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FESTIWAL ORŁY 2023 

FESTIWAL FILMÓW-KANDYDATÓW 

DO POLSKICH NAGRÓD FILMOWYCH 

 
Od 9 stycznia do 3 lutego 2023 roku zapraszamy do kina Iluzjon Filmoteki Narodowej – Instytutu 

Audiowizualnego na Festiwal Filmów-Kandydatów nominowanych do Polskich Nagród Filmowych 

Orły 2023. Podczas Festiwalu będzie można poznać lub przypomnieć sobie filmy ubiegające się  

o nagrody. Po wieczornych seansach odbywać się będą spotkania z twórcami kandydujących filmów. 

 

Polska Akademia Filmowa po raz 25. przyznawać będzie nagrody dla najlepszych, polskich filmów, 

które w mijającym roku mogliśmy oglądać w kinach. Uroczysta 25. gala Polskich Nagród Filmowych 

Orły 2023 odbędzie się 6 marca 2023 roku.  

  

 

 

Festiwal Orłów 2023 zainauguruje w tym roku obsypany nagrodami na międzynarodowych festiwalach 

oraz nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Odkrycie Roku film Dmytro 

Sukholytkyy-Sobchuka pt. „Pamfir”.  

Po festiwalu członkinie i członkowie Akademii wskażą swoich faworytów spośród około 120 filmów 

fabularnych i dokumentalnych. W programie Festiwalu Orłów 2023 znajdą się filmy, które miały 

premierę i dystrybucję kinową w tym roku. Widzowie oraz członkinie i członkowie Polskiej Akademii 

Filmowej będą mieli okazję po pokazach spotkać się i porozmawiać z twórcami takich hitów, jak:  
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„Inni ludzie”, „Kobieta na dachu”, „Chrzciny”, „Orzeł. Ostatni patrol”, „Orlęta. Grodno ‘39”, „Słoń” oraz 

„Chleb i sól”, a także głośnych dokumentów „Anioły z Sindżaru”, „Pisklaki” czy „Syndrom Hamleta”.  

 

Tytuły filmów i nazwiska twórców Nominowanych do Orłów 2023 zostaną ogłoszone 8 lutego,  

po zakończeniu festiwalu. Nazwisko Laureata Orła 2023 Za Osiągnięcia Życia zostanie ogłoszone  

na spotkaniu z Nominowanymi 1 marca. 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram seansów oraz spotkań z twórcami. 

 

Pełna informacja o seansach w Kinie Iluzjon oraz możliwość zakupu biletów znajduje się na stronie 

kina: http://www.iluzjon.fn.org.pl/cykle/info/1438/orly-polskie-nagrody-filmowe-2023.html  

Zapraszamy serdecznie! 
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