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PROGRAM
30 września, piątek OTWARCIE

18:30  Otwarcie wystawy: Arewa omobirin eja Marty  
 Baczewskiej - Ologele oraz People of Colours  
 Orlando Lazaro Ortega.
 Wystawy potrwają  do 9 października.

FILM OTWARCIA

19:30  Tug of War - Vuta N’Kuvute / Próba sił,  
 reż. Amil Shivji, Tanzania / Niemcy / Katar  
 / RPA /2021, 93 min. F Premiera polska
 Romantyczno-historyczny film opowiadający  
 o mezaliansie między czarnym rewolucjonistą, 
 a młodą Hinduską szykującą się na aranżowany 
 ślub. Akcja toczy się na Zanzibarze u schyłku  
 kolonializmu. KANDYDAT DO OSCARA 2023  
 (Best International Feature Film)

2 października, niedziela 
WEEKEND Z RYTMAMI AFRYKI

10:00 -12:00  Warsztaty taneczne NAIJA FUSION z Thegre- 
  tuwah (Foyer, Teatr Dramatyczny/ płatne 
   warsztaty) 

12:15 – 13:45 Warsztaty taneczne   z Olą Lemba (Foyer, Teatr 
  Dramatyczny/ płatne warsztaty)

13:00 AfroSzorty Vol. 2 – Africa Calling ok. 118 min.

15:15 Rumba Rules, New Genealogies / Zasady rumby, nowe 
 genealogie, reż. Sammy Baloji, David Nadeau-Berna- 
 tchez, Kiripi Katembo Siku, Kanada / Demokratyczna 
 Republika Konga / Belgia / 2020, 108 min. D 
 Premiera polska
 Dokument muzyczny o wpływie rumby na współczesną 
 kulturę kongijską. Niejako kontynuacja filmu z soboty.

18:00 TThe Gravedigger’s Wife / Żona grabarza, reż. Khadar 
 Ayderus Ahmed, Francja / Somalia / Niemcy / Finlan- 
 dia / 2021, 82 min. F Premiera polska *
 Po pokazie Q&A z reżyserem
  Afrykański film roku. Piękna opowieść miłosna o zma- 
 gania męża-grabarza, by uratować swoją umierającą 
 żoną. Skromny film, który powstał w Somalii, daje  
 potężny portret kraju, który mimo trudów nie traci  
 serca. NAJLEPSZY FILM FESPACO 2021, AMAA 2021

20:15 Cesária Évora, reż. Sofia Fonseca, Portugalia / Wyspy 
  Zielonego Przylądka /2022, 94 min. D
  Dokument muzyczny o legendarnej piosenkarce z Wysp 
 Zielonego Przylądka.

3 października, poniedziałek

18:00  Prism / Pryzmat, reż. Rosine Mbakam, Eléonore  
 Yameogo, An Van Dienderen, Belgia, 78 min.
  Dokument, który bada dziedzictwo i skutki rasizmu  
 wpisanego w technologię fotograficzną, która została  
 opracowana z myślą o białej skórze.

20:30 The Blue Caftan / Turkusowa suknia, reż. Maryam  
 Touzani, Francja / Tunezja / 2022, 124 min. F 
  „…poruszająca, poetycka i pięknie zagrana opowieść  
 o miłości, śmierci i strachu.” A wszystko to pośród  
 zjawiskowych tkanin, czarownych haftów i tradycyj- 
 nego rzemiosła, które niestety powoli odchodzi. KANDY- 
 DAT DO OSCARA 2023 (Best International Feature Film)

1 października, sobota 

WEEKEND Z RYTMAMI AFRYKI, 

KONCERT:
19:00  AFreaks by AfryKamera (Montparnasse Musique,  
 Lua Preta, Dejot, Laboratorio Tropical), Klub DZiK

POKAZY KINOWE

13:00 AfroSzorty Vol. 1 – Afrofuturistik, 105 min.

Po pokazie spotkanie z Kołem Filozofii Postkolonialnej  
w kawiarni Kinoteka

15:30 The Rumba Kings / Królowie rumby, reż. Alan Brain,  
 Peru / Demokratyczna Republika Konga / 2021, 94 min.  
 D Premiera polskaDokument muzyczny o historii 
 rumby w Kongu.

15:30 Warsztaty edukacyjne dla dorosłych z Ogi Ugonoh 
   w SDK Słonecznik (warsztaty bezpłatne/ograniczona  
 ilość miejsc)

17:15 Elder’s Corner / Zaułek starszyzny, reż. Siji Awoyinka, 
 USA / Nigeria / 2021, 97 min. D Premiera polskan 
 (Nigerian Independence Day!!!). Reżyser weźmie  
 udział w pokazie. Q&A z reżyserem.
 Dokument o muzyce nigeryjskiej z lat 60. i 70, muzy- 
 ce zapomnianej a tu na nowo odkrytej. Wykraczamy 
 tu poza świat afrobeatu Fela Kutiego i odkrywamy
\ całe nowe oblicza.
 



4 października, wtorek

ANIMACJE ALAIN’a BIDARD 

18:00    Battledream Chronicles / Kroniki Battledream, reż. Alan Bidard, 
 Martynika, Francja / 2018, 24 min.
  Młoda zniewolona Syana musi pokonać osoby, które w futury- 
 stycznym świecie trzymają ja w niewoli. Świat, w którym planta- 
 cje to gry komputerowe, a osoby zniewolone to gracze. 
 
             Opal, reż. Alain Bidard, Francja / Martynika / 2021, 85 min.
             Premiera polska
  W magicznym królestwie młoda księżniczka Opal walczy o za- 
 chowanie radości, gdyż jej smutek ma magiczną moc zniszcze- 
 nia całego świata.
 Po pokazach spotkanie z Kołem Filozofii Postkolonialnej w ka- 
 wiarni Kinoteka

20:15 No Simple Way Home / Nie ma prostej drogi do domu,  
 reż. Akuol de Mabior, Kenia / Sudan Południowy /2022, 85 min. 
  Premiera polska
  Pięknie zrobiony dokument o nowych nadziejach w Sudanie 
 Południowym. Kraj powstaje w bólach, ale matka wraz z dwójką 
 córek mimo to próbują stworzyć tu sobie dom. 

7 października, piątek

18:00 Black Mambas / Czarne Mamby, reż. Lena Karbe, Niem- 
 cy / Francja / 2022, 81 min. D
  Dokument o kobietach-strażnikach parków w RPA  
 i walce z kłusownikami. Nie tylko film jest ekologiczny,  
 ale też dotyka kwestii zalegającego rasizmu.
 Po pokazie Q&A z operatorem zdjęć filmu, poprowadzą  
 goście z RPA

20:15 Dying for Gold / Śmiertelne złoto, reż. Catherine Mey- 
 burgh / Richard Pakleppa, 99 min. 
         Poprzez świadectwa wielu rodzin górniczych z całego  
 RPA i wykorzystanie materiałów archiwalnych dowia- 
 dujemy się jaki jest rzeczywisty koszt południowoafry- 
 kańskiego złota.

5 października, środa

17:00  Sisterhood / Siostrzeństwo, reż. Sessy Kamara, Sierra Leone / 
  2022, 72 min.
 Dokument o siostrach bliźniaczkach z Sierra Leone.  
 Wchodzimy na bohaterów, czujemy ulicę; bardzo naturali- 
 styczny, przejmujący i dający do myślenia.

18:30 In the Billowing Night / Kiedy zapada noc, reż. Erika Etangsalé, 
 Francja/ Reunion 2021, 51 min.
  Jean-René jest emerytowanym robotnikiem, który w wieku  
 zaledwie 17 lat został zmuszony do wyjazdu z Reunionu, by  
 swoje dorosłe życie układać w Mâcon we Francji. W trakcie  
 realizacji tego filmu Jean-René pierwszy raz w życiu tak szcze- 
 rze i otwarcie dzieli się swoją historią z reżyserką filmu, a zara- 
 zem córką, Eriką Etangsalé.

20:00 Boy From Heaven / Chłopiec z niebios, reż. Tarik Saleh, Egipt /  
 Szwecja / Francja / Finlandia / Dania 2022, 126 min. F *
  Thriller polityczny, którego akcja toczy się w Egipcie. Opowieść 
 o studencie, który daje się wciągnąć w wir intryg i spisków.  
 NAJLEPSZY SCENARIUSZ CANNES 2022 

6 października, czwartek

17:00 Between, reż. Marta Bogdańska, Maya Teryaki, Polska /  
 Somalia / 2022, 23’32 min.
 Pokaz darmowy
 Po pokazie Q&A z Elmim Abdim, prezesem Fundacji dla 
 Somalii

18:15  Sankara, reż. Malka Yohan, Francja / Burkina Faso /  
 2022, 62 min.
             Po pokazie Q&A z reżyserem 

20:15 Nayola, reż. José Miguel Ribeiro, Portugalia / Angola /  
 2022, 90 min.
 Premiera polska
 Pierwsza angolska animacja, która opowiada o losie  
 babci, matki i córki, gdzie opowieść o wojnie domowej  
 przeplata się z bieżącymi trudami życia w powojennej  
 Angoli. 

22:00  Solo koncert Noums’a (członka zespołu Moribaya)  
 w Klubie Festiwalowym Cafe Kulturalna  



PROGRAM
8 października, sobota 

11:00 – 12:00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci z Ogi 
   Ugonoh w SDK Słonecznik (warsz 
  taty bezpłatne/ograniczona ilość miejsc)

12:15 – 13:15  Warsztaty muzyczne dla dzieci do 3 roku  
 życia z Kasią Sylla w SDK Słonecznik (warszta- 
 ty darmowe/ograniczona ilość miejsc)

14:00 AfroSzorty Vol. 1 – AfroFuturistik, 105 min.

16:00 ANIMACJE ALAIN’a BIDARD
 
 Battledream Chronicles / Kroniki Battledream,  
 reż. Alan Bidard, Martynika, Francja /2018, 24 min.

            Opal, reż. Alain Bidard, Francja / Martynika / 
  2021, 85 min. POLSKI LEKTOR
 Premiera polska 

18:00 As Far As I Can Walk / Dopóki mogę iść,  
 reż. Stefan Arsenijević, Serbia / 2021, 92 min.  
 Premiera polska
  Kino drogi. Uchodźca z Mali, który zaczyna 
  karierę piłkarską w Serbii, wyrusza na poszu- 
 kiwanie żony, także uchodźczyni, która pewnego  
 dnia znika. Aby ją odnaleźć, jest gotów na  
 wszystko. Piękne, alegoryczne kino, oparte 
 na starej serbskiej epopei, ale jednocześnie 
 porusza bardzo ważny i bieżący temat uchodź- 
 ców. NAJLEPSZY FILM KARLOWE WARY 2021

20:30 Mars One / Mars Jeden, reż. Gabriel Martins,  
 Brazylia / 2022, 115 min. 
 Premiera polska
  Niezwykły, kameralny film o losach afrobrazy- 
 lijskiej rodziny, która stara się nie tracić  
 nadziei, choć lada dzień władzę w kraju ma 
 objąć ultraprawicowy prezydent, który nimi  
 gardzi. Niezwykle dojrzałe i przejmujące kino.  
 Do tego bardzo ważny dla nas tytuł, bo ludność  
 afrobrazylijska jest spychana na margines,  
 a tu mamy reżysera afrobrazylijskiego opo- 
 wiadającego o rzeczywistości afrobrazylijskiej 
 rodziny. KANDYDAT DO OSCARA 2023 (Best 
 International Feature Film)

9 października, niedziela 
ZAMKNIĘCIE

11:00 – 12:30   Kąpiel muzyczna dla dorosłych z Kasią Sylla    
  we Foyer Teatru Dramatycznego (warsztaty  
  płatne  / ograniczona ilość miejsc)
 
12:00   AfroSzorty Vol. 2 – Africa Calling, 118 min.
 
14:30    Underneath: Children of the Sun / Dzieci słońca,  
 reż. David Kirkman                 USA/2022, 110 min.  
 Premiera światowa
             Po pokazie Q&A z twórcami 
 W 1987 r. na farmie w Missouri, Amir, jeden z niewolni- 
 ków, spotyka Obcego, któremu rozbił się statek  
 kosmiczny. Amir mu pomaga i z czasem zaczyna  
 wierzyć w intergalaktyczny kryzys, o którym opowiada  
 mu Khafre, by w końcu samemu wziąć w nim udział.
 
17:00  Spotkanie z Kołem Filozofii Postkolonialnej w kawiarni  
 Kinoteka
 
17:45   No Simple Way Home / Nie ma prostej drogi do domu,  
 reż. Akuol de Mabior, Kenia / Sudan Południowy /2022,  
 85 min. D Premiera polska
             Po pokazie Q&A z reżyserką ONLINE



FILMY PEŁNOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Guled & Nasra

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
The Gravedigger’s Wife  

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Khadar Ayderus Ahmed
  
Zdjęcia / DOP: 
Arttu Peltomaa
 
Muzyka / Music: 
Andre Matthias

Występują / Starring: 
Omar Abdi,  Yasmin Warsame,  Kadar Abdoul-A-
ziz Ibrahim,  Samaleh Ali Obsieh,  Hamdi Ahmed 
Omar, Awa Ali Nour, Amina Ayanleh Omar

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Francja, Somalia, Niemcy, Finlandia
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 83 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
FESPACO 2021 (najlepszy film pełnometrażowy), TIFF 
2021 (Amplify Voices Award), Cannes FF 2021,  Chicago 
FF 2021, FF Hamburg 2021, MFF Melbourne 2021, BFI 
London FF 2021, Venice FF 2021

Czarujący i melancholijny, bez ckliwości, film Żona grabarza jest 
pięknym listem miłosnym, mówiącym o potędze rodziny.
Marya E. Gates, RogerEbert.com   

Nasra i Guled to skromnie żyjące i bardzo kochające się małżeń-
stwo z Dżibuti, które staje w obliczu choroby Nasry mogącej dopro-
wadzić ją do śmierci. Nie mając oszczędności i nie mogąc nigdzie 
pożyczyć pieniędzy na operację chorej żony, Guled postawia udać 
się po pomoc do rodziny, z którą nie utrzymywał kontaktów od  
wielu lat. W tym celu rusza w pieszą wędrówkę do rodzinnej wio-
ski, zostawiając żonę pod opieką ich małego syna, za którą będzie 
musiał ciężko zapłacić. Khadar Ayderus Ahmed stworzył niezwykle 
subtelny, poetycki film o cichym cierpieniu i bezwarunkowej, po-
tężnej miłości, która momentami zapiera nam dech w piersiach. 
Marta Kiewel

Khadar Ayderus Ahmed – fińsko-somalijski reżyser urodzony w 
Mogadiszu. Autor kilku filmów krótkometrażowych, tj. “The Night 
Thief” i “Unexpected Journey”. “Żona grabarza” to jego debiut 
pełnometrażowy i pierwszy w historii film z Somalii zgłoszony do 
Oscara.

Nasra and Guled are a modestly living, loving couple from Djibouti 
suddenly faced with the prospect of Nasra’s death due to illness. 
With no savings and unable to borrow money anywhere to pay for 
his sick wife’s operation, Guled decides to seek help from a family 
he has not kept in touch with for many years. To this end, he sets 
off on a trek to his home village, leaving his wife in the care of 
their young son, a tough and potentially costly decision. First time 
feature director Khadar Ayderus Ahmed has created a remarkably 
subtle, poetic film about quiet suffering and unconditional, power-
ful love that at times takes our breath away.
Marta Kiewel

Khadar Ayderus Ahmed is a Finnish-Somali director born in Mo-
gadishu. The author of several short films, i.e. ‚The Night Thief’ and 
‚Unexpected Journey’. ‚The Gravedigger’s Wife’ is his feature debut 
and the first ever film from Somalia to be submitted for an Oscar.

