleaner.

director/writer: Luke Willis, cast: River Gallo, Tim Torre, 
Justin Chien, music: Daniele Truocchio, cinematograp-
hy: Connor Ellmann, production: United States 2021, 
running time: 10 minutes, Polish subtitles
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TRANS & NON-BINARY SHORTS II 
(87’)

EKAI (MI PEQUEÑO GRAN SAMURAI)
Dokument, przedstawiający historię młode-
go transchłopaka, Ekaiego Lersundi, który 
w 2018 roku popełnił samobójstwo po batalii 
z biurokracją, związaną z hormonalną terapią 
zastępczą.

reżyseria/scenariusz: Arantza Ibarra, występuje: Iñigo 
Gastesi, zdjęcia: Amara Mosteiro, produkcja: Hiszpania 
2020, czas: 21 minut, napisy: polskie/angielskie

A short documentary depicting the story of yo-
ung transgender boy Ekai Lersundi, who took 
his own life in 2018 after struggling with the bu-
reaucracy surrounding hormone replacement 
therapy assignment.

director/writer: Arantza Ibarra, cast: Iñigo Gastesi, cine-
matography: Amara Mosteiro, production: Spain 2020, 
running time: 21 minutes, English/Polish subtitles

IN FRANCE MICHELLE IS A MAN’S NAME
Michael, młody transmężczyzna, wraca na 
amerykańską prowincję po latach braku kon-
taktu z rodzicami. Po niekomfortowej kolacji 
wybiera się z ojcem na przejażdżkę.

reżyseria/scenariusz: Em Weinstein, obsada: Tim 
Blough, Jerry Carlton, Ari Damasco, Neil Green, Genna 
McAllister, Miss Prys, Olga Sanchez, Dan Vhay, muzy-
ka: Jacob Masters, zdjęcia: Alexa Wolf, produkcja: USA 
2020, czas: 13 minut, napisy: polskie

Michael, a young trans man, returns home to 
the rural American West after years of estrange-
ment from his parents. After an uneasy dinner, 
Michael joins his dad for a drive.

director/writer: Em Weinstein, cast: Tim Blough, Jer-
ry Carlton, Ari Damasco, Neil Green, Genna McAllister, 
Miss Prys, Olga Sanchez, Dan Vhay, music: Jacob Ma-
sters, cinematography: Alexa Wolf, production: United 
States 2020, running time: 13 minutes, Polish subtitles
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TAFFETA
Gdy toksyczny, erotyczny romans przez telefon 
wymyka się spod kontroli, Taffeta musi zdecy-
dować, czy będzie w stanie zerwać z destrukcyj- 
nymi nawykami i przygniatającą samotnością.

reżyseria: Lovell Holder, scenariusz: Roger Q. Mason, 
obsada: Roger Q. Mason, Charlie Thurston, muzyka: 
David Gonzalez, zdjęcia: Matthew Plaxco, produkcja: 
USA 2021, czas: 11 minut, napisy: polskie

As a toxic phone sex relationship spirals out of 
control, Taffeta must confront whether they will 
be able to break out of the destructive habits 
and crippling loneliness.
director: Lovell Holder, writer: Roger Q. Mason, cast: 
Roger Q. Mason, Charlie Thurston, music: David Gon-
zalez, cinematography: Matthew Plaxco, production: 
United States 2021, running time: 11 minutes, Polish 
subtitles

THE UNINHABITABLE ONES (INABITÁVEIS)
Brazylijska grupa tancerzy współczesnych ma 
zaprezentować swoją najnowszą sztukę, „The 
Uninhabitable Ones”, której tematem jest ho-
moseksualność czarnych mężczyzn.

reżyseria/scenariusz: Anderson Bardot, obsada: Castiel 
Vitorino Brasileiro, Lucciano Coelho, Mauro Marques, 
muzyka: Marcus Neves, zdjęcia: Igor Pontini, produk-
cja: Brazylia 2020, czas: 25 minut, napisy: polskie/an-
gielskie

A Brazilian contemporary dance company is 
about to debut “The Uninhabitable Ones”, its 
newest performance that addresses black ho-
mosexuality as its theme. 
director/writer: Anderson Bardot, cast: Castiel Vitori-
no Brasileiro, Lucciano Coelho, Mauro Marques, mu-
sic: Marcus Neves, cinematography: Igor Pontini, pro-
duction: Brazil 2020, running time: 25 minutes, English/
Polish subtitles

