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21. Tydzieñ Kina
Hiszpañskiego

Warszawa / Kino Muranów / Kino Luna
Wrocław / Kino Nowe Horyzonty
Kraków / Kino Pod Baranami
Poznań / Kino Muza
Katowice / Kino Światowid
Łódź / Kino Charlie
Gdańsk / Kino Żak
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Hiszpańscy twórcy filmów wkroczyli w 2022 
rok z impetem. Najpierw na festiwal Sundance, 
gdzie premierę miała Świnka w reżyserii Car-
loty Peredy. Potem na Berlinale, gdzie drugi 
film Carli Simón, Alcarràs uznano za najlepszy 
(Hiszpanie czekali na Złotego Niedźwiedzia 39 
lat. Poprzednia statuetka dla hiszpańskiej pro-
dukcji przypadła w 1983 roku filmowi Ul w re-
żyserii Mario Camusa). W Maladze triumfował 
debiut reżyserski i scenariopisarski Alaudy 
Ruiz de Azui, Pięć małych wilczków (najlepszy 
film, scenariusz, rola żeńska – ex aequo Laia 
Costa i Susi Sánchez), który, wzbogacony 
o przyznane miesiąc temu trzy Nagrody Goya, 
pokażemy podczas Tygodnia Kina Hiszpańskie-
go. Do Cannes zaproszono hiszpańską Wodę 
(pełnometrażowy debiut Eleny López Riery 
w sekcji Quinzaine des Réalisateurs) i Bestie 
(film Rodriga Sorogoyena w sekcji oficjalnej 
poza konkursem) oraz rozgrywającą się na 
Tahiti francusko-hiszpańsko-niemiecko-por-
tugalską koprodukcję w reżyserii wyróżnio-
nego już wcześniej na tym festiwalu Alberta 
Serry Pacifiction, która zakwalifikowała się do 
wyścigu o Złotą Palmę. Latem hiszpańskie pro-
dukcje gościły w Karlowych Warach (nagrody 
specjalne jury dla Jonasa Trueby za Teneis que 
venir a verla i Eduarda Casanovy za Pietę), We-
necji (24 godziny w reżyserii Juana Diega Botto 
w sekcji Horyzonty) i w San Sebastián, gdzie 
o Złotą Muszlę walczyli Fernando Franco (La 
consagración de la primavera), Jaime Rosales 
(Dzikie słoneczniki), Mikel Gurrea (Suro) i Pilar 
Palomero (La maternal ze Srebrną Muszlą dla 
aktorki Carli Quílez), zaś podczas inauguracji 
festiwalu pokazano najnowszy obraz Alberta 

Rodrigueza, Barcelona 77. Ten sam film, już 
z pięcioma tegorocznymi Nagrodami Goya, 
otwiera 21. Tydzień Kina Hiszpańskiego i jest 
to jego polska premiera.
Nasz tegoroczny program to dziewięć poka-
zów premierowych. To obrazy lubianych i ce-
nionych przez widzów Tygodnia reżyserów. 
Poza wspomnianym filmem otwarcia oraz 
ostatnim Jaime Rosalesa, zapraszamy Pań-
stwa na obsypane aż dziewięcioma Nagroda-
mi Goya (najlepszy film, reżyseria, scenariusz, 
zdjęcia, montaż, dźwięk, muzyka, pier wszo – 
i drugoplanowa rola męska) Bestie Rodriga So-
rogoyena, a  także na Mantykorę Carlosa 
Vermuta, Dzikie słoneczniki Jaime Rosalesa, 
Sierpień w Madrycie Jonasa Trueby i W sieci 
Santiego Amodeo.
W hołdzie zmarłemu w ubiegłym miesiącu 
Carlosowi Saurze przypomnimy Jotę Carlosa 
Saury, która miała polską premierę podczas 
17. TKH.
Do tegorocznego repertuaru włączyliśmy 
pełnometrażowe debiuty reżyserskie i sce-
nariopisarskie. Oprócz Pięciu małych wilcz
ków i 24 godzin z Penélope Cruz i Luisem To-
sarem, o których już była mowa, będą mogli 
Państwo obejrzeć Wasyla z Karrą Elejalde 
i Alexandrą Jiménez w reżyserii Aveliny Prat 
i Josefinę wyreżyserowaną przez Javiera 
Marco, z głównymi rolami Emmy Suárez i Ro-
berta Álamo.
W repertuarze Tygodnia nie zabraknie sce-
nariusza będącego adaptacją książki. W tym 
roku jest to Przez dziurkę od klucza w reżyserii 
Felixa Viscarreta, zrealizowany na podstawie 
powieści Z cienia Juana José Millasa, ze zna-



komitymi rolami Paca Leona, Leonor Watling 
i Alexa Brendemühla.
21. TKH zakończy urocza komedia Vicentego 
Villanuevy Sevillanas i Brooklyn, do której zdję-
cia powstały w Sewilli. Wybraliśmy właśnie ten 
film, ponieważ wiemy, jak bardzo lubią Państwo 
kulturę Andaluzji i również dlatego, żeby po-
dziękować naszemu tegorocznemu patronowi, 
Sevilla City Office, za wsparcie w organizacji 
imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy 
do Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce, 
Biura ds. Turystyki oraz Instytutu Cervantesa 
w Warszawie i w Krakowie za to, że z roku na 
rok obdarzają nas zaufaniem i towarzyszą nam 
w tej filmowej podróży. Razem staramy się, by 
Tydzień Kina Hiszpańskiego w Polsce był coraz 
większy.
Na zakończenie kilka słów o kondycji finanso-
wej hiszpańskiego kina. Choć daleko jeszcze do 
powtórzenia rekordu z 2014 roku, kiedy filmy 
hiszpańskie zarobiły w Hiszpanii ponad 125 mi-
lionów euro (z czego niemal połowa to wpływy 
z Jak zostać Baskiem), to ubiegłoroczne wyniki 
napawają optymizmem – liczba widzów w ki-
nach Hiszpanii była o połowę wyższa niż rok 
wcześniej, choć jeszcze nie osiągnęła wyników 
sprzed pandemii.
Według danych hiszpańskiego Ministerstwa 
Kultury i Sportu, najbardziej kasowymi filmami 
hiszpańskimi były komedie dla dzieci i młodzie-
ży, trzecie części filmów, które cieszyły się du-
żym powodzeniem: Padre no hay más que uno 
3 w reżyserii Santiaga Segury (od premiery 
w lipcu do końca ubiegłego roku obejrzało go 
2 707 038 widzów, płacąc łącznie za bilety 15 
606 842 euro) oraz animacja Tedi i szmarag

dowa tablica wyreżyserowana przez Enrique 
Gata (od premiery w sierpniu do końca roku 
bilety kupiło 2 031 669 widzów za łączną kwotę 
11 802 013 euro). Na trzecim miejscu uplaso-
wał się film Oriola Paulo Krzywe linie Boga (od 
premiery w październiku do końca 2022 roku 
obejrzało go 907 628 widzów, co dało filmowi 
przychód w kwocie 5 725 147 euro).
27 filmów hiszpańskich przekroczyło w ubie-
głym roku próg 100 000 widzów. Na ekranach 
hiszpańskich kin pokazano 498 hiszpańskich 
filmów, które obejrzało 13 806 764 widzów, 
płacąc za bilety łącznie 82 715 451 euro. I choć 
to niezły wynik, Hiszpanom pozostaje jednak 
zdefiniowanie nowego modelu biznesowego 
na najbliższe lata, bo przecież filmy to nie tyl-
ko kino. To coraz większa oglądalność filmów 
na platformach. My wierzymy jednak w ma-
gię kinowych sal i dyskretny szum projektora. 
A Państwo?
Zapraszamy Państwa na projekcje 21. Tygo-
dnia Kina Hiszpańskiego w Warszawie, Krako-
wie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi 
i Gdańsku. Mamy nadzieję, że filmy przypadną 
Państwu do gustu.

