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Muzyka, poezja, malarstwo i film, 

czyli Kora bohaterką 20. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu 

 

 

Masterclass z Januszem Kondratiukiem i projekcja „Jak pies z kotem” oraz 

wernisaż wyjątkowej wystawy malarstwa Kory, zmarłej w ubiegłym roku 

wokalistki Maanamu, przez ostatnie lata życia mocno związanej z Roztoczem: 

to najmocniejsze punkty czwartkowego programu 20. Letniej Akademii 

Filmowej w Zwierzyńcu.  

Najnowszy film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnianych „Dziewczyn do wzięcia”, to 

pełen ironicznego humoru obraz nietypowej rodziny. Gdy starszy z braci nagle zachoruje, 

młodszy – mimo różnic i muru nieporozumień, jaki przed laty wyrósł między nimi - podejmie 

się opieki nad potrzebującym bratem. „Jak pies z kotem” oparty jest na prawdziwej historii i 

relacji braci reżyserów: samego Janusza Kondratiuka i Andrzeja, twórcy słynnej 

„Hydrozagadki”. Film pokazany będzie dziś (czwartek) wieczorem w Kinie Skarb w 

Zwierzyńcu, a po projekcji odbędzie się spotkanie pod hasłem Masterclass, czyli prawdziwa 

lekcja z mistrzem Januszem Kondratiukiem.     

Wcześniej będziemy mogli zobaczyć film dokumentalny lubelskiego reżysera i scenarzysty 

Grzegorza Linkowskiego, od lat uczestnika LAF, dyrektora Lubelskiego Funduszu Filmowego, 

„Pokonać mur”. W roku 1983 piloci ze Świdnika zaplanowali podniebną ucieczkę na 

amerykańskie lotnisko wojskowe Tempelhof w Berlinie Zachodnim. Jeden z mężczyzn zabrał 

również ze sobą swojego czteroletniego synka. „Pokonać mur” to 45-minutowy dokument 

śledczy oparty na wspomnieniach uczestników tamtych wydarzeń. Po projekcji  spotkanie z 

reżyserem.  

Więcej gości specjalnych pojawi się po pokazie filmu „Ja Ciebie też”. Najpierw powstał 

spektakl pod tym samym tytułem w reżyserii Lecha Mackiewicza, który kilka lat temu był 

przebojem Lubuskiego Teatru (premiera w 2015 r.). Spektakl doczekał się filmowej wersji. W 

Zwierzyńcu po projekcji z widzami spotka się sam reżyser Lech Mackiewicz i aktorzy: Alicja 

Stasiewicz i Aleksander Stasiewicz. 

„Tak dużo śladów, tak dużo dróg” – ten cytat jest tematem prawdziwie wyjątkowej 

wystawy, na której wernisaż zapraszamy dziś (czwartek) na 18:30 do Centrum Kultury i 

Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu (ul. Słowackiego 2). Zobaczymy wystawę malarstwa 

Kory, pochodzącego z kolekcji Kamila Sipowicza. Obrazy te powstawały w latach 2016-2018. 



 

Okazuje się, że Kora była nie tylko świetną wokalistką, ale autorką tekstów piosenek i poetką 

oraz malarką. Podczas wernisażu usłyszymy unikatowe nagrania Kory czytającej wiersze 

autorstwa Kamila Sipowicza, zaś kilka wierszy napisanych przez Korę przeczyta muzyk 

Tomasz Organek. Uczestnicy wernisażu będą mogli też zobaczyć filmy wideo m.in. z gabinetu 

czy ogrodu Kory na Roztoczu. Kuratorem wystawy jest Stefan Kornacki.  Takiego wydarzenia 

jeszcze nie było!  

Przypomnijmy, w rok po śmierci Kory w cyklu „Jest bardzo, bardzo cicho…” na Letniej 

Akademii Filmowej możemy też oglądać teledyski Maanamu i filmy, w których wystąpiła Kora 

lub do których zaśpiewała. W sobotę po projekcji „Wielkiej majówki” (1981 r.) odbędzie się 

spotkanie z Kamilem Sipowiczem. 

Świąteczny czwartek na LAF zakończy koncert zespołu Wczasy 

20. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu potrwa do niedzieli 18 sierpnia.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Krawiec 
tel. 505 119 208 
promocja@laf.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 


