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OPIS FILMU 
Ta historia sprawi, że nabierzecie wiatru w żagle! Dziewczyny z „Maiden” mają wyjątkowy dar 
przekonywania, że w życiu da się pokonać wszelkie uprzedzenia i przesunąć każde granice. 
Trzymający w napięciu jak dreszczowiec, ten znakomity dokument jest opowieścią o 
kobietach, które chciały całego życia. O ich determinacji, sile i marzeniach, których nie 
zatrzymała potężna fala niechęci. 

W 1989 roku grupa upartych, odważnych, niezależnych dziewczyn stworzyła pierwszą w 
historii kobiecą załogę startującą w super prestiżowych i ekstremalnie niebezpiecznych 
regatach Whitbread Round the World Race. Zgromadziła je na jachcie „Maiden” Tracy 
Edwards: buntowniczka i uciekinierka z domu. „Dziewczyny na morzu to same problemy”. 
„Dziewczyny na statkach nadają się wyłącznie do kuchni” – słyszała od początku swojej 
wielkiej przygody z żeglowaniem. Walczyła więc nie tylko z groźnym żywiołem, ale także z 
lekceważeniem i pogardą. „Gdybym uwierzyła w to, co o mnie mówili, nigdy nie byłabym tu, 
gdzie jestem” – mówi po latach. „Nie chciałyśmy zwykłej pracy, tylko przygody!” – dodają jej 
koleżanki. Fascynujące biografie kobiet, które przetarły szlak kolejnym pokoleniom 
buntowniczek, z pewnością zainspirują współczesne poszukiwaczki przygód: dzielne córki i 
odważne matki. 

Pasjonujący, emocjonujący, jak najlepsza sportowa rozgrywka; a przy tym dostarczający 
potężnej dawki wzruszeń, film „Maiden” Alexa Holmesa dowodzi, że dla Tracy Edwards i 
pozostałych dziewczyn był to naprawdę wyścig o wszystko: o szacunek, uznanie, o należne 
kobietom miejsce – nie tylko w sporcie. Przeciwnikiem groźniejszym od oceanu (który stale 
“próbuje cię zabić”), są bowiem wszyscy ci, którzy wmawiają kobietom, że nie potrafią, że nie 
dadzą rady, że się nie nadają. A ocean? Dla kobiet jest po prostu wolnością. 



DLACZEGO WARTO OBEJRZEĆ TEN FILM? 

 #girlpower w pigułce 

 Prawdziwa historia Tracy Edwards - kobiety, która zmieniła świat 

 Film był prezentowany na najważniejszych festiwalach na świecie m.in. Sundance, 
Toronto, SXSW czy Tribeca 

 Pasjonujący dokument o temperaturze kina akcji 

 Inspiruje do działania i pokonywania własnych ograniczeń 

 Uznany przez krytyków i widzów (99% pozytywnych ocen od krytyków i 96% od 
widzów na Rotten Tomatoes; odznaka „Must see“ przyznana przez portal Metacritic) 

 

GŁOSY PRASY 
 

 Pasjonujący, inspirujący, bardzo aktualny. Przebijanie szklanego sufitu dawno nie było 

tak porywające! | Variety 

 O marzeniach i pragnieniu wolności. Nie możecie tego przegapić! | The Playlist 

 Kwintesencja kobiecej siły i determinacji! | Indiewire 

 Porywająca historia odwagi i hartu ducha! | Time Out 

 Elegancki, intrygujący i przede wszystkim radosny dokument! | The New York Times 

 Wciąga jak najwyższej klasy dramat z obsadą inteligentnych, fascynujących kobiet i 

precyzyjnie odmierzoną fabułą. | Wall Street Journal 

 „Maiden” doskonale łączy sportowy aspekt ryzyka rodem z „Free Solo” i emocjonalność 

„RBG” | Los Angeles Times 

 Inspirujący i bardzo wnikliwy! | Empire 

 Łącząc ze sobą archiwalne materiały i współczesne wypowiedzi Tracy Edwards oraz jej 

załogi, Holmes kreśli wspaniałą, pełną napięcia historię, która rezonuje na wielu 

poziomach. „Maiden” wciąga i angażuje nawet jeśli, a może przede wszystkim wtedy, gdy 

widz kompletnie nie zna się na żeglarstwie! | The Hollywood Reporter 

 

 

 

 

 

 

 



REŻYSER I BOHATERKA 

 

ALEX HOLMES 
reżyser i producent filmu „Maiden“ 
 
Laureat nagrody BAFTA, reżyser i producent 
filmów fabularnych i dokumentalnych. 
Napisał i wyreżyserował dokument dla 
telewizji ABC pt. „Lance Armstrong: Nie cofnę 
się przed niczym“, który zebrał świetne 
recenzje (m.in. słowa uznania magazynu 
Variety). Jest też współtwórcą nagrodzonych 
Emmy seriali „House of Saddam” i „Dunkirk”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACY EDWARDS 
bohaterka filmu „Maiden“ 
 
Skiperka pierwszej kobiecej załogi w historii 
wyścigu Whitbread Round The World Race. W 
1990 odznaczona przez Królową Elżbietę II 
Orderem Imperium Brytyjskiego. Jako 
pierwsza kobieta została nagrodzona tytułem 
Yachtsman Of The Year. Autorka książek oraz 
mówczyni motywacyjna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ZWIASTUN: 
 

 
 
MATERIAŁY PRASOWE: http://pliki.gutekfilm.pl/Filmy%202019/Maiden/  
 
ZDJĘCIA: http://pliki.gutekfilm.pl/Filmy%202019/Maiden/zdjecia/  

http://pliki.gutekfilm.pl/Filmy%202019/Maiden/
http://pliki.gutekfilm.pl/Filmy%202019/Maiden/zdjecia/
https://youtu.be/I98hJiZRQyM