Agnieszka Drewno



Los cineastas españoles entraron en 2022 
con fuerza. Primero, en el festival de Sundan-
ce, donde se estrenó La cerdita de Carlota Pe-
reda. Luego en la Berlinale, donde el segundo 
largometraje de Carla Simón, Alcarràs fue pre-
miado como mejor película (hacía 39 años que 
los españoles no ganaban el Oso de Oro). En 
1983 había sido La colmena, dirigida por Mario 
Camus, la ganadora de la estatuilla. La ópera 
prima de Alauda Ruiz de Azúa como directora 
y guionista, Cinco lobitos (mejor película, guion, 
mejor interpretación femenina principal – ex 
aequo para Laia Costa y Susi Sánchez, en el 
festival de Málaga y, con un palmarés enrique-
cido con la reciente obtención, hace apenas un 
mes, de tres premios Goya), será proyectada 
durante esta Semana de Cine Español. Al fes-
tival de Cannes fueron invitadas las películas 
españolas El agua (primer largometraje de 
Elena López Riera, a la sección de la Quincena 
de los Realizadores) y As bestas (dirigida por 
Rodrigo Sorogoyen, a la sección oficial fuera de 
competición) así como Pacifiction – Tourment 
sur les îles, una coproducción franco-hispano-
alemano-portuguesa, cuya acción se desarro-
lla en Tahití, dirigida por Albert Serra, ya pre-
miado anteriormente en este festival y que se 
clasificó para competir por la Palma de Oro. En 
verano, las producciones españolas se presen-
taron en Karlovy Vary (premios especiales del 
jurado para Jonás Trueba por Tenéis que verla 
y para Eduardo Casanova por La piedad), Ve-
necia (En los márgenes dirigida por Juan Diego 
Botto en la sección Orizzonti) y en San Sebas-
tián, donde Fernando Franco (La consagración 
de la primavera), Jaime Rosales (Girasoles sil

vestres), Mikel Gurrea (Suro) y Pilar Palomero 
(La maternal, galardonada con la Concha de 
Plata a la mejor interpretación principal para 
Carla Quílez) compitieron por la Concha de 
Oro. En la inauguración del festival se estrenó 
la última película de Alberto Rodríguez, Modelo 
77, la misma que, ya con cinco premios Goya 
este año, abre la 21ª Semana de Cine Español 
en el que es su estreno en Polonia.
Nuestra programación de este año cuenta con 
nueve estrenos en Polonia. Hemos elegido pe-
lículas de directores queridos y valorados por 
los espectadores de la Semana. Además del ya 
mencionado largometraje de la inauguración, y 
el último de Jaime Rosales, les invitamos a ver 
As bestas de Rodrigo Sorogoyen, galardona-
da con nueve Premios Goya (mejor película, 
dirección, guion, fotografía, montaje, sonido, 
actor protagonista, actor de reparto), Mantí
cora de Carlos Vermut, La Virgen de agosto de 
Jonás Trueba y Las gentiles de Santi Amodeo.
Homenajeando a Carlos Saura, fallecido el 
mes pasado, recordamos Jota de Saura, es-
trenada en Polonia durante la 17ª Semana de 
Cine Español.
Nuestras propuestas incluyen óperas primas 
de directores y guionistas. A parte de Cinco 
lobitos y de En los márgenes, con Penélope 
Cruz y Luis Tosar, tendrán ustedes el placer 
de ver Vasil, dirigida por Avelina Prat y con Ka-
rra Elejalde y Alexandra Jiménez, y Josefina, 
de Javier Marco, protagonizada por Emma 
Suárez y Robert Álamo.
Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, 
durante la Semana no podía faltar una pelícu-
la, cuyo guion sea una adaptación de una obra 



literaria. Este año será No mires a los ojos, di-
rigida por Félix Viscarret, basada en la novela 
Desde la sombra de Juan José Millás y con 
extraordinarios papeles de Paco León, Leo-
nor Watling y Alex Brendemühl.
Para la clausura del festival hemos elegido 
una encantadora comedia dirigida por Vicen-
te Villanueva, Sevillanas de Brooklyn, rodada 
en la capital hispalense, porque sabemos 
cuánto gusta la cultura andaluza y también 
porque al presentarla queremos mostrar 
nuestro agradecimiento al patrocinador de la 
21ª Semana de Cine Español, Sevilla City Offi-
ce. Queremos expresar un especial agrade-
cimiento a la Embajada del Reino de España 
en Polonia, a la Oficina de Turismo y a los dos 
centros del Instituto Cervantes en Polonia, el 
Instituto Cervantes de Varsovia y el Instituto 
Cervantes de Cracovia por seguir confiando 
año tras año en nosotros para seguir cami-
nando juntos y seguir haciendo cada vez más 
grande la Semana de Cine Español en Polonia.
Para finalizar, permítanme aquí unas pala-
bras sobre la situación económica del cine 
español. Aunque lejos de repetir el récord de 
recaudación alcanzado en 2014, con más de 
125 millones de euros (casi la mitad de gracias 
a las entradas para ver Ocho apellidos vascos), 
los resultados del año pasado son optimistas 
ya que el número de espectadores en los ci-
nes españoles fue casi un 50% mayor que en 
2021, aunque sin alcanzar aún las cifras pre-
vias a la pandemia.
Según datos del Ministerio de Cultura y De-
porte de España, las películas españolas más 
taquilleras fueron comedias dirigidas al pú-

blico infantil y juvenil, terceras entregas de 
filmes que ya habían gozado de gran éxito. 
Padre no hay más que uno 3, dirigida por San-
tiago Segura, fue vista desde su estreno en ju-
lio de 2022 hasta finales de año por 2.707.038 
de espectadores, y recaudó un total de 
15.606.842 €. La película de animación Tadeo 
Jones 3. La tabla esmeralda, dirigida por Enri-
que Gato, desde su estreno en agosto hasta 
finales de 2022, vendió 2.031.669 entradas y 
obtuvo un total de 11.802 013 €. La medalla 
de bronce le correspondería a Los renglones 
torcidos de Dios de Oriol Paulo, estrenada 
en octubre y que en tres meses fue vista por 
907.628 de espectadores, lo que supuso una 
facturación de 5.725.147 €.
El año pasado, 27 películas españolas supera-
ron el umbral de los 100.000 espectadores. 
En las salas de cine se proyectaron 498 pelí-
culas españolas vistas por 13.806.764 espec-
tadores, que pagaron un total de 82.715.451 €. 
Y aunque los datos son bastante prometedo-
res, la industria cinematográfica española to-
davía tiene por delante el gran reto de definir 
un nuevo modelo de negocio para los próxi-
mos años, porque el cine no son solo las salas 
de cine sino también las plataformas, cuyos 
usuarios crecen a cada segundo. Nosotros, 
sin embargo, nunca hemos dejado de creer 
en la magia de las salas. ¿Y usted?
Les invitamos a las proyecciones de la 21ª Se-
mana de Cine Español en Varsovia, Cracovia, 
Breslavia, Poznan, Katowice, Lodz y Gdansk. 
Esperamos que nuestra selección les guste.

Agnieszka Drewno



España 2022, 125’ 
Dirección: Alberto Rodríguez
Guion: Rafael Cobos, 
Alberto Rodríguez 
Reparto: Miguel Herrán, 
Javier Gutiérrez, Jesús 
Carroza, Fernando 
Tejero, Xavi Sáez, Catalina 
Sopelana, Polo Camino 
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Premios Goya 2023: 
Mejor dirección de arte, 
diseño de vestuario, 
maquillaje y peluquería, 
efectos especiales, 
dirección de producción
Festival de San Sebastián 
2022: Inauguración

Hiszpania 2022, 125’
Reżyseria: Alberto Rodríguez
Scenariusz: Rafael Cobos, 
Alberto Rodríguez
Obsada: Miguel Herrán,  
Javier Gutiérrez,  
Jesús Carroza, Fernando 
Tejero, Xavi Sáez, Catalina 
Sopelana, Polo Camino
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
Nagrody Goya 2023: 
najlepsza scenografia, 
kostiumy, charakteryzacja, 
efekty specjalne, 
kierownictwo produkcji
MFF San Sebastián 2022:  
film otwarcia
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BARCELONA 77

Po 6 latach nieobecności w kinach Alberto Rodríguez powraca z fil-
mem opartym na prawdziwych historiach więźniów, którzy w 1977 
roku tłumnie zażądali amnestii, uważając, że ich wyroki były wytwo-
rem reżimu politycznego, który zniknął wraz z nadejściem transfor-
macji ustrojowej. Zdjęcia powstały w więzieniu Modelo w Barcelonie, 
zamkniętym od 2017 roku i szczegółowo odtworzonym na potrzeby 
filmu, jak również w prowincji miasta Sewilla oraz w halach zdjęciowych, 
w których zbudowano repliki cel. 
Młody księgowy, Manuel (Miguel Herrán) czeka w więzieniu na proces 
o defraudację. Grozi mu nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do 
popełnionego przestępstwa kara. Wkrótce wraz z kompanem z celi, 
Pinem (Javier Gutiérrez) dołącza do grupy więźniów, która organizuje 
manifestację z hasłami o amnestii. Rozpoczyna się wojna o wolność, 
która wstrząśnie hiszpańskim systemem więziennictwa. 