ŻONA GRABARZA

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Elder’s Corner

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Elder’s Corner

Reżyseria i scenariusz / 
/ Director, script and cinematography: 
Siji Awoyinka  

Występują / Performed by: 
E.C. Arinze, Mary Afi Usuah, Monomono, Victor Uwa-
ifo, Victor Olaiya, Blackman Akeeb Kareem, Jimi 
Solanke, The Lijadu Sisters, Chris Ajilo, Tony Allen, 
Paulson Kalu, Fatai Rolling Dollar, Ebenezer Obey, 
Dele Ojo, Vindo Ikenga (Ikenga Superstars of Africa), 
Vindo Okoroego, Dan Satch Opara (Oriental Brothers) 

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Nigeria, USA 
 
Rok produkcji / Year of production: 
2020

Czas trwania / Duration: 
83 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
FESPACO 2021 (najlepszy film pełnometrażowy), TIFF 
2021 (Amplify Voices Award), Cannes FF 2021,  Chica-
go FF 2021, FF Hamburg 2021, MFF Melbourne 2021, 
BFI London FF 2021, Venice FF 2021

“Jaki jest lepszy sposób na opowiedzenie hi-
storii kraju, niż poprzez jego muzykę i fascynu-
jących ludzi, którzy ją tworzyli?”
Wilfred Okiche, OLONGOAfrica    

Lata 60. XX wieku to czas, gdy Nigeria odzysku-
je upragnioną niepodległość, a muzyka highlife 
i afrobeat doskonale oddają panujący nastrój 
optymizmu, który niestety nie trwał długo ze 
względu na targające krajem kolejne wojny do-
mowe i zamachy stanu. Siji Awoyinka powraca 
po wielu latach do ojczystego kraju i odkrywa 
go na nowo poprzez muzykę, wskrzeszając tak-
że pamięć o dawnych legendach muzycznych 
Nigerii. Podczas swojej podróży dociera i roz-
mawia z wieloma żyjącymi gwiazdami lat 50. 
i 60., takimi jak: C. Arinze, Victor Olaiya, Joni 
Haatrop, Fatai Rolling Dollar i Jimi Solanke. Film pokazuje walkę, 
jaką podejmowali artyści w tamtych trudnych czasach, rezygnu-
jąc często z kariery muzycznej, by walczyć o wolność dla siebie i 
swoich rodaków. 

Siji Awoyinka – scenarzysta, producent, muzyk, songwriter i reży-
ser. Urodził się w nigeryjskiej rodzinie w Wielkiej Brytanii. Później 
swoje artystyczne życie przeniósł do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
nagrywał muzykę na styku soulu, jazzu, highlife’u, afrobeatu i go-
spel z domieszką tradycyjnych rytmów joruba. Pisał i produkował 
utwory dla takich artystów jak Salif Keita, Cesaria Evora, Osunlade 
i Wunmi. „Zaułek starszyzny” jest jego pierwszym pełnometrażo-
wym filmem dokumentalnym.

„For what better way to map a country’s history than thro-
ugh its music and the fascinating people who made them?”  
- Wilfred Okiche, OLONGOAfrica 

The 1960s were a time when Nigeria was regaining its coveted 
independence, and the highlife and afrobeat music perfectly re-
flected the prevailing mood of optimism, which unfortunately did 
not last long due to the successive civil wars and coups d’état that 
battered the country. Siji Awoyinka returns to his home country 
after many years and rediscovers it through music, also resur-
recting the memory of Nigeria’s old musical legends. During his 
journey, he reaches out and talks to many of the living stars of the 
1950s and 1960s, such as C. Arinze, Victor Olaiya, Joni Haatrop, 
Fatai Rolling Dollar and Jimi Solanke. The film shows the struggle 
that artists undertook during those difficult times, often giving up 
their musical careers to fight for freedom for themselves and their 
fellow countrymen.
Łukasz Komła

Siji Awoyinka - writer, producer, musician, songwriter and director. 
He was born into a Nigerian family in the UK. He later moved his 
artistic life to the United States, where he recorded music at the 
crossroads of soul, jazz, highlife, afrobeat and gospel with a touch 
of traditional Yoruba rhythms. He has written and produced songs 
for artists such as Salif Keita, Cesaria Evora, Osunlade and Wunmi. 
‚Elder’s Corner’ is his first feature-length documentary.

ZAUŁEK STARSZYZNY



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Rumba Rules, nouvelles généalogies

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Rumba Rules, New Genealogies

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
David Nadeau-Bernatchez, Sammy Baloji

Scenariusz / Written by: 
David Nadeau-Bernatchez, Kiripi Katembo, 
Sammy Baloji
  
Zdjęcia / DOP: 
Kiripi Katembo-Siku, David Nadeau-Bernatchez, 
Sammy Baloji, Nelson Makengo
 
Muzyka / Music: 
Andre Matthias

Występują / Starring: 
Brigade Sarbati Orchestra, Kiripi Katembo-Siku

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Kanada, Belgia, Demokratyczna Republika Konga
 
Rok produkcji / Year of production: 2020

Czas trwania / Duration: 108 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
AFRIKAMERA 2021, CineOdyssey FF 2021, MIBFF 2021, 
DocPoint – Helsinki DFF 2021, Thin Line Film Music Fest 
2021, IDFA 2020 

Polska premiera / Polish premiere

Dokument Davida Nadeau-Bernatcheza i Sammy’ego Baloji oferuje przyjemne i szorstkie za-
razem spojrzenie na muzyczną scenę Kinszasy. Dzięki filmowi poznajemy historię zespołu Bri-
gade Sarbati Orchestra, przenikamy w głąb świata Orkiestry, poznajemy sylwetki jej artystów  
i obserwujemy, jak przez lata kształtowali swój warsztat muzyczny. Podglądamy ich codzienne 
życie, pracę w studiu, na próbach i w trakcie koncertów. Obserwujemy tytaniczną pracę włożoną 
w tworzenie nowych kompozycji w myśl zasady: nie ważne, ile potu wypłynie z perkusisty, liczy 
się tylko to, czy dobrze czuje on rytm. Muzyka jest dla nich siłą łączącą, generowaną przez 
kreatywność i surową energię.
Łukasz Komła

David Nadeau-Bernatchez - urodzony w Quebecu filmowiec, scenarzysta i producent, który 
od 2004 r. bada kongijską scenę muzyczną. Niezależnie od tego, czy skupia się na muzyce, 
sporcie czy historii, projekty Bernatcheza nieustannie eksplorują kwestie społeczne i struktury 
narracyjne. 

Sammy Baloji - artysta wizualny i fotograf urodzony w Lubumbashi (Demokratyczna Republika 
Konga), przeciwstawiający w fotografii różne rzeczywistości, tj. przeszłość z teraźniejszością. 
Przewodnimi tematami prac Baloji’ego jest dziedzictwo przemysłowe i kulturowe jego rodzin-
nego regionu Katanga. Szczególnie fascynują go pojęcia pamięci i pozostałości po koloniza-
cji. Eksploruje architekturę i ludzkie ciało, patrząc na obie kwestie pod kątem śladów historii 
społecznej, miejsc pamięci i świadków działań władzy. Wystawiał swoje prace na Biennale  
w Wenecji (2015), Documenta 14 (2017), Centrum Pompidou i Grand Palais w Paryżu (2020).

David Nadeau-Bernatchez and Sammy Baloji’s documentary offers an enjoyable and at the 
same time rough look at the Kinshasa music scene. Through the film, we learn about the history 
of the Brigade Sarbati Orchestra, penetrate deep into the world of the orchestra, meet with its 
artists and observe how they have shaped their musical craft over the years. We get a glimpse 
into their daily life, their work in the studio, at rehearsals and during concerts. And finally we 
delve into the titanic work they put into creating new compositions, following the principle: it 
doesn’t matter how much the drummer sweats, all that matters is whether he feels the rhythm 
well. For them, music is a unifying force, generated by creativity and raw energy.

David Nadeau-Bernatchez - a Quebec-born filmmaker, writer and producer who has been 
exploring the Congolese music scene since 2004. Whether focusing on music, sport or history, 
Bernatchez’s projects continually explore social issues and narrative structures. 

Sammy Baloji - visual artist and photographer born in Lubumbashi (Democratic Republic of 
the Congo), juxtaposing different realities in photography, i.e. the past with the present. The 
guiding themes of Baloji’s work are the industrial and cultural heritage of his native Katanga 
region. He is particularly fascinated by notions of memory and remnants of colonisation. He 
explores architecture and the human body, looking at both in terms of traces of social history, 
sites of memory and witnesses to the actions of power. He has exhibited his work at the Venice 
Biennale (2015), Documenta 14 (2017), the Centre Pompidou and the Grand Palais in Paris 
(2020).

ZASADY RUMBY, NOWE GENEALOGIE

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Le Bleu du caftan

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
The Blue Caftan

Reżyseria / Director: 
Maryam Touzani

Scenariusz  / Written by:
Maryam Touzani, Nabil Ayouch

Zdjęcia / DOP: 
Virginie Surdej
 
Muzyka / Music: 
Kristian Eidnes Anderson

Występują / Starring: 
Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Belgia, Dania, Francja, Maroko
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 124 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Cannes FF (FIPRESCI), TIFF, Sydney FF, Melbourne MFF, 
New Zealand MFF, Karlovy Vary MFF  

“Drugi film Maryam Touzani to poruszająca, 
poetycka i pięknie zagrana opowieść o miłości, 
śmierci i strachu.” 
– Davide Abbatescianni, Cineuropa

Halim jest krawcem zajmującym się szyciem 
tradycyjnych marokańskich kaftanów, których 
stworzenie wymaga niezwykłej pieczołowi-
tości, wyczucia piękna, umiejętności i czasu. 
Wraz z żoną Miną prowadzą swój zakład  
i wiodą spokojne, pozornie szczęśliwe życie. 
Oboje jednak starają się odrzucić prawdę i żyć 
jak do tej pory. A prawda jest taka, że Halim 
jest gejem, a Mina powoli umiera na nowotwór. 
Sytuacja zmienia się wraz z pojawieniem się 
Youssefa, praktykanta, którego zatrudniają  
i którego zaczyna łączyć z Halimem coraz sil-
niejsza więź uczuciowa. Maryam Touzani w niezwykły sposób po-
kazała wyjątkowo piękną więź między małżonkami, proces dojrze-
wania w małżeństwie oraz odkrywania swoich prawdziwych uczuć. 
A wszystko to pośród zjawiskowych tkanin, czarownych haftów  
i tradycyjnego rzemiosła, które niestety powoli odchodzi.   
Marta Kiewel

Maryam Touzani – reżyserka urodzona w 1980 r. w Tangerze. 
Wkroczyła do świata filmu za sprawą dramatu “Razzia” (2017), 
do którego napisała scenariusz wspólnie z mężem, reżyserem  
i producentem Nabilem Ayouchem. Jej film “Adam” (2019) został 
zgłoszony jako marokańska propozycja do 92. Nagrody Akademii 
Filmowej. “Turkusowa suknia” to jej trzeci film pełnometrażowy.

„Maryam Touzani’s second feature is a moving, poetic and beauti-
fully acted story of love, death and fear.” 
- Davide Abbatescianni, Cineuropa 

Halim is a tailor who sews traditional Moroccan caftans, the cre-
ation of which requires extraordinary care, a sense of beauty, skill 
and vast amounts of time. He and his wife Mina run their esta-
blishment and lead a quiet, seemingly happy life. However, they 
both try to hide away from the truth hidden behind their everyday 
lives. And the truth is that Halim is gay and Mina is slowly dying 
of cancer. The situation changes with the arrival of Youssef, an 
apprentice whom they hire and who begins to share an increasin-
gly strong emotional bond with Halim. Maryam Touzani’s extra-
ordinary sensibilities permeate the movie as it entices with it’s 
exceptionally beautiful portrayal of the bond between the couple, 
the process of maturing in marriage and realisation of their true 
feelings. And all this is set amidst the backdrop of entrancing fa-
brics, enchanting embroideries and traditional craftsmanship that 
is sadly slowly disappearing.   
Marta Kiewel

Maryam Touzani - director born in 1980 in Tangier. She entered 
the world of film with the drama ‚Razzia’ (2017), for which she 
co-wrote the script with her husband, director and producer  
Nabil Ayouch. Her film ‚Adam’ (2019) was submitted as a Moroccan 
entry for the 92nd Academy Awards. ‚The Blue Caftan’ is her third 
feature film.

TURKUSOWA SUKNIA



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Sisterhood

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Sisterhood

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Sessy Kamara
  
Zdjęcia / DOP: 
Schwarbu Emile Kamara
 
Muzyka / Music: 
Solo’s Beat

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Sierra Leone, RPA
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 72 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Zanzibar MFF

Polska premiera / Polish premiere

SIOSTRZEŃSTWO

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

Hassi i Husai to siostry bliźniaczki mieszkające w slumsach Sier-
ra Leone. Choć wybrały zupełnie różne drogi życiowe, są ze sobą 
wyjątkowo związane. Hassi jest głęboko wierzącą krawcową, która 
całe życie mieszka z rodzicami w tym samym miejscu; Husai, wy-
chowywana przez ciotkę, uwielbia podróże, ma dziecko ze związku 
pozamałżeńskiego, a za sobą pobyt w więzieniu. To sprawia, że 
spotyka ją ostracyzm ze strony rodziny. Sessy Kamara w sposób 
niezwykle naturalistyczny i przejmujący pokazał w swoim doku-
mencie trudne życie sióstr, które ostatecznie podejmują decyzję 
o migracji z kraju, a z drugiej strony - wyjątkowe porozumienie, 
akceptację i siostrzaną więź pomiędzy bohaterkami.    
Marta Kiewel

Sessy Kamara – reżyser i scenarzysta pochodzący z Sierra Le-
one. Utalentowany filmowiec i aktywista działający na rzecz praw 
człowieka, w szczególności na rzecz osób wykluczonych, żyjących 
w slumsach. Współzałożyciel Sierra Leone Film Council, pierwszej 
w kraju unii zrzeszającej twórców z branży medialnej. Dyrektor 
kreatywny telewizyjnego reality show “Sierra Leone Next Movie 
Star”. Reżyser zdjęć do filmu “Moving to the beat” nominowanego 
do nagrody Emmy. 

Hassi and Husai are twin sisters living in the slums of Sierra 
Leone. Although they have chosen completely different paths in 
life, they are uniquely connected. Hassi is a deeply religious seam-
stress who has lived in the same place with her parents all her life; 
Husai, raised by her aunt, loves to travel, has a child from an extra-
marital affair and a stint in prison behind her. This causes her to 
face ostracism from her family. In his documentary, Sessy Kamara 
has portrayed, in a very naturalistic and poignant way, the difficult 
life of the sisters, who finally make the decision to emigrate from 
the country, and on the other hand, the unique understanding, ac-
ceptance and sisterly bond between the heroines.
Marta Kiewel

Sessy Kamara - director and screenwriter originally from Sierra 
Leone. A talented filmmaker and activist working for human rights, 
especially for those excluded that live in the slums. Co-founder of 
the Sierra Leone Film Council, the country’s first union for filmma-
kers in the media industry. Creative director of the television re-
ality show ‚Sierra Leone Next Movie Star’. Director of photography 
for the Emmy-nominated film ‚Moving to the beat’.



