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więcej niż szkoła fi lmowa | więcej niż studio fi lmowe

Szkoła Wajdy powstała w Warszawie z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Wojciecha Marczewskiego, którzy zaoferowali unikalne 
na skalę europejską programy łączące edukację z produkcją dla profesjonalistów fi lmowych. W 2011 roku, kontynuując misję 
Szkoły, Wajda i Marczewski powołali studio produkcyjne - Wajda Studio, które poszukuje interesujących projektów fabuł, 
dokumentów i krótkich metraży poruszających współczesne tematy. Stawia na współpracę międzynarodową i koprodukcje. 
Wyróżnia się opieką artystyczną najlepszych polskich i europejskich twórców oraz naciskiem na development. Oferuje script 
doctoring oraz produkcję krótkich fabuł i dokumentów w ramach programu 30 minut i Pierwszy Dokument. Wajda School 
& Studio prowadzą szereg programów poświęconych profesjonalnej edukacji fi lmowej w tym EKRAN+ Międzynarodowy Program dla 
Profesjonalistów Filmowych, Program Dokumentalny DOK PRO, Program Fabularny STUDIO PRÓB, Program Scenariuszowy SCRIPT 
i DEVELOPMENT KREATYWNY dla Producentów Filmowych. Wajda School prowadzi także program stworzony dla licealistów 
i studentów pierwszych lat studiów PRZEDSZKOLE FILMOWE, a także program internetowy ONLINE KAMERA. Szkoła razem 
z festiwalem Netia Off  Camera współorganizuje konkurs SCRIPT PRO, kontynuację dobrze znanego konkursu Hartley-Merrill, 
którego głównym zadaniem jest wspieranie scenarzystów na początku kariery.

W dorobku Wajda Studio jest ponad 80 fi lmów dokumentalnych i fabularnych, ponad 200 etiud. Ponadto, pokazy i nagrody 
na największych festiwalach w tym na: Berlinale, San Sebastian, Karlowe Wary, Hot-Docs, IDFA i DOK Leipzig oraz nominacje 
do Europejskiej Nagrody Filmowej. Samo Studio (pod poprzednią nazwą: Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy) zostało dwa razy nagrodzone jako Najlepszy Producent Dokumentów i Krótkich Metraży na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym w 2008r. i 2010 r. Wajda Studio jest m.in. koproducentem fi lmu „Chrzest” Marcina Wrony (premiera międzynarodowa 
MFF Toronto 2010), irlandzko-polskiego Filmu „Sanctuary“ w reżyserii Nory McGettigan. W roku 2013 Wajda Studio 
wyprodukowała dokument “Joanna” w reżyserii Anety Kopacz, który stał się jednym  z najczęściej nagradzanych polskich 
dokumentów ostatnich lat i otrzymał nominację do Oskara w kategorii “Najlepszy Dokument Krótkometrażowy”.  W 2015 roku 
premierę miała najnowsza produkcja Wajda Studio „Performer“ w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego  i Łukasza Rondudy 
nagrodzona statuetką THINK: FILM AWARD na 65. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.
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Program Scenariuszowy 
SCRIPT

Program Scenariuszowy SCRIPT skierow-
any jest do studentów i absolwentów szkół 
fi lmowych, artystycznych, innych szkół 
wyższych lub różnego rodzaju kursów fi l-
mowych. Otwarty jest dla osób zajmujących 
się dotychczas kinem amatorskim i off owym, 
a także dziennikarzy, scenarzystów fi lmow-
ych, ludzi pióra i aktorów. Uczestnicy pracują 
nad rozwojem swoich scenariuszy i wspólnie 
ze studentami kursu fabularnego oraz do-
kumentalnego uczestniczą w warsztatach 
na temat zagadnień dramaturgii, pracy na 
planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, 
obrazu i analizy fi lmów. Dzięki zajęciom 
praktycznym z profesjonalnymi aktorami i 
reżyserami programu fabularnego uczestnik 
może sprawdzić, czy historia, którą stworzył 
przekłada się na język fi lmowy.

Każdy z uczestników odbędzie szereg kon-
sultacji indywidualnych z wybitnymi twór-
cami polskiego kina, by przygotować os-
tateczny draft  scenariusza gotowy do 
przedstawienia potencjalnym producentom.

PRZEDSZKOLE FILMOWE 
– program dla licealistów 

i studentów

Łączymy teorię z praktyką! 
DEVELOPMENT KREATYWNY 
dla Producentów Filmowych

 Program Dokumentalny 
DOK PRO

Program Dokumentalny DOK PRO skiero-
wany jest do absolwentów szkół fi lmow-
ych i artystycznych, fi lmowców-amatorów 
(wywalilabym), dziennikarzy i fotografi ków, 
którzy mają już doświadczenie z realizacją 
fi lmów. Nie uczymy podstaw, nie zaczynamy 
od abecadła fi lmowego, ale rozwijamy pro-
jekty i produkujemy fi lmy uczestników.

Filmy rozwijane w ramach programu DOK 
PRO doczekały się nominacji do Oscara 
(„Joanna”, reż. Aneta Kopacz) i Europejsk-
iej Nagrody Filmowej („Paparazzi”, reż. Piotr 
Bernaś), a także kilkudziesięciu nagród na 
międzynarodowych festiwalach fi lmowych.

Program Fabularny 
STUDIO PRÓB

STUDIO PRÓB to roczny, intensywny pro-
gram reżyserii na poziomie masterclass, 
który obejmuje analizę i rozwój scenariuszy 
zgłoszonych przez uczestników, a także war-
sztaty z wybitnymi polskimi reżyserami na te-
mat problemów dramaturgii, pracy na planie, 
pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu 
i analizy fi lmów. Uczestnicy przystępują 
do zajęć praktycznych, podczas których 
podejmują się realizacji dwóch scen ze sce-
nariuszy, z udziałem zawodowych aktorów w 
warunkach profesjonalnego planu fi lmowego. 
Ukończenie Programu powinno zbiec się z 
zakończeniem pracy nad co najmniej pierwszą 
wersją scenariusza.

ONLINE KAMERA 
– Szkoła fi lmowa w całej Polsce!

