
Warszawa, 9 marca 2007

I Przegląd Filmów Wietnamskich 
„Kino w pięciu smakach”

30 marca – 1 kwietnia 2007,
Kino Muranów, Warszawa

Informacja prasowa

Przedstawiamy kolejne dwa „smaki” Przeglądu.

Smak gorzki

Jesienna podróż
oryg.: Vuot song
ang.: Journey from the Fall

fabularny, USA, Tajlandia,  2006 rok, 135 minut

Reżyseria: Ham Tran
Scenariusz: Ham Tran
Muzyka: Christopher Wong
Zdjęcia: Julie Kirkwood, Guillermo Rosas
Obsada: Long Nguen, Diem Lien, Kieu Chinh, Nguen Thai Nguen

Nagrody, festiwale: 
* Sundance 2006, 
* Amazonas International Film Festival, Brazil'2006, Grand Jury Prize 
* Milano International Film Festival '2006 – najlepszy film



Film otwiera XV-wieczna legenda o królu Le Loi, baśń o niezwykłym wojowniku, który 
wraz z boską pomocą stawia czoła chińskim najeźdźcom. Stanowi ona metaforyczne 
wprowadzenie do opartej  na faktach historii  rodziny wietnamskich uchodźców i  ich 
dramatycznej  walki o przetrwanie po upadku Sajgonu.
W 1981 roku Long osadzony w obozie reedukacyjnym dla żołnierzy Południa wspomina 
wydarzenia,  które  drastycznie  zmieniły  życie  jego  rodziny.  Wraca  pamięcią  do  30 
kwietnia 1975 roku,  ostatniego dnia  trwającej  dwie dekady wojny domowej,  dnia 
zapowiadającego ucieczkę setek tysięcy ludzi w poszukiwaniu wolności. Long, młody 
mężczyzna, mąż i ojciec, decyduje się na pozostanie w kraju i czynną walkę mimo 
świadomości grożącego mu zagrożenia. Błaga żonę, syna i matkę by nie rezygnowali z 
próby ratowania życia. On sam zostaje aresztowany i internowany w obozie pracy, a 
jego rodzina, jak wielu innych boat people, rozpoczyna niebezpieczną i wyczerpującą 
podróż przez ocean, w nadziei na odzyskanie utraconej wolności. 

W  tej  przejmująco  prawdziwie  zagranej,  wstrząsającej  opowieści  niezwykłą  rolę 
wzmagającą intensywność obrazu gra także przyroda. Doskonałe zdjęcia ukazujące 
okrutny i mroczny, a zarazem piękny żywioł stanowią tło dla podróży przez piekło 
wojny. Ten liryczny film, przełamujący milczenie o wydarzeniach sprzed trzech dekad 
stanowi  swoistą  dedykację  reżysera  dla  rzeszy  wietnamskich  uchodźców,  którzy 
narażając życie odbyli swą podróż ku wolności. 

Urodzony w Sajgonie Ham Tran wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1982 roku 
wraz  z  rodzicami.  Jego  twórczość  dramaturgiczna  i  filmowa  a  także  poszukiwania 
nowego języka w poezji, muzyce, malarstwie to wciąż przywoływanie utraconej historii 
i kultury, w której się urodził i wychował. 

Fotosy w dużej rozdzielczości: http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/Journey/

Po projekcji filmu „Jesienna podróż" zapraszamy na dyskusję o sytuacji wietnamskich 
uchodźców.  W  spotkanie  weźmie  udział  ksiądz  Edward  Osiecki,  duszpasterz 
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wietnamskich  katolików,  który  wspiera  również  staranie  się  Wietnamczyków  o 
przyznawanie statusu uchodźców w Polsce. Obecny będzie także Lam Nguyen, jeden 
z  uchodźców  wietnamskich,  któremu  polscy  urzędnicy  odmówili  uznania  ich  praw, 
bohater  głośnej  sprawy politycznej,  która  od  wielu  ciągnie  się  miesięcy  w sądach 
różnej  instancji.  Spotkanie  jest  niezwykłą  okazją  by  poznać  Człowieka  i  usłyszeć 
historię jego życia. 

