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SŁOWO WSTĘPU

INTRODUCTION

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Witam serdecznie widzów i gości Festiwalu Filmów Piłkarskich 2018.
To już drugi rok z rzędu, gdy Fundacja Piłkarstwa Polskiego organizuje tę imprezę. W tym roku współorganizatorem naszego przedsięwzięcia jest także UEFA Foundation.

I warmly welcome all viewers and guests of the Football Film Festival
2018. It is the second year in a row when the Polish Football Foundation organizes this event. This year, our project is also co-organized
by the UEFA Foundation.

Piłka nożna, nasz ukochana gra jest wszechobecna na ekranach telewizorów, we wszystkich mediach. Mówi się o niej, dyskutuje, wzbudza emocje i czasami prawdziwe szaleństwo. To zdecydowanie sport
godny kamery filmowej, zdolnego reżysera, wielkiej kreacji aktorskiej.
Na naszym festiwalu wszystko to znajdziecie. Spotkacie się z wielkim
futbolem, rozgrywanym na światowych arenach, a także obejrzycie
ten skromny, może nawet szary, z wiejskich i małomiasteczkowych
boisk. Ale przecież radość ze zdobytego gola, płacz po straconej
bramce ma taką samą moc i na Camp Nou, Stadionie Narodowym
i na boisku A-klasy.

Football, our beloved game is ubiquitous on TV screens, in all types
of media. People talk about it, and discuss it. It is truly emotional and
sometimes lead to real madness. It is definitely a sport worth a movie
camera, talented director and an impressive acting.
All of these qualities You can find at our festival. You will face great
football, played on world-famous arenas, as well as the modest one,
maybe even “grey” football from the fields of the smallest clubs. However, the joy when a goal has been scored or the tears when a goal
has been conceded have the same power at Camp Nou, National
Stadium or the A-class pitch.

Życzę wszystkim wielu wspaniałych wrażeń- zarówno tych piłkarskich,
jak i filmowych.

I wish You all great football and movie thrills.

Łączy Nas Piłka

Prezes Fundacji Piłkarstwa Polskiego
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Football Unites Us

President of the Polish Football Foundation
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

PRACTICAL INFORMATION

BILETY

TICKETS

Bilety na każdy seans kosztują 13 złotych i są do kupienia zarówno na miejscu w kinie, jak i poprzez stronę internetową
(www.kinoteka.pl). W kasach Kinoteki można kupić także karnet,
umożliwiający wejście na wszystkie projekcje, w cenie 100 złotych.

The tickets for each screening cost 13 PLN and are available
for purchase both on-site at the cinema and via the website
(www.kinoteka.pl). At the box office of Kinoteka you can also buy
a pass, allowing entry to all screenings, at a price of 100 PLN.

Jedynym seansem zamkniętym jest film kończący 2. edycję Festiwalu Filmów Piłkarskich – „Nossa Chape”.
AKREDYTACJE
Zgłoszenia o akredytacje należy przesyłać na adres: biuro@festiwalpilkarski.pl z dopiskiem w tytule: „akredytacja”. Ubiegać
się mogą o nie dziennikarze, osoby pracujące w branży filmowej
i sportowej, przedstawiciele festiwali filmowych, instytucji kultury oraz sportu. Akredytacje dziennikarskie mogą zostać przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy
pracują dla mediów lub specjalizują się w tematyce filmowej
i/lub sportowej.
W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, tytuły filmów wraz z datami projekcji, na które chcą się Państwo akredytować, nazwę redakcji/organizacji//instytucji oraz dane kontaktowe. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania
akredytacji.
Po otrzymaniu potwierdzenia o przyznaniu akredytacji, będzie
ona do odbioru w kasie kina od pierwszego dnia Festiwalu (piątek, 25.05.2018).
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The only movie not requiring the ticket is the one closing the 2nd
edition of the festival – “Nossa Chape”.
ACCREDITATION
Applications for accreditation should be sent to the following
address: biuro@festiwalpilkarski.pl with a note in the title: “accreditation”. Journalists, people working in the film and sports
industry, representatives of film festivals, culture and sports institutions representatives can apply for them. Journalist accreditations can be granted only to professionally active journalists
who work for the media or specialize in film and/or sports.
In the message, please provide: Name and Surname, movie titles along with the dates of the projection that you want to get
accreditation for, name of the editorial office/ organization/ institution and contact details. We reserve the right to refuse to
grant accreditation.
Upon receipt of confirmation of accreditation, it will be available
for collection at the cinema box office from the first day of the
Festival (Friday, 25.05.2018)
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BROENDBY… NASZA ZIEMIA OBIECANA
Broendby… our Promised Land

