
5—18 
ЖОВТНЯ 2017

КИЇВ, КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР  
«КІНОТЕАТР “КИЇВ”» 
(вул. В. Васильківська, 19)
5—11 жовтня

ОДЕСА, КІНОТЕАТР «РОДІНА» 
(вул. Мечнікова, 104)
6—12 жовтня
 
ВІННИЦЯ, КІНОТЕАТР «РОДИНА»
(у приміщенні Училища культури ім. 
Леонтовича, вул. С. Петлюри, 40)
9—14 жовтня
ОКП «Вінницякіно»
вул. Ботанічна, 15
13—14 жовтня

ХАРКІВ, КІНОТЕАТР «8 1/2» 
(вул. Донця-Захаржевського, 6/8)
10—16 жовтня

ЛУЦЬК, КІНОТЕАТР «PREMIER CITY»
(вул. Сухомлинського, 1, ТРЦ «ПортCity»)
12—18 жовтня

МАРІУПОЛЬ, КІНОТЕАТР «ПОБЄДА» 
(пр-т Миру, 34)
12—18 жовтня

КВИТКИ У КАСАХ КІНОТЕАТРІВ

Деталі: polinst.kiev.ua

МЕДІА-ПІДТРИМКА:

ПАРТНЕРИ:

ОСТАННЯ СІМ’Я
OSTATNIA RODZINA

Польща | 2016 | 124’

Жанр: біографічний
Режисер: Ян П. Матушинський
Актори: Анджей Северин, Давід Огроднік, Александра 
Конєчна, Анджей Хира, Магдалена Бочарська
Правовласник: New Europe Film Sales

Здзіслав Бекшинський — джентльмен з арахнофобією, 
жорсткими сексуальними фантазіями та пристрастю до 
малювання пронизливих антиутопійних картин. Бекшин-
ський — сімейний чоловік, який бажає лише найкращого 
для своєї коханої дружини Зофії та сина-невротика Тома-
ша. Зофія — хороша жінка-католичка — намагається збе-
регти родину, але у Томаша трапляються постійні вибухи 
насильства та спроби суїциду. Бекшинський ніколи не 
вірив, що сімейне життя завжди буде сонячним і веселко-
вим...

Ян П. Матушинський закінчив кінорежисуру Сілезького 
університету в Катовіцах та курс документалістики в 
Школі Вайди. Його фільми отримали призи на численних 
фестивалях у Польщі та за кордоном. «Остання родина» — 
дебютний ігровий фільм Матушинського. 

«Я завжди думав, що історія Бекшинського була такою,  
з якої вийшов би гарний фільм» (Ян П. Матушинський).

«Остання родина» режисера Яна П. Матушинського подіб-
на до картин Здзіслава Бекшинського: неспокійна, захо-
плива і хвилююча. Я не маю сумніву — це один з найваж-
ливіших польських фільмів останніх років» (Якуб Ґриґєль, 
spidersweb.pl).

ЧЕРВОНИЙ ПАВУК
CZERWONY PAJĄK

Польща, Чехія, Словаччина | 2015 | 90’

Жанр: трилер
Режисер: Марцін Кошалка
Актори: Філіп Плавяк, Адам Воронович, Юлія Кійовська, 
Малґожата Форемняк, Войцех Зєлінський
Правовласник: Mental Disorder 4

Шляхи пересічного молодика Кароля і набагато старшого 
за нього чоловіка, в якому він бачить Червоного Павука, 
перетинаються. Червоний Павук — жахливий серійний 
вбивця, що полював на вулицях Кракова у 60-х роках.  
Кароль починає хворобливо слідкувати за ним…

Марцін Кошалка — краківський режисер-документаліст. 
Його фільми отримали визнання на багатьох міжнародних 
кінофестивалях. «Червоний павук» — дебютний ігровий 
фільм Кошалки.

«Це фільм для вдумливої аудиторії, що не боїться постати 
перед вибором. Крім того, це фільм для глядачів, які ці-
кавляться кінематографом як формою мистецтва» (Марцін 
Кошалка).

