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MY FRENCH FILM FESTIVAL 
 

9-ta edycja międzynarodowego festiwalu młodego pokolenia twórców kina francuskiego 

organizowanego przez uniFrance films we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie. 

Wszystkie poniższe filmy będą pokazywane w Domu Bretanii z polskimi napisami  

 

WSTĘP WOLNY! 

 

 

 

22.01. (wtorek), g.18.00 

 

Oko na delikwenta (Au poste !) 

Komedia, reż. Quintin Dupieu, 2017 | 1 godz 13 min 

Posterunek policji. Rozmowa w cztery oczy, w areszcie, między 
komisarzem policji a podejrzanym. 

 

 

 

 

 

24.01. (czwartek), g.18.00 

Guy 

Komedia dramatyczna, reż. Alex Lutz, 2017 | 1 godz 41 min 

 

Gauthier, młody dziennikarz, dowiaduje się od matki, że jest 
nieślubnym synem Guy'a Jamet'a, francuskiego piosenkarza 
słynnego w latach 60. i 90. Guy wydaje właśnie album starych 
piosenek i udaje się w objazd. Gauthier postanawia pojechad za 
nim z kamerą, by towarzyszyd mu w codziennym życiu i na 
koncertach, i nakręcid o nim film dokumentalny. 

 

 

 



 

 

30.01. (środa), g.18.00 

 

Aniołek (Gueule d'ange) 

Dramat, reż. Vanessa Filho, 2017 | 1 godz 48 min 

 

Młoda kobieta (Marion Cotillard) mieszka sama ze swoją 
ośmioletnią córką. Pewnej nocy, spotyka kogoś w nocnym 
klubie i postanawia odejśd, pozostawiając córkę na łasce 
losu... 

 

 

07.02. (czwartek), g.18.00 

 

Tak mi dopomóż Bóg (Ni juge, ni soumise) 

Film dokumentalny, reż. Yves Hinant, Jean Libon, 2016 | 1 
godz 39 min  

"Tak mi dopomóż Bóg" to pierwszy film pełnometrażowy 
cyklicznego, kultowego programu dokumentalnego 
belgijskiej telewizji, "Strip-Tease". Przez 3 lata reżyserzy 
towarzyszyli w Brukseli niezwykłej sędzinie, Anne Gruwez, 
podczas śledztw kryminalnych, przesłuchao i wizyt na 
miejscu zbrodni. To nie kino, to coś znacznie gorszego. 

Film francusko-belgijski we współpracy z  
 

 

 

 

 

Na stronie Festiwalu można oglądad on-line wszystkie filmy festiwalowe, długo- i 
krótkometrażowe. Na terenie Polski dostęp do filmów jest bezpłatny. 

 

Dom Bretanii, Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), 61-772 Poznao – 
www.dombretanii.org.pl 
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