DEKADA GIEKSY
The decade of Gieksa

Polska / Poland, 2018, 46 min.
reż./dir.: Maciej Szprync

Polska / Poland, 2018, 82 min.
reż./dir.: Michał Muzyczuk

Awans do Ligi Mistrzów to uczucie, do którego polski kibic nie zdążył
się jeszcze przyzwyczaić. Odkąd Puchar Mistrzów został zamieniony na
elitarne rozgrywki spod znaku Champions League, ta sztuka udała się
polskim zespołom tylko trzykrotnie: dwa razy Legii Warszawa i raz Widzewowi Łódź. I to właśnie batalia łodzian z mistrzami Danii – Broendby
Kopenhaga, przeszła do historii, jako jedna z tych najbardziej dramatycznych. Dzięki filmowi „Broendby… nasza ziemia obiecana” będziemy mogli raz jeszcze wejść do szatni Franciszka Smudy, w której obok siebie
siedzieli między innymi: Marek Citko, Tomasz Łapiński, Maciej Szczęsny
czy Andrzej Michalczuk.

„Dekada GieKSy” to film przypominający sukcesy piłkarzy GKS-u Katowice z przełomu lat 80. i 90. Drużyna z Katowic trzykrotnie sięgała
w tym okresie po Puchar Polski i czterokrotnie po wicemistrzostwo kraju.
W europejskich pucharach rywalizowała z tak wielkimi firmami, jak Bayer Leverkusen, Club Brugge, Galatasaray Stambuł, Benfica Lizbona, czy
Girondins de Bordeaux.

Qualifying for Champions League is truly an unusual feeling for a Polish
fan. Since the European Cup became an elite “Champions League”, only
three times the Polish teams managed to qualify: twice Legia Warsaw and
once Widzew Lodz. However, it is the Widzew’s struggle in qualifiers against Danish Champion – Broendby Copenhagen, that is considered to be
one of the most dramatic in the history. Thanks to “Broendby… our Promised Land” we go back again to the cloakroom of Franciszek Smuda’s
team with such players as Marek Citko, Tomasz Łapiński, Maciej Szczęsny
or Andrzej Michalczuk on the first plan.
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The „Decade of Gieksa” recalls the successes of GKS Katowice from the
turn of the 80s and 90s. The team from Katowice won the Polish cup three
times and were the Polish vice-champion four times back then. In European cups they have competed against football powers such as Bayer Leverkusen, Club Brugge, Galatasaray Stambul, Benfica Lisbon, or Girondins
de Bordeaux.
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FC ROMA
FC Roma

FORBIDDEN GAMES
Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

FC Roma to okręgowy klub piłkarski z Děčína, składający się głównie
z graczy narodowości romskiej. „Jak kogoś nie lubię, to chcę z nim wygrać”, mówi ich trener Pavel Horváth. Ale pozostałe drużyny mają inne
podejście do sprawy i większość z nich bojkotuje romski klub. To oznacza
początek bardzo nietypowego sezonu dla klubu z diaspory. Czasem mecz
się odbywa, czasem nie. Niczego z góry nie wiadomo, a drużyna wygrywa
większość swoich meczów walkowerem. Piłkarze FC Roma nigdy nie tracą
poczucia humoru i nie rezygnują z walki, zarówno na boisku, jak i poza
nim, choć momentami jest trudniej niż się spodziewali: piłka treningowa
znika, niektórzy zawodnicy popadają w uzależnienie od marihuany, kibice
innych drużyn wrzeszczą, żeby znaleźli sobie pracę…

Szatnia piłkarska to specyficzne miejsce, w którym najczęściej dyskutuje się o męskich rozrywkach i pięknych kobietach. Testosteron buzuje.
Ciężko jest więc sobie wyobrazić, że kolega, który zajmuje szafkę obok,
jest homoseksualistą. Kiedy piłkarze są pytani przez dziennikarzy czy
wyobrażają sobie, że kolega z szatni jest gejem, niemal zawsze odpowiadają: „bez szans”. To jedno z najmniej tolerancyjnych miejsc na ziemi.
Heteroseksualna enklawa. A jednak, angielski piłkarz - Justin Fashanu,
na początku lat 90., jako pierwszy zawodnik z Premier League przełamał
tabu i wyznał otwarcie na łamach tabloidu „The Sun”, że jest homoseksualistą. Ani koledzy z zespołu, ani nawet własny brat, nie byli jednak w
stanie tego zaakceptować.

