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Jest lato, jest Polówka... Po raz kolejny zapraszamy Was we wspólną ﬁlmową
podróż, która potrwa aż do końca lata. W tym roku obejmie ona aż 66 ﬁlmów
fabularnych. Projekcje odbywać się będą w ośmiu klimatycznych miejscówkach na
terenie całej Łodzi, pogrupowanych w sekcje tematyczne. Codziennie po zmroku
będziemy dla Was rozkładać ekran, a Wy będziecie chłonąć unikalną atmosferę
polówkowych pokazów.

Graﬁka promująca wydarzenie: 12. LFF - Polówka 2019 , fot. mat. LFF Polówka

TME - łódzka ﬁrma, będąca globalnym dystrybutorem komponentów elektronicznych, została
sponsorem tytularnym Polówki i będzie nas wspierać przez trzy kolejne edycje festiwalu wielkie dzięki! W tym roku pożegnaliśmy się z niektórymi miejscami, ale dołączają też
zupełnie nowe, gdzie polówkowa noga jeszcze nigdy nie stanęła. Jesteśmy ciekawi, jak Wam
się spodobają. Nasz tegoroczny program to prawdziwa petarda! Gramy różnorodnie
i ciekawie. TME Polówka odbywa się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz sponsorów,
partnerów i patronów medialnych - serdeczne dzięki za wsparcie jakiego nam udzielacie! Do
zobaczenia na seansach, codziennie po zmroku, czyli po 21:00!
Lokalizacje i cykle:
Poniedziałki (od 1 lipca 2019) Miejsce: Stary Rynek (Bałuty Doły), (91-438 Łódź, Stary
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Rynek)/ cykl: Jeszcze Polska!
Zaskakujące i trzymające w napięciu, autorskie i gatunkowe. Przekonaj się, co napędza
współczesne polskie kino. Zobacz najważniejsze rodzime produkcje nagradzane
i oklaskiwane na całym świecie. „Jeszcze Polska” to oprócz najnowszych hitów także
powrót do ﬁlmograﬁi mistrzów, dlatego w ramach sekcji zapraszamy na specjalny pokaz
ﬁlmu „Tatarak”. To nie wszystko! Przed każdym seansem wybieramy najlepszą etiudę
Szkoły Filmowej w Łodzi! To Wy jesteście jurorami!
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF TME Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Wtorki (od 2 lipca 2019) Miejsce: Park im. Józefa Piłsudskiego - Park na Zdrowiu (Łódź
Polesie, Zdrowie-Mania) - Amﬁteatr/ cykl: The Best Of
Gorące tytuły, które musicie zobaczyć! W ramach sekcji „The Best of” pokażemy Wam
ﬁlmy, które w ostatnim roku cieszyły się największą popularnością zarówno w kinach,
jak i na platformach VOD. Stuprocentowe „Must see”?! Jak może być inaczej, gdy
w ramach jednej sekcji spotkają się m.in.: zwycięzca tegorocznych Oscarów „Green
Book”, najnowszy ﬁlm Woody’ego Allena, znakomita francuska komedia twórców
„Nietykalnych” czy wielki zwycięzca ubiegłorocznego Sundance „Złe wychowanie
Cameron Post”.
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie TME LFF Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Środy (od 3 lipca 2019) Miejsce: Park im. Adama Mickiewicza - Park Julianowski
(Amﬁteatr), (Łódź Bałuty, Julianów-Marysin -Rogi)/ cykl: Podaj łapę!
Kto jest największym przyjacielem człowieka? Znacie odpowiedź! Wzruszające,
podtrzymujące na duchu, zabawne i pouczające! W ramach sekcji zaprezentujemy
ﬁlmy, które traktują o miłości pomiędzy psiakiem i człowiekiem oraz jednocześnie
alarmują i zmuszają dorosłych do myślenia nad sposobem ich traktowania. W pierwszej
części wakacji stawiamy na ﬁlmy aﬁrmujące pozytywne uczucia: lojalność zwierząt,
przyjaźń między ludźmi i psami. 100% wspaniałej zabawy dla całej rodziny.
A w sierpniu? Odrobina szaleństwa, a czasami przestrogi dla młodzieży i dorosłych. Do
Parku Julianowskiego zapraszamy Was ze swoimi czworonogami.
Partnerami tej sekcji są Viva Akcja dla zwierząt oraz Psie Sucharki.