MODELO 77

Alberto Rodríguez regresa con un largometraje basado en las miles 
de historias reales de los presos que, en 1977, se asociaron para pedir 
una amnistía general porque consideraban que sus condenas eran 
producto de un régimen político que había desaparecido con la llega-
da de la Transición. El film se rodó en la cárcel Modelo de Barcelona, 
cerrada desde 2017 y recreada detalladamente para el film, y también 
en diversas localizaciones en la provincia de Sevilla, así como en un 
plató en el que se construyeron réplicas de las celdas.
Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, encarcelado y pendiente 
de juicio por haber cometido un desfalco, se enfrenta a un posible cas-
tigo desproporcionado, teniendo en cuenta el delito cometido. Pronto, 
junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un 
grupo de presos que se está organizando para exigir una amnistía. Se 
inicia una lucha por la libertad que hará que el sistema penitenciario 
español se tambalee. 

POLSKA PREMIERA

ESTRENO EN POLONIA 

16+

16+



Hiszpania 2021, 97’
Reżyseria: Vicente Villanueva
Scenariusz: Juan Apolo,  
Nacho La Casa
Obsada: Carolina Yuste, 
Sergio Momo, Estefanía de 
los Santos, Manolo Solo, 
Canco Rodríguez, María 
Alfonsa Rosso, Adelfa Calvo
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
Festiwal Filmów 
Hiszpańskojęzycznych 
w Maladze 2021: konkurs 
główny (poza konkursem) 

SEVILLANAS I BROOKLYN

Komedia romantyczna w rytmie sevillanas, rozgrywająca się w sto-
licy Andaluzji, z Caroliną Yuste (Carmen i Lola) w roli głównej. Warto 
podkreślić udział znakomitych piosenkarzy w ścieżce dźwiękowej filmu, 
między innymi Gerónima Raucha, Vanesy Martín i Miguela Povedy.
Skromna rodzina z problemami finansowymi postanawia udaje, że 
mieszka w luksusowym domu, by wynająć pokój zamożnemu amery-
kańskiemu studentowi, Arielowi Brooklynowi (Sergio Momo), który 
w zamian zapłaci im niezły czynsz. Nic jednak nie potoczy się zgodnie 
z oczekiwaniami, bo Ariel jest sprytny i szybko zorientuje się w oszu-
stwie. Córka klanu, Ana (Carolina Yuste), która uczy dzieci, jak tańczyć 
sevillanas i zna angielski, odkrywa, że   Ariel robi sobie z nich żarty, ale 
pomimo oczywistych różnic i absurdalnych sytuacji, w których się 
znajdują w wyniku oszustwa, jest zmuszona żyć z nim pod jednym da-
chem ze wszystkimi tego konsekwencjami.

SEVILLANAS DE BROOKLYN

Comedia romántica a ritmo de sevillanas ambientada en la capital de 
Andalucía, protagonizada por Carolina Yuste (Carmen y Lola). Hay que 
destacar la participación en la banda sonora de la película de grandes 
voces como Gerónimo Rauch, Vanesa Martín y Miguel Poveda.
Una familia humilde con problemas económicos decide fingir que vive 
en una casa de lujo para acoger a Ariel Brooklyn (Sergio Momo), es-
tudiante afroamericano de familia adinerada que a cambio les pagará 
un buen alquiler por la habitación. 
Sin embago, nada resultará como esperaban porque el chico es listo 
y pronto se dará cuenta del engaño. La hija del clan, Ana (Carolina Yus-
te) que enseña sevillanas a los niños y sabe inglés descubre que Ariel 
se está burlando de ellos, pero a pesar de las evidentes diferencias 
y de las situaciones absurdas en las que se encuentran como resul-
tado de la estafa, se ve obligada a convivir con él bajo el mismo techo 
con todas las consecuencias.

España 2021, 97’
Dirección: Vicente Villanueva
Guion: Juan Apolo, 
Nacho La Casa
Reparto: Carolina Yuste, 
Sergio Momo, Estefanía de 
los Santos, Manolo Solo, 
Canco Rodríguez, María 
Alfonsa Rosso, Adelfa Calvo
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de Málaga 2021:  
Sección oficial  
(fuera de concurso)
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España, Bélgica 2022, 105’ 
Dirección: Juan Diego Botto
Guion: Juan Diego Botto,  
Olga Rodríguez 
Reparto: Penélope Cruz,  
Luis Tosar, Adelfa Calvo, 
Christian Checa, Aixa Villagrán,  
Juan Diego Botto
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de San Sebastián 
2022: Sección Perlas
Festival de Venecia 2022: 
Sección Orizzonti

Hiszpania, Belgia 2022, 105’
Reżyseria: Juan Diego Botto
Scenariusz: Juan Diego Botto,  
Olga Rodríguez
Obsada: Penélope Cruz,  
Luis Tosar, Adelfa Calvo, 
Christian Checa, Aixa Villagrán,  
Juan Diego Botto
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
MFF Wenecja 2022:  
sekcja Horyzonty 
MFF San Sebastián 2022:  
sekcja Perlas

24 GODZINY

Debiut reżyserski aktora, Juana Diega Botto z Luisem Tosarem i Pe-
nélope Cruz. To film o rodzinie, miłości i braterstwie w czasach kryzysu 
ekonomicznego oraz o tym, jak uczucie i solidarność mogą być moto-
rem napędowym do pójścia naprzód. To ekscytująca podróż z czasem 
na obrzeżach wielkiego miasta, skupiona na 3 postaciach zagrożonych 
eksmisją i konsekwencjami wynikającymi z długów, w jakie popadły. 
Rafa (Luis Tosar), prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ma trud-
ny dzień. Próbuje pomóc udręczonej zbliżającą się eksmisją kasjerce 
w supermarkecie i matce, Azucenie (Penélope Cruz), pasierbowi Rau-
lowi (Christian Checa), ukochanej Helenie (Aixa Villagrán), która nie-
bawem będzie rodzić oraz imigrantce, która traci opiekę nad córką. 
W tym samym czasie toczy się historia Germana (Font García), biznes-
mena-bankruta, który nie odbiera telefonów od matki, Teodory (Adelfa 
Calvo). Historie bohaterów splatają w różnych momentach filmu.

EN LOS MÁRGENES

Juan Diego Botto rueda su ópera prima protagonizada por Penélope 
Cruz y Luis Tosar. Una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. 
Trata de cómo afecta la situación de estrés económico a las relaciones 
personales. Es un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes 
de una gran ciudad que gira en torno a 3 personajes amenazados por 
las deudas y el desahucio.
Rafa (Luis Tosar), abogado laboralista, pasa un día infernal intentando 
ayudar a diversas personas: a Azucena (Penélope Cruz), cajera de su-
permercado y madre angustiada ante un desahucio inminente; a una 
inmigrante que va a perder la custodia de su hija; a su hijastro Raúl 
(Christian Checa) y a su pareja Helena (Aixa Villagrán), a punto de dar 
a luz. Paralelamente, se desarrolla la historia de Germán (Font García), 
empresario arruinado que no responde a las llamadas de su madre 
Teodora (Adelfa Calvo). Las historias se entrelazan en diversos puntos.
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Hiszpania, Francja 2022, 107’
Reżyseria: Jaime Rosales
Scenariusz: Bárbara 
Díez, Jaime Rosales
Obsada: Anna Castillo, Oriol 
Pla, Quim Àvila Conde, Lluís 
Marqués, Manolo Solo, 
Carolina Yuste 
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
 MFF San Sebastián 
2022: konkurs główny

DZIKIE SŁONECZNIKI

Laureat Nagrody Goya za Samotność, Jaime Rosales, powraca na 
peryferie Barcelony w przejmującym dramacie społecznym, w któ-
rym Anna Castillo błyszczy jak nigdy dotąd. Zdjęcia do filmu powstały 
w stolicy Katalonii i w Melilli.
Julia (Anna Castillo) jest bezrobotną, 22-letnią samotną matką dwoj-
ga małych dzieci, która zakochuje się w impulsywnym i konfliktowym 
Oscarze (Oriol Pla). Wchodzi z nim w związek pełen wzlotów i upad-
ków, balansujący między miłosną egzaltacją i wybuchami przemocy. 
Mimo to zaczynają wspólne życie. Kiedy spędzą ze sobą więcej czasu 
i poznają się lepiej, Julia zacznie się zastanawiać, czy jej nowy chłopak 
jest naprawdę tym, kogo potrzebuje u swojego boku, czy to właściwy 
związek i czy jest w nim szczęśliwa. Te pytania i refleksje, a także ostra 
kłótnia z Oscarem spowodowana zazdrością skłonią Julię do osobistej 
podróży w poszukiwaniu uśmiechu losu dla siebie i całej rodziny.