Dziesięć dziewcząt z Dong Loc
oryg: Nga Ba Dong Loc 
ang: Ten girls of Dong Loc

fabularny, Wietnam, 1997 rok, 88 min

Reżyseria: Luu Trong Ninh
Scenariusz: Nguyen Quang Vinh
Zdjęcia: Nguyen Huu Tuan
Muzyka: Nguyen Quoc Trung
Występują: Ngoc Dung, Thuy Huong, Van Anh, Kim Anh, Sao Kim, Thi Hue, Thi Canh, 
Thi Thuan, Ha Thanh, Thi Tham

Festiwale:
Berlinale 2001

Od marca do października 1968 r. amerykańskie bombowce zrzuciły na skrzyżowanie 
Dong  Loc  prawie  50  tysięcy  bomb.  Ten  niewielki  punkt  komunikacyjny  odgrywał 
strategiczną rolę na tzw. szlaku Ho Szi Minha, którym oddziały wojska północnego 
Wietnamu  maszerowały  na  południowy  front.  Skrzyżowania  strzegły  ochotnicze 
oddziały  młodych  kobiet,  które  w  pamięci  społeczeństwa  pozostały  anonimowymi 
bohaterkami.



Film jest hołdem dla dziesięciu dziewcząt czwartego oddziału: Tan, Cuc, Hoi, dwóch 
Xuan,  Rang,  Xanh,  Nho,  Ha  i  Huong.  Beztroskie  dziewczęta  bawią  się  i  flirtują  z 
dowódcą, jedynym mężczyzną w otoczeniu. Zmagają się z klasówką z matematyki, 
choć same twierdzą, że „umrzemy dziś lub jutro”. W jednej chwili stają się kamikadze, 
które  zliczają  bomby,  rozbrajają  niewypały  gołymi  rękami  i  zasypują  leje  po 
wybuchach.

Ten  skądinąd  propagandowy  obraz  o  odwadze  i  bohaterstwie,  stawia  pytanie  o 
odpowiedzialność władzy za los tych niewinnych kobiet. Jednak publiczna dyskusja na 
ten temat nadal nie może być prowadzona w Wietnamie.

Fotosy w dużej rozdzieczości: http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/dongloc/

Przed  projekcją  odbędzie  się  krótki  wykład  dr  hab.  Piotra  Ostaszewskiego 
wprowadzający  w  tematykę  filmu.  Po  projekcji  –  szeroka  dyskusja  o  wojnie 
Amerykańsko – Wietnamskiej, z nieco innej perspektywy...

Piotr Ostaszewski – (ur. 1964) od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami konfliktu 
wietnamskiego. Pasjonat historii Wietnamu, autor wielu publikacji i badań naukowych, 
których  realizację  umożliwiły  stypendia  naukowe  w  Wielkiej  Brytanii  w  Oxford 
University  w  1991  r.  oraz  z  Stanach  Zjednoczonych  w  latach  1993  –  1994  na 
University of Virginia w Charlottesville oraz Woodrow Wilson Center, Clod War History 
Project w Waszyngtonie. W 2000 r. otrzymał nagrodę rektorską Provost's International 
Scholar  Award za badania  naukowe i  pracę dydaktyczną na Kent  State University, 
Ohio.
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Smak łagodny

Zapach zielonej papai 
oryg: Mui du du xanh
ang: The scent of green papaya

fabularny, Wietnam - Francja, 1993, 104 min.

Reżyseria: Anh Hung Tran
Scenariusz: Anh Hung Tran
Muzyka: Ton That Tiet
Zdjęcia: Benoît Delhomme, Laurence Trémolet 
Obsada: Tran Nu Yen-Khe, Man San Lu, Thi Loc Truong, Anh Hoa Hguen

Nagrody, festiwale: 
* Camera D’or, Cannes 1993;
* Cesar 1994
* nominacja do Oscara 1994 (najlepszy film nieanglojęzyczny)

