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Zapraszamy na pokaz specjalny pełnometrażowego ﬁlmu fabularnego pt. PO MIŁOŚĆ / POUR
L’AMOUR.
W wybranych miastach w Polsce odbywa się prapremiera ﬁlmu wraz ze spotkaniem z
reżyserem tego obrazu, Andrzejem Mańkowskim. Do tego grona dołączyło właśnie Barczewo.
Projekcja ﬁlmu:
26 listopada 2021 roku, godz. 18.00
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15
Pokaz zakończy spotkanie i rozmowa z reżyserem.
Bilety w cenie 20 zł dostępne są w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie od 10
listopada, w godz. 7.00 – 15.00
>>> link do zwiastuna:
https://www.youtube.com/watch?v=0KtB8Djx4tQ&t=3s
Kameralny dramat psychologiczny, którego akcja rozgrywa się współcześnie na polskiej wsi.
Emocjonujący koktajl z alkoholu i miłości, wzmocniony odwiecznym wezwaniem „nigdy się nie
poddawaj!”.
Marlena (47 l.) zmaga się z poważnym kryzysem małżeńskim wywołanym przez alkoholizm jej
męża Zbigniewa (50 l.). Za pośrednictwem Internetu poznaje Senegalczyka Bruna (47 l.),
który przywraca Marlenie poczucie własnej wartości i kobiecości. Okazuje się jednak, że
mężczyzna ma wobec niej nieco inne zamiary niż stworzenie związku.
Film dotyka problemu przemożnego dziś wpływu nowych technologii na życie ludzi.
Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym reżysera.
REALIZATORZY:
obsada: Jowita Budnik, Artur Dziurman, Patrycja Ziniewicz, Mamadou Ba, Andrzej Gałła, Lech
Dyblik
scenariusz i reżyseria: Andrzej Mańkowski
zdjęcia: Sławomir Witek
scenograﬁa i kostiumy: Ewa Woźniak
charakteryzacja: Magda Dusza
dźwięk: Piotr Pastuszak
montaż: Andrzej Mańkowski
muzyka: utwory Jean’a-Philippe’a Rameau, Gabriela Fauré, Tomasza Baucia i Tomasza
Stroynowskiego
postprodukcja dźwięku: Marcin Kowalczyk
korekcja barwna: Sławomir Witek
reżyser castingu: Beata Hrycyk-Mańkowska
produkcja: HOP! Media
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producent: Beata Hrycyk-Mańkowska
koprodukcja: Telewizja Polska SA
kierownik produkcji: Izabela Żerańska
współﬁnansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
dystrybucja: HOP! Media
Na projekcji ﬁlmu obowiązuje nakaz zakrywania nosa oraz ust.
Bilety w cenie 20 zł dostępne są w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie od 10
listopada, w godz. 7.00 – 15.00
>>> link do zwiastuna:
https://www.youtube.com/watch?v=0KtB8Djx4tQ&t=3s