Kurs ONLINE KAMERA skierowany jest do 
tych, którzy chcą uczyć się jak tworzyć kino 
wirtualnie i w realu. Dzięki ONLINE KA-
MERA będziesz mógł rozwinąć swój pomysł 
na fi lm, a także skonsultować go z wiodącymi 
polskimi reżyserami, w tym Wojciechem 
Marczewskim i laureatem Oscara® Pawłem 
Pawlikowskim.

Kurs ONLINE KAMERA jest unikalnym 
połączeniem trzech elementów: wykładów 
online (dostępnych zarówno dla wolnych 
słuchaczy, jak i uczestników), indywidual-
nych analiz prac domowych nadesłanych 
przez uczestników i dwóch warsztatów dla 
uczestników w Szkole Wajdy w Warszawie. 
Skierowany jest do osób zaczynających 
swoją przygodę ze światem fi lmu. Nie 
wprowadzamy ograniczeń wiekowych, a 
internetowa forma kursu zapewnia dostęp 
do niego niezależnie od miejsca zamiesz-
kania. Doświadczenie fi lmowe nie jest 
wymagane. Organizatorzy kursu ONLINE 
KAMERA przewidują przyjęcie piętnastu 
pełnoprawnych uczestników oraz nieogran-
iczonej liczby wolnych słuchaczy. (wyrzucila-
bym caly fragment na czerwono)

Rejestracja i więcej informacji na 
www.onlinekamera.pl

Przedszkole Filmowe w Szkole Wajdy to 
prowadzony od kilkunastu lat program 
skierowany do młodych ludzi, uczniów 
szkół średnich i studentów pierwszych lat 
studiów zainteresowanych fi lmem. Duże 
doświadczenie fi lmowe nie jest wymagane 
– liczy się wrażliwość na otaczający świat 
i dokumentalna intuicja.

Uczestnicy spotykają się na weekendo-
wych kowych sesjach raz w miesiącu lub 
raz na dwa miesiące przez rok. Zgodnie 
z ideą Szkoły Wajdy: “od pomysłu do 
realizacji” podczas sesji pracują nad realizacją 
fi lmowych pomysłów i wspólnie z tutorami 
szukają dla nich najlepszej formy. Przedszkole 
Filmowe prowadzą: Edyta Wróblewska, 
Maciej Cuske i Marcin Sauter – absolwen-
ci Szkoły Wajdy, jedni z najzdolniejszych 
dokumentalistów młodego pokolenia, 
autorzy fi lmów pokazywanych i nagradzanych 
na festiwalach na całym świecie. 

Na zajęcia zapraszani są mistrzowie fi lmu 
polskiego, tacy jak: Wojciech Marczewski, 
Marcel Łoziński, Jacek Bławut oraz inni 
profesjonaliści z branży fi lmowej: opera-
torzy, dźwiękowcy, montażyści, producenci. 
Dzięki wsparciu Fundacji Agory i Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej udział w programie 
Przedszkole Filmowe jest bezpłatny.

Więcej informacji o programach na stronie 
www.wajdaschool.pl oraz www.ekranplus.eu

Program Development Kreatywny przeznac-
zony jest dla młodych producentów fi lmow-
ych, będących na początku swojej drogi zawo-
dowej.  Program kursu ma charakter zarazem 
praktyczny – poprzez udostępnienie narzędzi 
i metod pozwalających na jak najlepsze pr-
zygotowanie produkcji własnego fi lmu; jak i 
udział uczestników w sesjach poszerzających 
wiedzę ogólną przydatną w procesie tworze-
nia fi lmu, czyli umiejętności biznesowe, ne-
gocjacyjne i marketingowe oraz podstawową 
wiedzę o specyfi ce istotnych twórczych za-
wodów fi lmowych. Zadaniem kursu będzie 
także doskonalenie umiejętności kierowania 
zespołem. Program pozwala poznać wszyst-
kie elementy współpracy z realizatorami fi lmu. 
Oferujemy wspólne zajęcia i prace nad projek-
tami połączone z analizą tekstu. Zapewniamy 
indywidualne konsultacje i bezpośredni kon-
takt z producentami.
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UKOŃCZONE 
FILMY

Joanna | Koniec świata | Miejscy kowboje | Ślimaki |
 Wariacja na wiolonczelę solo | Superjednostka | 

Trampkarze | Wyspa | Budzik | 
 Oczy mojego ojca | Performer | K2 . Dotknąć nieba | Komunia 
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JOANNA

JOANNA
reż. Aneta Kopacz, Polska 2013 
Produkcja: Wajda Studio
Koprodukcja: Narodowy Instytut Audiowizualny
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 40 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Dystrybutor w Polsce: Solopan – Dagmara Molga, 
dagmara@solopan.com.pl

Joanna smakuje każdą chwilę, pomimo 
że zdiagnozowano u niej poważną chorobę. 
Swojemu synkowi obiecała, że zrobi wszystko, 
aby być z nim jak najdłużej. Nie poddaje się. 
Dla Jasia prowadzi blog, w którym opisuje ich 
codzienność – prosto i trafnie. Sam blog staje 
się dla wielu czytelników inspiracją do 
uważnego i szczęśliwego życia. Film ukazuje 
fragmenty z życia Joanny, jej męża Piotra 
i synka Jasia. Rozgrywany w dyskretnych 
obserwacjach, nastrojowy, często zabawny. 
Prosty, zmysłowy, o przyglądaniu się życiu, 
i o miłości.

O REŻYSERZE:
Aneta Kopacz - reżyser, scenarzysta, 
montażysta. Absolwentka Wydziału 
Psychologii na Uniwersytecie 
Warszawskim, Podyplomowych Studiów 
Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa 
UW oraz Programu Dokumentalnego 
DOK PRO w Szkole Wajdy. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała na planach 
fi lmowych w Polsce i za granicą. W swoim 
dorobku ma kilka niezależnych fi lmów 
dokumentalnych, w tym “Spacer”, za który 
była wielokrotnie nagradzana, a także 
nominowana do Nagrody Polskiego Kina 
Niezależnego im. Jana Machulskiego, w 
kategorii Najlepszy Dokument. Jej ostatni 
fi lm „Joanna” zdobył wiele nagród w kraju, 
między innymi podczas 10. Planete + 
Doc Film Festival w Warszawie, a także 
na zagranicznych festiwalach fi lmowych: 
w Lipsku, Jihlawie, Creteil, Brive, Kijowie 
czy Los Angeles. 

