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I Przegląd Filmów Wietnamskich 
„Kino w pięciu smakach”

30 marca – 1 kwietnia 2007,
Kino Muranów, Warszawa

Informacja prasowa

Smak słony

Życie w strachu
oryg.: Song trong so hai
ang.: Living in fear 

fabularny, Wietnam, 2005 rok, 104 min

Reżyseria: Bui Thac Chuyen
Scenariusz: Bui Thac Chuyen, Nguyen Thi Minh Ngoc
Zdjęcia: Hoang Tan Phat
Muzyka: Do Hong Quan
Występują: Tran Huu Phuc, Mai Van Thinh, Dang Thuy My Uyen, Hoang Tan Phat

Nagrody/festiwale:
Rotterdam'2007
Shanghai Film Festival'2006 - nagroda za najlepszy debiut

Bohater filmu, Tai powtarza: Nic się nie stało, ale wciąż się boję, bardzo się boję. Tai 
jest byłym żołnierzem Sajgonu. Walczył po stronie popieranego przez USA rządu, 
który właśnie przegrał wojnę z północnym, komunistycznym Hanoi. Jego życie w 
czasie tej wojny znaczyło bardzo niewiele. Podobnie po niej. Ma jednak dwie piękne 



żony. Żeby zarabiać na życie, nielegalnie rozbraja miny. Zdobywa w ten sposób drut 
kolczasty i sprzedaje go na złom. W filmie Song trong so hai Tai przedstawiany jest 
jednak jako bohater. Reżyser pokazuje, że Taiowi udało się utrzymać liczną rodzinę, 
spłodzić dwóch synów. To właśnie Tai zamienia pole minowe w pole uprawne, 
przezwycięża swój strach. Film oparty jest na prawdziwej historii, którą reżyser 
wykorzystał wcześniej w filmie dokumentalnym Kopać ziemię rękami (Tay dao dat). Po 
raz pierwszy wietnamski film tak odważnie penetruje dotychczas przemilczany, 
powojenny okres w historii kraju. 

Fotosy w dużej rozdzieczości:
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/living/LivingInFear1.JPG 
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/living/LivingInFear2.JPG

Me Thao
oryg.: Me thao – thoi vang bong
ang.: Me thao – once upon the time

fabularny, Wietnam, Francja, 2002 rok, 88 min

Reżyseria: Viet Linh
Scenariusz: Pham Thuy Nhan, Viet Linh, Serge Le Peron
Zdjęcia: Pham Hoang Nam
Muzyka: Van Dung
obsada: Duong Don, Dung Nhi, Trang Minh, Thuy Nga, Chuong Hong

Nagrody/festiwale:
Golden Rose Award, Bergamo Film Festival 2003. 
Tokyo-International Women’s Film Week 2002, 
Singapore Film Festival 2003

Tytułowa Me Thao to piękna posiadłość ziemska w północnym Wietnamie, w czasach o 
których  opowiada  film  będącym  jeszcze  francuską  kolonią.  Sielskie  życie  jej 
mieszkańców zakłóca śmierć narzeczonej  właściciela ziemi, Nguyena. Młoda kobieta 
ginie w czasie przejażdżki   samochodem, który dostała w prezencie od przyszłego 
męża. W akcie rozpaczy Nguyen każe spalić i zniszczyć wszystko, co ma jakikolwiek 
związek z zachodnią kulturą. Stopniowo popada w coraz głębsze szaleństwo. Zarządca 
Me Thao, muzyk Tam, jest przekonany, że tylko bardzo stara muzyka ca tru mogłaby 
przywrócić zdrowie, równowagę i szczęście Nguyenowi, odnajduje więc swoją dawną 
miłość, piosenkarkę To. Niestety na śpiewie To ciąży śmiertelna klątwa...

Bohaterowie  filmu  Me Thao miotają  się  pomiędzy  wiarą  w postęp,  a tradycyjnymi 
przekonaniami i rytuałami Wietnamu. Magiczna aura gęstnieje w takt  muzyki ca tru, 

http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/living/LivingInFear1.JPG
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/living/LivingInFear2.JPG
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/methao/22.jpg


niegdyś ulubionej rozrywki wyższych sfer, dziś prawie zapomnianej.

Fotosy w dużej rozdzieczości:
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/methao/22.jpg
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/methao/18.jpg

Reżyseria: Viet Linh 

Wietnamska reżyserka Viet Linh urodziła się w 1952 r. w 
Saigonie. Karierę filmowca rozpoczęła w 1974 r. w Giai Phong 
Film Studio, gdzie przez kilka lat pisała scenariusze i 
realizowała filmy dokumentalne. W latach 1980-1985 
studiowała reżyserię w Państwowym Instytucie Kinematografii 
VGIK w Moskwie, pod opieką słynnego reżysera Vladimira 
Naumova. Od 1986 r. do dziś zrealizowała siedem filmów dla 
Giai Phong Film Studio. Jej filmy są pokazywane i nagradzane 
na wielu festiwalach na całym świecie.

Filmografia:

1986: Noi binh yen chim hot (Where peace reignes, the bird sings)

1987: Phien toa can chanh an (Judgement need a judge)

1988: Ganh xiec rong (Wandering circus)
Specjalna nagroda jury UNICEF, Berlinale, 1991 r.
Najlepszy film, Festiwal filmów kobiecych, Madryd 1991 r. 

1989: Mot cuoc doi bi danh cap (A stolen life)

1992: Dau an cua quy (Devil’s marks)
Najlepsza reżyseria, Festiwal filmów Azji – Pacyfiku, Fukuoka 1993 r. 
Festiwale: Nantes, Rosterdam

1998: Chung cu (Collective flat)
Nagrody: Najlepsza reżyseria – nagroda jury ACCT, Festiwal filmów Frankofonii, 
Namur 1999 r. 
Festiwale: Pusan, Tokyo, Montreal, Moscow, Nantes, Berlinale.

2002: Me Thao - Thoi vang bong (Methao – once upon the time) 
Złota róża, Festiwal filmowy w Bergamo, 2003 r. 
Festiwale: Festiwal filmowy w Singapurze, 2003 r.

(fotografia reżyserki w dużej rozdzielczości:
http://www.arteria.art.pl/5smakowftp/fotosy/methao/VL%20portrait%20.jpg )
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