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Swoją wizytę na „Lecie z Muzami” 
zapowiedzieli także:













Program festiwalu

10:00    SŁUDZY |  Kino Orzeł
                           (Servants, Słowacja/Rumunia/Czechy/Irlandia 2020, 80’)
                           REŻYSERIA: Ivan Ostrochovsky. OBSADA: Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov

13:00   ODWYK | Kino Orzeł 
                           (Polska 2011, 23’)

                          POKÓJ 
                           (Polska 2021, 19’)
                           REŻYSERIA: Krzysztof Jankowski. OBSADA: Wojciech Solarz

                     Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu 

16:00   1970 | Kino Orzeł
                           (Polska 2021, 70’)
                           REŻYSERIA: Tomasz Wolski, PRODUKCJA: Anna Gawlita 

                     Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu 

19:00   BIAŁY POTOK |  Kino Orzeł
                           (Polska 2021, 79’)
                           REŻYSERIA: Michał Grzybowski. OBSADA: Marcin Dorociński, Agnieszka Dulęba-Kasza, Dobromir Dymecki

                     Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu 

00:00   GREASE | Musical w plenerze Plac Wolności   |
                           (USA 1978, 110’)
                           REŻYSERIA: Randal Kleiser. OBSADA: John Travolta, Olivia Newton-John

           SOBOTA, 17 LIPCA 2021

Osadzony w realiach zimnej wojny, pasjonujący czarny kryminał opowiada o 
zderzeniu wiary i ideologii oraz o potężnej sile manipulacji, po którą sięgają 
zarówno słudzy Boga, jak i słudzy systemu.

Krótkometrażowy film oparty na anegdocie z życia Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Gałczyński (Wojciech Solarz), przebywa na przymusowym 
leczeniu odwykowym (początek lat 50). Jedna wizyta poety u doktora 
prowadzącego wywraca do góry nogami dotychczasowe porządki panujące na 
oddziale odwykowym szpitala psychiatrycznego.

Łącząc archiwalne zdjęcia z niedawno odkrytymi zapisami rozmów ówczesnych 
decydentów (którzy ożywają na ekranie dzięki animacjom), reżyser tworzy 
całościowy obraz protestów.

                           REŻYSERIA: Krzysztof Jankowski. OBSADA: Wojciech Solarz

Ekranizacji opowiadania "Podróż VII" ze słynnych "Dzienników gwiazdowych" 
Stanisława Lema. "Pokój" to film będący zręcznym mariażem komedii i kina sci-fi, 
w którym pierwsze skrzypce gra oczywiście miotający się na planie, "rozmnożony" 
komputerowo Wojciech Solarz.

Zależności uczuciowe i finansowe oraz niewinne z pozoru kłamstwa nakręcają 
spiralę nieporozumień. Emocje sięgają zenitu. Na dodatek w małżeński spór 
angażują się windykatorzy, policja oraz wścibski sąsiad. Chaos narasta…

Kultowa filmowa wersja niezwykle popularnego musicalu. Przebojowy obraz 
przyniósł ogromną sławę odtwórcom głównych ról: dwukrotnie nominowanemu 
do Nagrody Akademii Johnowi Travolcie oraz Olivii Newton-John. Film zachwyca 
pod każdym względem, składając hołd niezapomnianej epoce narodzin 
rock'n'rolla.

Darmowe wejściówki 
do odebrania w kasie 
NDK na trzy godziny 
przed wydarzeniem.
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22:00   1800 GRAMÓW |  Kino Orzeł
(Polska 2019, 100’)
REŻYSERIA: Marcin Głowacki. OBSADA: Magdalena Różczka, Piotr Głowacki, Roma Gąsiorowska
To historia niezwykłej kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Ewa szuka 
nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, 
potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Na swojej 
drodze spotyka niezwykłe dzieci i wielu dorosłych, których losy pragnie połączyć.
Seans filmu poprzedzi spotkanie z Romą Gąsiorowską.









(Polska 2019, 100’)
REŻYSERIA: Marcin Głowacki. OBSADA: Magdalena Różczka, Piotr Głowacki, Roma Gąsiorowska

1800 GRAMÓW

Seans filmu poprzedzi spotkanie z Romą Gąsiorowską.


