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Co najmniej od momentu, gdy Görlitz zdobyło nagrodę
dla najlepszej Europejskiej Lokalizacji Filmowej Dekady, miasto oficjalnie awansowało do pierwszej ligi
światowych lokacji filmowych. Kręcono tu m.in. nagrodzonego Oscarem® „Lektora“ z Kate Winslet oraz
„Grand Budapest Hotel“ Wesa Andersona, a także
sceny do filmu „Bękarty wojny“ Quentina Tarantino.
Od lat 50. miasto regularnie służy jako plan filmowy.
Trudno się temu dziwić, skoro filmowcy mają tu do
dyspozycji gotową scenografię, którą tworzy zachowana architektura niemal wszystkich epok.

większego wrażenia. Szczególnie VIP-y bardzo to sobie cenią. Emma Thompson, która gościła w mieście
nad Nysą w związku z adaptacją powieści „Każdy
umiera za siebie“, podkreślała: „Görlitz jest bardzo
spokojne, a jego mieszkańcy niezwykle przyjaźni.“
Skorzystajcie z każdej nadarzającej się okazji, by
porozmawiać z mieszkańcami Görlitz. Wielu z nich
pracowało bowiem w ważnych produkcjach w roli
statystów i statystek. Chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami zdobytymi na planie filmowym,
czy w kontaktach z celebryt(k)ami. I nie mniej
chętnie opowiadają o miejscach, gdzie kręcono
filmowe sceny.

Szczególnie w ostatnich latach filmowcy z całego
świata regularnie korzystali z tego przywileju.
Nakręcono tu ponad 100 niemieckich i międzynarodowych filmów, przez co miasto zyskało przydomek „Görliwood®“. Nowy Jork, Berlin, Monachium,
Frankfurt, Paryż, Heidelberg – Görlitz grało już w filmach każde z tych miast. W popularnym niemieckim
serialu kryminalnym „Wolfsland“, Görlitz odgrywa
nawet główną rolę.
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W kontaktach z gwiazdami Görlitz to prawdziwy profesjonalista. Nawet trwająca wiele miesięcy obecność
licznej ekipy filmowej podczas produkcji „Grand
Budapest Hotel“, nie wywarła na mieszkańcach
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Najważniejsze Przystanki
lokacje
Walk of
filmowe
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Miasto jest gwiazdą.
Dzięki ofercie Walk of Görliwood® od 2020 roku
fan(k)i kina mogą krok po kroku odkrywać filmowe
miasto. Na wielu przystankach, usytuowanych na
starówce i przedmieściu, zaprojektowane tematycznie witryny dają wgląd za kulisy filmowego miasta. Pokazują m.in. plan zdjęciowy filmu „Zakochany Goethe“, odnoszą się do aspektów historii kina
w Görliwood, takich jak „Grand Budapest Hotel”,
czy też dają wgląd w najbardziej charakterystyczne lokalizacje filmowe. Krok po kroku dodawane
będą kolejne przystanki. Spacer po Görlitz można
wspaniale połączyć z wizytą w miejscach, w których
kręcone były filmy.
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chany Goethe” czy „W 80 dni dookoła świata”,
dramatów wojennych, jak „Złodziejka książek” czy
„Bękarty wojny”, a także filmów fantasy, jak „Uczeń
czarnoksięznika”. Popularnymi miejscami kręcenia
filmów są także budynek Brązowego Jelenia, cmentarz św. Mikołaja, dworzec kolejowy i dom towarowy
na Demianiplatz. Szczegółowe informacje na temat
plenerów i obiektów z najważniejszych produkcji
ostatnich lat znajdują się w naszej filmografii.

Najpiękniejsze
lokalizacje filmowe
Producenci filmowi i poszukiwacze lokacji znajdują
w zespole architektonicznym miasta odpowiednie
tło dla wielu różnych historii i gatunków filmowych. Najbardziej wszechstronne z tych miejsc
to z pewnością Górny Rynek. Służył już jako sceneria do historycznych filmów, takich jak „Zako-
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Na tropie gwiazd
filmowych
Certyfikowane oferty turystyczne Görliwood®
zapraszają na wycieczkę po mieście filmowym.
Możecie wybrać spośród bogatej oferty: wycieczki
objazdowej, wycieczki pieszej i oprowadzania z przewodnikiem po lokacjach filmowych. Wszystkie oferty
są obecnie dostępne tylko w języku niemieckim.
Grupy mogą zarezerwować wycieczkę po mieście
„Görliwood® - lokalizacje filmowe” w języku polskim
i angielskim.
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Ekskluzywna kolekcja Görliwood towarzyszy
wszystkim fan(k)om filmu także na co dzień
w domu. Wszystkie pamiątki zostały wyprodukowane we współpracy z partnerami regionalnymi i są
dostępne w Informacji Turystycznej w Görlitz oraz
w internecie.
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Pamiątki z
filmowego miasta

Bilety oraz informacje o cenach i terminach można
uzyskać w Informacji Turystycznej w Görlitz oraz
online na stronie: goerlitz-miasto.pl/Podroz-doGoerliwood.html
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Informacja Turystyczna – Görlitz Information
Obermarkt 32, 02826 Görlitz
Tel.: +49 3581 4757 0, www.goerlitz-miasto.pl
witamy@europastadt-goerlitz.de
poniedziałek - piątek: 9.30 - 17.00
sobota/niedziela/święta: 9.30 - 14.30
(w sezonie godziny otwarcia są dłuższe)

Co roku na styku trzech granic Polski, Czech
i Niemiec odbywa się Nyski Festiwal Filmowy.
Już od 2004 roku festiwal jest okazją do spotkania dla młodych twórców i twórczyń filmowych
ze wszystkich trzech krajów. Przez pięć dni festiwalu wyświetlanych jest ponad 100 filmów,
mają miejsce liczne wystawy, odczyty, koncerty
i imprezy. Filmy prezentowane są w dwudziestu
różnych miejscach nad Nysą, również w kinach
studyjnych w Görlitz i Zgorzelcu.
www.neissefilmfestival.net/pl
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