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Sankara

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Sankara

Reżyseria / Director: 
Yohan Malka 

Scenariusz  / Written by:
Dumont Nicolas

Zdjęcia / DOP: 
Fred Guiro
 
Kraje produkcji / Countries of origin: 
Francja
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 62 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
MFF Vues d’Afrique 2022 (najlepszy film dokumentalny) 

Polska premiera / Polish premiere

„Sankara” to portret prezydenta Burkina Faso – Thomasa Sankary, 
widziany oczami młodego rapera. Film zabiera w podróż w czasie 
i przybliża nowatorską i odważną, zwłaszcza jak na lata 80, ideolo-
gię Sankary. Tym samym dokument podejmuje próbę odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego Sankara nadal inspiruje młodych Burkińczy-
ków w kraju i za granicą, mimo że minęło 35 lat od jego śmierci. 
Emilia Wojciechowska

Yohan Malka – francuski reżyser i niezależny dziennikarz, przez 
lata pracujący dla takich stacji telewizyjnych jak France 5, Arte czy 
Canal+. Jako reporter odwiedził m.in. RPA, Zimbabwe, USA, Brazy-
lię, Argentynę i Węgry. Film “Sankara” to jego pierwszy dokument.

„Sankara” is a portrait of Burkina Faso’s President Thomas Sanka-
ra, seen through the eyes of a young rapper. The film takes you on 
a journey through time and introduces you to Sankara’s innovative 
and bold ideology, especially for the 1980s. Thus, the documentary 
attempts to answer the question of why Sankara continues to in-
spire young Burkinabes at home and abroad, even though 35 years 
have passed since his death. 
Emilia Wojciechowska

Yohan Malka is a French filmmaker and freelance journalist who 
has worked for years for TV stations such as France 5, Arte and 
Canal+. As a reporter, he has visited South Africa, Zimbabwe, the 
USA, Brazil, Argentina and Hungary, among others. The film ‚San-
kara’ is his first documentary.

SANKARA



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Prism

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Prism

Reżyseria i scenariusz 
/ Written and directed by: 
Rosine Mfetgo Mbakam, 
An van Dienderen, 
Éléonore Yaméogo  

Zdjęcia / DOP: 
Léo Lefèvre, Phillippe Radoux 
 
Muzyka / Music: 
Simon Winsé

Występują / Starring: 
Sylvestre Amoussou, 
Jean-Dominique Burton, 
David Fricker

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Belgia, Burkina Faso, Kamerun
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 78 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Cinéma du réel 2022, CPH:DOX 2022, 
African Film Fest 2022, IndieLisboa 2022, 
Afrika FF 2022, PAFF 2022, Seul MFFK 2022, 
New York FF 2021, Black Harvest FF 2021

Polska premiera / Polish premiere

PRYZMAT

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

Rosine Mfetgo Mbakam, An van Dienderen i Éléonore Yaméogo zajmują się problemem pokazywa-
nia koloru skóry w przemyśle filmowym. W swoim dokumencie reżyserki analizują kwestie rasizmu 
i marginalizowania czarnej skóry w filmach, poruszają temat technologicznej dyskryminacji, ale też 
świadomego i uczciwego filmowania i fotografowania. Uzupełniają to wieloma przykładami ze swoich fil-
mów i rozmowami z twórcami afrykańskiego pochodzenia czy wykładowcami jednej ze szkół filmowych  
w Belgii. Dokument jest świetną propozycją nie tylko dla osób związanych z filmem czy fotografią, ale też 
dla wszystkich zainteresowanych dekolonizacją, kwestiami rasowymi i społecznymi nierównościami.
Marta Kiewel

Rosine Mfetgo Mbakam – reżyserka urodzona w Kamerunie, która bardzo wcześnie rozpoczęła przygodę z fil-
mem. Ukończyła studia filmowe w belgijskim INSAS. Jej pierwszy dokument „The Two Faces of a Bamileke Wo-
man” (2017) był wyświetlany na ponad 60 festiwalach. Kolejny „Chez jolie coiffure” miał jeszcze większą publicz-
ność. Założycielka firmy producenckiej „Tândor Films”, w której stara się rozwijać kino w swoim rodzinnym kraju.  

An van Dienderen –  belgijska filmowczyni, która ukończyła sztuki audiowizualne w Brukseli. Jest 
doktorką nauk porównawczych o kulturze i wizytującą wykładowczynią na uniwersytecie w Berkeley. 
Autorka wielu dokumentów, m.in.: „Site” (2000), „The Ephemerist” (2005), „Cherry Blossoms” (2012), 
„Letter Home” (2015), „Lili” (2015).

Éléonore Yaméogo – reżyserka pochodząca z Burkina Faso, należąca do pokolenia afrykańskich twór-
czyń zajmujących się ambitnymi tematami filmowymi. Studiowała film w Burkina Faso, Belgii i Francji, 
gdzie obecnie mieszka. Jej dwa ostatnie filmy „The Elephant Cemetery” i „Paris My Paradise” podejmują 
temat egzystencji pomiędzy Afryką a Zachodem.

Rosine Mfetgo Mbakam, An van Dienderen and Éléonore Yaméogo tackle the issue of how skin colour is 
presented in the film industry. In their documentary, the filmmakers analyse issues of racism and the 
marginalisation of black skin in films, touching on technological discrimination, but also on conscious 
and honest filming and photography. They complement this with many examples from their films and 
interviews with filmmakers of African descent or lecturers at a film school in Belgium. A splendid do-
cumentary not only for those involved in the film arts, but also for anyone interested in decolonisation, 
racial issues and social inequalities.
Marta Kiewel

Rosine Mfetgo Mbakam - a Cameroonian-born director who started with film at a very young age. She 
completed her film studies at INSAS in Belgium. Her first documentary ‚The Two Faces of a Bamileke 
Woman’ (2017) was screened at more than 60 festivals, including AfryKamera. Her next movie ‚Chez 
jolie coiffure’ had an even bigger audience. She founded the production company ‚Tândor Films’, where 
she strives to develop cinema in her home country.  

An van Dienderen - a Belgian filmmaker who graduated audiovisual arts in Brussels. She holds a PhD in comparative 
cultural studies and is a visiting lecturer at the University of Berkeley. She is the author of many documentaries, 
including: „Site” (2000), „The Ephemerist” (2005), „Cherry Blossoms” (2012), „Letter Home” (2015), „Lili” (2015).

Éléonore Yaméogo - a Burkinabe filmmaker who belongs to a new generation of African women film-
makers focused on ambitious film themes and matters. She studied film in Burkina Faso, Belgium and 
France, where she currently resides. Her last two films ‚The Elephant Cemetery’ and ‚Paris My Paradise’ 
deal with the theme of existence between Africa and the West.



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Vuta N’Kuvute

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Tug of War

Reżyseria / Director: 
Amil Shivji 

Scenariusz  / Written by:
Amil Shivji, Jenna Cato Bass

Zdjęcia / DOP: 
Zenn van Zyl

Muzyka / Music: 
Amine Bouhafa, Amélie Legrand

Występują / Starring:
Gudrun Columbus Mwanyika, Ikhlas Gafur Vora, Siti Amina, 
Luqman Ali, Salum Suleiman 
 
Kraje produkcji / Countries of origin: 
Tanzania, Germany, Qatar, South Africa
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 93 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Toronto TIFF 2021, New African FF 2022, PAFF 2022, 
Toronto Black FF 2022, FESPACO 2021 
(Oumarou Ganda Award), Mashariki AFF 2021 
(Best Feature Film)

Polska premiera / Polish premiere

„Film dba o zachowanie równowagi pomiędzy zakazaną historią miłosną 
a politycznym dramatem, malując żywy portret Zanzibaru z eleganckimi 
kadrami jej wysp i krętych uliczek Kamiennego Miasta, które nadają temu 
miejscu wyjątkowego charakteru” 
- Ini-Abasi Jeffrey, Film-Cred.com

“Próba sił” to historia młodego rebelianta Denge i pięknej Yasmin, oparta 
na nagradzanej powieści autorstwa Adama Shafi. Akcja filmu rozgrywa się  
w ostatniej dekadzie panowania kolonialnego Wielkiej Brytanii na Zanziba-
rze, w której znaczną część mieszkańców wyspy stanowiła społeczność hin-
duska. Denge walczy o wolność swego kraju zajmując się dystrybuowaniem 
ulotek i dokumentów propagujących komunizm. W tym czasie Yasmin ucieka 
od dużo starszego, agresywnego męża, wyznaczonego jej przez rodzinę. Ich 
pierwsze spotkanie na zawsze połączy ich we wspólnej walce o wolność 
ojczyzny i miłości, która na samym końcu będzie od nich wymagać rozłąki. 
Marta Kiewel

Amil Shivji – reżyser urodzony w Tanzanii. Ukończył produkcję filmową na 
Uniwersytecie York w Toronto, obecnie wykłada na Uniwersytecie Dar es Sa-
laam. Twórca krótkich metraży “Shoeshine” i “Samaki Mchangani”, a także 
pełnego metrażu “T-Junction”.  

„The film strikes the balance between a forbidden love story and political 
drama while painting a vivid portrait of Zanzibar with elegant frames of the 
islands and winding streets that make the place a character in its setting.” 
- Ini-Abasi Jeffrey, Film-Cred.com
 
„Tug of War” is the story of the young rebel Denge and the beautiful Yasmin, 
based on the award-winning novel by author Adam Shafi. The film is set in 
the last decade of British colonial rule in Zanzibar, where a significant pro-
portion of the island’s population was Hindu. Denge fights for the freedom of 
his country by distributing leaflets and documents promoting communism. 
Meanwhile, Yasmin is on the run from her much older, abusive husband, 
assigned to her by her family through an arranged marriage. Their first 
meeting will forever unite them in a common struggle for the freedom of 
their homeland and a love that will require them to separate at the very end. 
Marta Kiewel

Amil Shivji is a director born in Tanzania. He graduated in film production 
from York University in Toronto and currently teaches at the University of 
Dar es Salaam. Creator of the short films ‚Shoeshine’ and ‚Samaki Mchanga-
ni’, as well as the full-length feature ‚T-Junction’. 

PRÓBA SIŁ



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Opal

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Opal

Reżyseria i scenariusz 
/ Written and directed by: 
Alain Bidard

Zdjęcia / DOP: 
Alain Bidard 
 
Muzyka / Music: 
Alain Bidard

Występują / Starring: 
Dawn-Lissa Mystille, Heather Mystille, 
Kaori Ravi, Alan Bidard, Maud Marechal, 
Jimmy Mayala, Bella Nazaire, Joe Bonvent, 
Anne-Isabelle Zamant 

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Francja, Martynika
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 85 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
IFF 2022, NollywoodWeek FF 2022, Cinevision Sud 
2022 (najlepszy film pełnometrażowy), 
Tekka MFF 2022 (najlepszy międzynarodowy 
film pełnometrażowy, najlepszy reżyser filmowy, 
najlepszy trailer), Black Swan MFF 2022 
(najlepsza animacja), Uganda FF 2022 (najlepszy 
międzynarodowy film pełnometrażowy), Abidjan AFF 
2022 (najlepsza animacja), Anime Caribe Animation 
Festival 2021 (najlepsza karaibska animacja 
pełnometrażowa), Boden MFF 2021 (najlepszy film 
animowany), Ashoka MFF 2021 (najlepszy zagraniczny 
film pełnometrażowy)

Polska premiera / Polish premiere

OPAL

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

“Bidard potrafił ukazać trudne tematy w sposób, który może się spodobać zarówno młodym, 
jak i starszym. To sprawia, że Opal jest sygnałem, iż tego reżysera trzeba mieć na swoim 
radarze.” 
– Courtney Small, “That Shelf”

Dawno, dawno temu, czy też w dalekiej przyszłości, w magicznym królestwie mieszkała 
młoda księżniczka Opal, której radość powodowała szczęście żyjących tam ludzi i zwierząt, 
a cierpienie przynosiło chaos i zamieranie życia. Gdy mieszkańcy tej krainy pokazali czuwa-
jącemu nad wszystkim wielkiemu Iroko obumarłe kwiaty, ten postanowił dowiedzieć się, co 
powoduje smutek księżniczki i pomóc jej w odbudowaniu dobrych uczuć. Obsypana wieloma 
nagrodami animacja Alaina Bidarda to nie tylko fascynująca, ucząca emocji opowieść dla naj-
młodszych widzów, ale też ważna lekcja przypominająca nam, dorosłym, do czego prowadzi 
cierpienie dzieci, kłamstwa, zachłanność na władzę, przerośnięte ego czy niszczące relacje 
rodziców z dziećmi. 
Marta Kiewel

Alain Bidard – nagradzany producent i reżyser animacji pochodzący z Martyniki. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat stworzył i wyprodukował krótkie metraże, serie animowane, doku-
menty i filmy akcji, które otrzymały ponad 60 nagród i około 250 nominacji na międzynaro-
dowych festiwalach filmowych. “Opal” to jego drugi film pełnometrażowy, który zdobył już 48 
nagród i 73 nominacje na całym świecie. 

„Managing to present its heavy themes in a way that both the young and old can enjoy, Opal 
announces Bidard as a director to keep on your radar.” 
- Courtney Small, ‚That Shelf’

Once upon a time, or in the distant future,in a magical kingdom, there lived a young princess 
named Opal, whose joy brought happiness to the people and animals who lived there, while 
her suffering brought chaos and death. When the inhabitants of this land showed the great 
Iroko the dead flowers that were watching over everything, he decided to find out what was 
causing the princess’ sadness and help her to restore her joy. Alain Bidard’s multi-award-
-winning animation is not only a fascinating, emotional tale for the youngest viewers, but 
also an important lesson reminding us adults of the consequences of child suffering, lies, 
greed for power, inflated egos and destructive parent-child relationships. 
Marta Kiewel

Alain Bidard is an award-winning animation producer and director originally from Marti-
nique. Over the past twenty years, he has created and produced short films, animated series, 
documentaries and action films that have received more than 60 awards and some 250 
nominations at international film festivals. „Opal” is his second feature film and has already 
won 48 awards and 73 nominations worldwide.



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
No Simple Way Home

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
No Simple Way Home

Reżyseria / Director: 
Akuol de Mabior

Zdjęcia / DOP: 
Emma Nzioka, Akuol de Mabior

Muzyka / Music: 
Gary Thomas

Występują / Starring:
Rabecca Nyandeng de Mabior, Nyankuir de Mabior, 
Akuol de Mabior
 
Kraje produkcji / Countries of origin: 
Sudan Południowy, Kenia, RPA
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 85 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
DOK.fest München (African Encounters), Berlin MFF, Hot 
Docs, Sydney FF, San Francisco MFF, Sydney FF, CPH:DOX, 
Cinéma du Réel, Sheffield DocFest, Zanzibar MFF, Durban 
MFF

Polska premiera / Polish premiere

“Osobisty, wnikliwy i przejmujący dokument o rodzinie, która tworzyła historię.” 
- Abdul Latif, “Film Fest Report”

Akuol de Mabior, córka dr Johna Garanga de Mabiora (1945-2005), lidera 
Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu, wiceprezydenta Sudanu i pierwszego 
prezydenta Sudanu Południowego oraz Rebekki Nyandeng de Mabior, po-
lityczki, bojowniczki o pokój i równe prawa dla kobiet stworzyła dokument 
pokazujący trudną historię Sudanu poprzez historię własnej rodziny. Szcze-
gólną uwagę poświęciła matce, nazywanej przez rodaków Matką Narodu, 
którą obserwujemy w różnych momentach jej pracy na rzecz prawdziwie 
wolnego Sudanu, ale także podczas zwyczajnych, codziennych czynności. 
Film znakomicie ukazuje wielką siłę kobiet, a także te wartości, które w życiu 
są naprawdę ważne.  
Marta Kiewel

Akuol de Mabior – filmowczyni urodzona w 1989 r. na Kubie, obecnie miesz-
ka w Nairobi. Autorka filmów krótkometrażowych (“Tomato Soup”, “Ihlazo”, 
Fall Into the Sky”, “On the White Nile”) i dokumentu pełnometrażowego “Nie 
ma prostej drogi do domu”, którego produkcją zajął się Sam Soko, reżyser 
filmu “Softie” pokazywanego na AfryKamerze w 2020 r. 