GIRASOLES SILVESTRES

El ganador del Goya por La soledad, Jaime Rosales, vuelve a la Bar-
celona periférica con este desgarrador drama social en el que Anna 
Castillo brilla como nunca. A parte de la ciudad condal la película se 
rodó en Melilla.
Julia (Anna Castillo) es una madre soltera de 22 años con dos hijos 
pequeños y sin trabajo, que se enamora de Óscar (Oriol Pla), un chico 
impulsivo y conflictivo con quien empieza una relación llena de altibajos, 
entre un amor exaltado y brotes de violencia. Julia pasa tiempo con 
Óscar y, a medida que se van conociendo más y pasando más tiempo 
el uno con el otro, ella empezará a preguntarse si realmente su nuevo 
novio es la persona que necesita tener a su lado, si esa relación es con-
veniente y si la hace realmente feliz. Esta pregunta y reflexión, así como 
una fuerte discusión con su novio por celos, llevarán a Julia a realizar un 
viaje personal en busca de su propia felicidad y de la de toda su familia.

España, Francia 2022, 107’ 
Dirección: Jaime Rosales
Guion: Bárbara Díez,  
Jaime Rosales
Reparto: Anna Castillo,  
Oriol Pla, Quim Àvila Conde, 
Lluís Marqués, Manolo Solo,  
Carolina Yuste
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de San Sebastián 
2022: Sección oficial 
a concurso
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España 2021, 90’
Dirección: Javier Marco
Guion: Belén Sánchez-Arévalo
Reparto: Roberto Álamo, 
Emma Suárez, Miguel 
Bernardeau, Manolo Solo, 
Pedro Casablanc,  
Simón Andreu
Idioma original: español
Subtítulos: polaco

Hiszpania 2021, 90’
Reżyseria: Javier Marco
Scenariusz:  
Belén Sánchez-Arévalo
Obsada: Roberto Álamo, 
Emma Suárez, Miguel 
Bernardeau, Manolo 
Solo, Pedro Casablanc, 
Simón Andreu
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie

JOSEFINA

Pierwszy pełnometrażowy film fabularny Javiera Marco, zdobywcy 
Nagrody Goya w 2021 roku za krótki metraż (A la cara), opowiada 
o spotkaniu dwóch samotnych dusz: Juana (Roberto Álamo) i Berty 
(Emma Suárez). 
Juan żyje sam w mieszkaniu niedawno zmarłej matki. Jest małomów-
nym i smutnym człowiekiem, który pracuje w więzieniu jako ochroniarz. 
Pewnego ranka, jadąc autobusem do pracy, spotyka kobietę, która 
od razu przykuwa jego uwagę. Dzięki dostępowi do więziennych ka-
mer Juan wie, że Berta ma syna w więzieniu i że odwiedza go w każdą 
niedzielę. Kiedy ponownie spotykają się w autobusie i zaczynają roz-
mawiać, Juan okłamuje Bertę. Mówi jej, że jeździ do więzienia, by zoba-
czyć się z osadzoną tam córką, Josefiną. Potrzeba wypełnienia pustki, 
w której żyją Juan i Berta, sprawia, że zaczynają spotykać się poza 
otaczającą ich rzeczywistością.

JOSEFINA

Javier Marco, después de haber ganado el Premio Goya al mejor cor-
tometraje de ficción (A la cara) en 2021, debuta con un largometraje 
en el que describe el encuentro entre dos almas solitarias: Juan (Ro-
berto Álamo) y Berta (Emma Suárez). 
Juan vive solo en el piso de su madre, fallecida hace poco tiempo. Es 
un hombre taciturno y tristón que trabaja de guardia de seguridad en 
una cárcel. Una mañana coincide en el autobús con una mujer que le 
llama la atención enseguida. La vigilancia a través de las cámaras, le 
permite saber que esa mujer, Berta, tiene un hijo en la cárcel al que 
visita cada domingo. Cuando vuelven a coincidir en el autobús y se en-
tabla una conversación, Juan le miente diciendo que él tiene también 
una hija en la cárcel, Josefina. La necesidad de llenar el vacío en el que 
viven Juan y Berta les llevará a seguir encontrándose más allá de la 
realidad que les rodea.
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Hiszpania 2019, 129’
Reżyseria: Jonás Trueba
Scenariusz: Itsaso Arana,  
Jonás Trueba
Obsada: Itsaso Arana,  
Vito Sanz, Joe Manjón,  
Isabelle Stoffel, Luis Heras,  
Mikele Urroz, María Herrador,  
Naiara Carmona
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
MFF Mar del Plata 2019: 
Sekcja oficjalna – konkurs 
filmów pełnometrażowych
MFF Karlowe Wary 2019:  
konkurs główny, 
nagroda FIPRESCI

SIERPIEŃ W MADRYCIE

Jonás Trueba reżyseruje ten niezwykły i poruszający obraz, nawią-
zujący do dzieł Erica Rohmera i pobrzmiewający rytmami flamenco 
w wykonaniu Solei Morente. To film-pamiętnik, filozoficzno-mistyczna 
letnia opowieść, na wskroś radosna i świąteczna.
Sierpień w Madrycie to piekło. Ci, którzy mogą, uciekają przed upałem 
na wybrzeża mórz i oceanów, a miasto pustoszeje. Na tych, którzy nie 
mogą wyjechać i na turystów, którym sierpniowy skwar niestraszny, 
czekają miejskie ferie, takie jak San Cayetano, San Lorenzo czy Virgen 
de la Paloma. Jedną z uczestniczek tych zabaw jest 33-letnia Eva (Itsa-
so Arana), która decyzję o sierpniowym pobycie w Madrycie traktuje 
jako akt wiary. Podczas madryckich wakacji Eva spotyka starych zna-
jomych i poznaje nowe osoby. Stara się rozwiązać ich problemy, nie 
wiedząc, że tak naprawdę pomaga sobie. Odkrywa się na nowo, by już 
nigdy nie być tym, kim była.

LA VIRGEN DE AGOSTO

Jonás Trueba dirige esta extraordinaria y conmovedora obra que tra-
ta de la feminidad y de las relaciones de pareja, y en la que se pueden 
percibir ecos de Éric Rohmer, todo ello a ritmo de flamenco en la voz 
de Soleá Morente. Es una película-diario. Es el viaje íntimo de una mu-
jer en busca de señales. Es un cuento de verano filosófico y místico, 
alegre y festivo de principio a fin
Agosto en Madrid es un infierno. Quién puede, huye del calor a la costa 
y la ciudad se queda vacía. A los que no pueden salir, y a los turistas, 
les esperan las verbenas populares como la de San Cayetano, San 
Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Entre esas personas encontramos 
a Eva (Itsaso Arana), una chica de 33 años que hace de su decisión, la 
de quedarse en agosto en Madrid, un acto de fe. Necesita sentir las 
cosas de otra manera. En esos días de fiesta, Eva se encuentra con 
otras personas a las que trata de ayudar, sin saber que en realidad, se 
ayuda a sí misma para no volver a ser nunca más la persona que fue.