AFI Docs
Offi cial Selection

USA 2014

Palm Springs ShortFest
Best Documentary Short

USA 2014

39th Cleveland Intl’ FF 
Honorable Mentions Best 

Women’s Short Film
USA 2014

56th DOK Leipzig Film Festival
Youth Jury Award

Germany 2013

DOCS Barcelona
Special Mention

Spain 2014

10th East Silver Market
Silver Eye Award 

Czech Republic 2013

Grand OFF
Best Documentary Award

Poland 2013

10th Planete+ Doc Film Festival
Special Mention

Poland 2013

OSCAR
NOMINACJA 2015
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KONIEC
ŚWIATA

O REŻYSERZE:
Monika Pawluczuk - autorka fi lmów 
dokumentalnych: “Kiedy będę ptak-
iem” (2013), “To ty się zmień” (2007), 
“Modelki” (2006). Jej najnowszy doku-
ment „Koniec świata” (2015) miał swoją 
światową premierę na festiwalu Hot-
Docs w Toronto. Dziennikarka 
radiowa i telewizyjna, współautorka 
(z Katarzyną Miller) przetłumaczonej 
na kilka języków książki “Być kobietą 
i nie zwariować”, absolwentka 
kulturoznawstwa w Ośrodku Studiów 
Amerykańskich na UW, dziennikarstwa 
w Centrum Dziennikarstwa 
w Warszawie oraz  Programu 
Dokumentalnego DOK PRO 
w Szkole Wajdy.

KONIEC ŚWIATA  / END OF THE WORLD 
reż. Monika Pawluczuk, Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio
Koprodukcja: Telewizja Polska S.A., Zachodniopomorski 
Fundusz Filmowy Pomerania Film
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 40 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Sprzedaż: Radiator IP Sales, ben@radiatorsales.eu
Reprezentacja festiwalowa: Krakowska Fundacja Filmowa, 
katarzyna.wilk@kff .com.pl

„Koniec świata“ to kameralny, autorski fi lm 
dokumentalny, w którym kilka historii spotyka 
się w czasie jednej nocy. W tę jedną noc, podobną 
do wielu innych, ludzie w dużym mieście, nękani 
samotnością, chcą z kimś porozmawiać. Niektórzy 
wzywają - często niepotrzebnie - pogotowie, jeszcze 
inni dzwonią do radia, gdzie prowadzący zadaje 
pytanie o koniec świata – co on znaczy dla każdego 
z nas z osobna. Opowiadają o sprawach tragicznych, 
bolesnych, a czasem drobnych, wręcz zabawnych. 
Zauważalna i poruszająca jest ich wielka potrzeba 
rozmowy, bycia wysłuchanym, potrzeba bycia z kimś 
obok. Radio jest motywem łączącym ten nocny 
świat – słyszymy je w karetce, w monitoringu 
miejskim, gdzie na dziesiątkach ekranów widzimy 
nocne życie miasta.

DOC NYC
Offi cial Selection 

USA 2015

Hot Springs Documentary FF
Best Documentary

Short Award 
USA 2015

 Zagreb DOX
Offi cial Selection 

Croatia 2015

 Docudays UA
DOCU:SHORT Award

Ukraine 2015

Hot Docs FF
Offi cial Selection

Canada 2015
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MIEJSCY KOWBOJE
/ URBAN COWBOYS 
reż. Paweł Ziemilski, Polska 2016
Produkcja: Wajda Studio
Koprodukcja: Warsaw Film Center
Gatunek: dokument
Język: angielski
Długość HD: 30 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Czy koń może uratować życie? W Clondalkin 
(Dublin) z pewnością. W dzielnicy, w której 
łatwo o kłopoty, a trudno o perspektywy, 
młodzi ludzie mają styczność z narkotykami, 
przestępczością i więzieniem. Niektórym 
z nich udaje się uciec od codzienności w stronę 
niezwykłego hobby. Oswajają dzikie konie 
i stają się...miejskimi kowbojami. Kiedy życie 
czternastoletniego Dylana nabiera mrocznych 
barw, znajduje pocieszenie w więzi z Shelly, 
białą klaczą która szybko staje się dla niego 
całym światem. Mimo że trzymanie dzikich 
zwierząt jest w Irlandii nielegalne, a kopyta 
Shelly nie są przyzwyczajone do betonowych 
ulic, ich niecodzienna przyjaźń 
staje się coraz silniejsza.

O REŻYSERZE:
Paweł Ziemilski - ur. w 1981 roku, 
absolwent PWSFTviT w Łodzi oraz Szkoły 
Wajdy w Warszawie. Krótkie fi lmy 
fabularne i dokumentalne w jego reżyserii 
brały udział w licznych festiwalach 
fi lmowych na całym świecie i otrzymały 
wiele prestiżowych nagród. Dokument 
Pawła Ziemilskiego pt. “Rogalik” dostał 
się do selekcji IDFA w 2012 roku i był 
prezentowany i nagradzany m.in. na 
Zagreb Dox, Alcine (I nagroda), festiwalach 
w Oberhausen, Pekinie, Bukareszcie czy 
Krakowie. Poza reżyserią reżyser Paweł 
Ziemilski zajmuje się animacją społeczną 
i organizuje warsztaty dla trudnej 
młodzieży.MIEJSCY

KOWBOJE

22nd Palm Springs
International ShortFest

Offi cial Selection
USA  2016

16th T-Mobile 
New Horizons IFF
Offi cial Selection

Poland 2016
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ŚLIMAKI / SNAILS 
reż. Grzegorz Szczepaniak, Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio 
Gatunek: dokument
Język: polski 
Długość HD: 30 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Reprezentacja festiwalowa: Krakowska Fundacja 
Filmowa, katarzyna.wilk@kff .com.pl

Francuzi są oburzeni! Co drugi ślimak na ich 
stole pochodzi z Polski. Przemysł ślimaczany 
kwitnie, a polscy hodowcy eksportują ślimaki 
nie tylko do Francji czy Włoch ale podbijają 
Chiny i Japonie. Na fali popularności 
ślimaczanego “złotego” interesu dwóch 
przyjaciół, Andrzej i Konrad postanawia 
założyć własną hodowlę i zarobić miliony. 
W tajniki ślimaczanego świata wprowadza 
ich ekspert, pan Grzegorz Skalmowski znany 
jako “Ślimaczany Król”.

