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XI Дні Польського Кіно 
у містах України
Дні Польського Кіно в Україні — власний проект Польського Інституту у Києві. Тра-

диційно у програмі представлено шість найкращих польських фільмів, створених 

впродовж останніх двох років. Глядачі матимуть змогу познайомитись з найновіши-

ми роботами режисерів, чиї фільми свого часу були представлені в Україніу рамках 

Днів Польського Кіно та на інших кінофестивалях, зокрема фільми Бориса Ланко-

ша, Кшиштофа Копчинського, Кінґи Дембської, Малґожати Шумовської та Даріуша 

Ґаєвського. У рамках ХІ Днів Польського Кіно з нагоди 75-річчя від дня народження 

всесвітньовідомого польського режисера Кшиштофа Кесльовського у столичному 

кінотеатрі «Ліра» буде представлено фільми майстра, — польського та французько-

го періодів творчості.

Запрошуємо відвідати ХІ Дні Польського Кіно у містах України, бажаємо яскравих 

кінематографічних вражень і нових відкриттів.

Cпеціальні гості — Влодзімєж Нідерхаус та Януш Маєвський

06.10.2016, 17:00 

Прес-конференція з нагоди відкриття ХІ Днів Польського Кіно — 

кінотеатр «Київ», Зал Сінематека

Oрганізатори: 

Польський Інститут у Києві, Польський Інститут Кіномистецтва, КП Київкінофільм



Ексцентрики 
Наприкінці п’ятдесятих років до Польщі з Англії до сестри у Цехоцінку повертається 

Фабіан, військовий емігрант, джазовий музикант і блискучий танцюрист. З групою 

місцевих диваків, — музикантів-аматорів, створює свінговий біг-бенд. Вже після 

першого виступу зацікавленість колективом перевищує будь-які сподівання. Група 

стає популярною і отримує багато концертних пропозицій. Фабіан знайомиться із 

інтригуючою Модестою, яка незабаром починає співати з його оркестром. Вони 

стають коханцями і перетворюються на незрівняну пару. Модний одяг і чудове 

відчуття танцю доповнюють їхній ексцентричний образ. Дедалі частіше вони з’яв-

ляються у найкращих ресторанах, пересуваючись містом у червоному кабріолеті, 

який привезли з Англії. Відтоді «король і королева свінгу» — це двоє яскравих птахів 

на тлі сермяжної дійсності тих років. Своїм виглядом та стилем життя вони пробу-

джують тугу за свободою та добробутом. Певного дня Модеста раптом зникає, а 

історія кохання набуває рис шпигунського детективу. 

ФІЛЬМ ВІДКРИТТЯ



ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, 2015

Кольоровий, 112 хв.

РЕЖИСЕР:  
Януш Маєвський 

КОМПОЗИТОР:  
Войцех Кароляк

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:  
Мачей Штур,  
Соня Бохосєвіч,  
Наталія Рибіцька,  
Анна Димна,  
Войцех Пшоняк, 
Віктор Зборовський ,  
Маріан Джєнджєль

6 ЖОВТНЯ  
Київ

7 ЖОВТНЯ  
Одеса, Вінниця, Харків, 
Маріуполь

8 ЖОВТНЯ 
Луцьк 



ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, 2015

Психологічна драма

Кольоровий, 88 хв.  

РЕЖИСЕР:  
Кінґа Дембська

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:  
Аґата Кулеша,  
Ґабріела Мускала,  
Маріан Джєнджєль,  
Марчін Дорочіньський, 
Малґожата Нємірська, 
Лукаш Сімлат.

8 ЖОВТНЯ 
Київ, Одеса, Вінниця, Харків, 
Маріуполь

11 ЖОВТНЯ 
Луцьк

 Мої дочки — корови  
Зворушлива і кумедна історія двох сестер, які потрапивши у складну життєву ситуа-

цію, змушені співпрацювати, не зважаючи на особисту неприязнь. 