«Зло пускає паростки, притягує, переноситься з людини 
на людину. Саме про це розповідає фільм Кошалки» (Таде-
уш Соболевський, wyborcza.pl).

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ

Показ документального фільму «Піаніно» (2015)  
про інструмент, який став одним з символів Євромайдану.  
За участі режисера Віти Марії Дриґас.

Київ, Культурний центр «Київ», 11 жовтня

До 15-річчя Школи Анджея Вайди
Презентація добірки відомих фільмів випускників Школи 
Вайди останніх років:
«Йоанна» (2013, реж. — Анета Копач)
«Молочний брат» (2014, реж. — Ваграм Мхітарян)
«Слимаки» (2015, реж. — Гжегож Щепаняк)
«Міські ковбої» (2016, реж. — Павєл Зємільський)

Одеса, Кіно «Родіна», 12 жовтня

polinst.kiev.ua



Фільм-відкриття

МИСТЕЦТВО КОХАННЯ.  
ІСТОРІЯ МІХАЛІНИ ВІСЛОЦЬКОЇ
SZTUKA KOCHANIA.  
HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ

Польща | 2017 | 107’

Жанр: біографічна драма
Режисер: Марія Садовська
Актори: Магдалена Бочарська, Ерік Любос,  
Пйотр Адамчик, Борис Шиц, Кароліна Ґрушка
Правовласник: Be For Films

Міхаліна Віслоцька написала книгу, яка змінила все. Відо-
мий гінеколог присвятила роки ламанню консервативних 
звичаїв і перепалці з бездушною цензурою. Розповідь про 
появу книги «Мистецтво кохання» Міхаліни Віслоцької — 
це історія сексуальної революції у польській версії.

Марія Садовська — співачка, композитор, аранжувальни-
ця, продюсер і режисер. Закінчила факультет режисури 
Державної вищої школи кіно, телебачення і театру в Лодзі. 
Симпатію публіки здобула завдяки своєму фільму День 
жінок 2012 року.

«Я почуваюсь комфортно, коли можу розповісти історію 
про людину, яка бунтує проти існуючої системи» (Марія 
Садовська).

«Добре зроблене, легке і свідоме своїх переваг кіно для 
глядачів. Раз розважить, раз зворушить, не пхається неві-
домо куди. Якби такою була «більшість» польських фільмів, 
ми були б врятовані» (Давід Карпюк, Newsweek).

ЗА БЛАКИТНИМИ ДВЕРИМА
ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI

Польща | 2016 | 90’

Жанр: для молоді
Режисер: Маріуш Палей
Актори: Домінік Ковальчик, Ева Блащик, Магдалена Нєчь, 
Міхал Жебровський, Тереса Ліповська
Правовласник: Mówi Serwis Dystrybucja

Фільм запрошує глядачів у незвичайну подорож. У ньому 
є все, що люблять діти — цікаві герої, таємниці, потвори 
і нові друзі — магічні кольорові птахи. Фільм розповідає 
про те, що відбувається, коли заплющуєш очі і засинаєш... 
Магічні двері ведуть до світу «уві сні». Світу настільки ре-
ального, що можна в ньому залишитися, настільки вражаю-
чого, що хочеться його пізнати і настільки таємничого, що 
можна його боятися.

Марцін Щигельський — письменник, графічний дизайнер, 
драматург та автор популярних романів, нагороджений 
декількома преміями за книги для молодших читачів.

«Я сподіваюся, що фільм сподобається всім дітям. «За 
блакитними дверима» — це історія важких часів, побачена 
очима дитини» (Маріуш Палей).

Цей фільм є сміливим кроком поляків, який свідчить про те, 
що ми можемо створити цілком пристойний фільм-фентезі 
з небанальною фабулою і приємними для ока спец ефекта-
ми» (Бартош Кемпровський, moviesroom.pl).