España 2019, 129’
Dirección: Jonás Trueba
Guion: Itsaso Arana, 
Jonás Trueba
Reparto: Itsaso Arana,  
Vito Sanz, Joe Manjón,  
Isabelle Stoffel, Luis Heras,  
Mikele Urroz, María Herrador,  
Naiara Carmona
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de Mar del Plata 2019:  
Selección oficial
Festival de Karlovy Vary 2019:  
Selección oficial, 
premio FIPRESCI
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España, Bulgaria 2022, 93’
Dirección: Avelina Prat
Guion: Avelina Prat
Reparto: Ivan Barnev, Karra 
Elejalde, Alexandra Jiménez, 
Sue Flack, Susi Sánchez, 
Lorena López, Pepo Blasco
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de Valladolid  
Seminci 2022: Mejor actor  
(Ivan Barnev y Karra Elejalde)

Hiszpania, Bułgaria 2022, 93’
Reżyseria: Avelina Prat
Scenariusz: Avelina Prat
Obsada: Ivan Barnev, Karra 
Elejalde, Alexandra Jiménez, 
Sue Flack, Susi Sánchez, 
Lorena López, Pepo Blasco
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
MFF w Valladolid 2022: 
najlepszy aktor (Ivan Barnev  
i Karra Elejalde)

WASYL

Debiutancki film fabularny Aveliny Prat. Film o przyjaźni, solidarności, 
szacunku, poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, ale również o po-
dejrzliwości i nienawiści.
Wasyl (Ivan Barnev) jest pełnym entuzjazmu, cierpliwym mężczyzną 
o wielkim sercu. Dobrze wykształcony, był mistrzem brydża i szachów 
w swoim kraju. Jest wszechstronnie uzdolniony, ale z konieczności ima 
się każdej pracy, żeby zarobić na życie. Mimo to, zawsze jest optymi-
stą. Alfredo (Karra Elejalde) jest samotnym, wybrednym maniakiem. 
Ma trudny charakter, jednak kiedy znajoma prosi go o pomoc dla bez-
domnego Bułgara, pozwala mu zamieszkać w swoim mieszkaniu, ku 
wielkiemu zdziwieniu córki, Luisy (Alexandra Jiménez). Tych dwóch 
mężczyzn nie łączy nic poza pasją do szachów. Pomimo różnic, Wasyl 
będzie stopniowo burzyć mury zbudowane przez Alfreda, ponieważ 
ma dar – wie, jak zmienić osoby, z którymi przebywa.

VASIL

Ópera prima de Avelina Prat. Es un film sobre la amistad, la solidari-
dad, el respeto, la búsqueda de un lugar en el mundo, pero también 
sobre el recelo y el odio.
Vasil (Ivan Barnev) es un inmigrante búlgaro en España. Es un hombre 
entusiasta, paciente, de gran corazón y muy culto. Fue campeón de 
bridge y ajedrez en su país. No le resulta difícil nada a lo que se enfren-
ta. Acepta cualquier trabajo para sobrevivir. Pese a todo, siempre es 
positivo. Alfredo (Karra Elejalde) es un tipo solitario, maniático y quis-
quilloso. Tiene un carácter difícil, pero cuando una amiga le pide ayuda 
para que acoja en su casa a un búlgaro que está viviendo en la calle, 
lo acepta ante la mirada atónita de su hija Luisa (Alexandra Jiménez). 
Los dos hombres no tienen nada en común, comparten únicamente su 
pasión por el ajedrez. A pesar de las diferencias, poco a poco Vasil con-
seguirá romper las barreras construidas por Alfredo, ya que Vasil tiene 
un don: sabe transformar a aquellas personas con las que se relaciona.
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Hiszpania 2022, 115’
Reżyseria: Carlos Vermut
Scenariusz: Carlos Vermut
Obsada: Nacho Sánchez, Zoe 
Stein, Patrick Martino, Aitziber 
Garmendia, Ángela Boix
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie, angielskie
Nagrody Feroz 2023: 
najlepszy aktor (Nacho 
Sánchez) i najlepszy plakat

MANTYKORA

Po Magical Girl i Kto ci zaśpiewa, Carlos Vermut pisze i reżyseruje swój 
najodważniejszy film. Przerażający dramat o pragnieniach, których nie 
można głośno wyznać.
Julián (Nacho Sánchez) jest zamkniętym w sobie dwudziestokilkulat-
kiem, który pracuje jako projektant gier wideo. Jego specjalnością są 
trójwymiarowe monstra. Ma dobrą pensję, żyje w wynajmowanym 
mieszkaniu w centrum Madrytu. Nie jest w związku, ale mógł kiedyś 
być. Nie jest zbyt towarzyski, jednak nie można powiedzieć, żeby był 
socjopatą. Jest uprzejmy, ale zdystansowany. Zawsze przysłuchuje się 
rozmowom, ale w nich nie uczestniczy, ogranicza się do odpowiadania 
na zadawane mu pytania. Życie Juliana zmienia się, gdy pod nieobec-
ność sąsiadki, ratuje z pożaru jej kilkuletniego syna. W tym samym 
czasie spotyka Dianę (Zoe Stein) i czuje zbliżające się szczęście. Czy 
mroczny sekret, który go dręczy pozwoli mu je osiągnąć?

MANTÍCORA

Después de Magical Girl y de Quién te cantará, Carlos Vemut firma su 
película más atrevida. Un drama terrorífico que ahonda en los deseos 
inconfesables.
Julián (Nacho Sánchez) es un veinteañero introvertido, que trabaja 
como diseñador de videojuegos. Se especializa en el diseño de mons-
truos en tres dimensiones. Tiene un buen sueldo, vive solo en un piso 
de alquiler en el centro de Madrid. No tiene pareja, pero no quiere de-
cir que no haya tenido relaciones esporádicas. No es extremadamen-
te sociable, pero tampoco un sociópata. Es educado, pero distante. 
Siempre escucha las conversaciones, pero no participa en ellas, solo 
contesta cuando le preguntan. Su vida cambia cuando rescata del 
incendio a su vecino, un niño pequeño que vive solo con su madre, que 
en ese momento no estaba en casa. Al mismo tiempo conoce a Diana 
(Zoe Stein) y siente cercana la oportunidad de ser feliz. ¿Le permitirá 
lograrlo el oscuro secreto que lo atormenta?

España 2022, 115’
Dirección: Carlos Vermut
Guion: Carlos Vermut
Reparto: Nacho Sánchez, Zoe 
Stein, Patrick Martino, Aitziber 
Garmendia, Ángela Boi
Idioma original: español
Subtítulos: polaco, inglés
Premios Feroz 2023: 
Mejor actor (Nacho 
Sánchez) y Mejor cartel
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ESTRENO EN POLONIA
España 2022, 104’
Dirección: Alauda Ruiz de Azúa
Guion: Alauda Ruiz de Azúa
Reparto: Laia Costa,  
Susi Sánchez, Ramón Barea,  
Mikel Bustamante
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Premios Goya 2023: 
Mejor dirección novel, 
actriz protagonista 
(Laia Costa), actriz de 
reparto (Susi Sánchez)

Hiszpania 2022, 104’
Reżyseria: Alauda Ruiz de Azúa
Scenariusz: Alauda Ruiz de Azúa
Obsada: Laia Costa,  
Susi Sánchez, Ramón Barea,  
Mikel Bustamante
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
Nagrody Goya 2023: 
najlepszy debiut reżyserski, 
aktorka (Laia Costa), aktorka 
drugoplanowa (Susi Sánchez)

PIĘĆ MAŁYCH WILCZKÓW

Piękny poetycki debiut scenarzystki i reżyserki, Alaudy Ruiz de Azui, 
który dedykuje matkom. 
Tytuł filmu to pierwsze słowa jednej z najczęściej śpiewanych hiszpań-
skich kołysanek. Historia koncentruje się na czterech postaciach i re-
lacjach między nimi, przede wszystkim Amaią (Laia Costa) i jej matką 
Begoñą (Susi Sánchez) oraz ojcem Koldo (Ramón Barea) i ojcem jej 
dziecka, Javim (Mikel Bustamante). Przyglądamy się również małżeń-
stwu jej rodziców, nie zapominając o „wilczku” – jej malutkim dziecku, 
które nie daje nikomu spać, ale i wszystkich roztkliwia. To pierwsze 
dziecko Amai, która nie wie jeszcze, jak być matką. Kiedy Javi wyjeżdża 
w kilkutygodniową delegację, postanawia pojechać do rodziców, do 
pięknego nadmorskiego miasteczka w Kraju Basków i tym samym po-
dzielić się z nimi odpowiedzialnością w opiece nad dzieckiem. Jednak 
fakt, że Amaia jest matką, nie zwalnia jej z bycia córką.