THEY/THEM
Dzień z życia Silas – młodej osoby transpłcio-
wej, która próbuje uporządkować swoje domo-
we i społeczne życie oraz zaimki.

reżyseria/scenariusz: Goldbloom Micomonaco, ob-
sada: Heath V. Salazar, Sydney Sarayeva, Jennifer Bu-
suttil, Claudelle Tremblay, zdjęcia: Alex Tse, produkcja: 
Kanada 2021, czas: 11 minut, napisy: polskie

A day in the life of Silas – a young queer trans 
person who is trying to navigate home life, life 
in the queer community, and figuring out their 
pronouns.
director/writer: Goldbloom Micomonaco, cast: Heath 
V. Salazar, Sydney Sarayeva, Jennifer Busuttil, Claudelle 
Tremblay, cinematography: Alex Tse, production: Cana-
da 2021, running time: 11 minutes, Polish subtitles

WITNESS
Shea, czarna niebinarna osoba na początku 
trzeciej dekady życia, dostaje się do Sankofy, 
afrofuturystycznej sfery bezpłciowości, krea-
tywności i podróży w czasie. 

reżyseria: Joie Lou Shakur, scenariusz: Joie Lou Sha-
kur, Kennedie King, Danielle Brathwaite-Shirley, Myka 
Johnson, Melody J. Moweta, obsada: Kennedie King, 
Joie Lou Shakur, Myka Johnson, Melody J. Moweta, 
zdjęcia: Joie Lou Shakur, produkcja: USA 2021, czas: 6 
minut, napisy: polskie

Shea, a Black gender-free being in their early 
20s, unlocks Sankofa, an afro-futuristic realm 
exploring gender-freedom, creation, and time 
travel.
director: Joie Lou Shakur, writer: Joie Lou Shakur, Ken-
nedie King, Danielle Brathwaite-Shirley, Myka Johnson, 
Melody J. Moweta, cast: Kennedie King, Joie Lou Shakur, 
Myka Johnson, Melody J. Moweta, cinematography: Joie 
Lou Shakur, production: United States 2021, running 
time: 6 minutes, Polish subtitles
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HISZPAŃSKIE SZORTY 
SPANISH SHORTS (105’)

TAREK
Czworo nastolatków opowiada o swoich prze-
życiach z imprezy, na której poznali chłopaka 
o imieniu Tarek. Cztery świadectwa ujawniają 
bardzo głęboką więź pomiędzy bohaterami, 
którzy pomimo różnic, przeszli przez podobne 
doświadczenia.
reżyseria: Anatael Pérez, scenariusz: Anatael Pérez, 
Criz Marín, Ágata Bentancort, Altair Jorge Leiros, Mi-
guel Cruz, Eduardo Zerolo, obsada: Cris Marín, Ágata 
Bentancort, Altair Jorge Leiros, Miguel Cruz, Eduardo 
Zerolo, muzyka: Altair Jorge Leiros, zdjęcia: Braulio 
Fernández Vidal, Emma Sánchez Baez, Juan Andrés 
Sosa, Lucas Sancho García, produkcja: Hiszpania 2021, 
czas: 9 minut, napisy: polskie/angielskie

Four teenagers tell us about their experiences 
from a party, at which they met a boy named 
Tarek. Four testimonies reveal a very strong 
bond between the protagonists, who despite 
their differences went through similar things.

director: Anatael Pérez, writer: Anatael Pérez, Criz 
Marín, Ágata Bentancort, Altair Jorge Leiros, Miguel 
Cruz, Eduardo Zerolo, cast: Cris Marín, Ágata Bentan-
cort, Altair Jorge Leiros, Miguel Cruz, Eduardo Zerolo, 
music: Altair Jorge Leiros, cinematography: Braulio 
Fernández Vidal, Emma Sánchez Baez, Juan Andrés 
Sosa, Lucas Sancho García, production: Spain 2021, run-
ning time: 9 minutes, English/Polish subtitles

PRZED WYBUCHEM (ANTES DE LA ERUPCIÓN)
Chociaż erupcja wulkanu może nastąpić bez  
wyraźnego ostrzeżenia, zwykle przed wybuchem  
zauważalne są pewne sygnały. Podobnie w ży-
ciu, tyle że przeważnie ich nie dostrzegamy...
reżyseria/scenariusz: Roberto Pérez Toledo, obsada: 
Jorge Alcocer, Pablo Capuz, Edgar Córcoles, Javier Mor-
gade, Javier Orán, muzyka: Alejandro Ventura, zdjęcia: 
Juanmi Márquez, produkcja: Hiszpania 2021, czas: 9 mi-
nut, napisy: polskie/angielskie 