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Czwartki (od 4 lipca 2019) Miejsce: Stawy Jana (Łódź Górna, Chojny), (93-317 Łódź,
ul. Rzgowska 247)/ cykl: Wstawaj Janek!
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Wstawaj Janek to najbardziej pobudzająca tegoroczna sekcja! Będzie inspirująco i
zabawnie! Poznamy historię miłości człowieka do systemu operacyjnego, wzruszającą
historię samotnego ojca próbującego wychowywać niezwykle uzdolnioną córkę, historię
najbardziej czarującego złodzieja w historii, który rabując banki, nigdy nie zapomniał
o byciu gentlemanem.
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF TME Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Piątki (od 5 lipca 2019) Miejsce: EC1 - Łódź Miasto Kultury (90-022 Łódź, ul. Targowa
1/3)/ cykl: Transatlantyk KOSMOS / PT
W ramach wspólnej z festiwalem Transatlantyk sekcji zabierzemy widzów do innej
galaktyki. Chęć podbicia obcych światów, stanięcia na Księżycu, stworzenia warunków
do życia na Marsie towarzyszyły ludzkości od setek lat. W ramach sekcji mówimy
sprawdzam znajomym pragnieniom i lękom. W programie znajdują się zarówno
amerykańskie produkcje o potężnych budżetach i zapierających dech w piersi efektach
specjalnych, ale także kameralne ﬁlmy, w których koncept historii jest ważniejszy niż
efektowność wizualna. Kultowy "Obcy", niezapomniany "Solaris", eksplorujące temat
samotności w kosmosie "Moon" i "Pasażerowie", czy nagradzane Oscarami "Marsjanin"
i "Ukryte działania". Kosmiczne piątki na TME Polówce!
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF TME Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Soboty (od 6 lipca 2019) Miejsce: Centralne Muzeum Włókiennictwa (93-034 Łódź, ul.
Piotrkowska 282)/ cykl: STEREO
It's quite your tempo! Unikatowe brzmienia, kalejdoskop stylów muzycznych od popu,
muzykę klubową, hip-hop aż po jazz. Zaprezentujemy ﬁlmy zanurzone w świecie
muzyki, które udowodnią, że dźwięk może poruszać i inspirować, a nawet stać się
sensem życia. To propozycja dla melomanów i koneserów kina. Zobaczymy
najważniejsze produkcje oparte nie tylko o biograﬁe gwiazd, ale także o ﬁkcyjne
historie, które powstały z pasji do muzyki. Wszystkie prezentowane przez nas ﬁlmy są
wyreżyserowane przez uznanych twórców, nagradzane na międzynarodowych
festiwalach ﬁlmowych, oklaskiwane przez widzów z całego świata.
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Niedziele (od 7 lipca 2019) Miejsce: Nowa Fabryczna (90-127 Łódź, ul. Składowa 35)/
cykl: I CÓŻ, ŻE ZE SZWECJI 2
Wracamy do Skandynawii, jednej z najbardziej wyjątkowych kinematograﬁi
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europejskich, do której coraz częściej nawiązują produkcje z całego świata! Filmy
skandynawskie to prawdziwa uczta dla kinomanów. Próżno tu szukać nieuzasadnionych
efektów specjalnych! Są za to szczere dialogi i bezkompromisowe spojrzenie na
rzeczywistość. Surowy klimat i realizm pozwalają skupić się na tym, co najistotniejsze –
postaciach i uczuciach. W ramach sekcji zaprezentujemy amerykańsko-szwedzkie
adaptacje trylogii „Millenium” Stiega Larssona, poznamy wstrząsającą historię, która
wydarzyła się na wyspie Utøya, zobaczymy nagradzane w Cannes „The Square”
współczesnego mistrza Rubena Östlunda, poznamy historię Astrid Lindgren, szwedzkiej
autorki literatury dziecięcej oraz kulisy jednej z najbardziej spektakularnych rywalizacji
sportowych w ﬁlmie "Borg/McEnroe". Zapowiadają się gorące niedziele z chłodnym
skandynawskim kinem!
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF TME Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Niedziela (co 2 tygodnie) Miejsce: Hotel Cinema Residence (90-006 Łódź, ul.
Piotrkowska 120)/ cykl: Zjedz mnie!
