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ZAINSPIROWANY PRZEZ AUTENTYCZNE FAKTY  

FILM  « NIEWINNE »  w reżyserii  Anne Fontaine 

 wejdzie na ekrany montrealskich kin 19 sierpnia  

Montréal, czwartek 25 lipca 2016 – Z prawdziwą satysfakcją, MÉTROPOLE FILMS  informuje, że  
zrealizowany przez Anne Lafontaine film “NIEWINNE”  będzie wyświetlany w montrealskich kinach od 
piątku 19 sierpnia.  Inspiracją do 15. filmu Anne Fontaine  były mało znane fakty, które  wydarzyły się w 
Polsce  w 1945 roku, mianowicie  zbiorowy gwałt  przez sowieckich żołnierzy 25 sióstr Benedyktynek  w 
warszawskim klasztorze. 

Polska, grudzień 1945 

Mathilde Beaulieu, młoda  studentka medycyny,  odbywa staż w organizacji Czerwonego Krzyża, który 
prowadzi akcję repartriacji ocalonych z wojny francuskich żołnierzy. Pewnego dnia, nieznana jej  polska 
siostra zakonna prosi ją o ratunek.  Pomimo początkowego wahania, Mathilde  udaje się do pobliskiego 
klasztoru, gdzie 30 zakonnic  żyje całkowicie odciętych  od świata.  Z ogromnym zdumieniem, Mathilde  
odkrywa, że  kilkanaście  sióstr, które zaszły w ciążę w dramatycznych okolicznościach,  są bardzo blisko 
rozwiązania. Stopniowo, między francuską stażystką -  ateistką i racjonalistką -  oraz Benedyktynkami,  
żyjącymi ścisle według  reguł ich powołania, nawiazują  się  nie zawsze łatwe stosunki,  które zaostrza 
jeszcze stale bliskie niebezpieczeństwo. Jednakże, Mathilde i polskie  zakonnice wspólnie odkryją  nie 
tylko ukrytą za murami klasztoru prawdę, ale również  odnajda drogę do życia… 

Reżyserka filmu  powierzyła   rolę Mathilde aktorce Lou de Laâge, nominowanej  dwukrotnie  do 
nagrody Césara (francuski odpowiednik Oscara) : najpierw w 2014 roku   w kategorii Najbardziej 
obiecującej aktorki   za rolę w filmie  Jappeloup  i rok później w kategorii Najlepszej aktorki za  rolę w 
filmie Respire w reżyserii Mélanie Laurent. Obok Lou de Laâge,   w rolach głównych filmu  wystepują 
znakomite polskie aktorki : Agata Buzek, Agata Kulesza i Joanna Kulig  oraz  francuski actor Vincent 
Macaigne (La loi de la jungle, Tonnerre).  Zdjęcia do filmu zostały w całości zrealizowane w Polsce i 
polscy twórcy byli odpowiedzialni za wizualną stronę produkcji : Joanna Macha za scenografię i 
Katarzyna Lewińska za kostiumy. 

Film “NIEWINNE” będzie wyświetlany w kinach montrealskich  od 19 sierpnia w wersji oryginalnej 
francuskiej  i  polskiej z podtytułami w języku angielskim. 
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