„A personal, insightful and poignant documentary on a family who made history.” 
- Abdul Latif, Film Fest Report

“It’s subjective by default, but the first-person narrative of the documentary, 
and its subsequently highly personal nature, gives the piece an added di-
mension of warmth – almost raising the stakes.” 
- Oliver Johnston, The Up Coming

Akuol de Mabior, daughter of Dr John Garang de Mabior (1945-2005), leader 
of the Sudan People’s Liberation Army, Vice President of Sudan and first 
President of South Sudan, and Rebecca Nyandeng de Mabior, politician, 
fighter for peace and equal rights for women, has created a documentary 
showing the difficult history of Sudan through the story of her own family. 
She paid special attention to her mother, called Mother of the Nation by 
her compatriots, whom we observe at various moments of her work for 
a truly free Sudan, but also during ordinary, everyday activities. The film 
poignantly shows the great strength of women, and those values that are 
truly important in life.  
Marta Kiewel

Akuol de Mabior - filmmaker born in 1989 in Cuba, currently living in Nairo-
bi. She is the author of short films (‚Tomato Soup’, ‚Ihlazo’, Fall Into the Sky’, 
‚On the White Nile’) and a feature-length documentary, ‚No Straight Path 
Home’, which was produced by Sam Soko, director of the film ‚Softie’ which 
screened at the 2020 AfryKamera. 

NIE MA PROSTEJ DROGI DO DOMU



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Nayola

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Nayola

Reżyseria  / Directed by: 
José Miguel Ribeiro

Scenariusz / Written by:
Virgílio Almeida

Zdjęcia / DOP: 
Alain Bidard 
 
Muzyka / Music: 
Alex Dibicki

Głosy / Starring: 
Elisângela Kadina Rita (Nayola), Feliciana 
Délcia Guia (Yara), Vitória Adelino Dias Soares 
(Lelena)  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Angola, Belgia, Francja, Niderlandy, Portugalia
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 83 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Guadalajara MFF 
(najlepsza animacja międzynarodowa), 
Annecy MFFA

Polska premiera / Polish premiere

NAYOLA

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

“Śmiała i porywająca opowieść, w której mocne przesłanie o spuściźnie życia podczas  wojny 
łączy się z jakością nieomal mityczną.” 
– Wendy Ide, “Screendaily”  

Debiutancka animacja José Miguela Ribeiry została oparta na opowiadaniu “Black Box” au-
torstwa duetu pisarskiego Mia Couto i José Eduardo Agualusa. To historia trzech kobiet 
reprezentujących różne pokolenia: babci Leleny, jej córki Nayoli i jej wnuczki Yary, na których 
kilkudziesięcioletnia wojna w Angoli odcisnęła swe piętno. Nayola brała udział w krwawej 
wojnie, która zabrała jej męża, którego przez całe lata bezskutecznie poszukuje. Lelena stra-
ciła w wojnie męża i córkę, która na wiele lat przepadła i nawet później nie była w stanie 
powrócić do domu. I w końcu Yara, niepokorna nastolatka i raperka tworząca antysystemo-
we teksty, która w konflikcie zbrojnym straciła rodziców i jest wychowywana przez babcię. 
Bardzo ważny i trudny, wizualnie znakomicie zrealizowany film animowany, przypominający 
nam o wyniszczającej sile, której niestety wciąż jesteśmy świadkami i uczestnikami.
Marta Kiewel

José Miguel Ribeiro – portugalski reżyser urodzony w 1966 r. w Amadorze. Ukończył studia 
z zakresu sztuk wizualnych, studiował także rysunek i animację lalkarską, które później 
wykładał w “Calouste Gulbenkian Fundation” w Lizbonie. Reżyserował, współreżyserował 
i tworzył animacje do wielu filmów, m.in.: “O Ovo” (1994), “O Banquete da Rainha” (1994), 
nagrodzonego ponad 25 międzynarodowymi nagrodami “A Suspeita” (2000), “Home Things” 
(2004), “Journey to Cape Verde” (2010), “Papel de Natal” (2014) czy “Fragments” (2016).   

„Like the striking and vivid graphic style of the animation, Nayola is bold and thrilling sto-
rytelling which combines its forceful message about the legacy of living through war with 
an almost mythic quality.”
 - Wendy Ide, „Screendaily”  

José Miguel Ribeiro’s debut animation is based on the short story ‚Black Box’ by writing duo 
Mia Couto and José Eduardo Agualusa. It is the story of three women representing different 
generations: grandmother Lelena, her daughter Nayola and her granddaughter Yara, on all 
of whom the decades-long war in Angola has left its brutal mark. Nayola took part in the 
bloody war that took away her husband, whom she has been relentlessly and unsuccessfully 
searching for. Lelena lost her husband and daughter in the war, who was lost for many years 
and was unable to return home even after the fighting stopped. And finally Yara, a rebellious 
teenager and rapper making anti-systemic lyrics, who lost her parents in the armed conflict 
and is being raised by her grandmother. A very important and difficult, visually stunning ani-
mated film, reminding us of the devastating force of war which is still not a thing of the past.
Marta Kiewel

José Miguel Ribeiro - Portuguese director born in Amador in 1966. He graduated in visual 
arts and also studied drawing and puppet animation, which he later taught at the ‚Calouste 
Gulbenkian Foundation’ in Lisbon. He has directed, co-directed and created animations for 
many films, including: „O Ovo” (1994), „O Banquete da Rainha” (1994), the award-winning „A 
Suspeita” (2000), „Home Things” (2004), „Journey to Cape Verde” (2010), „Papel de Natal” 
(2014) or „Fragments” (2016), among others. 



MARS JEDEN

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Marte Um

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Mars One

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Gabriel Martins

Zdjęcia / DOP: 
Leonardo Feliciano

Muzyka / Music: 
Daniel Simitan

Występują / Starring:
Rejane Faria, Carlos Francisco, Camilla Damião, Cícero Lucas
 
Kraje produkcji / Countries of origin: 
Brazil
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 115 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Awards and festivals: Sundance FF, Tribeca FF, 
SFFILM F (Audience Award), Gothenburg Film Festival

Polska premiera / Polish premiere

“Marzycielski, chwytający za serce brazylijski dramat rodzinny.” 
– Jessica Kiang, “Variety”

Gabriel Martins rysuje w swoim filmie portret czarnej brazylijskiej rodziny re-
prezentującej klasę pracującą: ojca z problemami alkoholowymi, który z dnia na 
dzień traci pracę, matki sprzątającej po domach, która nie może dojść do sie-
bie po wybuchu dynamitu w barze, dorosłej córki ukrywającej przed rodzicami 
swoją tożsamość seksualną, a także młodszego syna marzącego o podróży na 
Marsa. Martins doskonale pokazuje, jak nasze marzenia i dążenia bardzo często 
sprzeczne są z oczekiwaniami najbliższych nam osób. Robi to w sposób niesły-
chanie świeży i lekki w formie, z wyraziście nakreślonymi bohaterami i pulsują-
cym, pełnym dźwięków brazylijskim miastem w tle.  
Marta Kiewel

Gabriel Martins – afrobrazylijski filmowiec i założyciel “Filmes de Plástico”. Jego 
debiut pełnometrażowy “In the Heart of the World” miał premierę na MFF w Rot-
terdamie. Twórca scenariusza do box office’owego hitu “Alemão”, na podstawie 
którego Amazon zamierza nakręcić serial.     

„A starry-eyed, soft-hearted Brazilian family drama” 
- Jessica Kiang, „Variety”

In his film, Gabriel Martins draws a portrait of a black Brazilian working-class 
family: a father with alcohol problems who loses his job overnight, a house-cle-
aning mother who cannot recover from a dynamite explosion in a bar, an adult 
daughter who hides her sexual identity from her parents, and a younger son 
who dreams of travelling to Mars. Martins brilliantly shows how our dreams 
and aspirations are very often at odds with the expectations of those closest to 
us. He does this in an incredibly fresh and light-hearted way, with vividly drawn 
characters and a pulsating, sound-filled Brazilian city in the background.  
Marta Kiewel

Gabriel Martins - Afrobrazilian filmmaker and founder of ‚Filmes de Plástico’. 
His feature debut ‚In the Heart of the World’ premiered at the Rotterdam IFF. 
He is the scriptwriter of the box office hit ‚Alemão’, which Amazon intends to 
make into a series.



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
La Gravité 

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
The Gravity

Reżyseria i scenariusz  
/ Written and directed by: 
Cédric Ido

Zdjęcia / DOP: 
David Ungaro 
 
Muzyka / Music: 
Evgueni Galperine, Sacha Galperine

Występują / Starring: 
Jean-Baptiste Anoumon, Max Gomis, 
Steve Tientcheu, Oliver Rosemberg, 
Thierry Godard, Hafsia Herzi  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Francja
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 85 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
TIFF 2022

Polska premiera / Polish premiere

GRAWITACJA

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

W jednej z podparyskich dzielnic tajemnicze wydarzenie związane z ko-
niunkcją planet zaburza normalne fukncjonowanie tego miejsca. W tym 
dziwnym czasie spotykają się po latach na osiedlu dawni przyjaciele, 
młody lekkoatleta Daniel i uzdolniony rysownik Christophe, który wła-
śnie wyszedł z więzienia. Osiedlem rządzi teraz gang młodych dilerów, 
którym nie podoba się obecność Daniela i Christophe’a mieszających 
w ich biznesie i zamierzają się na nich zemścić. Cédric Ido stworzył 
wyjątkowo zaskakujący i świetnie skonstruowany film, w którym ener-
gia kosmiczna przeplata się elementami sci-fi i realnymi problemami 
współczesnych suburbiów.
Marta Kiewel
  
Cédric Ido – reżyser, aktor, producent i scenarzysta, którego rodzice 
pochodzą z Burkina Faso i Francji. Twórca m.in. krótkiego metrażu 
“Twaaga” i filmu pełnometrażowego “Chateau”. “Grawitacja” to jego 
ostatni obraz.    

In one of the suburbs of Paris, a mysterious event involving a conjunc-
tion of planets disrupts the normal equilibrium of the banlieue. At this 
strange time, old friends, the young athlete Daniel and the talented car-
toonist Christophe, who has just been released from prison, meet up on 
the estate after many years. The apartment complex is now ruled by a 
gang of young, unruly drug dealers who don’t like the presence of Da-
niel and Christophe stirring up affairs, intruding on their business and 
intend to take revenge on them. Cédric Ido has created an exceptionally 
surprising and brilliantly constructed film in which cosmic energy is 
interwoven with sci-fi elements and the real problems of contemporary 
suburbia.
Marta Kiewel
  
Cédric Ido - director, actor, producer and writer whose parents are from 
Burkina Faso and France. Creator of the short film ‚Twaaga’ and the 
feature film ‚Chateau’, among others. ‚Gravity’ is his latest picture.



DZIECI SŁOŃCA

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Underneath: Children of the Sun

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Underneath: Children of the Sun

Reżyseria i zdjęcia / Written and DOP: 
David Kirkman

Scenariusz / Written by: 
David Kirkman, Justin Henley

Występują / Starring:
Nahom Assefa, Jordan Walker, Julisa Powell, Ezekiel Olukoya, 
Catera Combs, Bruce Carlton Cunningham, George Havis
 
Kraje produkcji / Countries of origin: 
USA
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 90 min. 

Światowa premiera / World premiere

W 1987 r. na farmie w Missouri jeden z osób zniewolonych, Amir, 
spotyka Obcego, któremu rozbił się statek kosmiczny. Amir jemu po-
maga i czasem zaczyna wierzyć w intergalaktyczny kryzys, o którym 
opowiada mu Khafre, by w końcu samemu wziąć w nim udział. David 
Kirkman stworzył wciągającą i zaskakującą opowieść afrofuturystycz-
ną z Czarnymi bohaterami w rolach głównych, w której ścierają się siły 
dobra i zła, przypominając zarazem  o tamtych strasznych czasach  
w historii Afroamerykanów.    
Marta Kiewel
 
David Kirkman – amerykański reżyser i filmowiec pochodzący z Fer-
guson, gdzie narodził się ruch Black Lives Matter. W swoich filmach 
skupia się na Czarnym futuryzmie i Czarnych superbohaterach stwo-
rzonych przez Milestone Comics. “Dzieci słońca” to jego debiut pełno-
metrażowy.   

In 1987, on a farm in Missouri, one of the enslaved people, Amir, meets 
and helps an alien whose spaceship crashed-landed nearby. Over time, 
he begins to believe in the intergalactic crisis Khafre tells him about, 
and eventually takes part in it himself. David Kirkman has created an 
engaging and surprising Afrofuturist tale starring Black protagonists, 
in which the forces of good and evil clash, whilst also reminding us of 
that terrible time in African-American history.    
Marta Kiewel
 
David Kirkman is an American director and filmmaker originally from 
Ferguson, where the Black Lives Matter movement was born. His films 
focus on afrofuturism and black superheroes created by Milestone Co-
mics. ‚Underneath: Children of the Sun’ is his feature debut.



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Strahinja Banović

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
As Far as I Can Walk

Reżyseria  / Directed by: 
Stefan Arsenijević

Scenariusz / Written by:
Stefan Arsenijević, Bojan Vuletić, 
Nicolas Ducray

Zdjęcia / DOP: 
Jelena Stanković 
 
Muzyka / Music: 
Martynas Bialobžeskis

Głosy / Starring: 
Ibrahim Koma, Nancy Mensah-Offei, 
Maxim Khalil, Rami Farah, Nebojša Dugalić  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Serbia, Francja, Luksemburg, Bułgaria, Litwa
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 92 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
EFF Paris 2022 (specjalne wyróżnienie i nagroda 
Luna dla najlepszego filmu), FF Sevilla 2022, 
Karlovy Vary MFF 2021 (Kryształowy Glob 
dla najlepszego filmu i aktora oraz specjalne 
wyróżnienie za zdjęcia), Cairo MFF 2021, 
Haifa MHH 2021

DOPÓKI MOGĘ IŚĆ

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

„Dopóki mogę iść jest najbardziej poruszający przez sposób ukazania braku końcowych 
rozwiązań - aż nazbyt prawdziwy dla doświadczenia uchodźców - nawet gdy przyjmuje za-
mkniętą formę podróży bohatera.”
 - Guy Lodge, “The Variety”

Strahinja i Ababou to młode małżeństwo z Ghany, które opuściło swój kraj w poszukiwa-
niu lepszego życia w Europie. Wielokrotnie deportowani, trafiają do obozu dla uchodźców  
w Serbii, gdzie każde z nich inaczej wyobraża sobie dalszy pobyt w tym miejscu. Gdy Stra-
hinja pracuje jako wolontariusz Czerwonego Krzyża, stara się o angaż do lokalnej drużyny  
futbolowej i myśli o pozostaniu w Serbii, Ababou postanawia opuścić obóz i męża, i dostać 
się do Wielkiej Brytanii. Stefan Arsenijević w swoim przejmującym i tragicznym filmie podjął 
niezwykle aktualny temat. To jedna z tysięcy dramatycznych historii uchodźców, o których 
słyszymy, czytamy i które obserwujemy codziennie. Opowieść jest alegorycznym retellin-
giem „Strahinja Banović”, słynnego serbskiego średniowiecznego poematu epickiego.  
Marta Kiewel

Stefan Arsenijević – serbski reżyser i producent, twórca nagradzanych filmów krótkome-
trażowych, w tym nominowanego do Oscara  “(A)Torsion” (2003), a także pełnego metra-
żu “Love and Other Crimes” (2008). Od 2015 r. jest menadżerem regionalnego programu 
szkoleniowego (First Films First) dla młodych reżyserów filmowych z Europy Południowo-
-Wschodniej, prowadzonego przez Instytut Goethego. “Dopóki mogę iść” to jego drugi film 
pełnometrażowy.  
  