O REŻYSERZE: 
Grzegorz Szczepaniak - ur. 1984. 
Debiutujący reżyser dokumentalny. 
Z wykształcenia muzyk, gitarzysta 
(Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina 
w Warszawie) i montażysta fi lmowy 
(Łódzka Filmówka). Swój debiut “Ślimaki” 
realizował w ramach programu doku-
mentalnego DokPro organizowanego 
przez Szkołę Wajdy w Warszawie. Film 
powstawał pod okiem Vity Żelakeviciute, 
Marcela Łozińskiego i Jacka Bławuta.

ŚLIMAKI

Traverse City FF
Special Mention Short Film

USA 2016

ŚLIMAKIŚLIMAKIŚLIMAKIŚLIMAKI

Go Short International
Short FF

Audience Award
The Netherlands 2015

AFI Docs
Audience Award Winner

for Best Short
USA 2016

DOK.Leipzig
Offi cial Selection
Germany 2015

East Silver Market
Silver Eye Award 

Czech Republic 2015
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56th Krakow Film Festival
Offi cial Selection 

Poland  2016

WARIACJA NA 
WIOLONCZELĘ 
SOLO

IDFA
Offi cial Selection 

The Netherlands 2016

WARIACJA NA WIOLONCZELĘ SOLO 
/RIGHT SIDE OF CELLO  
reż. Aleksandra Rek, Polska 2016
Produkcja: Wajda Studio
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 37 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

“Wariacja na wiolonczelę solo” to 
dokumentalne love story. Jednak bohaterami 
nie są kobieta i mężczyzna, a wiolonczelista 
Dominik Połoński i jego instrument. Śledzimy 
losy wybitnego muzyka, którego lewa ręka 
została sparaliżowana z powodu choroby. 
Dominik nie jest w stanie zagrać klasycznego 
repertuaru, ale z powodzeniem wykonuje 
muzykę współczesną i eksperymentalną. 
Koncertuje z największymi orkiestrami 
w Polscei za granicą. Ponieważ typowe love 
story bazuje na ukazywaniu różnych odcieni 
i wariantów miłości, my także staramy się 
przyjrzeć jak ewoluuje uczucie bohatera 
do wiolonczeli: począwszy od fascynacji, 
po tęsknotę, troskę, a nawet nienawiść.

O REŻYSERZE:

Aleksandra Rek - ur. w 1982 r. w Łodzi. 
Reżyser i autorka scenariuszy do fi lmów 
dokumentalnych i reportaży, realizowanych 
dla Telewizji Polskiej. Absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Tea-
tralnej im. L. Schillera w Łodzi (dziennikarstwo 
telewizyjne) i Uniwersytetu Łódzkiego (kul-
turoznawstwo). Ukończyła też Szkołę Wajdy 
w Warszawie. Od dziewięciu lat nieprzer-
wanie związana z TVP Łódź. Na koncie ma 
kilkadziesiąt reportaży, które były emitowane 
na antenach ogólnopolskich (TVP 2, TVP INFO, 
TVP HISTORIA, TVP 3). Pracowała też przy 
cyklu dokumentalnym “Moje 600 gramów 
szczęścia” w reżyserii Anety Kopacz (nomi-
nowanej do Oscara). Laureatka wielu nagród 
na konkursach i festiwalach. Dwa razy (w 2015 
i 2013 roku)  otrzymała tytuł DZIENNIKARZA 
ROKU, przyznawany przez Łódzkie 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. 
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IDFF  “It’s All True”
Best Short Documentary Award

Brazil 2015

ALCINE45
Best Short Film Award

Spain 2015

Anchorage 
International FF

Runner-up Award
USA 2015

Huesca IFF
Special Mention

Spain 2015

DOC NYC
Offi cial Selection

USA 2015

Go Short International 
Short FF

Special Mention 
The Netherlands 2015

SUPER
JEDNOSTKA

SUPERJEDNOSTKA 
/ SUPERUNIT 
reż. Teresa Czepiec, Polska 2014 
Produkcja: Wajda Studio
Getunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 20 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Reprezentacja festiwalowa: Krakowska 
Fundacja Filmowa, katarzyna.wilk@kff .com.pl

Superjednostka to ogromny blok mieszkalny
zaprojektowany zgodnie z ideą Le Corbusiera
jako “maszyna do mieszkania”. Na 15 
kondygnacjach budynku może mieszkać 
nawet 3 tysiące ludzi. Winda zatrzymuje się co 
3. piętro więc mieszkańcy,żeby dojść do swoich 
mieszkań, muszą pokonać prawdziwy labirynt 
korytarzy i schodów. Głównymi bohaterami 
fi lmu dokumentalnego są ludzie zamieszkujący 
wnętrze Superjednostki i przeżywający w niej 
ważne chwile swojego życia. Tu pulsują ich 
emocje, rodzą się oczekiwania i spełniają 
się - lub nie - ich pragnienia.

O REŻYSERZE:
Teresa Czepiec jest reżyserką fi lmów 
krótkometrażowych i autorką instalacji 
artystycznych w przestrzeniach 
publicznych. Balansując na styku fi lmu, 
architektury i działań w przestrzeni, 
szuka odpowiedniej, nowatorskiej formy 
do opowiadaniao tym, co ją interesuje. 
Warsztatu uczy się pracując w pionie 
reżyserskim u takich reżyserów jak 
Szumowska, Łazarkiewicz, Komasa, 
Skolimowski i Koszałka. Studiowała 
architekturę na Politechnice Krakowskiej, 
sztuki wizualne w Le Fresnoy - Studio 
National des Arts Contemporains we 
Francji i reżyserię na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, ukończyła program 
dokumentalny DOK PRO w Szkole 
Wajdy w Warszawie.
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TRAMPKARZE

TRAMPKARZE 
/ FOOTBALL BROTHERS 
reż. Marcin Filipowicz, Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 28 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Trampkarze w reżyserii Marcina Filipowicza 
to fi lm dokumentalny pokazujący 
początkowy, a zarazem najtrudniejszy etap 
w życiu młodych bohaterów, prowadzący 
do spełniania ich życiowego marzenia. 
Głównymi bohaterami fi lmu są dwaj 
bracia, 14-letni Mateusz oraz 13-letni 
Łukasz, mieszkający w niewielkiej 
górskiej wiosce na południu Polski. Ich 
marzeniem jest zostać profesjonalnymi 
piłkarzami grającymi przynajmniej 
w Polskiej 
Ekstraklasie.

