Film „O zwierzętach i ludziach”
w amerykańskich kinach

Film dokumentalny „O zwierzętach i ludziach” w reżyserii Łukasza Czajki,
którego koproducentem jest Telewizja Polska, zobaczą widzowie w USA.
Pokazy filmu odbędą się 22 czerwca 2021 r. w ponad 750 amerykańskich
kinach. Dystrybucję kinową filmu prowadzi Biuro Sprzedaży i Współpracy
Międzynarodowej TVP.
Film „O zwierzętach i ludziach” opowiada historię polskiego małżeństwa
Żabińskich, którzy podczas okupacji ocalili przed śmiercią setki Polaków i Żydów.
Jan Żabiński, twórca i wieloletni dyrektor warszawskiego zoo, wraz z żoną
Antoniną w czasie wojny ukrywał na terenie opustoszałego zoo szukających
schronienia Żydów oraz żołnierzy polskiego podziemia. Goście przebywali w
prywatnym domu Żabińskich na terenie placówki i na zapleczu wybiegów dla
zwierząt nawet przez wiele miesięcy. W sumie małżeństwo dało schronienie ok.
300 osobom – dokładna liczba jest nieznana.
Z materiałów archiwalnych, fragmentów inscenizowanych wypowiedzi świadków i
ocalonych powstała niezwykła opowieść o odwadze i pasji, będąca też refleksją na

temat losu, który dzielą ludzie i zwierzęta. W filmie wykorzystane zostały
zarejestrowane rozmowy z ostatnimi żyjącymi świadkami zdarzeń, m.in. Moshe
Tiroshem, ocalałym dzięki kryjówce w zoo, a także nigdy wcześniej
niepublikowane filmy archiwalne, pokazujące rodzinę państwa Żabińskich, ich
willę oraz zoo.
Film zostanie zaprezentowany amerykańskim widzom jednego dnia, 22 czerwca
br., w około 750 kinach w USA, m.in. w największych sieciach kin, takich jak:
Regal Cinemas, AMC i Cinemark.
Organizatorem pokazów filmu w USA jest firma Fathom, jeden z czołowych
dystrybutorów kinowych w USA oraz największy dystrybutor filmów
dokumentalnych i wydarzeń live.
Dokument „O zwierzętach i ludziach” jest laureatem licznych nagród, m.in.
nagrody dla najlepszego filmu artystycznego na MFFD w Kantonie w 2019 roku,
Nagrody Specjalnej Jury Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w 2019 roku oraz
nagrody Bei Doc na Bellaria Film Festival w 2020 roku. Film został wyróżniony na
Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w 2020
roku za „artystyczne ukazanie czasów, w których ratowanie życia groziło karą
śmierci”.
Producentem filmu na podstawie scenariusza i w reżyserii Łukasza Czajki jest
Anna Wereda (Autograf). Koproducentami są: Telewizja Polska, Mazowiecki
Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Filmoteka
Narodowa – Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury, MX35.
Więcej wiadomości na stronie: https://ofanimalsandmen.com/
Informacja prasowa otrzymana z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej
w Houston.
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