Although an eruption of a volcano can happen 
suddenly, usually there are some signals visible 
beforehand. It’s similar in life, we just tend to 
ignore them though...  
director/writer: Roberto Pérez Toledo, cast: Jorge Al-
cocer, Pablo Capuz, Edgar Córcoles, Javier Morgade, 
Javier Orán, music: Alejandro Ventura, cinematography: 
Juanmi Márquez, production: Spain 2021, running time: 
9 minutes, English/Polish subtitles



13. LGBT+ Film Festival 2022
48

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI (HIDROALCOHÓLICO)
Dwoje obcych sobie ludzi umawia się na rand-
kę w ciemno podczas pandemii COVID-19. 
Dyskutują o problemach, związanych z nawią-
zywaniem kontaktu fizycznego z drugim czło-
wiekiem. 

reżyseria/scenariusz: Roberto Pérez Toledo, obsada: 
Adrián Expósito, Julian Jaramillo, muzyka: Alex Arcoleo, 
zdjęcia: Indi Costa, produkcja: Hiszpania 2020, czas: 
5 minut, napisy: polskie/angielskie

Two strangers meet up for a blind date during 
COVID-19 pandemic. They discuss the diffi-
culties of making physical contact with another 
person.

director/writer: Roberto Pérez Toledo, cast: Adrián 
Expósito, Julian Jaramillo, music: Alex Arcoleo, cinema-
tography: Indi Costa, production: Spain 2020, running 
time: 5 minutes, English/Polish subtitles

JESTEM DZIEWCZYNKĄ (YO SOY UNA NIÑA)
Ten krótki metraż ma na celu uwidocznić 
rzeczywistość transpłciowości w dzieciństwie 
i podkreślić znaczenie postaci dziadków. To 
opowieść o komplikacjach, nieporozumie-
niach i konfliktach do przezwyciężenia; o bez-  
warunkowej miłości, szacunku, wsparciu i ak-
ceptacji procesu identyfikacji seksualnej dzie-
sięcioletniej dziewczynki. 

reżyseria/scenariusz: Richard Zubelzu, produkcja: Hi-
szpania 2019, czas: 20 minut, napisy: polskie/angielskie

This short film aims to show reality of transse-
xuality during childhood and to emphasize the 
significance of grandparents. It’s a story about 
complications, misunderstanding and conflicts 
to overcome; about unconditional love, respect, 
support and acceptation of sexual identity of 
a ten years old girl.

director/writer: Richard Zubelzu, production: Spain 
2019, running time: 20 minutes, English/Polish subtitles

OTWIERAJĄC OKNA (ABRIENDO VENTANAS)
Historia na siedem głosów; siedem kobiet, 
które dają świadectwo swojej afektywno-sek-
sualnej i płciowej różnorodności. To opowieść 
o  ich przeżyciach, w połowie drogi między  
dramatem a humorem, czułością a rzeczywi-
stością, nie zawsze łatwą w codziennych do-
świadczeniach bohaterek.
reżyseria/scenariusz: Vicky Calavia, produkcja: Hiszpa-
nia 2021, czas: 30 minut, napisy: polskie/angielskie

A history for seven voices; seven women, who 
bear witness to their affective-sexual and gen-
der diversity. It’s a story about their experiences, 
halfway between drama and comedy, tenderne-
ss and reality, which not always is easy in their 
daily life.

director/writer: Vicky Calavia, production: Spain 2021, 
running time: 30 minutes, English/Polish subtitles
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LEPSZE DNI (BETTER DAYS)
Świadectwa osób LGBTQI+, które ubiegały się 
o azyl lub schronienie w Hiszpanii; wyjątkowe 
historie z podróży, które pokazują ich róż-
ne doświadczenia i realia zarówno w krajach 
pochodzenia, jak i w kraju, który obecnie ich 
gości.

reżyseria/scenariusz: Fran Herrero Ansoleaga, pro-
dukcja: Hiszpania 2021, czas: 20 minut, napisy: polskie/
angielskie

Testimonies of LGBTQ+ people, who applied 
for asylum in Spain; exceptional stories of jour-
neys, showing different experiences and reali-
ties in the origin countries of these people, as 
well as in the country currently receiving them.
director/writer: Fran Herrero Ansoleaga, production: 
Spain 2021, running time: 20 minutes, English/Polish 
subtitles