„As Far as I Can Walk is most affecting in its circuitous, open-ended irresolution — all too 
true to the refugee experience — even as it adopts the closed form of a hero’s journey.” 
-  Guy Lodge, „The Variety”

Strahinja and Ababou are a young couple from Ghana who left their country in search of  
a better life in Europe. Repeatedly deported, they end up in a refugee camp in Serbia, where 
they each have different ideas about how to continue their stay there. As Strahinja works 
as a Red Cross volunteer, successfully tries out for the local football team and thinks about 
staying in Serbia, Ababou decides to leave the camp and her husband and get to the UK. 
Stefan Arsenijević has tackled an extremely topical subject in his poignant and tragic film. 
It is one of thousands of dramatic refugee stories that we hear about, read about and see 
every day. The story is an allegorical retelling of “Strahinja Banović,” a famous Serbian 
medieval epic poem.
Marta Kiewel

Stefan Arsenijević - Serbian director and producer, creator of award-winning short films, 
including the Oscar-nominated „(A)Torsion” (2003), and the full-length „Love and Other Cri-
mes” (2008). Since 2015, he has been the manager of a regional training programme (First 
Films First) for young film directors from South East Europe, run by the Goethe Institute. ‚As 
Far as I Can Walk’ is his second feature film.



CHŁOPIEC Z NIEBIOS

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Boy from Heaven

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Boy from Heaven

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Tarik Saleh

Zdjęcia / DOP: 
Pierre Aïm

Muzyka / Music: 
Krister Linder

Występują / Starring:
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehbi, 
Mohammad Bakri, Makram Khoury, Sherwan Haji, 
Yunus Albayrak, Mouloud Ayad, Youssef Salama Zeki, 
Ayman Fathy 

Kraje produkcji: 
Dania, Finlandia, Francja, Maroko, Szwecja
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 126 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Cannes FF (najlepszy scenariusz i Nagroda François-Chala-
is), New Zealand MFF, Sydney FF, Stockholm FF, Zurich FF, 
Melbourne MFF

“To odważne dzieło.” 
- Peter Bradshaw, “The Guardian”

To opowieść o rozmodlonym Adamie, który dostaje się na studia teologiczne 
na prestiżowym uniwersytecie w Kairze. Pochodzący z prowincji chłopak trafia  
w sam środek gierek pomiędzy teologami i państwowymi watażkami. „Boy From 
Heaven” przypomina „Czerwone i czarne”. Tak jak bohater Stendhala Adam też 
musi zdecydować, czy opowiedzieć się po stronie  władzy czy religii. Walka sza-
tana z diabłem o jego duszę ma świetne tempo i wpisuje film w ramy thrillera 
szpiegowskiego. A odzieranie bohatera z niewinności, popychanie go do przekra-
czania kolejnych granic nadaje mu odpowiedniej goryczy. Seans usatysfakcjonuje 
zarówno fanów kina gatunkowego, jak i zaangażowanego społecznie. 
Artur Zaborski

Tarik Saleh – szwedzki reżyser, pisarz i animator, który rozpoczynał swoją karie-
rę jako artysta graffiti, a następnie reżyser magazynu dokumentalnego “Alive in 
Cairo” (1995). W 2001 r. współreżyserował z Erikiem Gandini film “Who betrayed 
Che Guevara?”. W 2017 r. odpowiadał za reżyserię filmu “The Nile Hilton Inciden”, 
który przyniósł mu międzynarodowe uznanie. 

„Egypt’s religious and secular institutions both breed mistrust in Tarik Saleh’s 
superbly realised paranoid nightmare.”
 - Peter Bradshaw, The Guardian

This is the story of the prayerful Adam, who gets to study theology at a presti-
gious university in Cairo. Coming from the provinces, the boy finds himself in the 
middle of the games between theologians and state warlords. ‚Boy From Heaven’ 
is reminiscent of ‚Red and Black’. Like Stendhal’s protagonist, Adam too must 
decide whether to side with the authorities or with religion. The battle between 
Satan and the devil for his soul has a great pace and fits the film into the frame-
work of an espionage thriller. And the stripping of the protagonist’s innocence, 
pushing him to cross more boundaries, gives it just the right amount of bitter-
ness. The screening will satisfy both fans of genre and socially engaged cinema. 
Artur Zaborski

Tarik Saleh is a Swedish director, writer and animator who began his career as 
a graffiti artist and then director of the documentary magazine ‚Alive in Cairo’ 
(1995). In 2001, he co-directed the film „Who betrayed Che Guevara?” with Erik 
Gandini. In 2017, he was responsible for directing the film ‚The Nile Hilton In-
cident’, which brought him international recognition. 



FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE
AFROFUTURISTIC



JEŚLI KOZY ZDECHNĄ

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Qu’importe si les bêtes meurent 

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
So What if the Goats Die

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Sofia Alaoui

Zdjęcia / DOP: 
Noé Bach

Muzyka / Music: 
Amine Bouhafa

Występują / Starring:
Fouad Oughaou, Moha Oughaou, Oumaïma Oughaou, 
Saïd Ouabi

Kraje produkcji: 
Francja, Maroko
 
Rok produkcji / Year of production: 2020

Czas trwania / Duration: 23 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Nagroda Cezar dla najlepszego filmu krótkometrażowego 
2020, Sundance FF 2020 (nagroda jury dla krótkiego metra-
żu), Champs Elysées FF 2020 (nagroda za zmysł krytyczny), 
Red Sea MFF 2020, Durban MFF 2020, MFFK Mexico 2020, 
Asiana FFK 2020        

Polska premiera / Polish premiere

Młody pasterz Abdellah mieszka wraz z ojcem w górach Atlas. Aby 
ocalić zwierzęta i zdobyć jedzenie, musi odbyć trudną wędrówkę po-
przez śnieżne zaspy. Kiedy jednak dociera do wioski oddalonej o dzień 
drogi, znajduje ją zupełnie opuszczoną, po przejściu czegoś zupełnie 
nadprzyrodzonego.

Sofia Alaoui – francusko-marokańska reżyserka przemieszczająca 
się po Azji. Twórczyni krótkich metraży (“Kenza des choux”) i filmów 
dokumentalnych (“Les Enfants de Naplouze”). Obecnie pracuje nad de-
biutem pełnometrażowym (“Among Us”) i krótkim metrażem fantasy 
dla wytwórni 20th Century Fox.

Young shepherd Abdellah lives with his father in the Atlas Mountains. 
In order to save the animals and get food, he has to make a difficult 
trek through snowy peaks. However, when he reaches a village a day’s 
journey away, he finds it completely deserted, having gone through 
something completely supernatural.

Sofia Alaoui - French-Moroccan director moving across Asia. Creator 
of short films („Kenza des choux”) and documentaries („Les Enfants 
de Naplouze”). She is currently working on her feature debut („Among 
Us”) and a fantasy short film for 20th Century Fox.

FILMY 
KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
We Need Prayers: 
This One Went to Market 

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
We Need Prayers: This One Went to Market 

Reżyseria i muzyka  / Directed and music by: 
Jim Chuchu 

Scenariusz / Written by:
The Nest Collective

Zdjęcia / DOP: 
Jelena Stanković 
 
Występują / Starring: 
Patricia Kihoro, Hilda Gichungo 

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Kenia
 
Rok produkcji / Year of production: 2017

Czas trwania / Duration: 5 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 2020, 
IFFR 2018, Africa in Motion FF 2018 

Polska premiera / Polish premiere  

MODLITWY SĄ POŻĄDANE

Młody afrykański artysta wizualny wpada na sprytny plan przebicia się na świa-
towy rynek sztuki. W filmie, który powstał na zamówienie Performa Festival  
w Nowym Jorku, wzięła udział kenijska autorka tekstów, wokalistka i aktorka 
Patricia Kihoro.

Jim Chuchu – urodzony w 1982 r. kenijski fotograf, filmowiec i muzyk. Jest 
współzałożycielem i dyrektorem kreatywnym przestrzeni dla artystów w Nairobi 
(The Nest). Twórca krótkich metraży “Homecoming” (2013) i “Tapi!” (2020) oraz 
filmu pełnometrażowego “Stories of Our Lives” (2014).  

A young African visual artist comes up with a clever plan to break into the global 
art market. The film, commissioned by the Performa Festival in New York, featu-
res Kenyan songwriter, singer and actress Patricia Kihoro.

Jim Chuchu - Kenyan photographer, filmmaker and musician, born in 1982. He 
is the co-founder and creative director of an artists’ space in Nairobi (The Nest). 
He is the creator of the short films „Homecoming” (2013) and „Tapi!” (2020) and 
the feature film „Stories of Our Lives” (2014), which was screened at AfryKamera. 

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



ETERYCZNOŚĆ

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Ethereality

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Ethereality

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Kantarama Gahigiri 

Zdjęcia / DOP: 
Daniel Bleuer

Muzyka / Music: 
Adrien Gystere Peskine

Występują / Starring:
Winona, Anene Kelvin, Precious Egonmwan, 
Offor Chibuike Nicholas, King Mathias Ezeani 

Kraje produkcji: 
Szwajcaria, Rwanda
 
Rok produkcji / Year of production: 2020

Czas trwania / Duration: 14 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
FIFF 2021, Chicago MFF 2020, Clermont-Ferrand MFFK 2020, 
La Guarimba MFF 2020, Rastro FF 2020 (najlepszy krótki me-
traż), Winterthur MFF 2020

Polska premiera / Polish premiere

Po trzydziestu latach przebywania w kosmosie astronauta powraca 
na Ziemię. Jakie to uczucie w końcu wrócić do domu? Ten refleksyjny 
dokument podejmuje temat migracji i poczucia przynależności.

Kantarama Gahigiri – szwajcarsko-rwandyjska filmowczyni. Jej pierw-
szy film “Tapis Rouge” (2015) zdobył wiele międzynarodowych nagród, 
a także trafił na deski teatrów w Szwajcarii i      Francji. Obecnie pra-
cuje nad odyseją futurystyczną “Tanzanite”, której akcja rozgrywa się  
w 2050 r. w Kenii.   

After thirty years in space, an astronaut returns to Earth. How does 
it feel to finally return home? This reflective documentary tackles the 
theme of migration and a sense of belonging.

Kantarama Gahigiri is a Swiss-Rwandan filmmaker. Her first film ‚Ta-
pis Rouge’ (2015) has won numerous international awards, and has 
also hit theatres in Switzerland and France. She is currently working 
on the futuristic odyssey ‚Tanzanite’, set in 2050 Kenya.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Hello Rain

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Hello Rain

Reżyseria i scenariusz  / 
Written and directed by: 
C.J. “Fiery” Obasi

Zdjęcia / DOP: 
Kagho Crowther Idhebor
 
Muzyka / Music: 
Wache Pollen

Występują / Starring: 
Keira Hewatch, Tunde Aladese, Ogee Nelson  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Nigeria
 
Rok produkcji / Year of production: 2018

Czas trwania / Duration: 30 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Fantasia MFF 2018 (wyróżnienie jury), 
BFI London FF 2018, MFFK Oberhausen 2018, 
Tabor FF 2018, Lobo Fest 2018, 
CineMigrante MFF 2018

Polska premiera / Polish premiere

HELLO RAIN

Film C.J. Obasi’ego jest adaptacją opowiadania “Hello, Moto” nigeryjskiego auto-
ra Nnedi Okorafora. To historia o wiedźmie-naukowczyni, która dzięki połaczeniu 
magii juju i technologii tworzy peruki obdarzające przyjaciół nadprzyrodzonymi 
mocami. Kiedy jednak ich rosnące siły zaczynają wymykać się spod kontroli, 
musi ich za wszelką cenę powstrzymać. 

C.J. Obasi (aka “Fiery”) – nigeryjski filmowiec i reżyser nagradzanych filmów 
“Ojuju”, “O-Town” oraz pokazywanego na AfryKamerze w 2021 r. filmu “Juju Sto-
ries”, który stworzył wspólnie z Michaelem Omonua i Abba T. Makamą.
  

C.J. Obasi’s film is an adaptation of the short story ‚Hello, Moto’ by Nigerian au-
thor Nnedi Okorafora. It is the story of a witch-scientist who, through a combi-
nation of juju magic and technology, creates wigs that endow her friends with 
supernatural powers. However, when their growing powers begin to spiral out of 
control, she must stop them at all costs. 

C.J. Obasi (aka ‚Fiery’) is a Nigerian filmmaker and director of the award-win-
ning films ‚Ojuju’, ‚O-Town’ and the film ‚Juju Stories’, which he co-created with 
Michael Omonua and Abba T. Makama and screened at the AfryKamera 2021.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



MULIKA – ŚWIATŁO

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Mulika

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Light

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Maisha Maene

Zdjęcia / DOP: 
TD Jack Muhindo

Muzyka / Music: 
Don Zilla, Jack Moran, Rey Sapienz

Występują / Starring:
Sefu Weber-Kal, Ibrahim Twaha, Sarah Bahati, Faustin Biyoga

Kraje produkcji: 
DR Konga
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 13 min 35 sek.

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Nagrody i festiwale: Locarno FF  

Polska premiera / Polish premiere

Afronauta, który stoczył w przestrzeni kosmicznej wiele bitew o zasoby 
naturalne, pojawia się w kraterze wulkanu Nayiagongo. Gdy schodzi do 
położonego niżej miasta Gomai spotyka jego      mieszkańców, zaczyna 
rozumieć, co musi zrobić, aby zmienić przyszłość swego ludu.    

Maisha Maene – kongijski scenarzysta i reżyser mieszkający w Gomie. 
Jako afrofuturystyczny artysta zajmuje się tematami praw człowieka 
i środowiska oraz stara się rekonstruować fragment historii swojego 
kraju. Twórca krótkich metraży: “Regard”, “Mother nature” i “Apa.”

An Afronaut who has been battling across the cosmos in a deadly war 
for resources lands in the crater of the Nayiagongo volcano. When he 
descends to the town of Gomai below and meets its inhabitants, he be-
gins to understand what he must do to change the future of his people.    