CINCO LOBITOS

Hermoso y poético debut de Alauda Ruiz de Azúa como guionista y 
directora, que dedica su película a las madres. 
La historia se centra en cuatro personajes y las relaciones entre ellos, 
sobre todo entre Begoña (Susi Sánchez) y Amaia (Laia Costa), pero 
también la relación de ésta con su padre, Koldo (Ramón Barea), la 
del matrimonio de los padres, la de la joven y su frágil pareja, sin olvi-
darnos del “lobito”, del recién nacido bebé que no deja dormir, pero 
que despierta sentimientos inefables. Amaia, como madre primeriza 
que es, se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Cuando 
su pareja se ausenta por trabajo unas semanas, decide volver a casa 
de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y poder 
compartir así la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe 
Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

POLSKA PREMIERA

ESTRENO EN POLONIA 

12+

12+

POKAZY W WARSZAWIE, 
WROCŁAWIU I KRAKOWIE 
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CRACOVIA, BRESLAVIA



Hiszpania, Belgia 2022, 107’
Reżyseria: Félix Viscarret
Scenariusz: David Muñoz, 
Félix Viscarret. Powieść: 
Juan José Millás
Obsada: Paco León, Leonor 
Watling, Àlex Brendemühl, 
Juan Diego Botto, María 
Romanillos, Marcos Ruiz, 
Susana Abaitua, Luisa Gavasa
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
MFF w Valladolid 2022: 
najlepszy film iberoamerykański

PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA

Filmowa adaptacja powieści Z cienia Juana José Millasa. Opowieść 
o braku zrozumienia, izolacji i samotności.
Damián (Paco León) po 20 latach traci pracę. Rusza biegiem przed 
siebie, jakby chciał uciec i ukryć się w pierwszym nadającym się do 
tego miejscu. Jest nim duża, stara, drewniana szafa załadowana do 
ciężarówki. Nim zdąży ją opuścić, mebel zostanie sprzedany i ruszy 
do nabywcy, którym jest Lucía (Leonor Watling). Szafa trafia do sy-
pialni, którą Lucía dzieli z Fedem (Àlex Brendemühl). Małżeństwo ma 
nastoletnią córkę, Maríę (María Romanillos). Nikt z domowników nie 
przypuszcza, że mają „gościa”. Tej samej nocy nieoczekiwany impuls 
sprawia, że   Damián zostaje z rodziną, aby stać się tajemniczą istotą, 
która będzie obserwować i wychodzić z cienia, stając się niewidzial-
nym aniołem stróżem członków rodziny. Damián zbliży się Lucii, pozna 
jej lęki i marzenia. Poczuje się doceniony i odnajdzie sens w życiu.

NO MIRES A LOS OJOS

Adaptación de la novela Desde la sombra de Juan José Millás. Inco-
modísimo relato sobre la incomunicación y la soledad. 
Damián (Paco León) se siente confuso desde que pierde su trabajo 
tras 20 años de antigüedad en la empresa. Su reacción furiosa le lle-
va a salir corriendo y a esconderse en el primer sitio que encuentra 
al salir del taller: el interior de un armario cargado en una furgoneta. 
Antes de que pueda salir de él, el armario es vendido y trasladado a la 
habitación de Lucía (Leonor Watling) y Fede (Àlex Brendemühl), que 
viven con su hija adolescente, María (María Romanillos). Esa misma 
noche, un impulso inesperado lleva a Damián a quedarse con la familia 
para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se mo-
verá desde la sombra. Damián se irá acercando al corazón de Lucía, 
a sus temores y a sus sueños, y al hacerlo se sentirá por fin respetado 
y comprobará de lo que es capaz al sentirse vivo.

España, Bélgica 2022, 107’
Dirección: Félix Viscarret
Guion: David Muñoz, 
Félix Viscarret. Novela: 
Juan José Millás
Reparto: Paco León, Leonor 
Watling, Àlex Brendemühl, 
Juan Diego Botto, María 
Romanillos, Marcos Ruiz, 
Susana Abaitua, Luisa Gavasa
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de Valladolid  
Seminci 2022:  
Mejor película iberoamericana
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España 2021, 76’
Dirección: Santi Amodeo
Guion: Santi Amodeo, 
Rafael Cobos
Reparto: África de la Cruz, 
Paula Díaz, Olga Navalón, 
Lola Buero, Alva Inger, 
Beatriz Cotobal, Teresa 
Cruz, Rafa de Vera
Idioma original: español
Subtítulos: polaco
Festival de Sevilla 2021: 
Sección oficial

Hiszpania 2021, 76’
Reżyseria: Santi Amodeo
Scenariusz: Santi 
Amodeo, Rafael Cobos
Obsada: África de la Cruz, 
Paula Díaz, Olga Navalón, 
Lola Buero, Alva Inger, 
Beatriz Cotobal, Teresa 
Cruz, Rafa de Vera
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie
Festiwal Kina Europejskiego 
w Sewilli 2021: konkurs główny

W SIECI

Sewilla, jakiej nie znajdziemy na pocztówkach. W sieci przenosi nas 
w konwulsyjny i nihilistyczny okres dojrzewania, w którym fantazjowa-
nie o samobójstwie jest atrakcyjniejsze niż zmierzanie ku przeciętności 
świata dorosłych. 
Siedemnastoletnia Ana (África de la Cruz) spędza życie na Instagra-
mie i innych portalach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia, fil-
miki i animacje, którym towarzyszą uszczypliwe (i błyskotliwe) teksty. 
Pomiędzy konfliktami rodzinnymi i typowymi dla jej wieku problemami 
z tożsamością, zdarza się coś nowego. Zaczyna czuć do swojej przy-
jaciółki Corrales (Paula Díaz) coś, czego nie rozumie. Ana uwielbia 
Corrales od kiedy się poznały. Wraz z przyjaźnią w życiu Any pojawia 
się słowo „samobójstwo”, z początku tylko jako idea odległa i transgre-
sywna. Jednak z biegiem czasu to, co wydawało się grą w sieci, zaczyna 
przeciekać do rzeczywistości.

LAS GENTILES

Filmada en una Sevilla que no encontramos en las postales, Las genti
les nos adentra en ese periodo convulso y nihilista de la adolescencia, 
en el que la fantasía del suicidio resulta más atrayente que transitar 
hacia la mediocridad del mundo adulto.
Ana (África de la Cruz) vuelca su vida en Instagram y otras redes so-
ciales, donde cuelga fotos, vídeos y pequeñas animaciones, que acom-
paña de ácidos (y lúcidos) textos. Entre los conflictos familiares y los 
problemas de identidad propios de su edad, surge algo nuevo. Siente 
algo que no entiende por su amiga Corrales (Paula Díaz), a la que ado-
ra desde que la conoció. Y con esa amistad, entra en su vida la palabra 

“suicidio”, aparentemente solo como una idea lejana y transgresora. 
Pero, poco a poco, lo que parecía un juego en las redes sociales acaba 
por abrirse paso a la realidad.
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Hiszpania, Francja 2022, 137’
Reżyseria: Rodrigo Sorogoyen
Scenariusz: Isabel Peña, 
Rodrigo Sorogoyen
Obsada: Marina Foïs,  
Denis Ménochet, Luis Zahera
Język oryginalny: hiszpański, 
galisyjski, francuski
Napisy: polskie
Nagrody Goya 2023:  
najlepszy film, reżyser, 
scenariusz oryginalny, aktor, 
aktor drugoplanowy, zdjęcia, 
dźwięk, muzyka, montaż

BESTIE

Thriller dziejący się na wsi w głębi Galicji, inspirowany zbrodnią, do któ-
rej doszło w styczniu 2010 roku.
Antoine (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to francuskie małżeń-
stwo, które, szukając świętego spokoju i bezpośredniego kontaktu 
z naturą, zamieszkuje w małej galisyjskiej wsi, jednak ich relacje z miej-
scowymi nie są tak sielankowe, jak by sobie tego życzyli. Konflikt z są-
siadami, braćmi Anta (Luis Zahera i Diego Anido), powoduje wzrost 
napięcia w wiosce, aż do punktu, z którego ma odwrotu.
Prawdziwymi bohaterami tej historii jest holenderska para, Martin 
Verfondern i Margo Pool, dwoje miłośników przyrody, którzy chcieli 
spokojnie żyć z uprawy ziemi. Po przemierzeniu całej Europy w po-
szukiwaniu idealnego miejsca do zamieszkania i pracy, zdecydowali się 
osiedlić w Santoalli, gdzie ich jedynymi sąsiadami była rodzina Rodri-
guezów, składająca się z dwóch braci i ich rodziców.