(A)NORMAL
Leo, Juan, David i Lucio spotykają się w szat-
ni na siłowni. Czterech mężczyzn o czterech 
różnych poglądach na kwestie męskości. Po-
dejmują dyskusje, które wydawać by się mogły 
proste, a jednak powodują ogromne napięcie 
i emocje.

reżyseria/scenariusz: Miguel Parra, obsada: Victor Vi-
ruta, Eduardo Ferrés, Miguel Pancorbo, Rubén Frías, 
muzyka: Lisandro Rodríguez, zdjęcia: Aritz Bilbao, pro-
dukcja: Hiszpania 2021, czas: 12 minut, napisy: polskie/
angielskie

Leo, Juan, David and Lucio meet in the chan-
ging room at a gym. Four men with four dif-
ferent outlooks on masculinity. They engage 
in discussions that might seem rather easy, yet 
arouse tension and strong emotions.

director/writer: Miguel Parra, cast: Victor Viruta, Edu-
ardo Ferrés, Miguel Pancorbo, Rubén Frías, music: Li-
sandro Rodríguez, cinematography: Aritz Bilbao, pro-
duction: Spain 2021, running time: 12 minutes, English/
Polish subtitles

Przegląd współorganizowany 
przez platformę Exterior 
es Diverso, organizację 
Cinemateca Pedro Zerolo 
oraz Instytut Cervantesa. 
Kurator - Gerjo Pérez Meliá 
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LET’S ANIMATE THIS LOVE  
- SHORTS  (60’)

BETWEEN US TWO 
Gej rozmawia ze zmarłą matką.
reżyseria: Tan Wei Keong, muzyka: Darren Ng, pro-
dukcja: Singapur 2017, czas: 5 minut, napisy: polskie/
angielskie

A gay son talks to his dead mother.
director: Tan Wei Keong, music: Darren Ng, production: 
Singapore 2017, running time: 5 minutes, English/Polish 
subtitles

EATING IN THE DARK 
Tożsamość bywa krucha. Co nas definiuje a co 
nie? Poprzez wielkie dilda, wyznaczanie granic 
i podróż przez psychodeliczny las, towarzyszy-
my Siro na drodze do samopoznania.

reżyseria/scenariusz: Inari Sirola, głos: Susie Scott, Ru-
anth Chrisley Thyssen, Inari Sirola, muzyka: Ansso An, 
Ben Price, produkcja: UK 2021, czas: 10 minut, napisy: 
polskie 

Identity can be a fragile thing. What defines us 
and what doesn’t? Through snakey dildos, set-
ting boundaries and a journey through a mind 
bending forest we follow Siro’s quest for self-
-discovery.
director/writer: Inari Sirola, voice: Susie Scott, Ruanth 
Chrisley Thyssen, Inari Sirola, music: Ansso An, Ben Pri-
ce, production: UK 2021, running time: 10 minutes, Po-
lish subtitles 

CHOICE
„Choice” to tradycyjna animacja krótkome-
trażowa, próbująca uchwycić doświadczenie 
bycia osobą niebinarną. Film narysowano szki-
cową kreską, by oddać uczucie niedookreślenia 
bohatera.
reżyseria: Dudek Pulit, muzyka: Sławek Kandziora, 
produkcja: Polska 2020, czas: 5 minut

„Choice” is a traditional short animation film 
attempting to capture the experience of a non-
-binary person. The animation was created 
using a sketchy line in order to convey feelings 
of the character’s undefinition.
director: Dudek Pulit, music: Sławek Kandziora, pro-
duction: Poland 2020, running time: 5 minutes
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IN NATURE (DANS LA NATURE)
W naturze w pary łączą się samce z samicami. 
Otóż nie zawsze! Pary mogą tworzyć także sa-
mice z samicami. Lub samce z samcami. Może 
o tym nie wiesz, ale homoseksualność nie do-
tyczy tylko ludzi.
reżyseria: Marcel Barelli, scenariusz: Marcel Barelli,  
Fleur Daugey, występuje: Lucia Barelli, produkcja: Szwaj- 
caria 2021, czas: 6 minut, napisy: polskie/angielskie  

In nature, a couple is a male and a female. Well, 
not always! A couple is also a female and a fe-
male. Or a male and a male. You may not know 
it, but homosexuality isn’t just a human story.