FC Roma is a district football club from Děčín, consisting mainly of players
of the Roma nationality. „If I do not like someone, I want to win against
him” says their coach Pavel Horváth. However, the other teams have a
different approach to the case and most of them boycott the Roma club.
This means the beginning of a very unusual season for a diaspora club. Sometimes the match takes place, sometimes not. Nothing is sure in advance, and the team wins most of their matches by walkovers. Nevertheless,
FC Roma players never lose their sense of humor and don’t give up the
fight, both on and off the pitch. Although, sometimes it is harder than they
expected: the training ball disappears, some players get addicted to marijuana, the other team fans scream at them to go and find a proper job...

The football cloakroom is a specific place where men’s entertainment and
beautiful women are the main topics of the discussion. Testosterone is
buzzing. It’s hard to imagine that a colleague who takes a cabinet next
to you is a homosexual. When players are asked by journalists, if they
imagine that a colleague from the locker room is gay, they almost always
answer: „no chance”. This is one of the least tolerant places on earth.
Heterosexual enclave. And yet, the English footballer - Justin Fashanu, in
the early 90s, as the first Premier League player shattered the taboo and
made his coming out happen in the tabloid „The Sun”. None of his teammates nor even his own brother were able to accept this.
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Czechy / Czech Republic, 2016, 76 min.
reż./dir.: Rozalie Kohoutova, Tomas Bojar

Wielka Brytania / UK, 2017, 80 min.
reż./dir.: Jon Carey, Adam Darke

w barze. Zdziwił się dlaczego przerywam mu wakacje, ale zgodził się ze
mną zobaczyć. Kiedy usłyszał, że zamierzam zrobić film o Carlosie Henrique Raposo, znanym szerzej jako „Kaiser”, zamurowało go, ale zobaczyłem też błysk w jego oku. Minęła chwila, odsapnął i powiedział: „Louis, to
nie tylko najlepsza historia, jaka miała miejsce w piłce nożnej. To najlepszy
numer w historii Brazylii.”
Tim Vickery był zaangażowany od początku do końca w ten projekt?

BLEF STULECIA – HISTORIA KAISERA
rozmawiał Jakub Polkowski

Louis Myles to niebywały szczęściarz. Kiedy producenci filmu „Kaiser”
opowiedzieli mu historię, którą chcieli żeby dla nich zekranizował, długo
nie mógł uwierzyć, że to prawda. Kiedy ochłonął, czym prędzej chciał
polecieć do Brazylii i spotkać się z Carlosem Henrique Raposo, aby nikt
przypadkiem go w realizacji tego tematu nie uprzedził. Wcześniej nakręcił i wyprodukował dokument o maniakach gry z serii Football Manager.
Temat „Kaisera” wydawał się być jednak odrobinę ciekawszy…
Często słyszysz, że zekranizowałeś najlepszą historię, jaka miała
miejsce w świecie futbolu?
Spotkałem się już z taką opinią, owszem. Ale gdybym nie miał przeświadczenia o sile tej historii, pewnie bym się za to w ogóle nie zabrał. Kiedy
usłyszałem po raz pierwszy, że przez 25 lat jeden gość w Brazylii nabierał
kolejne kluby na to, że jest piłkarzem, choć de facto nie potrafił prosto
kopnąć piłki, pomyślałem – to niemożliwe. Na co producenci filmu odpowiedzieli mi: „brzmi nieprawdopodobnie, ale to prawda.” Od razu zacząłem gromadzić informację na temat Kaisera, a miałem to szczęście, że
z czasów mundialu w Brazylii, na którym miałem okazję pojechać z BBC,
pozostał mi dobry kontakt z Timem Vickerym, a więc ekspertem w temacie futbolu latynoamerykańskiego.
Vickery to legenda. Myślę, że kojarzy go spora grupa kibiców w Polsce.