Maisha Maene is a Congolese writer and director living in Goma. As 
an Afrofuturist, he deals with themes of human rights and the environ-
ment and seeks to reconstruct a fragment of his country’s history. 
Creator of short films: „Regard”, „Mother nature” and „Apa.”

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Battledream Chronicles

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Battledream Chronicles

Reżyseria i scenariusz / 
Written and directed by: 
Alain Bidard

Muzyka / Music: 
Christella Litras, Alain Bidard, 
Good Music Mood

Występują / Starring: 
Leonie Forbes, Nuriyyih Gerrard, 
Joseph Marcell, Alison Hinds, 
Sheldon Sheperd, Nickolai Salcedo  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Francja, Kanada, Martynika
 
Rok produkcji / Year of production: 2018

Czas trwania / Duration: 21 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Hairouna FF 2021, 1261 FF 2021, 
CaribbeanTales MFF 2017 
 
Polska premiera / Polish premiere

KRONIKI BATTLEDREAM

Pilotażowy odcinek serii „Kroniki Battledream” to animacja opowiadająca hi-
storię Syanny, młodej czarnej niewolnicy, która walczy o odzyskanie wolności  
w futurystycznym świecie, w którym plantacje to gry wideo, a niewolnicy to gracze.

Alain Bidard – nagradzany producent i reżyser animacji pochodzący z Martyniki. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat stworzył i wyprodukował krótkie metraże, serie 
animowane, dokumenty i filmy akcji, które otrzymały ponad 60 nagród i około 
250 nominacji na międzynarodowych festiwalach filmowych. Znany jest przede 
wszystkim z dwóch animacji pełnometrażowych: “Kroniki Battledream” (2015) 
i “Opal” (2021).
  

The pilot episode of the Battledream Chronicles series is an animation telling 
the story of Syanna, a young black slave who struggles to regain her freedom 
in a futuristic world where plantations are video games and slaves are gamers.

Alain Bidard is an award-winning animation producer and director originally 
from Martinique. Over the past twenty years, he has created and produced short 
films, animated series, documentaries and action films that have received more 
than 60 awards and around 250 nominations at international film festivals. He 
is best known for two feature-length animations: ‚The Battledream Chronicles’ 
(2015) and ‚Opal’ (2021).

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE
AFRICA CALLING



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Precious Hair & Beauty

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Precious Hair & Beauty

Reżyseriai scenariusz  / 
Written and directed by: 
John Ogunmuyiwa

Zdjęcia / DOP: 
Pep Bosch 
 
Muzyka / Music: 
Zach Melo-zed

Głosy / Starring: 
Tomi Ogunjobi, Adjani Salmon, 
Kemi Lofinmakin T  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
UK
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 11 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Sundance FF 2022, BFI London FF 2021, 
RIFF 2021, Kortfilmfestivalen 2021, 
Edinburgh MFF 2021, Africa in Motion FF 2021

Polska premiera / Polish premiere

OPOWIEŚCI Z SALONU FRYZJERSKIEGO

W niewielkim afrykańskim salonie fryzjerskim znajdującym się na jednej z ru-
chliwych londyńskich ulic toczy się prawdziwe życie niewielkiej społeczności. 
Pojawiają się klienci, rodzina i sprzedawcy, za oknem obserwujemy wyznawców 
religijnych, kłócące się pary i sytuacje wymykające się ludzkiemu rozumowi.  
A wszystko odbywa się z udziałem i pod czujnym okiem ciepłej, życzliwej właści-
cielki, nazywanej przez wszystkich Ciocią.

John Ogunmuyiwa – urodzony w Nigerii i wychowany w Londynie nagradzany 
filmowiec. W swoich dokumentach i filmach fabularnych nieustannie zadaje py-
tanie o to, co to znaczy być normalnym. Wykorzystując jako podstawę codzienną 
obserwację, wnosi do swoich filmów odrobinę surrealizmu, aby finalnie przedsta-
wiać swoje historie ukazane z różnych perspektyw. 
  

A small African hair salon located on one of London’s busy streets is the scene of 
everyday life of a small community. Clients, family and vendors appear, outside 
the window we observe religious believers, quarrelling couples and situations 
that escape human reason. And it all takes place under the watchful eye of the 
warm, friendly owner Aunty.

John Ogunmuyiwa - Nigerian-born and London-raised award-winning filmma-
ker. In his documentaries and feature films, he continually asks the question of 
what it means to be normal. Using everyday observation as a basis, he brings 
a touch of surrealism to his films to ultimately present his stories shown from 
different perspectives. 

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



ASTEL

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Astel

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Astel

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Ramata-Toulaye SY

Zdjęcia / DOP: 
Amine Berrada

Muzyka / Music: 
Amine Bouhafa

Występują / Starring:
Hawa Mamadou Dia, Cherif Amadou Diallo, 
Alassane Hamet Ly, Khady Diallo, Amadou Diallo

Kraje produkcji: 
Senegal
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 24 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Clermont-Ferrand MFFK 2022 (nagroda za najlepszy film fik-
cyjny i nagroda jury), Edinburgh MFF 2022, Nova Frontier FF 
2022, Melbourne MFF 2022, Fribourg MFF 2022, TIFF 2021, 
FIFF 2021

Polska premiera / Polish premiere

Młoda dziewczyna imieniem Astel mieszkająca w niewielkiej wiosce na północy 
Senegalu jest bardzo  mocno związana z ojcem, któremu codziennie pomaga 
przy wypasie krów w buszu. Gdy pewnego dnia ojciec uświadamia sobie, że Astel 
nie jest już małą dziewczynką, odsuwa ją od siebie, co mocno ją rani. Ramata-
-Toulaye SY stworzyła bardzo subtelny obraz, ukazujący przejście z dzieciństwa 
w wiek nastoletni.      

Ramata-Toulaye SY – francusko-senegalska reżyserka mieszkająca w Dakarze  
i Paryżu, która ukończyła studia z zakresu sztuk performatywnych ze specjaliza-
cją kino oraz scenariopisarstwo. Pracowała jako scenarzystka przy filmie “Sibel” 
(reż. Cagla Zencirci i Guillarme Giovanetti) oraz “Notre-Dame of the Nile” (reż. 
Atiq Rahimi), który otrzymał Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale w 2020 r.     

A young girl named Astel, living in a small village in the north of Senegal, has a 
strong bond with her father, whom she helps every day to herd cows in the bush. 
When one day her father realises that Astel is no longer a little girl, he pushes 
her away, which hurts her deeply. Ramata-Toulaye Sy has created a very subtle 
image, showing the transition from childhood to adolescence.      

Ramata-Toulaye Sy is a French-Senegalese director living in Dakar and Paris, 
who graduated in performing arts with a specialisation in cinema and screen-
writing. She worked as a screenwriter on ‚Sibel’ (dir. Cagla Zencirci and Guillar-
me Giovanetti) and ‚Notre-Dame of the Nile’ (dir. Atiq Rahimi), which received the 
Crystal Bear at the Berlinale in 2020.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Jua Kali

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Jua Kali

Reżyseria i scenariusz  / 
Written and directed by: 
Joash Omondi

Zdjęcia  / DOP: 
Simon Mwai

Zdjęcia / DOP: 
Jelena Stanković 
 
Występują / Starring: 
Michelle Tiren, Doanna Owano, Zawadi Njoroge, 
Kimani Maina, Lily Thimaini, Brian Ngatia, 
Galvin Oemba 

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Kenia
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration: 17 min. 58 sek.

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Clermont-Ferrand MFFK, NollywoodWeek FF, 
MFF Rotterdam, Tampere FF  

Polska premiera / Polish premiere

JUA KALI - ŻAR SŁOŃCA

Młoda dziewczyna imieniem Diana zajmuje się sprzątaniem mieszkań klasy śred-
niej i bogatych Kenijczyków. Codziennie wykonuje niesłychanie ciężką pracę, aby 
doprowadzić do porządku mieszkania po obfitych imprezach, całotygodniowym 
bałaganie czy bardzo intymnych zdarzeniach. Robi to niezwykle uczciwie i do-
kładnie, aż do momentu, gdy doznaje bolesnego urazu kręgosłupa.      

Joash Omondi – filmowiec mieszkający w Nairobi. Oprócz tworzenia filmów re-
klamowych czy klipów muzycznych (m.in.: dla laureatki nagrody MTV Sauti Sol) 
był scenarzystą, montażystą i kompozytorem do filmów “Youth to Youth Fund”  
i “Owino” (nagroda dla najlepszego dokumentu międzynarodowego na Festiwalu 
Filmów Niezależnych w Rzymie). 
  

A young girl named Diana is in charge of cleaning the flats of middle-class and 
wealthy Kenyans. Every day she does incredibly hard work to make the flats shi-
ny and clean after lavish parties, a week’s worth of trash or very intimate events. 
She does this honestly and thoroughly,  even at the expense of her own health.      

Joash Omondi - filmmaker based in Nairobi. In addition to making commercials 
or music videos (e.g.: for MTV award winner Sauti Sol), he was the scriptwriter, 
editor and composer for the films Youth to Youth Fund and Owino (award for best 
international documentary at the Rome Independent Film Festival).
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CAI-BER

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
CAIRO-BERLIN 

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
CAI-BER

Reżyseria / Directed by: 
Ahmed Abdelsalam

Scenariusz / Written by: 
Ahmed Hosny

Zdjęcia / DOP: 
Mostafa El-Kashef

Muzyka / Music: 
El-Waili

Występują / Starring:
Mariam Al-Ferjani

Kraje produkcji: 
Egipt, UK
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 17 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Nagrody i festiwale:  Festival cinémas d’Afrique - Lausan-
ne 2022, HollyShorts FF 2022, Kinemastik MFFK 2022, Melbo-
urne MFF 2022, Durban MFF 2022, Nova Frontier FF 2022, Ci-
nema Jove MFF 2022, Rotterdam AFF 2022, Fastnet FF 2022, 
FESCAAAL 2022, Malmö Arab FF 2022, MFF Fribourg 2022, 
El Gouna FF 2021 (najlepszy arabski film krótkometrażowy)   
 
Polska premiera / Polish premiere

Podczas imprezy w jednym z egipskich klubów Nur gubi torebkę  
z paszportem i biletami na lot do Niemiec, który ma za kilka godzin. 
Z pomocą chłopaka udaje jej się odzyskać prawie wszystkie zgubione 
rzeczy. Zupełnie przez przypadek Youssef dowiaduje się jednak, że 
jego dziewczyna nie zamierza już więcej wracać do Egiptu, w którym 
nie widzi dla siebie przyszłości.

Ahmed Abdelsalam – reżyser filmów, reklam i klipów wideo 
mieszkający w Kairze. Ukończył studia reżyserskie w MetFilm  
w Londynie. Swoją karierę zaczynał jako asystent reżysera      przy 
takich filmach pełnometrażowych jak: “Eshtebak” (2016), “Tayea” 
(2018) i “Qabeel” (2019). “CAI-BER” to jego debiut krótkometrażo-
wy. 

During a party in an Egyptian club, Nur loses her handbag containing 
her passport and tickets for a flight to Germany, which is leaving in 
just a few hours. With the help of her boyfriend, she manages to reco-
ver almost all her lost belongings. By complete coincidence, however, 
Youssef learns that his girlfriend has no intention of returning to Egypt, 
where she sees no future for herself.

Ahmed Abdelsalam is a film, commercial and video director based in 
Cairo. He graduated as a director from MetFilm in London. He started 
his career as an assistant director on feature films such as: „Eshtebak” 
(2016), „Tayea” (2018) and „Qabeel” (2019). ‚CAI-BER’ is his short film 
debut. 

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
A Lisbon Affair

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
A Lisbon Affair

Reżyseria i scenariusz  / 
Written and directed by: 
Hoji Fortuna 

Zdjęcia / DOP: 
Jaime Adão
 
Muzyka / Music: 
Pedro Abreu, Toty Sa’Med

Występują / Starring: 
Hoji Fortuna, Izilda Mussuela  

Kraje produkcji / Countries of origin: 
Angola
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 14 min. 25 sek. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
New York African FF 2022, Melbourne MFF 2021
   
Polska premiera / Polish premiere

LIZBOŃSKI ROMANS

Waldo, który mieszka w Berlinie, przyjeżdża do Lizbony, aby spotkać się z miesz-
kającą tam przyjaciółką Shey. W przeszłości próbowali stworzyć związek, ale 
nieporozumienia i strach przed zranieniem nie pozwoliły być im razem. Teraz  
w Lizbonie, stolicy odkrywców i kolonizatorów, rozpoczynają swój romans na nowo. 

Hoji Fortuna – angolsko-portugalski aktor, który zdobył nagrodę AMAA. W 1994 r. 
wyemigrował do Portugalii, gdzie rozpoczął karierę aktorską, która zaprowadziła 
go do Nowego Jorku. Od tego czasu występował w wielu międzynarodowych fil-
mach i brał udział w projektach telewizyjnych. “Lizboński romans” to jego debiut 
reżyserski.

Waldo, who lives in Berlin, comes to Lisbon to meet his friend Shey. In the past 
they tried to form a relationship, but misunderstandings and fear of getting hurt 
prevented them from being together. Now in Lisbon, the capital of explorers and 
colonisers, they begin their romance anew. 

Hoji Fortuna is an Angolan-Portuguese actor who won an AMAA award. In 1994, 
he emigrated to Portugal, where he began an acting career that took him to New 
York. Since then, he has appeared in many international films and participated in 
television projects. ‚Lisbon Romance’ is his directorial debut.
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ON JEST TERAZ MARTWY

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
He’s Dead Now

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
He’s Dead Now

Reżyseria i scenariusz / Written and directed by: 
Tarek El Sherbeny

Zdjęcia / DOP: 
Mony Mahmoud

Muzyka / Music: 
Mohamed El Kholy

Występują / Starring:
Mohamed El Geddawy, Hanan Henawy, Nabil Nour El Din, 
Ahmed Hosny, Kholoud Eissa, Sofia Gebril, Radwa Hegazy, 
Radwa El Abady, Haneen Abed, Ahmed Hamdy 

Kraje produkcji: 
Egipt
 
Rok produkcji / Year of production: 2022

Czas trwania / Duration:  12 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Rotterdam Arab FF, Oregon FFK, Film Africa 

Polska premiera / Polish premiere

W trakcie jednego z zimnych wieczorów w Kairze trwa pogrzeb ojca ro-
dziny. Ceremonię w meczecie zakłóca przybycie żony zmarłego, która 
zaczyna wykrzykiwać wśród zebranych, że mąż ją zdradzał i zniszczył 
jej życie. Zdenerwowaną kobietę zabierają jej córka i syn Hazem, który 
zamierza skończyć ten wieczór u znajomej w burdelu. 

Tarek El Sherbeny – egipski filmowiec mieszkający w Kairze. Po ukoń-
czeniu inżynierii postanowił rozwijać swoje upodobanie do kina i zaczął 
realizować krótkie metraże. Jego ostatni eksperymentalny film krót-
kometrażowy “Magma” (2021) zakwalifikował się do oficjalnego kon-
kursu na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Aleksandrii, gdzie 
był filmem o najniższym budżecie. “On jest teraz martwy” to debiut 
fabularny tego reżysera. 
 

On a cold Cairo evening the funeral of a family patriarch is underway. 
The ceremony at the mosque is disrupted by the arrival of the dece-
ased’s wife, who starts shouting among those gathered that her hus-
band has cheated on her and destroyed her life. The upset woman is 
taken away by her daughter and son Hazem, who intends to end the 
evening at a friend’s brothel.