O REŻYSERZE:
Marcin Filipowicz - reżyser fi lmowy, foto-
graf, podróżnik. Ukończył reżyserię fi lmową 
na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego oraz program dokumentalny 
DOK PRO w Szkole Wajdy. Stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Prezydenta Miasta Krakowa, Telewizji Polsk-
iej oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Zrealizował fi lmy dokumentalne na Syberii 
(7109km), Kubie (Mój tata Lazaro), Serbii 
(Coff ee & Cigarettes) oraz ostatnio w Polsce 
(„Trampkarze”) Fotografował między innymi 
w Mongolii, Nepalu, Bałkanach i USA. 

REGIOFUN Festival
Award for the Best Short Film

Poland 2015

T-Mobile New Horizon IFF
Offi cial Selection

Poland 2015

ZUBROFFKA
Short Film Festival
Special Mention

Poland 2015
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WYSPA / THE ISLAND 
reż. Natalia Krasilnikova, Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio
Gatunek: dokument
Język: ukraiński
Długość HD: 18 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Bohaterem fi lmu “Wyspa” jest Mykola 
Golowan, stary rzeźbiarz z ukraińskiego 
miasteczka Łuck, w którym już ponad 30 lat 
buduje swój wyjątkowy dom. Miejsce to stało 
się atrakcją turystyczną - ludzie specjalnie 
przyjeżdżają by zrobić sobie na pamiątkę 
zdjęcie na tle domu, czasem z samym 
mistrzem. Ale fi lm opowiada przede 
wszystkim o codzienności człowieka, 
który zajmuje się swoją ukochaną pracą, 
nie zważając na popularność, nie szukając 
poklasku. Jest to przypowieść 
o harmonii samotności.

O REŻYSERZE:
Natalia Krasilnikova - urodzona w 1985 r. 
w Kijowie na Ukrainie. Absolwentka 
dziennikarstwa na Narodowym Uniwersytecie 
Kijowskim im. Tarasa Szewczenki oraz reżyserii 
fi lmu dokumentalnego na Kijowskim 
Uniwersytecie Narodowym Teatru, Filmu 
i Telewizji im. I. K. Karpenka-Karego. W 2013r. 
ukończyła program dokumentalny DOK PRO 
w Szkole Wajdy.

WYSPA

Show Me Shorts
Offi cial Selection

 New Zeland Poland 2015

Minsk ‘Listapad’ IFF
Offi cial Selection

 Belarus 2015

Krakow Film Festival
Offi cial Selection

 Poland 2015
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BUDZIK

BUDZIK / OUT OF THE BLUE
reż. Piotr Małecki, Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio 
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 33 minuty
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Cyprian, Filip, Ola i Kuba – czworo spośród 
piętnaściorga młodych pacjentów 
podwarszawskiej kliniki Budzik. Od dłuższego 
czasu są w śpiączce. Ich rodzice są
zdeterminowani, by pomóc im wrócić 
do życia. Film opowiada niezwykłą historię 
ludzi, którzy w obliczu osobistej tragedii nie 
poddają się, są pełni nadziei, walcząc o życie 
i zdrowie swoich dzieci.

O REŻYSERZE:
Piotr Małecki jest reżyserem i operatorem 
fi lmów dokumentalnych. Przez wiele lat 
pracował jako fotoreporter, współpracując 
z pismami Polityka, Newsweek, The New York 
Times, National Geographic, Stern. Studiował 
operatorstwo na WRiTV UŚ w Katowicach, 
oraz fotografi ę w BPCAD w Bournemouth 
w Wielkiej Brytanii. Jako twórca fotokastów 
(połączenie fi lmu i zdjęć) jest laureatem 
pierwszych nagród w konkursie Grand Press 
Foto w latach 2011 i 2013, zdobył też dwie 
nagrody w prestiżowym amerykańskim 
konkursie Pictures Of The Year International 
(2012). W 2011 roku uzyskał stypendium 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na projekt dokumentalny 
o życiu w stolicy.

DOK.Leipzig
Offi cial Selection
Germany 2015

Watch Docs IFF
Offi cial Selection

Poland 2015 

GRAND OFF
Best Documentary Award

Poland 2016 
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OCZY OCZY 
MOJEGO 
OJCA

OCZY MOJEGO OJCA 
/ MY FATHER’S EYES 
reż. Bartosz Blaschke, Polska 2015
Produkcja: Studio Munka – SFP, Wajda Studio, 
TVP S.A. 
Gatunek: dramat
Obsada: Katarzyna Herman, Jadwiga Jankowska
-Cieślak, Jowita Chwałek, Joanna Telecka
Język: polski
Długość HD: 26 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Historia osadzona w realiach mazurskiej wsi. 
Ojca od kilku dni nie ma w domu. Surowa 
Halina pod nieobecność męża próbuje twardą 
ręką wychowywać córki. 11-letnia Ola wierzy, 
że tata niebawem wróci i mama będzie 
w końcu szczęśliwa. Ale na drodze do tego 
stoją... kozy ojca.

O REŻYSERZE:
Bartosz Blaschke - reżyser i scenarzysta. 
Z wykształcenia operator (Wydział Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Kato-wicach). Reżyser m.in. wielokrotnie 
nagradzanego krótkometrażowego 
dokumentu „Ziętek” (Grand Prix na World 
Wide Short Film Festival w Toronto 
i Flickerfest International Short Film 
Festival w Sydney), oraz fi lmów muzycznych: 
„The Table” grupy Karbido i „Tele-La-La” 
formacji Őszibarack. Autor zdjęć 
do fi lmów krótkometrażowych 
i dokumentalnych. Stypendysta PISF. 
Dwukrotny fi nalista i laureat konkursu 
scenariuszowego Script Pro.