Марта — успішна жінка, відома актриса, зірка популярних серіалів. Попри славу  

і гроші вона не може влаштувати особисте життя. Вона самостійно виховала вже 

дорослу дочку. На противагу своїй сильній і домінуючій старшій сестрі, Кася — дуже 

вразлива і має схильність до екзальтації. Вона працює вчителькою, її шлюб не є іде-

альним, її чоловік безуспішно шукає роботу. Раптова хвороба матері змушує сестер 

до співпраці, адже разом вони повинні опікуватись любим, однак деспотичним 

батьком. Марта і Кася поступово зближуються і знаходять втрачений контакт, що 

спричиняє низку трагікомічних ситуацій. «Moї дочки — корови» — це тепла, поз-

бавлена фальші і дешевого зворушення історія про родинні стосунки. Правдива як 

саме життя — часом сумне, часом веселе. 



Кадри із фільму 
«Moї дочки — корови»



Документальний фільм,  
26 хв. 

ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, Канада 2015

СЦЕНАРІЙ І РЕЖИСУРА: 
Діана Скайя  
і Ліліана Коморовська 

КОМПОЗИТОР:  
Павел Луцевич

ЛІТЕРАТУРНЕ 
ПЕРШОДЖЕРЕЛО:  
поема 
Аліни Бандровської 
«Батькові»

10 ЖОВТНЯ  
Київ, Одеса, Харків,  
Луцьк,  Маріуполь

11 ЖОВТНЯ 
Вінниця

 Батькові
Документально-ігровий фільм «Батькові» — це історія Адама Бандровського,  

побачена очима його трирічної дочки Аліни. Бандровський — одна з мільйонів 

жертв сталінських репресій, під час яких загинуло і було репресовано понад  

100 000 поляків — громадян СРСР. 77 років потому Аліна Бандровська своєю пое-

мою «Батькові» перериває мовчання про вбивства у Вінниці. Закарбовані у пам’яті 

дитини поетичні образи з життя її родини жорстоко перервані сценами арешту, 

допиту і розстрілу її батька 1938 року. Фільм є своєрідною шаною і уславленням 

усіх, хто пав жертвою вбивств у Вінниці. 

Усі документи: фото, щоденники Ядвіги, накази про арешт Адама Бандровського, 

архівні акти його допиту у в’язниці НКВС, його лист з в’язниці до Ядвіги, як і увесь 

реквізит — сукні Ядвіги, уцілілий фрагмент білизни та блуза Ядвіги, Біблія бабусі  

Ядвіги, годинник, хрест та гобелен, які використовувалися у фільмі повністю  

автентичні та походять з родинної колекції Бандровських.



Кадри із фільму 
«Батькові»



 Чуже небо 
Оповідь про те, як рай змінюється на пекло.

Бася і Марек живуть у Швеції. Одна невинна брехня призводить до лавини підозр  

і призводить до того, що шведська соціальна опіка відбирає у пари польських  

емігрантів улюблену дочку і віддає прийомним батькам. Любов матері до дочки 

піддається жорстким випробуванням. Батьки змушені помірятися силою із безжаль-

ною бюрократією, яка не бере до уваги людські почуття. Передчуваючи жахливі 

наслідки, батьки вирішують боротися за свою дитину, небезпечно балансуючи  

на межі правових норм. Герої усвідомлюють, що краще бути разом, ніж окремо. 

Вони розуміють, що розпад родини — найгірше, що може із ними трапитись у житті. 

Усі герої «Чужого неба» прагнуть добра дев’ятирічній дівчинці, однак саме вона 

платить найвищу ціну і саме вона стає жертвою їхніх найкращих намірів.

«Чуже небо» Даріуша Ґаєвського, автора обдарованої нагородами «Варшави» — 

історія, в основу якої покладено реальні події, тримає глядача у напрузі, немов 

справжній трилер. На екрані, окрім відомих акторів Аґнешки Ґроховської і Барто-

ломея Топи, виступає юна дев’ятирічна дебютантка Бася Кубяк, а також легенда 

скандинавського кіно — Ева Фрьолінґ.

ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, Швеція 2015

Психологічна драма

Кольоровий, 104 хв. 