director: Marcel Barelli, writer: Marcel Barelli, Fleur 
Daugey, cast: Lucia Barelli, production: Switzerland 
2021, running time: 6 minutes, English/Polish subtitles

PURPLEBOY
Oscar to dziecko, kiełkujące w ogrodzie rodzi-
ców. Nikt nie wie, jaką ma biologiczną płeć, ale 
samo twierdzi, że męską. Pewnego dnia Oscar 
przeżywa niezwykłą, acz bolesną przygodę w 
autorytarnym, przytłaczającym świecie. Czy 
uda się doprowadzić do tego, by inni uznali 
jego tożsamość?
reżyseria/scenariusz: Alexandre Siqueira, muzyka: Chris- 
tophe Petchanatz, produckcja: Portugalia, Francja, 
Belgia 2019, czas: 14 minut, napisy: polskie/angielskie

Oscar is a child who sprouts in his parents gar-
den. Nobody knows his biological sex but he 
claims the masculine gender. One day Oscar 
lives an extraordinary but painful adventure in 
an authoritarian and oppressive world. Will he 
manage to have the identity recognition he de-
sires so much?
director/writer: Alexandre Siqueira, music: Christop-
he Petchanatz, production: Portugal, France, Belgium 
2019, running time: 14 minutes, English/Polish subtitles 

THIS IS KATHARINE (HVEM ER KATHARINA)
Młoda Katharine zaczyna się zastanawiać, czy 
jest lesbijką. Próbuje odnaleźć własną tożsa-
mość poprzez filmy i telewizję, tworząc na 
ich podstawie wyobrażenie na temat siebie 
samej. Wyobrażenie, które dalece odbiega od 
nieśmiałej, wystraszonej dziewczynki, jaką 
w istocie jest. Dzięki wszechwiedzącej lektorce 
poznajemy historię Katherine, jej myśli i uczu-
cia, towarzysząc w podróży ku odnalezieniu 
i uwolnieniu siebie.
reżyseria/scenariusz: Ida Hansen Eldøen, głos: Lisa 
Cordileone, muzyka: Sigurd Ekle, zdjęcia: Kim-Marius 
H. Olsen, produkcja: Norwegia 2022, czas: 15 minut, 
napisy: polskie

At a young age, Katharine starts thinking that 
she might be gay. To find her sexual identity, she 
turns to movies and tv, and from the represen-
tations she creates an image of how she should 
be. In image that is far from the shy and scared 
girl she really is. Through an all-knowing voice 
over  we hear her story, her thoughts, and fe-
elings, and we take part in her journey to find 
and to free herself.

director/writer: Ida Hansen Eldøen, voice: Lisa Cordileo-
ne, music: Sigurd Ekle, cinematography: Kim-Marius H. 
Olsen, production: Norway 2022, running time: 15 minu-
tes, Polish subtitles

TO ALL THE BOYS I LOVED (A TODOS LOS PIBES QUE AMÉ)
Każda osoba, którą spotykamy na naszej dro-
dze, odciska na nas swój ślad – ale żaden z nich 
nie jest tak trwały jak te pozostawione przez 
ludzi, których kochaliśmy.
reżyseria: Franco Ariel Malizia, scenariusz: Veronica 
Pelañoza, obsada: Facundo Cruz, muzyka: The Wester-
lies, produkcja: Argentyna 2020, czas: 5 minut, napisy: 
polskie/angielskie

Every person who passes through our lives lea-
ves a mark on ourselves, but none is as perma-
nent as those left by the people we once loved.

director: Franco Ariel Malizia, writer: Veronica Pelañoza, 
cast: Facundo Cruz, music: The Westerlies, production: 
Argentina 2020, running time: 5 minutes, English/Polish 
subtitles
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WARSZAWA
KINOGRAM - FABRYKA NORBLINA
ul. Żelazna 51/53 

22 - 29 KWIETNIA 2022

www.kinogram.pl

22 kwietnia / April
SALA 6
18:00  GAY SHORTS I, 98’

SALA 7
18:00  LESBIAN SHORTS I, 96’

SALA 5 I INNE
20:00  PRIVATE DESERT (Deserto  

Particular), 120’ + GALA OTWARCIA

23 kwietnia / April 
SALA 4
18:00  SEDIMENTS, 89’ 

SALA 6
16:00  V’INCI, 114’ + Q&A

19:00  GAY SHORTS II, 99’

21:15  LOVE, SPELLS AND ALL THAT  
(Ask, Buyu vs), 96’ 