Tarek El Sherbeny is an Egyptian filmmaker living in Cairo. After gra-
duating in engineering, he decided to develop his taste for cinema and 
started making short films. His last experimental short film ‚Magma’ 
(2021) qualified for the official competition at the Alexandria Short Film 
Festival, where it was the lowest budget film. ‚He’s Dead Now’ is the 
director’s feature debut.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Still Life

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Still Life

Reżyseria i scenariusz  / 
Written and directed by: 
Diana Ali Chire

Zdjęcia / DOP: 
Tehillah De Castro
 
Muzyka / Music: 
Cecilia Della Peruti

Występują / Starring: 
Tai Nelson, Raven McCall, Nyenye Munyati, 
Shanel Moore

Kraje produkcji / Countries of origin: 
USA
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 4 min.  4 sek.

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Toronto Black FF 2022, The Fine Arts FF 2022, 
Breakthroughs FF 2022, Gimli MFF 2022, 
Exit 6 FF 2022, Greater Cleveland Urban 
FF 2022, Lakefront FF 2022, 
Très Court International FF 2022   

Polska premiera / Polish premiere

MARTWA NATURA

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

Diana Ali Chire połączyła w swoim filmie obrazy i dzieła sztuki z głosami prze-
mawiających z nich czarnych kobiet. Zostały one ożywione przez reżyserkę, 
aby opowiedzieć historie wykluczenia kobiet, które niestety mogłyby być także 
współczesnymi scenariuszami.

Diana Ali Chire – artystka i filmowczyni urodzona w Dżibuti, dorastająca w Lon-
dynie, a obec     nie mieszkająca w Los Angeles. Zajmuje się mediami tradycyjny-
mi i nietradycyjnymi, tj. performance, fotokolaże czy wideoinstalacje. W swoich 
pracach podejmuje tematy kobiecej seksualności i tożsamości rasowej, ukazując 
je w surowy i bezkompromisowy sposób. Stara się również rozwijać idee związa-
ne z diasporą czarnych kobiet.  

In her film, Diana Ali Chire combined paintings and artworks with the voices of 
black women speaking from them. They were brought to life by the director to 
tell stories of women’s exclusion, which unfortunately could also be contempo-
rary scenarios.

Diana Ali Chire - artist and filmmaker born in Djibouti, who grew up in London 
and currently resides in Los Angeles. She works in traditional and non-traditio-
nal media, i.e. performance, photo collages and video installations. Her work 
explores themes of female sexuality and racial identity, portraying them in a raw 
and uncompromising way. She also tries to develop ideas related to the diaspora 
of black women.



NIESKAZITELNA

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Irréprochable

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Flawless

Reżyseri / Directed by: 
Anaïs Lonkeu

Scenariusz / Directed by: 
Anaïs Lonkeu, Perrine Prost

Zdjęcia / DOP: 
Nader Chalhoub, Quentin Lacombe

Muzyka / Music: 
Clémence Le Gall, Elyot Milshtein

Występują / Starring:
Julia Lopes, Audrey Mikondo, Asia Ferrarese-Prat, 
Emma Galas, Taïs Reismann

Kraje produkcji: 
Francja
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 17 min. 9 sek.

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
Women Filmmakers Festival 2022, Afrika FF 2022, 
Nollywood Week FF 2022

Polska premiera

Mała dziewczynka Laura wierzy, że jeśli czarny coś zepsuje, to znika. 
Tak stało się z jej ulubionym prezenterem telewizyjnym. Strach powo-
duje, że Laura nie może poradzić sobie z nauką i odpowiadaniem przy 
tablicy przed całą klasą. Wskutek bycia niedoskonałą pewnego dnia 
znika... 

Anaïs Lonkeu – po ukończeniu studiów filmowych rozpoczęła pra-
cę w departamencie produkcji szkoły filmowej La Fémis w Paryżu.  
We wszystkich swoich projektach dba o to, aby osoby kolorowe odgry-
wały wiodące i interesujące role.

A young girl Laura believes that if a black person messes up some-
thing, he or she disappears. This is what happened to her favourite TV 
presenter. Fear makes Laura unable to cope with studying and answe-
ring at the blackboard in front of the whole class. As a result of being 
imperfect, one day she disappears.... 

Anaïs Lonkeu - after completing her film studies, she started wor-
king in the production department of La Fémis film school in Paris. 
In her projects she ensures that people of colour play leading and 
interesting roles.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



DWUKROTNIE LEPSZY

TYTUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL TITLE: 
Twice As Good

TYTUŁ ANGIELSKI / ENGLISH TITLE: 
Twice As Good

Reżyseria i scenariusz/ Written and directed by: 
Jeremy Ngatho Cole

Zdjęcia / DOP: 
Pieter Mattheus Snyman

Muzyka / Music: 
Loner Muaka

Występują / Starring:
Kobna Holdbrook-Smith, Joan Iyiola, Nathaneal Emiola

Kraje produkcji: 
UK
 
Rok produkcji / Year of production: 2021

Czas trwania / Duration: 12 min. 

Nagrody i festiwale / Awards and festivals: 
London SFF 2022

Polska premiera

W deszczową noc Grace ze swoim synem wracają do niewielkie-
go mieszkania na jednym z dużych blokowisk w Wielkiej Brytanii.  
W mieszkaniu Grace odkrywa, że ktoś zakradł się do jej kuchni. Gdy 
rozpoznaje kim jest intruz (w tej roli Kobna Holdbrook-Smith znany  
z filmów “Paddington 2” i “Mary Poppins powraca”), musi zdecydować 
w jaki sposób chronić syna.  

Jeremy Ngatho Cole – filmowiec urodzony w Kenii i dorastający  
w Wielkiej Brytanii. Twórca krótkich metraży, dokumentów, serii 
telewizyjnych i klipów muzycznych. Jego serial “Four To The Floor” 
(Channel 4) otrzymał dwie nagrody za najlepszy program muzyczny 
w latach 2016 r. i 2018 r. “Migrant Sound” zdobył nagrodę Webby  
za najlepszy dokument społeczny pokazywany online w 2019 r. Razem 
z Marco Greyem tworzy wideoklipy m.in. dla Little Simz, Juls, Kojey 
Radical, Jeshi czy Cleo Sol. 

On a rainy night, Grace and her son return to a small apartment on 
one of the large apartment block in the UK. In the apartment, Grace 
discovers that someone has snuck into her kitchen. When she reco-
gnizes who the intruder is (played by Kobna Holdbrook-Smith known 
from the films „Paddington 2” and „Mary Poppins Returns”), she must 
decide how to protect her son.

Jeremy Ngatho Cole - a filmmaker born in Kenya and growing up in 
the UK. Creator of short films, documentaries, television series and 
music videos. His series „Four To The Floor” (Channel 4) won two 
awards for best music program in 2016, 2017 and 2018. „Migrant So-
und” won a Webby award for best social documentary shown online in 
2019. Together with Marco Grey, he creates music videos for, among 
others, Little Simz, Juls, Kojey Radical, Jeshi or Cleo Sol.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE



WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE



 WARSZTATY 
EDUKACYJNE 

Z OGI UGONOH 

KIEDY / WHEN:
1.10.2022 godz. 15:30

CZAS / TIME:
1,5 h 

GDZIE / WHERE:
SDK Słonecznik 
(ul. Pańska 3)

DLA KOGO / FOR WHOM:
warsztaty dla doroslych 

KIEDY / WHEN:
8.10.2022 godz. 11:00

CZAS / TIME:
1 h 

GDZIE / WHERE:
SDK Słonecznik 
(ul. Pańska 3)

DLA KOGO / FOR WHOM:
warsztaty dla dzieci 7-11 lat

Ogi Ugonoh jest absolwentką Wydziału Projektowania: Kostiumografii Institute of Art 
Design and Technology w Dublinie w Irlandiii na kierunku Black film studies. Edu-
katorka, aktywistka i influencerka. Ogi jest współautorką akcji #dontcallmemurzyn 
i debat grupy Black is Polish wraz z MSN Warszawa. Ogi jest również reżyserką 
krótkiego filmu „Jestem” i współpracuje z organizacją Alliance for Black Justice in 
Poland na rzecz osób czarnoskórych w Polsce i osób czarnoskórych uciekających 
przed wojną w Ukrainie. 

1.10.2022 15:30 – dla dorosłych

PROGRAM: 
• Rozmowa na temat pierwszej części filmu Czarna Pantera i pracy licencjackiej Ogi. 
• Polskie tłumaczenie koncepcji i analizy filmu z perspektywy antropologicznej. 
• Skomentowanie eksploracji antropologicznej i liminalnej z perspektywy Czarnej 
 społeczności. 
• Pokaz filmu Jestem reżyserii Ogi 
• Omówienie liminalnych przestrzeni w filmie Jestem i  Czarna Pantera 
• Rozmowa na temat afrofuturyzmu, tego jaki wpływ ma taki obraz Afryki na społe- 
 czeństwo oraz o dziedzictwie Wakandy – miejscu, w którym znaleźli dom osoby 
 które nie pasują idealnie do obrazów Czarności jakie dotychczas widzieli. 

8.10.2022 11:00 – dla dzieci

Razem z Ogi dzieci wyruszą w podróż po świecie, dokładnie takim jaki on jest, czyli 
różnorodnym! 

Program: 
• Prezentacja i rozmowa o ubraniach ludowych z różnych krajów 
• Rozmowa o tym czym jest różnorodność i o tym, że jest jak najbardziej naturalna  
 i wszechobecna 
• Prezentacja zdjęć rodzin z Polski oraz innych krajów. Rozmowa o różnorodności  
 tych rodzin i tym co je wszystkie  łączy, o miłości 
• Rozmowa o tym jak to jest, że ludzie mają różne kolory skóry i o tym, że nikt nie 
 powinien być inaczej traktowany ze względu na te różnice 
• Pokaz kostiumów z filmu Czarna Pantera 
• Na koniec indywidualne stworzenie różnorodnych super bohaterów! 



WARSZTATY 
TANECZNE 
NAIJA FUSION 
Z THEGREATUWAH 
WARSZTATY 
W J. ANGIELSKIM

KIEDY / WHEN:
2 października o 10:00

CZAS / TIME:
2 h 

GDZIE / WHERE:
Foyer Teatru Dramatycznego 

DLA KOGO / FOR WHOM:
warsztaty dla doroslych 

Precious Uwazuruonye Nwabueze znany jako Thegreatuwah, to tan-
cerz i aktor, urodzony w Lagos w Nigerii. Już od najmłodszych lat 
pasjonowała go sztuka I sztuki performatywne. Ukończył studia na 
wydziale Aktorskim oraz Sztuk Performatywnych. Tam zgłębił wiedzę 
na temat afrykańskich styli tańca, tradycyjnego tańca Nigeryjskiego 
oraz styli ulicznych. 

Naija Fusion to mieszanka nigeryjskiego tance ulicznego oraz trady-
cyjnych styli jak Konto, Shaku Shaku, Bata Dance czy Gbagi Dance. 

Warsztaty rozpoczną się od omówienia historii tańca nigeryjskiego.



WARSZTATY 
RUCHOWE WEN.US 

Z OLĄ LEMBA

KIEDY / WHEN:
2 października o 12:15

CZAS / TIME:
1,5 h 

GDZIE / WHERE:
Foyer Teatru Dramatycznego

DLA KOGO / FOR WHOM:
Dla każdej osoby bez względu 
na doświadczenie taneczne/ruchowe.  

Aleksandra Lemba to pasjonatka ruchu, zawodowa tancerka od lat zanurzona  
w kulturze karaibskiej, z której czerpie ogrom inspiracji, a szczególnie z jej tanecznej 
kobiecej strony. 

Prowadząc warsztaty eksploruje i zaprasza do doświadczania tematów związanych 
ze świadomym czuciem własnego ciała, ruchem intuicyjnym, ekspresją w ruchu i po-
dążaniem za wibracjami płynącymi z naszych trzewi. 

„Miejsce, w którym jestem obecnie jest niczym innym jak następstwem moich 
doświadczeń z różnych obszarów mojego życia. Jestem magistrą psychologii, tre-
nerką warsztatów umiejętności psychospołecznych. Zatem rozwój. A jak rozwój to 
holistyczny - od stóp do głowy z uważnością i świadomym podążaniem za tym co 
się wewnątrz.”
 
Ogromną inspiracją w pracy jest dla niej DMT (Dance Movement Therapy). Jest 
również studentką 4-letniego szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem 
i Ruchem. Projekt Wen.Us stworzyła z potrzeby otwarcia przestrzeni wymiany ener-
gii, w której poprzez ruch i z dbałością o siebie możemy zanurzyć się w świadomą 
pracę ciała. Miejsce, gdzie możemy podzielić się doświadczeniem oraz refleksjami we 
wspólnym kręgu, bez oceny tego jak porusza się nasze ciało.

OPIS ZAJĘĆ:

Wen.Us - karaibskie flow. Celebracja w ruchu i tańcu.
~Bring the life in the lack of movement~

Zamysłem warsztatu jest: 
• otwarcie wspierającej przestrzeni, w której poprzez ruch i taniec szukamy sposobów 
 na oswajanie się z własnym ciałem,
• doświadczanie jak uświadomiony ruch może wspierać naszą wewnętrzną siłę,
• integracja poprzez ruch ze swoim centrum,
• rozbudzenie i poczucie bioder, kręgosłupa oraz klatki piersiowej w ruchu i tańcu

JAK?
Z wykorzystaniem:
• bodyflow tańca pochodzącego z Jamajki (dancehall)
• praktyczne metody i narzędzia inspirowane psychoterapią tańcem i ruchem 
• taniec intuicyjny
• ćwiczenia relaksacyjne

Warsztaty skupiają się głównie na 2 obszarach:

I. Intencja
• próba poczucia sprawczości w podążaniu za ruchem płynącym z wnętrza ciała
• przyjrzenie się temu jak poruszają się nasze ciała, z jaką pewnością, swobodą

II. Ciało
• cielesność i akceptacja, jak ruch sprzyja pracy nad oswojeniem się z cielesnością, 
 również w wymiarze mentalnym
• dostrzeżenie możliwości świadomej integracja ze swoim ciałem



WARSZTATY 
MUZYCZNE 
Z KASIĄ SYLLA 
„MUZYCZNA 
WIOSKA” 
DLA DZIECI 0-3

KIEDY / WHEN:
8 października o 12:15

CZAS / TIME:
1 h 

GDZIE / WHERE:
SDK Słonecznik 
(ul. Pańska 3)

DLA KOGO / FOR WHOM:
dla dzieci 0-3 

Katarzyna Fifi Sylla - z korzeniami w Polsce i Gwinei. Skrzypacz-
ka, wokalistka, edukatorka muzyczna. Absolwentka Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina i Policealnego Studium Jazzu w 
Warszawie. Działa jako muzyk orkiestrowy (Baltic Sea Philharmo-
nic, Jimek Symphonixx, Suwalska Orkiestra Kameralna), sesyjny 
i koncertowy oraz twórczyni i kompozytorka. W latach 2012-2017 
związana w Festiwalem Artystycznym Młodzieży Akademickiej 
FAMA, od 2015 członkini Rady Programowej Festiwalu. Działalność 
edukatorską realizuje, prowadząc holistyczne zajęcia muzyczne dla 
dzieci i młodzieży we współpracy z instytucjami kultury. Głęboko in-
teresuje się słowiańskim i bałtyckim folklorem oraz kulturą muzycz-
ną różnych części Afryki i Azji. Zgłębia naukowy aspekt fizyczności 
dźwięku, częstotliwości i temperacji. Praktyczka terapii dźwiękiem 
(Peter Hess Academy), aktualnie pracuje nad solowym projektem 
„Dźwiękoczułość” łączącym głos, skrzypce, elektronikę i instrumenty 
terapeutyczne. 

