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Czołówka 
Reżyseria: 

Benedikt Erlingsson      
Scenariusz: 

Benedikt Erlingsson 

Ólafur Egilsson        
Produkcja:  

Francja, Islandia, Ukraina      
Czas trwania: 

101 min.  
Obsada: 

Halldóra Geirharðsdóttir - 
Halla / Ása  
Jóhann Sigurðarson - 
Sveinbjörn  
David Thor Jonsson - Pianista 
/ Akordeonista  
Magnús Trygvason Eliassen - 
Perkusista  
Omar Gudjonsson - 
Suzafonista  

  
  
OPIS FILMU: 
W ciągu dnia Halla jest pozytywnie 
nastawioną do otoczenia dyrygentką 
chóru w małym islandzkim 
miasteczku. Po godzinach jednak 
kobieta przemienia się w prawdziwą 
superbohaterkę. Nikt nie wie, że jako "Kobieta z gór" prowadzi walkę o dobro Islandii. Jej 
przeciwnikiem jest olbrzymi koncern, który próbuje wyeksploatować środowisko na wyspie. 
Halla, jak na wojowniczkę z krwi i kości przystało, nie cofnie się przed niczym w walce, 
która z każdym dniem przybiera na brutalności. Czy jej ideały wystarczą, żeby pokonać 
potężnego wroga? Czy samotna Kobieta z gór uchroni dziewiczą Islandię przed jarzmem 
cywilizacji?  
  
O FILMIE: 
"Kobieta idzie na wojnę" to drugi film Islandczyka Benedikta Erlingssona, reżysera 
obsypanego nagrodami filmu „O koniach i ludziach” (nagroda za najlepszy debiut reżyserski 
na MFF w San Sebastian, 5 Nagród Edda). „Kobieta idzie na wojnę” w ubiegłym roku 
zelektryzowała publiczność festiwalu w Cannes, otrzymując Nagrodę Stowarzyszenia 
Autorów, Reżyserów i Kompozytorów (SACD), a następnie została uznana za Najlepszy 

 

https://www.filmweb.pl/person/Magnús+Trygvason+Eliassen-2650083
https://www.filmweb.pl/person/Omar+Gudjonsson-2650084
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Europejski Film Roku, wygrywając Nagrodę Lux. Występująca w głównej roli Halldóra 
Geirharðsdóttir nominowana była do nagrody dla Najlepszej Europejskiej Aktorki, 
konkurując z Joanną Kulig. 
Zachwycona filmem Erlingssona amerykańska aktorka i reżyserka Jodie Foster nie tylko 
nabyła prawa do amerykańskiego remake'u, ale ogłosiła, że sama go wyreżyseruje i wcieli się 
w główną rolę! "Zafascynowała mnie ta bohaterka. To silna kobieta, która walczy 
o środowisko i potrafi zaryzykować wszystko, żeby postąpić tak, jak uważa za słuszne” – 
stwierdziła Foster. Amerykańska gwiazda doceniła też obecny w filmie „fascynujący miks 
humoru i emocji”. 
 
GŁOS PRASY: 
Mądry, pozytywny i zabawny film, poruszający palące globalne problemy? Drugiego 
takiego nie znajdziecie!  

- Jay Weissberg, Variety 
 
Halldora Geirharðsdóttir jest rewelacyjna – ma w sobie równie dużo z Toma Cruise’a 
z Mission Impossible, co z subtelnej głębi Liv Ullmann czy Grety Garbo 

- Mark Kermode, The Observer 

 
Halla to bez wątpienia jedna z najsilniejszych i najbardziej inspirujących bohaterek tego 
roku 

- Nikki Baughan, Sight and Sound 
 
Twórcom tego filmu dokonali niemożliwego – zrobili crowd pleaser o zmianie 
klimatycznej! 

- Eric Kohn, Indiewire 

 
Oryginalny, trafny i wizualnie olśniewający 

- Jordan Mintzer, Hollywood Reporter 

 
 

 
Na podstawie materiałów: 
http://www.kinoinfo.pl/film.jsp?f=8078 
https://www.filmweb.pl/film/Kobieta+idzie+na+wojn%C4%99-2018-808026 
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