РЕЖИСЕР:  
Даріуш Ґаєвський

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:  
Аґнешка Ґроховська,  
Бартоломей Топа,  
Барбара Кубяк,  
Ева Фрьолінґ,  
Таня Лорентзон,  
Герхард Гобершторфер,  
Ян Енґлерт,  
Александра Алеґрен,  
Анна Терпіловська,  
Маґдалена Бочарська 

7 ЖОВТНЯ 
Київ

9 ЖОВТНЯ 
Одеса, Вінниця, Харків, 
Луцьк,  Маріуполь

 



Кадри із фільму 
«Чуже небо»



Диббук.  
 Історія мандруючих душ
Фільм фантастичний.  
Він говорить про проблеми, про які ми поняття не мали.
Анджей Вайда

Перша українсько-польська копродукція, зйомки якої відбувалися на території Укра-

їни. Це — кінематографічне дослідження одвічного конфлікту хасидів із мешканцями 

Умані. Умань і Брацлав — це українські міста, де жив і працював Ребе Нахман, котрий 

став духовним лідером (цадиком) для брацлавських хасидів. До Умані на урочистість 

святкування єврейського Нового року приїздять 30 тисяч хасидів. Урочистість від-

бувається біля могили цадика Нахмана. Українські праві встановлюють розп’яття на 

пагорбі біля озера та пам’ятник козакам, які під час народного повстання 1768 року 

вбили тисячі євреїв та поляків. Відроджується відлуння націоналізму та релігійної 

нетолерантності. Фільм досліджує напругу, що наростає між паломниками та міс-

цевими мешканцями. У підземних ходах, у закинутій синагозі, на цвинтарі, в повітрі 

цих міст поневіряється безліч душ померлих. Диббук — це неспокійна душа, що 

намагається звільнитися від тягаря земного існування. Якби диббуки могли говори-

ти, що б вони розповіли?

Кращий польський документальний фільм 55-го Краківського кінофестивалю.  

Приз Міжнародної Федерації кінокритиків (FIPRESCI) 6-го Одеського  

Міжнародного кінофестивалю.

ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, Україна 2015

Документальнй фільм

Кольоровий, 108 хв.

РЕЖИСЕР:  
Кшиштоф Копчинський

ВИКОНАВЧІ  
ПРОДЮСЕРИ:  
Геннадій Кофман,  
MaGiKa Film,  
Куба Косма 

ОПЕРАТОРИ:  
Яцек Петрицький P.S.C., 
Сергій «Стефан» Стеценко

ФОТОГРАФІЇ: 
Вітольд Крассовський

11 ЖОВТНЯ 
Київ

12 ЖОВТНЯ 
Харків 



Кадри із фільму 
«Диббук. Історія мандруючих душ»



Тіло
Цинічний прокурор і його донька, що страждає від анорексії, намагаються пере-

жити трагічну смерть найближчої людини. Кожен з них шукає свій шлях прийняття 

болісного факту. Януша не так легко вразити — як судмедексперт він детально  

досліджує місця злочинів. Він старанно працює, незважаючи на складні ситуації,  

в які потрапляє. Можливо, навіть занадто. Проте він зовсім безпорадний, коли мова 

йде про його доньку Ольгу, яка й досі оплакує смерть матері. Побоюючись її само-

губства, він віддає її до клініки, де працює психолог Анна. Багато років тому Анна 

втратила дитину, і тепер разом зі своїм великим собакою ховається у захаращеній 

квартирі, та викликає духів, що спілкуються із живими з потойбіччя. Певного дня, 

Анна інформує, що налагодила контакт з померлою матір’ю Ольги. Тепер, за бажан-

ням небіжчиці, донька і чоловік мають переглянути своє ставлення до життя  

і смерті.

ВИРОБНИЦТВО:  
Польща, 2014

Кольоровий, 89 хв.