Young & Cinema
Festival of Film Debuts

Special Mention
Poland 2015

Uppsala International
Short FF

Offi cial Selection
Sweden 2015

Ale Kino! International Young
Audience Film Festival

Award of the Association
of Polish Filmmakers

Poland 2015
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 PERFORMER

O REŻYSERACH:
Maciej Sobieszczański - scenarzysta, dramaturg, 
reżyser. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
Wykładowca Programu Fabularnego STUDIO PRÓB 
i Programu Scenariuszowego SCRIPT w Szkole Wajdy oraz 
Wydziału Scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Finalista konkursu Hart-
ley- Merill (obecnie SCRIPT PRO). Jest autorem scenariusza 
„Prostej historii o miłości”, za którą reżyser Arkadiusz 
Jakubik otrzymał nagrodę Grand Prix w Konkursie Kina 
Niezależnego na festiwalu w Gdyni. Film został uznany 
za jeden z najciekawszych tytułów 2011 roku. W tym 
samym roku Sobieszczański zadebiutował jako reżyser, 
przenosząc na ekran opowiadanie Etgara Kereta „Urodziny”. 
Krótkometrażowa fabuła pod tym samym tytułem została 
pokazana na wielu festiwalach, między innymi na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Warszawskim 
Festiwalu Filmowym oraz festiwalu „Etiuda i Anima” 
w Krakowie.

PERFORMER / THE PERFORMER  
reż. Maciej Sobieszczański i Łukasz Ronduda, 
Polska 2015
Produkcja: Wajda Studio
Koproducenci: TVP S.A., Kosma Films, Heliograf, 
Film Factory, Artocore, Art Stations Foundation
Gatunek: dramat
Obsada: Oskar Dawicki, Agata Buzek, Andrzej Chyra, 
Zbigniew Warpechowski, Anda Rottenberg, Jakub Gierszał, 
Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Zawadzka 
Język: polski, angielski
Długość 2K: 63 minuty
Format obrazu: 1:2,35 Dźwięk: 5.1
Dystrybucja: Solopan – Dagmara Molga, 
dagmara@solopan.com.pl 

“Performer” to dynamiczna, pełna punkowej energii 
opowieść o Oskarze Dawickim (grającym samego 
siebie), jednym z najbardziej oryginalnych i najbardziej 
interesujących współczesnych artystów. Tak jak w 
przypadku całej twórczości Dawickiego, tak i tutaj normy 
społeczne i moralne zostają podważone. Poprzez ob-
sadzenie Dawickiego w roli samego siebie „Performer” 
oddaje specyfi czną podwójność tego artysty: jego 
balansowanie pomiędzy byciem sobą a graniem siebie, 
pomiędzy rzeczywistością a performansem, pomiędzy 
życiem a sztuką, możliwością oddania prawdy o 
człowieku w fi lmie,a niemożliwością jej uchwycenia. 
“Performer” to pierwsza w historii wystawa dzieł sztuki, 
zrealizowana w formie fi lmowej. Mieszanka performansu 
i gry aktorskiej oraz zdjęć dokumentalnych z fabularną 
narracją dają zaskakujący obraz świata sztuki 
współczesnej.

Łukasz Ronduda - pisarz, badacz, scenarzysta, reżyser. 
W swojej działalności skupia się na styku sztuki 
współczesnej i kina. Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Badacz i znawca fi lmu eksperymentalnego. 
Absolwent programu reżyserskiego i scenariuszowego 
w Szkole Wajdy. Producent wielu fi lmowych realizacji na-
jwybitniejszych artystów polskich. Pomysłodawca Nagrody 
Filmowej PISF i MSN na produkcję fi lmu fabularnego dla 
artysty z pola sztuk wizualnych. Autor powieści W połowie 
puste (wyd. Lampa i iskra boża, Warszawa 2011), której 
bohaterem jest Oskar Dawicki. Autor wielu wystaw prezen-
towanych w najbardziej prestiżowych miejscach na świecie 
m.in. w Tate Modern w Londynie, Anthology Film Archives 
w NY, Whitechapel Art Gallery w Londynie, MACBA w Bar-
celonie.

Berlinale FF
THINK: Film Award

Germany 2015

T-Mobile New Horizons IFF
Offi cial Selection

Poland 2015

40. Gdynia Film Festival
Visions Apart Competition

Poland 2015

Rotterdam IFF
Offi cial Selection

The Netherlands 2015
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K2. 
DOTKNĄĆ 
NIEBANIEBA

K2. 

IDFA
Offi cial Selection

The Netherlands  2015

68th Festival del Film Locarno 
Semaine de la Critique

In competition

Krakow Film Festival
Offi cial Selection

Poland 2015

BANFF Mountain Film Festival 
Best Feature Film

Canada 2015

Mountainfi lm Graz Festival
Alpine Camera in Gold

Austria 2015

Kendal Mountain Festival
Grand Prize

UK 2015

K2. DOTKNĄĆ NIEBA / 
K2. TOUCHING THE SKY
reż. Eliza Kubarska, Polska, Wielka Brytania, 
Niemcy 2015
Produkcja: HBO Europe, Wajda Studio, Inselfi lm 
Produktion, Braidmade Films, Vertical Vision Film 
Studio
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 53 & 72 minuty
Format obrazu: 16:9 Dźwięk 5.1
Sprzedaż: Rise and Shine, info@riseandshine-berlin.de 

Reżyserka i alpinistka Eliza Kubarska zabiera 
na wyprawę do podnóża K2 dzieci tragicznie 
zmarłych alpinistów. Bohaterowie próbują 
zmierzy=at później ich dzieci jadą pod K2, żeby 
zrozumieć, dlaczego góra tak bardzo fascynowała 
ich rodziców. Reżyserka fi lmu i inicjatorka wyprawy 
Eliza Kubarska podczas ekspedycji zadaje sobie 
najważniejsze pytania: czy jej pasja jest warta 
tak wielkiego ryzyka? 