Jedzenie to bez wątpienia ciągłe odkrywanie i jedna z największych przyjemności
ludzkości! Kiedy za gotowanie zabiera się Meryl Steep i Amy Adams możemy być
dodatkowo pewni doskonałej zabawy! Ale to nie wszystko! W ramach mini sekcji „Zjedz
mnie!” oprócz znakomitego „Julie&Julia” zobaczymy także „Ramen. Smak wspomnień”,
historię młodego kucharza, który wyrusza w kulinarną wyprawę śladami wspomnień
i smaków azjatyckiej kuchni. Na deser? Jedne z najlepszych ﬁlmów dokumentalnych
o jedzeniu. „Cały ten cukier” będący „połączeniem eksperymentu, wykładu
i komediowego skeczu” oraz „Kucharze historii”, dzięki którym przekonamy się, że
kuchnie polowe odgrywają w czasie wojen nie mniejszą rolę niż czołgi i karabiny, a
zaspokajanie apetytów żołnierzy może mieć przemożny wpływ na losy świata!
Więcej informacji i pełen repertuar na stronie LFF TME Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Repertuar czwartkowy Letniego Festiwalu Filmowego TME Polówka
lipiec 2019:
4 lipca: Her
Reż. Spike Jonze/ Produkcja: USA 2013/ Gatunek: melodramat, sci-ﬁ/ Czas: 126’
Niezwykła historia miłosna, samotny pisarz - Theodore (Joaquin Phoenix) kupuje nowy
system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby
użytkownika. Między nim, a jego systemem operacyjnym rozwija się romans... Ta
nieprawdopodobna opowieść pokazuje jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna
technologia.
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11 lipca: W ułamku sekundy (Aus dem Nichts)
Reż. Fatih Akin/ Produkcja: Francja, Niemcy 2017/ Gatunek: dramat/ Czas: 106’
W ułamku sekundy życie Katji eksploduje i rozpada się bezpowrotnie, gdy jej mąż
i kilkuletni synek giną w zamachu bombowym. Przyjaciele i rodzina w trakcie żałoby
próbują podtrzymać kobietę na duchu i zapewniają, że sprawcom zostanie wymierzona
sprawiedliwość. Jednak z czasem, gdy policja zaczyna podejrzewać o udział w zamachu
dwoje młodych neonazistów, w Katji narasta potrzeba osobistej zemsty na ludziach,
którzy odebrali jej tych, których kochała.
18 lipca: Obdarowani (Gifted)
Reż. Marc Webb/ Produkcja: USA 2017/ Gatunek: dramat/ Czas: 101’
Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie
i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka
Evelyn ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym
samym Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy
Frank może liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę
Mary, Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że
podobnie, jak wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki
w jego życiu jest darem dla niego samego.
25 lipca: Tully
Reż. Jason Reitman/ Produkcja: USA 2018/ Gatunek: dramat, komedia/ Czas: 96’
Mąż, dom i trójka dzieci! Marlo to prawdziwa superbohaterka, ale czasem nawet
superbohaterki potrzebują chwili wytchnienia. Pewnego wieczoru w drzwiach domu
Marlo zjawia się tajemnicza niania, Tully... Młoda, piękna i zwariowana opiekunka
szybko wywraca do góry nogami życie całej rodziny. Marlo musi zmierzyć się z
przebojową i pełną energii dziewczyną, która ma w sobie wszystko to, co Marlo utraciła.
sierpień 2019:
01 sierpnia: Pod ciemnymi gwiazdami (Beast)
Reż. Michael Pearce/ Produkcja: Wielka Brytania 2017/ Gatunek: dramat, thriller,
romans / Czas: 107’
Młoda dziewczyna zakochuje się w nieznajomym chłopaku, który w środku lata pojawia
się w nadmorskim miasteczku akurat, gdy zaczyna się seria tajemniczych zabójstw. Moll
odkrywa nareszcie, jak smakuje wolność oraz czym są namiętność i pożądanie. Ale
kiedy Pascal staje się głównym podejrzanym w sprawie zaginionych kobiet, którą żyją
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lokalna policja i społeczność, dziewczyna będzie musiała podjąć decyzje, od których nie
będzie już odwrotu. Od tego momentu nie zatrzyma się przed niczym, aby osiągnąć to,
czego pragnie i dowie się, do czego jest zdolna.
