
Szanowni Państwo, 

   Jak co roku o tej porze mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję Tygodnia Filmu Polskiego, tj. 
festiwalu filmowego, który trwa w istocie prawie miesiąc, a swoją nazwę ze słowem „tydzień” zawdzięcza 
długoletniej tradycji. Podczas tegorocznej edycji festiwalu wyświetlonych będą pięć filmów pełnometrażowych, 
które  – z jednym wyjątkiem – pojawiły się na ekranach polskich kin w ubiegłym lub bieżącym roku: „Loving Vincent” 
Doroty Kobieli i Hugha Weichmanna (pierwszy na świecie pełnometrażowy malowany film animowany – jego 
premiera w Polsce odbędzie się 6 października), „Zaćma” Ryszarda Bugajskiego (autora „Przesłuchania”), ostatni film 
Andrzeja Wajdy – „Powidoki”, prezentowany w ramach retrospektywy zmarłego w ubiegłym roku Andrzeja Wajdy 
film „Panny z Wilka” oraz  „Bikini Blue” Jarosława Marszewskiego. Bliższe opisy prezentowanych filmów dostępne są 
w załączonym zaproszeniu na pokazy. Projekcje filmów odbędą się w 8 miastach: Helsinkach, w kinie K-13 
(tradycyjnie w pierwszym tygodniu października, codziennie od poniedziałki do piątku); Oulu, Tampere (po 5 
pokazów), Lahti (po 3 pokazy), Joensuu, Turku, Seinäjoki i Hanko (po 2 pokazy). 

Filmy festiwalowe będą pokazywane w poszczególnych miastach Finlandii wg następującego grafika: 

- „Loving Vincent” Helsinki: 2.10, Turku: 10.10, Oulu: 14.10, Lahti: 14.10, Tampere: 20.10, Hanko: 30.10; 

- „Zaćma”:  Helsinki: 3.10, Seinäjoki: 6.10, Oulu: 15.10, Joensuu: 21.10, Joensuu: 22.10, Tampere: 23.10; 

- „Powidoki” – Helsinki: 4.10, Turku 7.10, Oulu: 11.10, Lahti: 15.10, Tampere: 26.10, Hanko: 29.10; 

- „Panny z Wilka” – Helsinki:  5.10, Oulu: 12.10, Lahti: 13.10, Tampere: 21.10, Joensuu: 22.10; 

- „Bikini Blue” – Helsinki: 6.10, Seinäjoki: 5.10, Oulu: 13.10, Turku: 17.10, Tampere: 25.10. 

   Z reguły wszystkie filmy festiwalowe prezentowane są w jednym kinie w danym mieście, np. w Turku jest to kino 
Logomo, w Oulu – Studio, a w Tampere – Niagara.  

   Program festiwalu znajduje się na stronie współorganizatora festiwalu – Związku Towarzystw Finlandia-Polska: 
http://www.suomi-puola.net/elokuvaviikko. 

   Filmy wyświetlane są w wersji polskiej z napisami w języku angielskim; film „Loving Vincent” wyświetlany jest w 
języku angielskim.  

   Serdecznie zapraszam na projekcje polskich filmów w ramach festiwalu i zachęcam do zabrania ze sobą Państwa 
polskich, fińskich i zagranicznych przyjaciół. 

 Z poważaniem, 

 Piotr Chmiel,  Konsul RP  

Ambasada RP w Helsinkach 
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