O REŻYSERZE:
Eliza Kubarska, alpinistka, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i 
Szkoły Wajdy, specjalizuje się w kręceniu 
fi lmów podróżniczych. Jej pełnometrażowe 
dokumenty, takie jak zrealizowany na Gren-
landii „Co się wydarzyło na wyspie Pam” 
czy „Badjao. Duchy z morza” o społeczności 
nomadów morza z Borneo (Hot Docs 
Special Jury Prize), były wielokrotnie na-
gradzane na międzynarodowych festi-
walach. Jej ostatni dokument „K2. Dotknąć 
nieba” był prezentowany m.in. 
w Amsterdamie (IDFA) i Locarno. 

DOTKNĄĆ DOTKNĄĆ 
NIEBA

K2. 
DOTKNĄĆ K2.DOTKNĄĆ
NIEBA
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KOMUNIA

Warsaw Film Festival
Grand Prix

Poland 2016

IDFA
Best of Fests  

The Netherlands 2016

KOMUNIA / COMMUNION
reż. Anna Zamecka, Polska 2016
Produkcja: Otter Films, Wajda Studio, HBO Europe
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 73 minuty
Format obrazu: 16:9 Dźwięk 5.1
Sprzedaż międzynarodowa: Cat&Docs, info@catndocs.com 
Reprezentacja festiwalowa: Krakowska Fundacja 
Filmowa, katarzyna.wilk@kff .com.pl
Dystrybucja w Polsce: Aurora Films, 
dystrybucja@aurorafi lms.pl
 
Kiedy dorośli bawią się w dom, wtedy to dzieci muszą
szybko dorosnąć. 14-letnia Ola nie tylko opiekuje się 
niewydolnym ojcem, autystycznym bratem 
i mieszkającą osobno matką; ale przede wszystkim 
stara się złożyć rodzinę w całość. Żyje nadzieją, że uda 
się jej na powrót ściągnąć matkę do domu. Pretekstem 
do spotkania z nią jest komunia 13-letniego Nikodema 
i Ola bierze na siebie całą odpowiedzialność za 
przygotowanie idealnej rodzinnej uroczystości. 
Sam Nikodem obserwuje zmagania bliskich ze swojej 
własnej, niezwykłej perspektywy. 

O REŻYSERZE:
Anna Zamecka. Mieszka i pracuje 
w Warszawie. Studiowała 
dziennikarstwo, antropologię 
kulturową oraz fotografi ę 
w Warszawie i Kopenhadze. Ukończyła 
program DOK PRO 
w Szkole Wajdy. Za pełnometrażowy 
debiut “Komunia” otrzymała Grand 
Prix Tygodnia Krytyki Filmowej 
na festiwalu w Locarno w 2016r.

„Komunia” odkrywa piękno w odrzuconych, siłę 
w najsłabszych, potrzebę zmiany tam, gdzie nic 
na nią nie rokuje. To przyspieszona lekcja dojrzewania, 
która uczy, że żadne porażki nie są ostateczne. 
Szczególnie tam, gdzie idzie o miłość.

69th Festival del Film Locarno
Semaine de la Critique

Best Film Award
Switzerland 2016
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W POST-
PRODUKCJI

 

 Biegacze | Dos Islas | Dwie i pół siostry | 
 Arabski sekret 

34 35



O REŻYSERZE:
Łukasz Borowski - urodzony w Łodzi, 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
oraz PWSFTviT w Łodzi oraz Programu 
Dokumentalnego Dok Pro w Szkole Wajdy. 
Jego ostatni fi lm dokumentalny „3 dni wolności” 
zdobył kilkanaście nagród na krajowych 
i międzynarodowych festiwalach fi lmowych 
m.in. Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
w Huesca (Nagroda Specjana Jury), Nagroda 
Specjalna Jury w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych Batumi International 
Art HouseFilm Festival, Nagroda Specjalna 
na Padva Eugane Film Festival czy wyróżnienie 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
„Visions du Réel”. Wygrał m.in. : Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty” (Najlepszy 
Polski Krótkometrażowy Film Dokumentalny). 
W Polsce „3 dni wolności” zostały wyemi-
towane na antenie Programu TVP 2 oraz TVP 
Kultura, a za granicą znalazły się m.in. w ofercie 
amerykańskiego Indiefl ix. Film dokumentalny 
„Biegacze” to jego debiut pełnometrażowy.

BIEGACZE / RUNNERS 
reż. Łukasz Borowski
Gatunek: dokument
Język: polski
Długość HD: 52 & 70 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Data zakończenia postprodukcji: listopad 2016

Podczas wyścigu uczestnicy pokonują 
ponad 240 kilometrów. Przez dwie doby 
biegacze nie śpią, nie mają przystanków, 
nawet posiłki przyjmują biegnąc. Ci, 
którzy docierają na metę, odczuwają 
wielką euforię. Bardzo szybko zaczynają 
myśleć o kolejnym biegu 
ekstremalnym. Dokument “Biegacze” 
przybliży widzowi stan ekstremalnego 
wysiłku fi zycznego i momenty kryzysów 
psychicznych, z którymi muszą walczyć 
biegacze. Dzięki temu choć po części 
pozwoli to przeżyć widzom niezwykle 
intensywne emocje, które stają 
się udziałem ultramaratończyków.BIEGACZE
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DOS ISLAS  

DOS ISLAS 
reż. Adriana F. Castellanos
Polska, Hiszpania 2017
Produkcja: Wajda Studio, 59 En Conserva 
Gatunek: dokument
Język: hiszpański
Długość HD: 40 minut 
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1

Wiedziona pragnieniem odtworzenia 
dziecięcych wspomnień swojej babci, Adriana, 
podejmujepodróż z Kuby na wyspę El Hierro. 
102-letnia Elvira wciąż jeszcze opowiada
swojej wnuczce o tym, jak przeskakując 
nad miednicą potrafi  w magiczny sposób 
przemierzyć Atlantyk, by odwiedzić dom, 
w którym się urodziła. Podróż, której sama 
Elvira zdecydowała się nie podejmować, 
weryfi kuje historię rodzinną złożoną 
z fragmentarycznych opowieści, z którymi 
dorastała Adriana. Wspomnienia 
dzielone z babcią okazują się bardziej 
prawdziwe niż realne miejsca - wskazują 
drogę powrotną na wyspę dzieciństwa. 

