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Już po raz dziewiętnasty nad Olzę zjadą się miłośnicy kina środkowo-
europejskiego, a Cieszyn i Czeski Cieszyn zamienią się w stolicę polsko-

czeskiej kinematografii.

Kino na granicy

Długi majowy weekend, jak co roku, 
warto spędzić w  tym niesamowi-
tym mieście, niegdyś będącym sto-

licą Księstwa Cieszyńskiego, a obecnie po-
dzielonym już tylko umowną granicą pań-
stwową. Wszystko za sprawą XIX Przeglądu 
Filmowego „Kino na Granicy”. Jedno z naj-
bardziej rozpoznawalnych wydarzeń filmo-
wych i  jedyne, które odbywa się w jednym 
mieście, ale w dwóch krajach. Koncentrując 
się na wysokiej klasy XI muzie, zobaczyć tu 
można klasyki kina polskiego i  czeskiego 
oraz najnowsze produkcje - w sumie ponad 
100 filmów. Projekcjom filmowym towarzy-
szy szereg dodatkowych wydarzeń takich jak 
koncerty, wernisaże czy spotkania z twórca-
mi. W  tym roku swoją obecność podczas 
„Kina na Granicy” potwierdzili m.in. bo-
haterowie retrospektyw - Karolina Gruszka, 
Allan Starski, Milan Lasica oraz Karel Ro-
den. Wśród gości pojawią się także twórcy 
najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy, 

m.in.: Dorota Kolak, Izabela Kuna, Arka-
diusz Jakubik czy Maria Sadowska, którzy 
spotkają się z widzami przy okazji projekcji 
takich filmów jak: Sztuka kochania, Powi-
doki, Wołyń, Maria Skłodowska-Curie czy 
Zjednoczone Stany Miłości. W programie nie 
zabraknie również najnowszych produkcji 
z  Czech i  Słowacji - Bába z  ledu (Bohdan 
Sláma), Masaryk (Julius Ševčík) czy Piata 
lod (Iveta Grófová).

Oczywiście mocne i  ambitne kino nie 
obejdzie się bez aktualnych tematów. Zarów-
no cykl Buntownicy i  Chuligani jak i  Emi-
granci będą okazją do wywołania ożywionej 
dyskusji. Jednocześnie pokazując oba pro-
blemy, także z perspektywy czasu i  różnych 
narodowości. Dla zrównoważenia jedna z fe-
stiwalowych sekcji będzie poświęcona mo-
dzie. Jak mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor 
programowy „Kina na Granicy“: - Chcemy 
pokazać, że moda, oryginalne stylizacje, kroje 
i fasony towarzyszyły kinu od zawsze.

https://www.facebook.com/
silesiasmile/

Kiedy?
28 kwietnia – 3 maja

Gdzie?
Cieszyn – Cesky Tesin

Co? 
„Kino na Granicy“ – jedyny w swo-
im rodzaju, międzynarodowy festi-
wal kinematografii

SzCzeGóły na Stronie:
www.kinonagranicy.pl
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