AS BESTAS

Un thriller rural ambientado en la Galicia profunda, con carácter de 
western, inspirado libremente en el crimen ocurrido en enero de 2010.
Antoine (Denis Ménochet) y Olga (Marina Foïs) son una pareja fran-
cesa que se instaló hace tiempo en esta aldea del interior de Galicia. 
Llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no 
es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los herma-
nos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hará que la tensión crezca en la 
aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.
Los verdaderos protagonistas de la historia son la pareja neerlande-
sa formada por Martin Verfondern y Margo Pool, dos amantes de la 
naturaleza que buscaban vivir tranquilamente de la tierra, de forma 
directa y natural, que después de recorrer toda Europa eligieron para 
instalarse, teniendo como únicos vecinos a la familia Rodríguez, for-
mada por dos hermanos y sus padres, que les hacen la vida imposible.

España, Francia 2022, 137’
Dirección: Rodrigo Sorogoyen
Guion: Isabel Peña, 
Rodrigo Sorogoyen
Reparto: Marina Foïs,  
Denis Ménochet, Luis Zahera
Idioma original: español, 
gallego, francés
Subtítulos: polaco
Premios Goya 2023:  
Mejor película, dirección, guion 
original, actor protagonista, 
actor de reparto, dirección 
de fotografía, sonido, 
música, montaje
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España 2016, 90’
Dirección: Carlos Saura
Guion: Carlos Saura
Protagonistas: Miguel Ángel 
Bernal, Sara Baras, Ara 
Malikian, Carlos Núñez, Juan 
Manuel Cañizares, Giovanni 
Solima, Enrique Sonilis
Idioma original: español
Subtítulos: polaco

Hiszpania 2016, 90’
Reżyseria: Carlos Saura
Scenariusz: Carlos Saura 
Obsada: Miguel Ángel 
Bernal, Sara Baras, Ara 
Malikian, Carlos Núñez, Juan 
Manuel Cañizares, Giovanni 
Solima, Enrique Sonilis
Język oryginalny: hiszpański
Napisy: polskie

JOTA CARLOSA SAURY

Film jest kontynuacją dokumentów, w których muzyka i taniec odgrywa-
ją rolę główną, jak Sevillanas, Flamenco, Tango czy Iberia. Saura odkrywa 
i zgłębia tajemnice wykonywanej z towarzystwem kastanietów joty, któ-
ra wywarła wpływ na większość hiszpańskich regionalnych tańców ludo-
wych. Jej elementy można odnaleźć nawet w tańcach Meksyku i Filipin. 
W scenach z charakterystycznymi dekoracjami o wyrafinowanej estety-
ce pojawiają się mistrzowie tańca i muzycy, m.in. skrzypek Ara Malikian, 
tancerze Miguel Ángel Bernal i Sara Baras oraz gitarzysta Juan Manuel 
Cañizares, których popisy łączą tradycję z nowoczesnością.
Polska premiera Joty Carlosa Saury odbyła się podczas 17. Tygodnia 
Kina Hiszpańskiego. Dziś ponownie zapraszamy do obejrzenia filmu, 
oddając w ten sposób hołd ostatniemu klasykowi hiszpańskiego kina, 
wielkiemu Carlosowi Saurze, który odszedł 10 lutego, tuż po swoich 
91 urodzinach.

JOTA DE SAURA

La cinta sigue la misma línea de otras películas anteriores del director 
aragonés, como son Sevillanas, Flamenco, Tango o Iberia. El director 
explora a nivel visual y de forma única, el original estilo de baile que 
da título a la película. Una puesta en escena con una refinada estéti-
ca. Saura sube al escenario a importantísimas figuras del panorama 
musical y del baile como el violinista Ara Malikian, el guitarrista Juan 
Manuel Cañizares, el bailarín Miguel Ángel Bernal o la bailaora Sara 
Baras. Saura, uniendo tradición y contemporaneidad, nos presenta 
el baile regional de su tierra natal, Huesca. 
El estreno en Polonia de Jota de Saura tuvo lugar durante la 17ª Se-
mana de Cine Español. Hoy les invitamos a disfrutar de la película de 
nuevo, rindiéndole de esta manera un merecido homenaje al último 
director clásico del cine español: el gran Carlos Saura, fallecido el pa-
sado 10 de febrero, poco después de haber cumplido 91 años.

WARSZAWA – POKAZ 
SPECJALNY W HOŁDZIE 
CARLOSOWI SAURZE

VARSOVIA – PROYECCIÓN 
ESPECIAL HOMENAJE 
A CARLOS SAURA

8+

8+





Sewilla ma ścisły związek ze światem kina. 
Jest pięknym miastem z 3000-letnim dzie-
dzictwem, w którym na największej w Euro-
pie starówce współistnieją zabytki z każdej 
epoki i stylu, z ikonami projektowania i em-
blematycznymi budynkami współczesnej ar-
chitektury.
Jeśli do tych skarbów dodać parki i ogrody, 
środowisko naturalne, jakie niesie z sobą rze-
ka Gwadalkiwir, 300 słonecznych dni w roku 
oraz szeroki wachlarz usług administracyj-
nych, logistycznych i specjalistycznych, które 
miasto oferuje poprzez Sevilla&Me – biuro 
promujące realizację filmów i dużych wydarzeń 
w przestrzeniach dziedzictwa, ulice Sewilli to 
doskonały plan zdjęciowy, działający od 1896 
roku, kiedy to bracia Lumière sfilmowali po raz 
pierwszy sceny Wielkiego Tygodnia.

Od tego czasu miasto gościło liczne produk-
cje audiowizualne: pamiętne spacery Law-
rence’a z Arabii i młodego Dartha Vadera 
po Placu Hiszpańskim, wspaniałe królestwo 
Dorne z Gry o tron w Alkazarze Królewskim, 
romanse pracującej w fabryce cygar Carmen 
sfilmowane w siedzibie Uniwersytetu, motocy-
klowe pościgi Toma Cruise’a ulicami centrum 
miasta w Wybuchowej parze czy przyprawiają-
ce o zawrót głowy wyścigi po dachach Fabryki 
Artylerii w Operacji Expo Alberta Rodrigueza.
Niekończąca się lista filmowców znalazła w Se-
willi swoje arabskie królestwo, średniowieczne 
miasto, pogoń między biurowcami, historię 
bohatera z sąsiedztwa czy zimną, nowoczesną 
scenerię zbrodni. I tak rok 2022 przyniósł Se-
willi wspaniałe seriale, takie jak Kaos Netflixa, 
Honor Atresmedia, El hijo zurdo – miniserial 

SEWILLA, MIASTO KINA



Movistar i filmy fabularne, jak Te estoy aman
do locamente wykonany w ramach programu 
Debiut katalońskiej szkoły filmowej ESCAC 
czy Mamacruz pokazywany na festiwalu fil-
mowym Sundance.
Jako Europejska Stolica Inteligentnej Turysty-
ki 2023, Sewilla nie tylko wie, jak przyciągnąć 
ekipy filmowe i zapewnić im najlepszą obsłu-
gę, ale jest także miejscem ważnych wydarzeń 
międzynarodowych, w tym wielu kinemato-
graficznych. Miasto urozmaica ofertę i przy-
ciąga zwolenników turystyki zrównoważonej, 
którzy jadą tam, by cieszyć się jej kulturą 
i dziedzictwem, zachęca też gości szukających 
wyjątkowych, niepowtarzalnych wrażeń.
Sewilla wita widzów najważniejszego Festiwa-
lu Kina Europejskiego na świecie, który w tym 
roku obchodzi 20-lecie. Gości publiczność, 

która jest świadkiem pokazu na Placu Hisz-
pańskim nowej kolekcji Cruise 2023 Diora i tę, 
która wypełnia audytorium centrum wysta-
wienniczo-konferencyjnego FIBES, aby po raz 
drugi w swojej historii uczestniczyć we wspa-
niałej ceremonii wręczenia Nagród Goya Hisz-
pańskiej Akademii Filmowej, podczas której 
co roku sewilscy filmowcy otrzymują te ważne 
wyróżnienia. W tegorocznej edycji w różnych 
kategoriach nominowanych było 17 lokalnych 
twórców, z których pięciu zdobyło statuetkę.
Filmowa impreza w Sewilli trwa. 