O REŻYSERZE:
Adriana F. Castellanos – ukończyła program 
dokumentalny DOK PRO w Szkole Wajdy oraz 
zdobyła licencjat na Wydziale Sztuki 
i Mediów Audiowizualnych w Instytucie Sztuki 
w Hawanie. Przez wiele lat żyła i pracowała 
pomiędzy Warszawą a Madrytem. W tym 
czasie współpracowała jako montażystka 
przy wielu projektach fi lmowych. Od 2009 
do 2013 roku była członkiem grupy „Filmed 
Portrait Workshop” odbywającej się podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Dokumental-
nego Play Doc w Tui. Jej dwie prace – „El pez 
de la torre nada en el asfalto” i „Esperando 
entodavia” zostały nagrodzone i docenione 
zarówno w Madrycie jak i w Hawanie. Zostały 
także zaprezentowane w Austrii, Włoszech, 
Peru, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych.
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O REŻYSERZE:
Zofi a Czerniakowska - absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na wydziale Sztuki Mediów. Specjalizacja: 
Technika i Sztuka Operatorska. Studentka 
Pracowni Działań Przestrzennych 
Mirosława Bałki. Absolwentka programu 
dokumentalnego DOK PRO w Szkole 
Wajdy.

DWIE I PÓŁ DWIE I PÓŁ 
SIOSTRYSIOSTRY

DWIE I PÓŁ SIOSTRY /
TWO AND A HALF SISTERS 
reż. Zofi a Czerniakowska
Gatunek: dokument
Język: Polski
Długość HD: 30 minut
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Data zakończenia postprodukcji: 2017

Akcja fi lmu toczy się w małym miasteczku 
na wschodzie Polski. Bohaterką  jest 
7-letniażywiołowa, ufna i pogodna Marysia, 
przebywająca większość czasu pod opieką 
dwa razy starszej siostry Magdy. 
Zapracowana matka rzadko bywa w domu, 
ojciec ma nową rodzinę. Dziewczynkom 
brakujepozytywnych wzorców rodzinnych. 
W odwiedziny przyjeżdża mieszkająca 
za granicą starsza siostra Ada.
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ARABSKI SEKRET 
/ ARABIC SECRET
reż. Julia Groszek
Gatunek: dokument
Język: polski, angielski, arabski
Długość HD: 52 minuty
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Data zakończenia postprodukcji: styczeń 2017

Kamil Filipek pragnie poznać swojego ojca 
Ilhama Al Madafaiego, który jest twórcą 
arabskiej muzyki folkowej i gwiazdą na Bliskim 
Wschodzie. Ojciec i syn nigdy się nie poznali. 
Reżyserka zaprasza widzów do wspólnej 
obserwacji podróży Kamila oraz refl eksji 
nad sensem życia i potrzebą odnalezienia 
swoich korzeni. Czy spotkanie z ojcem może 
odkryć przed nim kim naprawdę jest? Film 
ukaże nie tylko spotkanie dwóch bohaterów, 
ale także spotkanie dwóch kultur. Kamil jest 
człowiekiem, który reprezentuje je obie - 
wychowany w Polsce, w duszy czuje głęboki 
związek ze Wschodem. 

ARABSKI 
SEKRET

O REŻYSERZE
Julia Goszek - reżyserka fi lmów 
dokumentalnych i krótkometrażowych 
fi lmów fabularnych. Magister nauk 
humanistycznych, włada czterema językami 
i jest absolwentką programu dokumentalnego 
DOK PRO w Szkole Wajdy. W swojej pracy 
skupia się na kwestiach związanych 
z poszukiwaniem tożsamości bohaterów. 
Jej debiut “Pałac Dożów” poświęcony był 
eksploracji zamkniętej, męskiej społeczności 
pracowników kolei w Rumunii oraz obserwacji 
jak defi niują swoją tożsamość poprzez wspólne 
tworzenie swoistego “domu z dala od domu”. 
Krótkometrażowy fi lm “O Włos” stworzony 
w ramach konkursu 48 Film Project zdobył 
nagrody za najlepsze wykorzystanie gatunku 
fi lmowego oraz najlepsze zdjęcia.
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W
PRODUKCJI

Szklane negatywy 
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SZKLANE
NEGATYWY

SZKLANE NEGATYWY / 
GLASS NEGATIVES 
reż. Jan Borowiec
Gatunek: dokument
Język: polski, hebrajski
Gługość HD: 50 minut (ok.)
Format obrazu: 16:9 Dźwięk: 5.1
Data zakończenia postprodukcji: 2016

W 2011 roku, podczas remontu kamienicy 
w Lublinie robotnicy odnaleźli ukryty zbiór 
przedwojennych szklanych negatywów.  
Znalezisko składające się z ponad 2700 
szklanych płytek przedstawia dawnych 
mieszkańców Lublina, głównie Żydów.  
“Szklane negatywy” to opowieść o 
nieistniejącym świecie - ludziach, po których 
nie zostało nic prócz fotografii. To także 
opowieść o niezwykłym odkryciu  
tajemniczego fotografa i jego próbie 
odnalezienia ludzi, którzy pamiętają  
przedwojenne miasto. To film o odkryciu, 
które ma zapobiec odejściu lubelskich 
Żydów w zapomnienie.

O REŻYSERZE: 
Jan Borowiec - urodzony w Lublinie w 1983 r. 
Reżyser filmowy, producent, animator kultury, 
prawnik. Uczestnik master class Archidoc w La 
Fémis, absolwent programu dokumentalnego 
DOK PRO w Szkole Wajdy, Akademii Filmu i 
Telewizji w Warszawie na kierunku reżyseria 
filmowa. Twórca filmów dokumentalnych, 
edukacyjnych, reklam, a także 
krótkometrażowych filmów fabularnych, 
producent filmów  i spektakli teatralnych, 
właściciel firmy Ubi leones.
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