08 sierpnia: Gentelman z rewolwerem (The Old Man & the Gun)
Reż. David Lowery/ Produkcja: USA 2018/ Gatunek: komedia kryminalna/ Czas: 93’
To wydarzyło się mniej więcej naprawdę. Forrest Tucker wiódł bardzo uporządkowane
życie. W równie bezczelny, co sympatyczny sposób rabował banki, a kiedy czasem
powinęła mu się noga i traﬁał za kratki, uciekał z więzienia tylko po to, by dokonywać
kolejnych napadów. Dopiero gdy spotkał na swej drodze wyjątkową kobietę, znalazł
powód, by się ustatkować i schować swój rewolwer gdzieś na dno szuﬂady. Jednak
mając siedemdziesiątkę na karku trudno jest zrezygnować ze starych przyzwyczajeń.
Kiedy nadarzy się okazja, by zrobić ostatni skok, Tucker będzie musiał odłożyć
planowanie emerytury na później
15 sierpnia: Na krawędzi (Le Fidèle)
Reż. Michaël R. Roskam /Produkcja: Belgia, Francja, Holandia 2017/Gatunek: kryminał/
Czas: 130’
Kryminał z najwyższej półki napędzany zbrodnią, niebezpieczeństwem, pożądaniem i
adrenaliną, w którym reżyser zbudował trzymającą w napięciu historię o przyciąganiu
się ze sobą dwóch biegunów. Ona i on. Kobieta-rajdowiec i gangster. Urodzeni
kochankowie. „Na krawędzi” to opowieść o miłości pomiędzy Bibi i Gino wymieszana z
brutalnym światem przestępczym i skrywaną przez głównego bohatera tajemnicą.
22 sierpnia: Cudowny chłopak (Wonder)
Reż. Marjane Satrapi/ Produkcja: USA, Niemcy 2014/ Gatunek: thriller, komedia
kryminalna/ Czas: 104’
Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień
w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem
mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy
potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną
sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami,
ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy
w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potraﬁ dostrzec w Auggiem coś
więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by
obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potraﬁł udowodnić, że nie tylko twarz czyni
go kimś niezwykłym.
29 sierpnia: Jutro będziemy szczęśliwi (Demain tout commence)
Reż. Hugo Gélin/ Produkcja: Francja, Wielka Brytania 2012/ Gatunek: dramat, komedia/
Czas: 118’
12. LFF - TME Polówka 2019 | Stawy Jana [czwartki - Repertuar]

08-01-23

7/8

12. LFF - TME Polówka 2019 | Stawy
Jana [czwartki - Repertuar]

Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na Francuskiej Riwierze. Znakomicie
odnajduje się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli o ustatkowaniu się. Los ma
wobec niego jednak zupełnie inne plany. Pewnego dnia na plaży zjawia się Kristin –
jedna z jego przelotnych przyjaciółek i wręcza mu bardzo szczególny prezent. „To twoja
córka” – mówi i znika. Od tej chwili Samuel staje się pełnoetatowym samotnym tatą
maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, bardzo dobrze wie tylko skąd się biorą.
Z biegiem czasu jednak okazuje się kochającym, choć niekonwencjonalnym tatą, który
nie wyobraża sobie życia bez ukochanej córeczki. Jednak gdy Gloria ma 8 lat, na
horyzoncie niespodziewanie pojawia się Kristin, która postanawia odzyskać dziecko, a to
oznacza, że szczęśliwy świat znów stanie na głowie…
Dodatkowe informacje:
Więcej informacji o repertuarze na facebookowym wydarzeniu.
Wstęp wolny.
Wszystkie pokazy rozpoczynać się będą po godz. 21:00. W przypadku niepogody (deszcz,
silny wiatr) pokaz może zostać odwołany, o czym poinformujemy poprzez media
społecznościowe.
Niezmienne jest to, że Letni Festiwal Filmowy TME POLÓWKA ﬁnansowany jest z budżetu
Urzędu Miasta Łodzi, któremu dziękujemy za trwające już od 12 lat zaufanie i wsparcie.
Organizator: TME Polówka
Mecenas: Urząd Miasta Łodzi, Łódź Miasto Filmu UNESCO
Czas i miejsce:
4,11,18,25 lipca i 1,8,15,22,29 sierpnia 2019
Stawy Jana (Łódź Górna, Chojny; 93-317 Łódź, ul. Rzgowska 247)
93-317 Łódź, ul. Rzgowska 247
---www.tmepolowka.com
https://www.facebook.com/tmepolowkaLFF/
www.instagram.com/tme_polowka/
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