Będziesz nam towarzyszyć?

Sevilla City Office



La ciudad de Sevilla tiene una estrecha relación 
con el mundo del cine. Sus 3000 años de histo-
ria han hecho de ella una bella urbe patrimonial 
donde conviven, en el casco antiguo más grande 
de Europa, monumentos de toda época y estilo, 
con establecimientos de diseño y edificios em-
blemáticos de la arquitectura contemporánea.
Si a estos tesoros se añaden sus parques 
y jardines, los entornos naturales que deja 
a su paso el río Guadalquivir, los 300 días de 
sol que disfruta al año, y el amplio despliegue 
de servicios administrativos, logísticos y pro-
fesionales que la ciudad ofrece a través de 
Sevilla&Me, oficina que promociona la ciudad 
para el desarrollo de rodajes y de grandes 
eventos en espacios patrimoniales, las calles 
de Sevilla son un plató perfecto, en activo des-
de 1896, cuando los hermanos Lumière roda-

ron las primeras imágenes de la Semana Santa.
Desde entonces son incontables las produc-
ciones audiovisuales que ha acogido: los me-
morables paseos de Lawrence de Arabia o un 
joven Darth Vader por la Plaza de España, el 
hermoso reino de Dorne de Juego de Tronos 
en el Real Alcázar, los amores de la cigarre-
ra Carmen por la sede de la Universidad, las 
persecuciones en moto de Tom Cruise por las 
calles del centro en Día y Noche, o las vertigi-
nosas carreras por los tejados de la Fábrica 
de Artillería del Grupo 7 de Alberto Rodríguez.
Un listado interminable de cineastas ha en-
contrado en Sevilla su reino árabe, su ciudad 
medieval, su persecución entre edificios de 
oficinas, la historia de un personaje de barrio, 
o el frío y moderno escenario de un crimen. 
Así 2022 ha traído a Sevilla grandes rodajes 

SEVILLA, UNA CIUDAD DE CINE



como el de Kaos, serie para Netflix; Honor, 
para Atresmedia; El hijo zurdo, miniserie para 
Movistar; Te estoy amando locamente, largo-
metraje desarrollado dentro del programa 
Ópera Prima de la ESCAC; o Mamacruz, lar-
gometraje seleccionado para participar en el 
Festival de Cine de Sundance.
Como Capital Europea de Turismo Inteligen-
te 2023, Sevilla no solo sabe atraer equipos 
cinematográficos para rodar y darles el mejor 
servicio, sino que también es sede de grandes 
eventos internacionales, muchos de carácter 
cinematográfico, diversificando su oferta y atra-
yendo a un viajero sostenible que acude para 
disfrutar de su cultura y de su patrimonio, un vi-
sitante premium que busca experiencias únicas.
En este sentido, Sevilla acoge a un público que 
asiste al Festival de Cine Europeo más impor-

tante del mundo, que este año celebra su 20 
aniversario; un público que presencia en la 
Plaza de España la presentación de la nueva 
Colección Crucero de la Casa Dior; o un pú-
blico que llena el auditorio del Palacio de Ex-
posiciones y Congresos FIBES para disfrutar, 
por segundo año en su historia, de la glamuro-
sa ceremonia de entrega de los Premios Goya 
de la Academia de Cine Español, ceremonia 
en la que el talento local cada año recibe im-
portantes reconocimientos. En la edición de 
este año, 17 cineastas locales fueron nomina-
dos en diferentes categorías, y cinco de ellos 
conquistaron la estatuilla.
La fiesta del cine en Sevilla continúa. 
¿Nos acompañas?

Sevilla City Office





KATOWICE
KINO ŚWIATOWID

10.03 18.30 BARCELONA 77 125'

11.03 18.30 24 GODZINY 105'

12.03 18.30 DZIKIE SŁONECZNIKI 107'

13.03 18.30 WASYL 93'

14.03 18.30 JOSEFINA 90'

15.03 18.30 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129'

16.03 18.30 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97'

GDAŃSK
KINO ŻAK

10.03 20.00 BARCELONA 77 125'

11.03 20.00 24 GODZINY 105'

12.03 20.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107'

13.03 20.00 WASYL 93'

14.03 20.00 JOSEFINA 90'

15.03 20.00 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129'

16.03 20.00 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97'

POZNAŃ
KINO MUZA

10.03 18.00 BARCELONA 77 125'

11.03 18.00 24 GODZINY 105'

12.03 18.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107'

13.03 18.00 WASYL 93'

14.03 18.00 JOSEFINA 90'

15.03 18.00 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129'

16.03 18.00 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97'

ŁÓDŹ
KINO CHARLIE

10.03 19:30 BARCELONA 77 125'

11.03 18.00 24 GODZINY 105'

12.03 18.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107'

13.03 18.30 WASYL 93'

14.03 18.30 JOSEFINA 90'

15.03 19.30 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129'

16.03 18.00 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97'



WARSZAWA
KINO MURANÓW

9.03 20.00 BARCELONA 77 125’

10.03 18.00 W SIECI 76’

20.00 MANTYKORA 115’

11.03 18.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107’

20.00 BESTIE 136’

12.03 18.00 WASYL 93’

20.00 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129’

13.03 18.00 JOSEFINA 90’

20.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107’

14.03 18.00 JOTA CARLOSA SAURY 90’

20.00 MANTYKORA 115’

15.03 18.00 WASYL 93’

20.00 BESTIE 136’

16.03 18.00 W SIECI 76’

20.00 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97’

WARSZAWA
KINO LUNA

9.03 20.00 BARCELONA 77 125’

10.03 18.30 JOSEFINA 90’

20.30 PIĘĆ MAŁYCH 
WILCZKÓW 104’

11.03 18.30 PRZEZ DZIURKĘ 
OD KLUCZA 107’

20.30 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129’

12.03 18.00 PIĘĆ MAŁYCH 
WILCZKÓW 104’

20.00 24 GODZINY 105’

13.03 20.00 BARCELONA 77 125’

14.03 20.00 PRZEZ DZIURKĘ 
OD KLUCZA 107’

15.03 20.00 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97’

16.03 20.00 24 GODZINY 105’

WROCŁAW
KINO NOWE HORYZONTY

10.03 20.15 BARCELONA 77 125’

11.03 18.00 DZIKIE SŁONECZNIKI 107’

20.15 24 GODZINY 105’

12.03 17.00 PIĘĆ MAŁYCH 
WILCZKÓW 104’

19.15 PRZEZ DZIURKĘ 
OD KLUCZA 107’

13.03 18.00 WASYL 93’

20.15 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129’

14.03 19.00 MANTYKORA 115’

15.03 19.00 W SIECI 76’

16.03 18.00 JOSEFINA 90’

20.15 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97’

KRAKÓW
KINO POD BARANAMI

10.03 18.30 BARCELONA 77 125'

11.03 18.30 WASYL 93'

12.03 18.30 DZIKIE SŁONECZNIKI 107’

13.03 18.30 PIĘĆ MAŁYCH 
WILCZKÓW 104'

20.45 JOSEFINA 90'

14.03 18.30 PRZEZ DZIURKĘ 
OD KLUCZA 107'

20.45 SIERPIEŃ 
W MADRYCIE 129'

15.03 18.30 MANTYKORA 115'

20.45 W SIECI 76'

16.03 18.30 24 GODZINY 105'

20.45 SEVILLANAS 
I BROOKLYN 97'


