
 

„CZARNA OWCA” - PREMIERA Z UDZIAŁEM GWIAZD, FILM W KINACH 

JUŻ OD 13 SIERPNIA 

 

Czy z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu? Pierwsi widzowie mieli szansę 

się już przekonać, czy to znane powiedzenie sprawdza się w przypadku bohate-

rów filmu „Czarna owca”. Najnowsza produkcja TVN Grupy Discovery miała 

wczoraj, 11 sierpnia, uroczystą premierę. Prezentujemy zdjęcia z wydarzenia. 

Wśród zgromadzonej w warszawskim kinie Helios publiczności można było do-

strzec całą plejadę gwiazd. Ten wieczór należał do twórców filmu. Swoją obec-

nością zaszczycili wszyscy aktorzy wcielający się w główne postacie w filmie: 

Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Wło-

dzimierz Press, Anna Cieślak i Anna Smołowik. Obecni byli także między innymi: 

Agnieszka Woźniak - Starak, Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan, 

Ewa Drzyzga, Robert Kochanek, Kinga Sawczuk, Danny Ferreri, Marietta Wit-

kowska. 

„Czarna owca” w reżyserii Aleksandra Pietrzaka do zobaczenia w kinach od 13 

sierpnia! 



 



 



 

Zobacz zwiastun 

  

„Czarna owca” to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy 
ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eks-
plodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… 
Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie 
można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji 
rodzinnych i dojrzewania do zmian. 

Aleksander Pietrzak, reżyser: 
Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewa-
nie do bycia ojcem, próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, 
ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na za-
wsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz. To może dać nam komedio-
dramat i to – mam nadzieję – da nam „Czarna owca”. 

Anna Waśniewska, producentka: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1uMibS7MDU


 

To uniwersalna historia o drodze do dojrzałości, w której każdy z nas może się od-
naleźć. W zabawny sposób pokazuje różnice międzypokoleniowe, problemy wynika-
jące z braku komunikacji, obawy przed ukazaniem swoich prawdziwych uczuć. In-
teresowało nas pokazanie prawdy o rodzinie i różnych momentów w życiu małej 
społeczności. Śmiesznych, czasem smutnych i strasznych. Po trudnym doświadcze-
niu, które dzieliliśmy przez ostatni rok, mamy świadomość, że każdy człowiek teraz 
jest spragniony pozytywnych emocji, a tych z pewnością dostarczy film „Czarna 
owca” Alka Pietrzaka. 

Zobacz teledysk 
  
  

 „Czarna owca” 
w kinach od 13 sierpnia 2021 

Obsada: Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka,  
Anna Cieślak, Anna Smołowik i Włodzimierz Press 

Reżyseria: Aleksander Pietrzak 
Scenariusz: Bartosz Kozera 
Zdjęcia: Mateusz Pastewka 

Reżyser castingu: Marta Kownacka 
Producent: Anna Waśniewska 

Producent wykonawczy: Rafał Ulicki 
Produkcja: TVN Grupa Discovery 

KONTAKT DLA MEDIÓW: 
Agata Wojciechowska 
agata.wojciechowska@next-film.pl 
tel. 504 289 058

https://www.youtube.com/watch?v=Ea1CMe_Dn_w
mailto:agata.wojciechowska@next-film.pl