To poetycka opowieść o zmysłowości, dojrzewaniu i miłości. Akcja filmu rozpoczyna się 
w kolonialnym Sajgonie  lat  pięćdziesiątych.  Dziesięcioletnia  Mui  zostaje oddana na 
służbę  do  zamożnej  rodziny.  Dziewczynka  jest  cicha,  pojętna  i  pełna  wdzięku. 
Przygląda się otaczającemu ją światu wielkimi,  pełnymi zaufania oczami.  Stara się 



zachować w pamięci każdy detal: zapach owoców, smak wody, delikatne kolory tkanin 
sprzedawanych  przez  panią  domu.  Po  dziesięciu  latach  już  jako  dojrzała,  piękna 
kobieta  odchodzi  na  służbę  do  domu  młodego  pianisty,  chłopaka,  którego  znała 
jeszcze jako mała dziewczynka…

Od fabuły ważniejszą rolę grają tu poszczególne kadry, dźwięki, muzyka, zmysłowość 
niespiesznie prowadzonej narracji. Wielu scenom filmu towarzyszy całkowita cisza, by 
wybrzmieć  mógł  obraz.  Głośny  debiut  Anh  Hung  Trana  zwrócił  uwagę  na 
kinematografię wietnamską i obiecującego autora, którego późniejsze wysmakowane 
formalnie  filmy  Rykszarz (m.in.  Złoty  Lew w Wenecji  w 1995r.)  oraz  Schyłek  lata 
zebrały znakomite recenzje krytyki i wzbudziły zachwyt widzów z całego świata.

Fotosy w dużej rozdzieczości:
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/papaje/

Nostalgia

oryg: Thuong nho dong que
ang: Nostalgia for the Countryland 

fabularny, Wietnam, Japonia, 1996 rok, 116 min

Reżyseria: Dang Nhat Minh 
Scenariusz: Dang Nhat Minh
Zdjęcia: Nguyen Huu Tuan
Muzyka: Hoang Luong
Występują: Huong Thuy, Le Van, Ta Ngoc Bao

Nagrody, festiwale:
* Sundance Film Festival ' 1996
* Rotterdam International Film Festival, NETPAC Award ' 1996
* Nantes Three Continents Festival ' 1996, nagroda publiczności

Nham ma siedemnaście lat, mieszka w dalekiej wiosce na północy Wietnamu. Stracił 
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ojca, a jego brat wyjechał do pracy. Nham jest jedynym mężczyzną w gospodarstwie; 
mieszka z żoną brata, Ngu, matką i młodszą siostrą. Bratowa, Ngu, czuje się 
osamotniona i podczas ciężkiej pracy na ryżowych polach rodzi się między nią a 
Nhamem intymna, bliska relacja. Komplikuje ją pewnego dnia powrót z emigracji 
intrygującej i pięknej Quyen, przywiedzionej tęsknotą za niewinną, wiejską sielanką z 
dzieciństwa.

Nostalgia jest jednym z najpiękniejszych filmów Dang Nhat Minh'a,  utytułowanego 
reżysera Wietnamskiego. Film często postrzegany jako autobiograficzny, choć zdaniem 
reżysera może być w rzeczywistości biografią każdego Wietnamczyka, który ma swoje 
korzenie  na  wsi.  Nostalgia  przenosi  na  ekran  esencję  wietnamskiej  duszy,  jest 
doskonałym portretem kultury.

Fotosy w dużej rozdzieczości:
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/nostalgia

Poranek z wietnamskimi bajkami
kreskówki ze studia Hang Phim Hoat Hinh Viet Nam w Hanoi

W ramach  Przeglądu  przygotowaliśmy  również  program dla  najmłodszych  widzów. 
Zapraszamy  rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat na wyprawę do 
świata wietnamskich bajek animowanych. Pokaz trwa 50 minut. Maluchy będą mogły 
na dużym ekranie zobaczyć m.in.  bajkę o przygodach Królików i  o  mieszkańcach 
podwodnego świata.

Po filmach tradycyjnie zapraszamy na warsztaty artystyczne do holu kina. Warsztaty 
są  bezpłatne.  Tym  razem  specjalnej  wietnamskiej  techniki  malarskiej  nauczy 
wszystkich  uczestników  warsztatów  Pan  Tho.  Zapraszamy  na  specjalną  edycję 
muranowskiego poranka dla dzieci!
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