SALA 7
16:00  HELLO WORLD (Hei Verden), 90’

17:45  REBEL DYKES, 89’

19:30  LESBIAN SHORTS II, 92’

21:30  SOFTIE (Petite nature), 93’

24 kwietnia / April
SALA 4
16:00  LESBIAN SHORTS I, 96’

18:00  LET’S ANIMATE THIS LOVE - 
SHORTS, 60’

SALA 6
16:00  MAJKA - ŚWIADECTWO 

UZALEŻNIENIA (Monkey - addiction 
testimony), 48’ + Q&A

18:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS I, 83’

19:45  SEDIMENTS, 89’

21:30  TRZY SMUTNE TYGRYSY  
(Três Tigres Tristes), 86’

SALA 7
16:00  HISZPAŃSKIE SZORTY  

(Spanish Shorts), 105’

18:00  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’ + Q&A 

20:30  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

25 kwietnia / April
SALA 4
18:00  LESBIAN SHORTS II, 92’

SALA 6
18:00  CURED, 80’

19:30  MÓJ TATA JEST BRATEM MAMY  
(My Father Is My Mother’s Brother), 
75’ *pokaz charytatywny

21:00  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’

SALA 7
18:50  LET’S ANIMATE THIS LOVE - 

SHORTS, 60’

20:00  MAGDALENA, 100’ + Q&A

26 kwietnia / April
SALA 4
18:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS II, 87’

SALA 6
18:00  HELLO WORLD (Hei Verden), 90’

SALA 7
18:30  TAHARA, 78’

20:00  WSZYSTKO O MOIM DZIECKU  
(All About My Child), 47’ + Q&A
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27 kwietnia / April
SALA 6
18:00  TAHARA, 78’

19:30  TRZY SMUTNE TYGRYSY  
(Três Tigres Tristes), 86’

21:15  NO STRAIGHT LINES: THE RISE  
OF QUEER COMICS, 79’

SALA 7
17:30  HISZPAŃSKIE SZORTY  

(Spanish Shorts), 105’ 

19:30  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

21:30  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’

28 kwietnia / April
SALA 4
18:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS I, 83’

SALA 6
18:00  NO STRAIGHT LINES: THE RISE 

OF QUEER COMICS, 79’

19:30  GAY SHORTS I, 98’

21:15  REBEL DYKES, 89’

SALA 7
18:00  CURED, 80’

19:30  LOVE, SPELLS AND ALL THAT  
(Ask, Buyu vs), 96’

21:15  SOFTIE (Petite nature), 93’

29 kwietnia / April
SALA 4
18:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS II,87’

SALA 6
18:00  GAY SHORTS II, 99’

SALA 7
18:00  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

SALA 5 I INNE
20:00  WILDHOOD, 108’ + GALA ZAMKNIĘCIA

Bilety (Tickets): 
- 25 PLN
- Gala Otwarcia: 55 PLN 
- Gala Zamknięcia: 55 PLN
Brak możliwości rezerwacji biletów  
Brak możliwości zwrotów biletów  
Miejsca nienumerowane

*pokaz charytatywny - całkowity wpływ ze 
sprzedaży biletów zostanie przekazany na 
rzecz ukraińskich filmowców dokumentują-
cych sytuację w Ukrainie w obliczu rosyjskiej 
inwazji

Kino dostosowane dla osób  
z niepełnosprawnością

BYDGOSZCZ
KINO ORZEŁ  
– MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Marcinkowskiego 12 

22-29 KWIETNIA 2022

www.kino-orzel.pl

22 kwietnia / April
18:00  PRIVATE DESERT (Deserto Particular), 

120’ - Uroczyste Otwarcie

20:30  LESBIAN SHOTRS I, 96’

23 kwietnia / April
15:00  Coming out - odwaga bycia sobą /

dyskusja - Music Cafe Szpulka/MCK 

17:00  MÓJ TATA JEST BRATEM MAMY  
(Tato - mamyn brat), 75’   
*pokaz charytatywny

18:45  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’

20:30  GAY SHOTRS I, 94’

23:00  Party - Klub RED
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24 kwietnia / April
17:00  LOVE, SPELLS AND ALL THAT  

(Ask, Buyu vs), 96’ 

19:15  MAGDALENA, 100’

25 kwietnia / April
20:00  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

26 kwietnia / April
16:00  LESBIAN SHOTRS II, 92’