РЕЖИСЕР:  
Малґожата Шумовська

ПРОДЮСЕРИ:  
Яцек Дросіо, 
Малґожата Шумовська, 
Міхал Енґлерт 

АВТОРИ СЦЕНАРІЮ:  
Малґожата Шумовська, 
Міхал Енґлерт 

ОПЕРАТОР:  
Міхал Енґлерт

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:  
Януш Ґайос,  
Майя Осташевська,  
Юстина Сувала,  
Єва Далковська,  
Адам Вороновіч 

9 ЖОВТНЯ 
Київ

10 ЖОВТНЯ 
Вінниця

11 ЖОВТНЯ  
Одеса, Харків, Маріуполь

12 ЖОВТНЯ 
 Луцьк 

 



Кадри із фільму 
«Тіло»



 Кшиштоф Кесльовський 
Кшиштоф Кесльовський народився 27 червня 1941 року у Варшаві. 1969 року  

він закінчив режисерське відділення Лодзинської кіношколи. Кінематографічну 

кар’єру Кесльовський розпочав, знімаючи документальне кіно. «Мене цікавила  

дійсність, і я хотів сказати про неї правду. Я приглядався до людей у тій чи іншій 

ситуації, спостерігав і намагався зрозуміти», — згадував режисер. Кесльовський 

уникав готових рішень, постійно знаходився у пошуку. Відкритий до уяви і сприй-

няття світу іншими людьми, створював неймовірну атмосферу для операторів, які 

працювали із Майстром. Режисер вірив у візуальний образ. Конфлікт між прагнен-

ням спокою та постійним неспокоєм, що супроводжує людину впродовж життя,  

є ключовим як для самого режисера, так і для його фільмів. Свідченням чого є його 

стрічки «Персонал», «Кінолюбитель», «Випадок», «Подвійне життя Вероніки»,  

«Три кольори». І власне у цьому приховане одне з джерел успіху Кесльовського — 

неспокою, що пробуджує.  

У більшості ігрових фільмів Кесльовський експериментував з поняттями долі  

та випадку, що керують людським життям, і схилявся до висновку, що надприродне 

в нашому житті можливе. Через специфічну постановку кадру та освітлення, режи-

сер досягав особливої «метафізичної» атмосфери. Він прагнув «побачити внутріш-

ній світ людини» і підштовхував глядача до роздумів про природу людської душі. 

Кшиштоф Кесльовський помер у віці 54 років, 13 березня 1996 року, під час операції 

на серці. Кесльовський і досі залишається одним з найвпливовіших режисерів  

Європи, а його роботи вивчаються на заняттях з кіномистецтва в університетах 

усього світу.

УЇКЕНД З ФІЛЬМАМИ  
КЕСЛЬОВСЬКОГО 

ДО 75-РІЧЧЯ РЕЖИСЕРА

Не люблю слова «успіх», бо мені невідомо, що 
воно означає. Успіх для мене — це досягнути 
чогось, чого би насправді я хотів.  
А того, чого я хочу, неможливо досягнути. 

Кшиштоф Кесльовський





 Подвійне життя  
 Вероніки
Друга половина 80-х років. У один день і у той самий час у двох різних країнах  

народжуються дві дуже подібні одна на одну дівчинки. У Польщі — Weronika,  

у Франції — Véronique. Ці дві Вероніки, полька і француженка, двадцятирічні закохані 

дівчата, схильні до музики і романтичного сприйняття світу, лівші і майже екстра-

сенсорні створіння, неймовірно схожі — як вилиті копії, повні двійники. Одного дня 

вони раптово зустрілися і у коротку мить свого випадкового побачення уважно 

подивилися одна на одну — немов побачивши себе у дзеркалі. Ніби щось незриме 

зв’язує їх: коли закінчиться життєвий шлях однієї, інша немов підхопить і продовжить 

її життя … 

Французька актриса Ірен Жакоб в обох ролях чудово відчуває тон, заданий піднесе-

но-сумною мелодією Збігнева Прайснера. «Подвійне життя Вероніки» став першим 

закордонним фільмом Кшиштофа Кесльовського, що був створений після світового 

успіху «Декалогу», який у Польщі публіка сприйняла з меншим ентузіазмом,  

ніж у Західній Європі. 

УЇКЕНД З ФІЛЬМАМИ  
КЕСЛЬОВСЬКОГО 

ДО 75-РІЧЧЯ РЕЖИСЕРА

Психологічна драма

ВИРОБНИЦТВО:  
Франція, Польща

Кольоровий, 98 хв. 

