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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.

Zdjęcie promujące wydarzenie: 12. LFF - Polówka 2019 | Park na Zdrowiu [wtorki - Repertuar] , 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 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 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 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 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 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 Polówka i na facebookowym
wydarzeniu.
Repertuar wtorkowy Letniego Festiwalu Filmowego Polówka
lipiec 2019:
2 lipca: Trzy billboardy za Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Reż. Martin McDonagh/ Produkcja: USA, Wielka Brytania 2017/ Gatunek: dramat,
komedia/ Czas: 115’
Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes
upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy.
Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice
reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz,
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skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama
Willoughby’ego. Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon –
niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do
przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza
się w otwartą wojnę.
9 lipca: Złe wychowanie Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post)
Reż. Desiree Akhavan/ Produkcja: USA 2018/ Gatunek: dramat/ Czas: 90’
Chloë Grace Moretz jako nastolatka, którą opiekunowie umieszczają w ośrodku
zajmującym się nawracaniem młodzieży. W przypadku Cameron "grzechem" był romans
z najlepszą przyjaciółką. Szefem ośrodka jest "nawrócony" gej, który choć pełen
dobrych intencji nie widzi, że jego podopieczni mają problem przede wszystkim
z samoakceptacją. Cameron poznaje na miejscu nieco nadgorliwą Erin oraz dwa wolne
duchy - Adama i Jane Fondę. Razem próbują znaleźć sobie miejsce w nowym domu i nie
zwariować. Podpatrując dole i niedole pensjonariuszy, poznajemy też wydarzenia, które
doprowadziły Cameron do tego miejsca.
16 lipca: The World is Yours
Reż. Romain Gavras/ Produkcja: Francja 2018/ Gatunek: komedia kryminalna/ Czas:
100’
François to drobny dealer narkotyków. Chłopak chce rzucić dotychczasowe, ryzykowne
zajęcie, by założyć mały, i co ważne, legalny biznes w Algierii. Potrzebne mu są jednak
pieniądze, zwłaszcza że matka przegrała wszystkie jego oszczędności w kasynie.
François zostaje zmuszony do powrotu na przestępczą ścieżkę. Z pomocą eksdziewczyny, której miłość chce na nowo zdobyć, kumpla gangstera o ﬁlozoﬁcznym
podejściu do życia (Vincent Cassel) i mamuśki - oszustki (Isabelle Adjani), podejmuje
ostatnie zlecenie, które ma odmienić jego życie. Gangsterzy, silne kobiety, dużo akcji
i jeszcze więcej humoru!
23 lipca: Na karuzeli życia (Wonder Wheel)
Reż. Woody Allen/ Produkcja: USA 2017/ Gatunek: dramat/ Czas: 101’
Historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney
Island w latach 50. ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie, była aktorka Ginny
(Kate Winslet) pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż Humpty (Jim Belushi) jest operatorem
karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny ratownik, który marzy o karierze
dramatopisarza. Carolina natomiast jest marnotrawną córką Humpty'ego, która w domu
ojca szuka schronienia przed gangsterami.
30 lipca: Nasze najlepsze wesele (Le sens de la fête)
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Reż. Olivier Nakache, Éric Toledano/ Produkcja: Francja 2017/ Gatunek: komedia / Czas:
117’
Max jest właścicielem uznanej ﬁrmy weselnej. Przez 30 lat zaplanował i zorganizował
setki imprez, ale po drodze utracił cały zapał do pracy. Na wewnętrzne dylematy nie ma
jednak czasu, bo oto nadchodzi wielki dzień Pierre’a i Heleny. Para zakochanych
postanawia wziąć ślub w romantycznych wnętrzach XVII-wiecznego zamku. Zatem Max,
jak przystało na profesjonalistę, bierze się do działania. Rekrutuje kelnerów, kucharzy
i pomywaczki. Poleca fotografa, zatrudnia zespół muzyczny, a nawet osobiście zajmuje
się aranżacją kwiatów. Jednym słowem robi wszystko, by wielka impreza odniosła
równie wielki sukces. Niestety, seria nieprzewidzianych zdarzeń wywraca misterny plan
do góry nogami, a wesele marzeń z godziny na godzinę zamienia się w katastrofę
stulecia. Czy Max i jego ludzie zdołają opanować sytuację, zanim będzie za późno?
sierpień 2019:
06 sierpnia: Green Book
Reż. Peter Farrelly/ Produkcja: USA 2018/ Gatunek: dramat, komedia/ Czas: 130’
Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia
się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają
w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich
wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie
i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich
łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem
nieprawdopodobnej przyjaźni.
13 sierpnia: I tak cię kocham (The Big Sick)
Reż. Michael Showalter/ Produkcja: USA 2017/ Gatunek: komedia romantyczna/ Czas:
119’
Ta historia wydarzyła się naprawdę: mężczyzna z kapitalnym poczuciem humoru
i konserwatywną rodziną na głowie spotkał przypadkiem nowoczesna dziewczynę, która
miała dosyć związków. I choć dzieliło ich prawie wszystko, to właśnie w sytuacjach
pozornie bez wyjścia życie potraﬁ pokazać swoje najzabawniejsze oblicze i udowodnić,
że nigdy nie należy tracić nadziei.
20 sierpnia: Gra o wszystko (Molly's Game)
Reż. Aaron Sorkin/ Produkcja: USA 2017/ Gatunek: biograﬁczny, dramat/ Czas: 140’
Młoda, piękna i wszechstronnie utalentowana. Kochała ryzyko i nie bała się gry
o wszystko. Światowej klasy zawodniczka w narciarstwie alpejskim, która fortunę
zdobyła nie dzięki nartom, a dzięki kartom. Molly Bloom przez 10 lat prowadziła
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najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA. Gościła gwiazdy Hollywood,
największe postaci światowego biznesu, a także bossów rosyjskiej maﬁi. Pod jej dachem
wygrywano miliony i tracono fortuny. Poznała tajemnice najpotężniejszych tego świata.
Gdy sądziła, że zdobyła wszystko, do jej drzwi zapukało FBI. Zagrożona wieloletnim
więzieniem, utratą dorobku życia, po raz kolejny postanowiła podjąć walkę. Tym razem
jej jedynym sprzymierzeńcem okazał się adwokat, który jako pierwszy poznał prawdziwe
oblicze Molly Bloom.
27 sierpnia: Źle się dzieje w El Royale (Bad Times at the El Royale)
Reż. Drew Goddard/ Produkcja: USA 2018/ Gatunek: thriller/ Czas: 141’
Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się
w El Royale, nie cieszącym się dobrą sławą, na wpół zrujnowanym hotelu nad jeziorem
Tahoe, na granicy stanów Nevada i Kalifornia. W ciągu jednej brzemiennej w skutki nocy
każdy z nich stanie w obliczu szansy na odkupienie… zanim nie rozpęta się prawdziwe
piekło.
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:
2,9,16,23,30 lipca i 6,13,20,27 sierpnia 2019
Park im. Józefa Piłsudskiego - Park na Zdrowiu (Łódź Polesie, Zdrowie-Mania)
---www.tmepolowka.com
https://www.facebook.com/tmepolowkaLFF/
www.instagram.com/tme_polowka/
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