OD PROWADZĄCEJ: 
Rodzice i przyszli Rodzice! Byliście już na „gordonkach”? Sądzicie, że 
to nowy wymysł i podstęp, żeby móc zaliczyć zajęcia dodatkowe tuż 
po porodzie? Nic bardziej mylnego - otoczenie maluszka dźwiękiem, 
tak jak otoczenie troską i miłością, to budowanie więzi, wspomaganie 
rozwoju, tworzenie kreatywnego środowiska.

W duchu tradycji wspólnoty, tak bardzo zakorzenionej w kulturze 
krajów Afryki i tak jeszcze nie w pełni wykorzystanej tutaj :) bardzo 
chcę zwołać naszą muzyczną wioskę. Wioskę, która jest potrzebna do 
rozwoju każdemu maluszkowi.

O tym, że muzyka porusza, rozwija i wyraża powstało już wiele tek-
stów - poetyckich i naukowych. Gdyby nie była ważna, nie byłaby  
w naszym świecie tak obecna. 

W myśl teorii uczenia się muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona, teorii 
skonstruowanej podczas badań naukowych na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat chyba udało się rozgryźć, jak oswajamy się z muzyką i w jaki 
sposób przyswajamy jej elementy. Każde dziecko rozwija się we wła-
snym tempie, przechodząc przez różne etapy rozwoju muzycznego 
dokładnie wtedy, kiedy jest na to gotowe. W takich duchu odbywają 
się zajęcia gordonowskie, ba! najpiękniej byłoby, gdyby dotyczyło to 
wszystkich muzycznych zajęć świata! 

Zapraszam na warsztaty dla dzieci do 3 roku życia razem z Opieku-
nami - do muzycznej wioski AfryKamery, na których muzycznie - te-
matycznie skupimy się na skojarzeniach, nawiązaniach i przykładach 
z różnych miejsc tego Kontynentu.



KĄPIEL MUZYCZNA
DLA DOROSŁYCH 

„DZWIĘKOCZUŁOSC” 
Z KASIA SYLLA

KIEDY / WHEN:
9 października o 11:00

CZAS / TIME:
1,5 h 

GDZIE / WHERE:
Foyer Teatru Dramatycznego

DLA KOGO / FOR WHOM:
warsztaty dla doroslych 

„Chcę was zaprosić do wspólnego doświadczenia dźwięku. Dźwięku nie tylko takiego, 
który tworzy łatwe do zanucenia melodie, towarzyszy mu dudniący bas i razem two-
rzy to miłą dla ucha harmonię.

Zapraszam na seans, podczas którego otulimy się Dźwiękiem, który wyłapują nie tyl-
ko uszy, ale odczytują wszystkie zmysły. 

Dźwiękiem, który porusza, niesie intencje, dobrą energię, którego wibracje przenikają 
fizyczną przestrzeń i rezonują z każdą cząsteczką naszego ciała, harmonizując je.

Zaczniemy od oddechu. Pozwolimy mu się uspokoić. Przywołam Was głosem, orga-
nicznym, z wnętrza, kierowanym intuicją. Poprowadzą Was skrzypce, jak po nitce,  
w bardziej i mniej oczywistych kierunkach. Gong wietrzny naładuje ciała i przestrzeń 
wokół intensywnymi wibracjami. Wielotonów emitowanych przez misy tybetańskie 
nie znajdziesz na klawiaturze fortepianu, ale ich szerokie spektrum fal dźwiękowych 
zarezonuje z każdą tkanką twojego ciała.  

Będziemy wracać do energetycznej równowagi. Dźwięki kryształowych mis otulą nas 
jasnym, przejmującym brzmieniem Bęben wyrazi bicie serca, poruszy i uziemi. Doda-
tek drobnych perkusjonaliów i elektroniki pozwoli zbudować wyjątkową atmosferę 
tego doświadczenia.

Dołącz do mnie w tej podróży, kto wie, dokąd zawędrujesz? 

Kąpiel dźwiękowa to szczególny rodzaj koncertu/sesji relaksacyjnej, która działa na 
nas nie tylko estetycznie, ale wprowadzająca umysł i ciało w stan głębokiego odprę-
żenia. 

Spotkajmy się w „tu i teraz”, zróbmy wyjątek od codziennego biegu, stresu i wiecz-
nego niedoczasu. 

To nie tylko przyjemne ukojenie - to wspomaganie pracy narządów w organiźmie, 
regulacja krążenia krwi, limfy i życiowej energii, wspieranie procesów samoleczenia. 
Jednocześnie umysł może oczyścić się, zagłębić w medytacji... taka dźwiękowa po-
dróż jest dla każdego inna i pozwala zregenerować się na wielu poziomach.”

CO ZYSKASZ?
• głęboki relaks i wyciszenie umysłu
• ukojenie w stresie i „puszczenie” emocji 
• lepsze samopoczucie, poprawę koncentracji 
• złagodzenie napięcia w mięśniach
• zrobisz krok ku zrównoważeniu energii w ciele 

PRZECIWWSKAZANIA:
• pierwszy trymestr ciąży
• rozrusznik serca
• psychozy i terapia lekami psychotropowymi
• epilepsja 



SPOTKANIA 
Z KOŁEM FILOZOFII 
POSTKOLONIALNEJ 

KIEDY:

1.10 po pokazie AfroSzortów – Afrofuturistik 
Wykład z pytaniami na koniec nt. „Funkcja sztuki 
w działalności antykolonialnej i dekolonizacyjnej 
przez pryzmat afrofuturyzmu”. Prowadzące oso-
by: Nataniel – przedstawienie dzieł oraz Miki - 
wprowadzenie do afrofuturyzmu. 

4.10 po pokazie filmów Alain’a Bidard
Analiza filmów. Prowadzące osoby: Miki i Ania

09.10 po pokazie filmu Dzieci Słońca 
Otwarta dyskusja na temat postrzegania poru-
szanych wątków podczas poprzednich spotkań: 
postrzeganie przyszłości Afryki, tworzenia inklu-
zywnej społeczności, sprawiedliwości klimatycz-
nej. Prowadzące osoby: Miki i Adam. 

GDZIE:
Wszystkie spotkania odbędą się w kawiarni 
KINOTEKI

Koło Filozofii Postkolonialnej powstało na początku 2022 roku. Or-
ganizacja działa przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskie-
go. Głównymi celami Koła są popularyzacja filozofii postkolonialnej  
w Polsce, rozwój myśli postkolonialnej i integracja środowiska zaj-
mującego się postkolonializmem w Polsce. Członkowie i członkinie 
koła organizują spotkania dyskusyjne, czytelnicze oraz wykłady  
z zakresu postkolonializmu.

OSOBY PROWADZĄCE SPOTKANIA: 

Miki:
Miki Skawiński jest osobą przewodniczącą 
Koła Filozofii Postkolonialnej na UW. Studiu-
je filozofię, szczególnie interesuję się filozo-
fią postkolonialną, marksistowską i historią 
radykalnych ruchów społecznych.

Ania: 
Studiuje socjologię i filozofię w ramach 
MISH na UW. Aktualnie zajmuje się teorią 
hegemonii, a od strony socjologicznej bli-
skie jest jej zagadnienie neuroróżnorodno-
ści. Fascynują ja filozofia polityki, filozofia 
społeczna, media.

Adam:
Studiuje filozofię na Uniwersytecie War-
szawskim. Interesuje się hermeneutyką 
filozoficzną, fenomenologią, literaturą, ‚pata-
fizyką i queerowym podejściem do teologii.

Nataniel:
Nataniel Maslianinov (ur. w Odesie, Ukra-
inie) jest doktorantem na UW w dziedzinie 
historii sztuki. Pracuje w dziale edukacji 
Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, two-
rząc oprowadzania autorskie w czterech 
językach. Jego zainteresowania badawcze 
obejmują m.in. sztukę ukraińską najnowszą, 
gotycyzm w literaturze i sztuce fin-de-siècle, 
historię fantastyki naukowej, studia queer  
i postkolonialne.



WYSTAWA 
„AREWA 

OMOBIRIN EJA” 
MARTA BACZEWSKA

-OLOGELE 

KIEDY / WHEN:
od 30 września do 9 października

GDZIE / WHERE:
KINOTEKA, 1 piętro 

Pierwszy cykl ilustracji-grafik, który powstał w Pracowni Rysunku i Koloru pod opieką promotor-
ską prof. Elżbiety Baneckiej i dr. Anny Jędrzejec do tekstu „Piękna dziewczyna i ryba” ze zbioru 
opowiadań „Opowieści ludu Yoruba” autorstwa Abayomi Fuja, który stał się nie tylko częścią dy-
plomu, ale również osobistą podróżą. 

Jako czarnej Polce, stworzenie ilustracji do tego tekstu pozwoliło mi odkryć kulturę ludu, z które-
go pochodzi mój Ojciec. Tytuł wystawy ,,Arewa omobirin eja” jest przetłumaczonym przez mojego 
Ojca na język yoruba tytułem opowiadania, a tekst został przez niego ręcznie przepisany.

Lud Yoruba jest jedną z największych grup etnicznych w Afryce. Zamieszkują tereny Nigerii, Togo 
i Beninu. Tożsamość ludu opiera się na języku, praktykach, odniesieniach kulturowych oraz religii. 
We fragmencie wstępu tomu wydanego w 1944 roku autor pisze ,,wśród Yorubów istnieje zwyczaj 
gromadzenia razem dzieci, zwłaszcza w księżycowe noce, i opowiadania im takich właśnie histo-
rii”. Książka z której pochodzi tekst ,,Piękna dziewczyna i ryba” jest pierwszym opracowaniem 
jorubijskich baśni i legend, które były przez wieki przekazywane ustnie. 

Marta Baczewska - Ologele – pół Polka, pół Nigeryjka. Absolwentka wydziału scenografii Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracowała ze studentami Akademii Teatralnej, War-
szawskiej Szkoły Filmowej i Akademią Filmu i Telewizji. W 2017 roku zadebiutowała tworząc 
scenografię do filmów krótkometrażowych G.F. Darwin. 

Podczas obrony dyplomu licencjackiego zaprezentowała projekt scenografii i kostiumów do  “Za-
bić drozda” Harper Lee, promotor Profesor Marek Chowaniec.Autorka scenografii i kostiumów do 
wielu filmów krótkometrażowych, teledysków, sesji zdjęciowych i reklam. 

Była jedną z artystek, które zaprezentowały swoje prace podczas wystawy w Pałacu Czapskich 
,,SCENOGRAFIA ///+///”. W swoich pracach porusza istotne dla siebie tematy związane z tożsa-
mością oraz przynależnością. 

Prywatnie aktywistka, modelka oraz miłośniczka psów. Kolekcjonuje materiały z różnych części Afryki.

The first series of illustrations-graphics, created in the Drawing and Color Studio under the su-
pervision of prof. Elżbieta Banecka and dr. Anna Jędrzejec, to the text „Beautiful Girl and a Fish” 
from the collection of short stories „Tales of the Yoruba People” by Abayomi Fuja, which became 
not only a part of the diploma, but also a personal journey. 
 
As a Black Pole, creating illustrations for this text allowed me to discover the culture of the people 
my Father comes from. The title of the exhibition, Arewa omobirin eja, is the title of the story 
translated into Yoruba by my Father, and the text was handwritten by him.
 
The Yoruba people are one of the largest ethnic groups in Africa. They live in Nigeria, Togo and 
Benin. Their identity is based on language, practices, cultural references and religion. In an ex-
cerpt from the introduction to the volume published in 1944, the author writes „among Yorubas 
it is customary to gather children together, especially on moonlit nights, and to tell them such 
stories”. The book from which the text „Beautiful Girl and a Fish” comes is the first study of Yoru-
bian fairy tales and legends that have been passed on orally for centuries.

Half Polish, half Nigerian. A graduate of the Faculty of Scenography at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw. She collaborated with students from the Theater Academy, Warsaw Film School and 
the Academy of Film and Television. In 2017, she made her debut creating sets for short films 
by G.F. Darwin.

During her thesis defense of her bachelor’s degree, she presented a design and costumes for „To 
Kill a Mockingbird” by Harper Lee, supervised by Professor Marek Chowaniec. She began her 
adventure with theater at the Garnizon Sztuki Theater in Warsaw during the preparations for the 
performance „Where is a bottle?” for which she created decorations and costumes. 

In August 2022, for the first time, she assisted set and costume designer Katarzyna Jarnuszkie-
wicz in the play „ Kwatera Bożych Pomyleńców”, directed by Katarzyna Kasica. In August of the 
same year, together with the Pilecki Institute, she created a performative reading entitled „War 
and Memory”, during which actors presented testimonies of the war in Ukraine. 

She is also the author of scenography and costumes for many short films, music videos, photo 
sessions and commercials. She was one of the artists who presented her works during the exhi-
bition at the Czapski Palace „SCENOGRAPHY /// + ///”.  In her works, she deals with topics that 
are important to her, related to identity and belonging. 

Privately, an activist, model and dog lover. Collects fabrics from various parts of Africa.



WYSTAWA
„PEOPLE 
OF COLOURS” 
ORLANDO LAZARO 
ORTEGA

KIEDY / WHEN:
od 30 września do 9 października 

GDZIE / WHERE:
KINOTEKA

Orlando Lazaro Ortega – urodzony w 1986 roku w Hawanie na Kubie. 
Uwzględnia na swoich płótnach wnętrze ludzkich dusz, tak jakby 
każdy kolor odzwierciedlał uczucia i emocje każdego z jego mode-
li, grając na pograniczu figuratywności i wyobraźni. W jego pracach 
wyraźnie widać esencję tego, czym jest Kuba, w idealnym połączeniu 
kolorów, linii, tekstury i ciepła. Pracuje głównie techniką akrylową na 
płótnie, ale specjalizuję się również w pracach street artu. Jak mówi: 

„Moja praca ma na celu tworzenie mostów międzykulturowych, jest 
też swego rodzaju symbolicznym przełożeniem mojego życia, także 
tych czasów zmian, niepewności i nadziei. Moja sztuka, podobnie jak 
ja, jest postmodernistyczna, do tego stopnia, że kwestionuje, ale i to-
leruje. Jest osobista, ponieważ reprezentuje moje własne pytania, ale 
jest również uniwersalna, ponieważ obejmuje poszukiwanie innych 
wszechświatów poza systemami lub granicami”

W tej serii portretów artysta chce przełamać niewidzialną barierę 
oddzielającą skórę od świata zewnętrznego.

Born in Havana, Cuba in 1986, Orlando in his canvases takes into 
account the interior of human souls. Each colour reflects the feelings 
and emotions of each of his models, playing on the border of figu-
rativeness and imagination. His works clearly show the essence of 
what Cuba is, in a perfect combination of colours, lines, texture and 
warmth. He works mainly with acrylic technique on canvas, but also 
specializes in street art works.
 
“My work is aimed at creating intercultural bridges, it is also a kind 
of symbolic translation of my life and the current times of constant 
change, uncertainty and hope. My art, like me, is postmodern, it chal-
lenges and tolerates. It is personal because it represents questions, 
I pose myself, but it is also universal because it involves the search 
for other universes beyond systems or boundaries”
 