РЕЖИСЕР:  
Кшиштоф Кесльовський 

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ:  
Ірен Жакоб,  
Халіна Ґриґляшевська, 
Каліна Єдрусик,  
Олександр Бардіні,  
Владислав Ковальський,  
Єжі Ґудейко,  
Януш Стернінський,  
Філіп Вольтер,  
Сандрін Дюма,  
Луї Дюкре та інші. 

8 ЖОВТНЯ  
Київ,  
Кінотеатр «Ліра» 



Кадри із фільму 
«Подвійне життя Вероніки»



 Випадок
Фільм представляє реалії польського життя напередодні серпневих подій 80-го 

року. Зйомки фільму було завершено 1981 року, але через цензурні обмеження,  

з огляду на дію воєнного стану, картина вийшла на екрани лише шість років потому, 

1987 року. Події фільму розгортаються на фоні не лише історії комунізму у Польщі 

після завершення ІІ Світової війни і до початку 80-х років, коли народилась  

«Солідарність», а й боротьби комуністичного режиму з опозицією. На прикладі 

трьох версій біографії головного героя Вітека, режисер аналізує роль випадку, що 

творить людську долю... Вітек народився у Познані, під час познанських страйків  

у червні 1956 року. Його матір, разом з братом-близнюком, померла під час пологів. 

Його батько, який брав участь у страйках, вирішив переїхати з сином до Лодзі, де 

хлопець вступив на медичний факультет. На п’ятому курсі у Вітека помирає батько.  

Його  останніми словами, зверненими до сина, були слова : «Ти нічого не мусиш». 

Вітек втрачає інтерес до професії, бере академічну відпустку і вирішує переїхати до 

Варшави. Поспішаючи на потяг, він прямує на вокзал Лодзь Фабрична.

Далі на екрані розгортаються три версії долі Вітека. Чи запізниться він на поїзд спо-

лученням Лодзь—Варшава, чи в останній момент вскочить до нього, залежить —  

чи стане він діячем комуністичної партії чи, навпаки, — активістом «Солідарності».  

А може не відбудеться ні перше, ні друге. Наскрізна тема запізнення на потяг викли-

кає асоціації із трагічною долею культового польського актора Збігнева Цибульсько-

го,  який загинув стрибаючи на підніжку залізничного вагону.

УЇКЕНД З ФІЛЬМАМИ  
КЕСЛЬОВСЬКОГО 

ДО 75-РІЧЧЯ РЕЖИСЕРА

Психологічно-політична 
драма

ВИРОБНИЦТВО:  
Польща

Кольоровий, 122 хв.

РЕЖИСЕР:  
Кшиштоф Кесльовський 

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ: 
Боґуслав Лінда,  
Тадеуш Ломницький,  
Збіґнев Запасевич,  
Боґуслава Павелець, 
Мажена Трибала,  
Адам Ференци,  
Єжи Штур,  
Моніка Ґоздзік. 

10 ЖОВТНЯ  
Київ, Кінотеатр «Ліра»  



Кадри із фільму 
«Випадок»



КИЇВ 

Культурний центр Кінотеатр Київ 
вул. Велика Васильківська, 19 
044 234 33 80 
www.kinokiev.com

Кінотеатр Лірa 
вул. Велика Житомирська, 40 
044 272 41 00 
kievkino.com.ua 

ОДЕСА

Кінотеатр Родінa 
вул. Мечнікова, 104 
0482 34 62 51 
od.kinoodessa.com

ВІННИЦЯ

Кінотеатр Родина 
вул. Миколи Оводова, 47 
0432 35 04 97 

ХАРКІВ

Кінотеатр 81/2 
вул. Донець-Захаржевського, 6/8 
068 511 91 10 
smartcinema.com.ua

ЛУЦЬК

Кінотеатр PremierCity 
вул. Сухомлинського, 1 
ТРЦ «Порт-Сіті» 
0332 78 78 79 
premiercity.com.ua

МАРІУПОЛЬ

Кінотеатр Побєда 
пр-т Миру, 34 
0629 33 70 57 
pobedakino.com.ua

Упорядник: Олена Бабій

Дизайн: 3Z Studio (Тетяна Борзунова, Сергій Мішакін)





за підтримки

За підтримки  

Генеральних Консульств  

Республіки Польща  

у Вінниці, Одесі,  

Харкові і Луцьку