НОВИЙ СВІТ
NOWY ŚWIAT

Польща | 2016 | 84’

Жанр: драма 
Режисери: Ельжбєта Бенковська, Лукаш Остальський, 
Міхал Вавжецький
Актори: Ольга Аксьонова, Хассан Аккух, Каріна Мінаєва, 
Станіслав Боклан, Георгій Лещенко
Правовласник: Akson Dystrybucja

© Paweł Wyszomirski

МАРІЯ СКЛОДОВСЬКА-КЮРІ
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Польща, Німеччина, Франція, Бельгія | 2016 | 100’

Жанр: біографічна драма
Режисер: Марі Ноель
Актори: Кароліна Ґрушка, Шарль Берлінг, Іза Куна, Данієль 
Ольбрихський, Пйотр Гловацький, Ян Фрич
Правовласник: Pokromski Studio

«Марія Склодовська-Кюрі» — це багата міжнародна копро-
дукція про життя відомої польської лауреатки Нобелівської 
премії. Історія незвичайної жінки, яка без вагання йшла за 
покликом серця, а завдяки розуму, знанню і непересічному 
таланту зуміла здобути прихильність світу науки, де завж-
ди домінували чоловіки.

Марі Ноель — німецька сценаристка, режисер і кінопродю-
сер. Спільно з чоловіком Петером Зеером створили фільми 
«Дружина анархіста» і «Людовик Шалений».

«Моєю метою є наближення глядачеві невідомого дотепер, 
людського обличчя цієї героїні» (Марі Ноель).

 «Я вдячна, що творці в певному розумінні «зняли позоло-
ту» з життя науковця, показуючи в Марі людину, таку,  
як ми» (Емілія Кошела, kulturatka.pl).

ПЛАНЕТА САМОТНІХ
PLANETA SINGLI

Польща | 2016 | 134’

Жанр: романтична комедія
Режисер: Мітя Окорн
Актори: Мацєй Штур, Аґнєшка Вєндлоха, Пйотр Гловаць-
кий, Вероніка Ксьонжкєвіч, Томаш Кароляк
Правовласник: Gigant Films

Він — один з найвидатніших знаменитостей у країні: веду-
чий найнесамовитішого та найоригінальнішого ток-шоу  
на телебаченні.

Вона — вчитель у музичній школі — боязлива дівчина, що 
шукає містера Досконалість на інтернет-сайті знайомств, 
тому що це День Святого Валентина.

Їхні шляхи перетнуться.

Мітя Окорн — словенський режисер численних реклам-
них роликів, музичних відео та художніх фільмів. Один  
з найпопулярніших кінематографістів у Польщі, де працює 
з 2007 року.

«Ми хотіли, щоб «Планета самотніх» була романтичною ко-
медією, яка протистоїть тенденціям до спрощення у цьому 
жанрі» (Мітя Окорн).

«П’ять зірок в категорії «польська романтична комедія». 
Такого вдалого, дотепного і зворушливого розважального 
фільму не було давно. Справляє враження!» (Wyborcza.pl)

«Новий світ» — це три зворушливі історії молодих людей, 
які намагаються знайти своє місце у кращому світі...  
у Польщі. Жанна, разом з дитиною, втекла з охопленої хао-
сом Білорусі, залишивши там чоловіка — відомого опози-
ціонера. Аззам працював на польську армію в Афганістані 
як перекладач, через що його вважають зрадником. Тепер 
він намагається подолати воєнну травму. Віра, яка не зна-
ходить спільної мови з близькими, виїхала з України, щоб 
розпочати нове життя. Однак, несподівано для неї, старе 
вирішило нагадати про свої права…

Ельжбєта Бенковська — випускниця факультету режису-
ри Ґдинської вищої школи фільму і факультету славістики 
Ґданського університету.

Міхал Вавжецький — випускник факультету режисури 
телебачення і радіо Сілезького університету в Катовіцах, 
а також Організації кіно- і телевиробництва Краківської 
вищої школи сценаристів.

Лукаш Остальський — випускник факультету соціальних 
наук Ґданського університету та режисерського факульте-
ту Ґдинської вищої школи фільму. 

«Мужній, зворушливий і щирий фільм — ось претендент 
до кінонагород» (Анна Фельсковська, mfcinerama).