27 kwietnia / April
17:15  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

28 kwietnia / April
18:00  TRZY SMUTNE TYGRYSY  

(Três Tigres Tristes), 86’ 

20:00  TAHARA, 78’

29 kwietnia / April
18:00  GAY SHOTRS II, 97’ 

20:00  WILDHOOD, 108’

Bilety (Tickets): 
- 14 PLN / 12 PLN ulgowy 
- Karnet 150 PLN (wszystkie filmy)
Brak możliwości rezerwacji biletów 
Brak możliwości zwrotów biletów  
Miejsca numerowane

*pokaz charytatywny - całkowity wpływ ze 
sprzedaży biletów zostanie przekazany na 
rzecz ukraińskich filmowców dokumentują-
cych sytuację w Ukrainie w obliczu rosyjskiej 
inwazji

KONIN
KINO KAMERALNE - OKÓLNA 
ul. Okólna 47a

22-24 KWIETNIA 2022

www.ckis.konin.pl/category/kino-kame-
ralne/

22 kwietnia / April
18:00  PRIVATE DESERT  

(Deserto Particular), 120’ 

20:00  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

23 kwietnia / April
18:00  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’ 

19:45  TAHARA, 78’

24 kwietnia / April
18:00  TRZY SMUTNE TYGRYSY  

(Três Tigres Tristes), 86’ 

19:45  WILDHOOD, 108’

Bilety (Tickets): 
- 13 PLN
Brak możliwości rezerwacji biletów  
Brak możliwości zwrotów biletów  
Miejsca numerowane
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POZNAŃ
KINO PAŁACOWE,  
CENTRUM KULTURY ZAMEK
ul. Święty Marcin 80/82

22 - 28 KWIETNIA 2022

www.kinopalacowe.pl

22 kwietnia / April
21:00  PRIVATE DESERT  

(Deserto Particular), 120’

23 kwietnia / April
19:00  LESBIAN SHORTS I, 96’

21:00  RANDKI Z AMBER  
(Dating Amber), 92’

24 kwietnia / April
18:30  LESBIAN SHORTS II, 92’

20:30  TRZY SMUTNE TYGRYSY  
(Três Tigres Tristes), 86’

25 kwietnia / April 
19:00  TAHARA, 78’

26 kwietnia / April 
18:45  WILDHOOD, 108’

27 kwietnia / April
18:30  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

28 kwietnia / April
18:45  GIRL PICTURE  

(Tytöt tytöt tytöt), 100’

Bilety (Tickets): 
- 15 PLN
Brak możliwości rezerwacji biletów  
Brak możliwości zwrotów biletów  
Miejsca numerowane

WROCŁAW
KINO NOWE HORYZONTY
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

22-28 KWIETNIA 2022

www.kinonh.pl

22 kwietnia / April
19:00  PRIVATE DESERT  

(Deserto Particular), 120’ 

21:00  TRZY SMUTNE TYGRYSY  
(Três Tigres Tristes), 86

23 kwietnia / April
19:00  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’ 

21:00  LESBIAN SHORTS I, 96’

24 kwietnia / April 
19:00  REBEL DYKES, 89’

25 kwietnia / April
19:00  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

26 kwietnia / April 
19:00  MAGDALENA, 100’

27 kwietnia / April
19:00  GAY SHORTS I, 94’

28 kwietnia / April
19:00  WILDHOOD, 108’

21:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS I, 83’

Bilety (Tickets): 
- 22 PLN normalny 
- 20 PLN klubowy 
- 18 PLN (cena pojedynczego biletu  
   w karnecie 3+)
Brak możliwości rezerwacji biletów 
Miejsca numerowane
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ŁÓDŹ
KINO BODO
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80

23-28 KWIETNIA 2022

www.kinobodo.pl

23 kwietnia / April
15:00  TRANS & NON-BINARY SHORTS I, 83’ 

16:30  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

18:10  PRIVATE DESERT  
(Deserto Particular), 120’

24 kwietnia / April
16:00  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’ 

17:40  TAHARA, 78’

19:10  LESBIAN SHORTS I, 96’

25 kwietnia / April
18:00  GAY SHORTS I, 98’ 

20:00  LESBIAN SHORTS II, 92’

26 kwietnia / April
18:00  GAY SHORTS II, 99’

28 kwietnia
18:00  TRZY SMUTNE TYGRYSY  

(Três Tigres Tristes), 86’ 

19:40  WILDHOOD, 108’

