


O FILMIE
5 lipca Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wprowadza do kin kenijsko -

niemiecką produkcję „Supa Modo”. Pełną ciepła, filmową próbę

oswojenia tematów związanych z odchodzeniem, a także opowieść o

tym jak marzenia mogą zmienić nasz los nawet w najtrudniejszych

chwilach.

Film jest obrazem życia trzech współczesnych kobiet, które mimo

wyzwań, zawsze stanowią dla siebie niezwykłe oparcie. „Supa Modo”

to budujący obraz współczesnej afrykańskiej społeczności. Pełnej już

nowoczesnych gadżetów, ale jednocześnie, wciąż bardzo tradycyjnej.

Afrykańska wioska daje wsparcie i troskę, dzieli odpowiedzialność, w

trudnych chwilach chce być blisko. „Supa Modo” to uniwersalna

lekcja solidarności, ludzkiej obecności, czułości i empatii.

Najnowszy film producentów „Pachnidła”, zdobywca Kryształowego

Niedźwiedzia na Berlinale 2018, prezentowany był również na

Festiwalu Filmowym Afrykamera.



INFORMACJE OGÓLNE

tytuł oryginalny: Supa Modo

data premiery: 5 lipca 2019

kategoria wiekowa: 9+

kraj i rok produkcji: Kenia, Niemcy 2018

gatunek: aktorski, familijny, dramat 

czas trwania: 74'



INFORMACJE OGÓLNE
Reżyseria: Likarion Wainaina

Scenariusz: Mugambi Nthiga, Silas Miami, Wanjeri Gakuru, Kamau Wandung’u, Natja

Brunckhorst Ian Masters

Zdjęcia:  Enos Olik , Volker Tittel

Scenografia: Neha Manoj Shah, Uli Hanisch, Laurika Venter

Montaż: Charity Kuria, Christian Krämer

Kostiumy: Scolastica Namwai

Makijaż: Victor Murigi

Muzyka Oryginalna: Sean Peevers

Producent: One Fine Day Films we współpracy Z Ginger Ink Films Africa I DW Akademie

Produkcja: Sarika Hemi Lakhani, Siobhain ”Ginger” Wilson, Tom Tykwer, Marie 

Steinmann-Tykwer, Guy Wilson

Dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty



OBSADA

JO KATHRYNMWIX MIKE 
Stycie Waweru Nyawara Ndambia Marrianne Nungo Johnson Gitau Chege



Jo jest nadzwyczajną dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi

mocami. Wystarczy, że się skupi i może przesuwać przedmioty i

wstrzymywać czas. Nie robi tego nigdy dla własnego widzimisię, ale

zawsze w słusznej sprawie. Korzystanie z nadprzyrodzonych mocy jest

dla małej Kenijki sensem życia i zarazem największą radością.

Umiejętności dziewczynki spędzają sen z powiek jej mamie, przecież Jo

jest chora i musi się oszczędzać.

Tymczasem starsza siostra dziewczynki, Mwix, z pomocą całej wioski

postanawia spełnić jej największe marzenie. Tak powstaje film o

superbohaterce - Supa Modo, która potrafi walczyć o sprawiedliwość,

dokładnie tak jak robi to jej idol – Jackie Chan.

OPIS FILMU



Kathryn - mama dziewczynki, nieco nadopiekuńcza, bardzo przeżywa chorobę córki. Z zawodu położna,

która wspiera kobiety i przyzwyczajona jest przyjmować nowe życie na świat, musi pogodzić się z

losem. To ona przekonuje całą społeczność wioski do pomysłu nakręcenia filmu, który ostatecznie

bardzo pomoże również jej zaakceptować życie, takie jakie jest i czerpać radość ze wspólnych chwil,

najbardziej jak to tylko możliwe.

BOHATERKI
Jo - 9-letnia dowcipna kenijka, która uwielbia filmy o superbohaterach i marzy o zostaniu jednym z

nich. Niestety cierpi na nieuleczalną chorobę, by przeżyć resztę swojego życia wśród bliskich,

opuszcza szpital i wraca do rodzinnej wioski Maweni. Największym idolem małej dziewczynki jest

Jackie Chan, plakaty z jego podobizną wypełniają pokój Jo i uruchamiają moc wyobraźni.

Mwix - starsza siostra Jo, która widzi potencjał w Jo, by stać się prawdziwym superbohaterem.

Z pomocą całej wioski postanawia spełnić największe marzenie swojej siostry, Tak rodzi się pomysł

nakręcenia filmu o małej superbohaterce - Supa Modo. Nieoczekiwanie okazuje się, że nadprzyrodzone

możliwości Supa Modo, to niekoniecznie tylko filmowa fikcja…



Film prezentowalny był w 2018 roku na FF Ale Kino 

(nominacja) oraz na FF Afrykamera.

NAGRODY

Berlinale 2018: Kryształowy Niedźwiedź Nagroda

Dziecięcego Jury Generacji Kplus - wyróżnienie

specjalne dla filmu pełnometrażowego Likarion Wainaina

FF Kino Dzieci 2018: Złoty Kwiat Paproci - Nagroda

Dziennikarzy za Najlepszy film dla Likarion Wainaina
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