Bilety (Tickets): 
- 18 PLN
Brak możliwości rezerwacji biletów 
Brak możliwości zwrotów biletów  
Miejsca nienumerowane

GDAŃSK
KINO KAMERALNE CAFE
ul. Lektykarska 4

23-29 KWIETNIA 2022

www.kinokameralnecafe.pl

23 kwietnia / April
20:00  PRIVATE DESERT (Deserto  

Particular), 120’ - Uroczyste Otwarcie

24 kwietnia / April
14:00  MÓJ TATA JEST BRATEM MAMY  

(Tato - mamyn brat), 75’  
*pokaz charytatywny + dyskusja

16:30  GAY SHORTS I, 94’

18:30  RANDKI Z AMBER (Dating Amber), 92’

20:30  LOVE, SPELLS AND ALL THAT  
(Ask, Buyu vs), 96’

25 kwietnia / April
15:30  TRANS & NON-BINARY SHORTS I, 83’ 

20:30  MAGDALENA, 100’

26 kwietnia / April
18:00  LESBIAN SHORTS I, 92’ + dyskusja 

21:00  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

27 kwietnia / April
18:00  TAHARA, 78’ + dyskusja 

21:00  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

28 kwietnia / April
21:00  TRZY SMUTNE TYGRYSY  

(Três Tigres Tristes), 86’
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29 kwietnia / April
18:00  GAY SHORTS II, 99’

20:00  WILDHOOD, 108’  
- Uroczyste Zamknięcie

Bilety (Tickets):
- 20 PLN
- Karnet 80 PLN (5 różnych filmów) 
Brak możliwości rezerwacji biletów 
Brak możliwości zwrotów biletów 
Miejsca nienumerowane

*pokaz charytatywny - całkowity wpływ 
ze sprzedaży biletów zostanie przekazany 
na rzecz ukraińskich filmowców dokumen-
tujących sytuację w Ukrainie w obliczu rosyj-
skiej inwazji

KRAKÓW
KINO POD BARANAMI
Rynek Główny 27

9-15 MAJA 2022

www.kinopodbaranami.pl

9 maja / May
20:45  PRIVATE DESERT  

(Deserto Particular), 120’

10 maja / May
20:45  HISZPAŃSKIE SZORTY  

(Spanish Shorts), 105’

11 maja / May
20:45  MA BELLE, MY BEAUTY, 93’

12 maja / May
20:45  SOFTIE (Petite nature), 93’

13 maja / May
20:45  GIRL PICTURE (Tytöt tytöt tytöt), 100’

14 maja / May 
20:45  CURED, 80’

15 maja / May
20:45  WILDHOOD, 108’

Bilety (Tickets):

- Normalny 23 PLN 
- Ulgowy 18 PLN 
- Karnet - 7 różnych filmów: 77 PLN 

Brak możliwości rezerwacji biletów  
Brak możliwości zwrotów biletów

*ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE 
MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REPERTUARZE
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KONFERENCJĘ

21 kwietnia 2022
MOVE TO DIVERSITY

zaprasza na

organizator: partner:patronat:

W IĘC E J  I N F O R M A C J I  N A  S T R O N I E :  
W W W . D I V E R S I T Y 3 C I T Y . P L / W A R S A W

KinoGram, Żelazna 51/53, Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI
15:00 – Otwarcie konferencji:
Fundacja Diversity Polska i Fundacja
FilmGramm
“Tak sobie myślę, że to początek
pięknej przyjaźni”

15:10 – Panel Dyskusyjny „Zawsze
wierzyłam w dobroć nieznajomych” 
Po co są sieci pracownicze? 
Moderatorka Magdalena Korpas
Paneliści i panelistka:
Katarzyna Kamińska ze State Street,
Dorota Orzeł z J.P. Morgan, Szymon
Martyniak z Fundacji Diversity Hub

16:45 – Panel Dyskusyjny “Niech Moc
będzie z tobą” - przeciwdziałanie
dyskryminacji w miejscu pracy
Moderatorka Danuta Sowińska
Paneliści i panelistki: Dawid Wojtyczka ze
State Street, Krzysztof Janiak z IKEA,
Martyna Gacek-Świecik z Komisji
Europejskiej, Ania Kubiak z Kultura
Równości

18:00 – Zamknięcie konferencji
“Korzystaj z dnia. Spraw, by Twoje
życie było niezwykłe”  Dominika Duda
CIC Warsaw
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ONLINE

6-20 MAJA
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