Tak, odbyliśmy wspólnie wiele rozmów z otoczeniem Kaisera w Brazylii.
Był ważną postacią w całej produkcji, ale ogólnie trafiłem na bardzo dobry zespół. Ze świetnym operatorem na czele, a większość tych ludzi znałem ze wspólnej pracy dla telewizji BBC. Dla mnie jako kibica piłki nożnej
było też to fajne przeżycie, bo nagle mogłem spotkać się i pogadać z ikonami brazylijskiej piłki – Bebeto, Zico czy z Carlosem Alberto Torresem.
A co cię najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tym filmem?
Trudne pytanie. Cały film jest oparty na zaskakujących historiach. Musieliśmy później to wszystko weryfikować w kilku źródłach, aby potwierdzić ich prawdziwość. Generalnie, może trochę mnie zaskoczył stosunek
Brazylijczyków do Kaisera. Oni go ubóstwiają. Ciężko w ogóle znaleźć
kogoś, kto powiedziałby o nim złe słowo. Jest dla nich pewnym mitem.
Postacią trochę jakby wyjętą z komiksu. Bebeto był w stanie opowiadać
o Kaiserze przez kilka godzin. Nie zatrzymywał się. Odniosłem wrażenie,
że ci zawodnicy robili wszystko, aby ich kolega funkcjonował w światku
piłkarskim jak najdłużej. Nie wiem jak jest w Polsce, ale w Anglii trudno
jest namówić byłych piłkarzy na zwierzenia na temat ich kolegów z szatni.
Każdy jednak dba o poprawność i stara się by nikogo nie urazić. W Brazylii
było inaczej. Opowiadali wszystko ze szczegółami.
Był ktoś kto odmówił udziału w filmie?
Był. Jedna osoba. Romario. Wynikało to jednak z jego działalności politycznej, bo od 2010 roku działał w Izbie Deputowanych, a w momencie
kiedy kręciliśmy film, w Brazylii panował duży kryzys gospodarczy. Stwierdził, że jemu chyba w takim momencie nie wypada występować w filmie.
No dobrze, rozmawiamy o otoczeniu Kaisera, a jakie wrażenie zrobił
na tobie właśnie on, tytułowy bohater. Jaki to człowiek?

Tak, ten gość to szanowana postać w Wielkiej Brytanii. I akurat traf chciał,
że przyjechał na wakacje do Londynu. Zaproponowałem mu spotkanie

Pogodny, rozrywkowy i zabawny, to się u niego nie zmieniło, choć życie
go teraz raczej nie rozpieszcza. Ogólnie w Brazylii jeżeli nie jesteś prawnikiem, lekarzem albo piłkarzem, to masz bardzo ciężko. Możesz pracować
w sklepie, w banku lub w agencji turystycznej i dalej mieszkać w faveli. Ludzie na ogół żyją tam bardzo skromnie. Sam Kaiser był do nas bardzo po-
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zytywnie nastawiony. Od razu zasypywał nas opowieściami. Imponowało
mu to, że dzięki naszemu dokumentowi, może usłyszeć o nim cały świat.
Do dzisiaj mamy dobry kontakt i czasem rozmawiamy, bo na potrzeby
tego dokumentu, musiałem nawet nauczyć się mówić po portugalsku.
A ile czasu zajęła ci praca nad tym dokumentem?
Około dwóch i pół roku. Na co dzień mieszkam w Londynie, więc dolatywaliśmy z ekipą do Brazylii na zdjęcia. Łącznie odbyliśmy siedem takich
podróży, a samą postprodukcję zakończyliśmy na początku tego roku.
Zwieńczeniem tej pracy była premiera na festiwalu Tribeca w Nowym
Jorku, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez publiczność i krytyków. To budujące, bo jednak kino dokumentalne ma swoją specyfikę.
Były dokumenty, które przyciągnęły w ostatnich latach dużą publikę, jak
– „Amy” czy „Senna”, ale to cały czas produkcje, które często bywają
bardziej wymagające dla widza. Cieszę się, bo widziałem wasz program
i zauważyłem, że pokazujecie między innymi „Nossa Chape”. To kolejny
mocny tytuł tego gatunku.
Jakie teraz masz plany na najbliższą przyszłość? Nie będzie chyba
łatwo o znalezienie równie atrakcyjnego tematu?
Pewnie nie, ale jestem już zaangażowany w dwa inne projekty dokumentalne. Pierwszy z nich opowiada chyba o najbardziej brutalnej odmianie
gry w piłkę nożną, czyli „calcio storico”. To taka dyscyplina, w której
oprócz grania w piłkę, ludzie leją się także po gębach. Lecimy za chwilę
na zdjęcia do Florencji. Z kolei drugi projekt, nad którym już pracujemy
to dokument o Leonie Bailey’u, zawodniku z Jamajki, grającym obecnie
w Bayerze Leverkusen, który zaczynał treningi piłkarskie w szkółce swojego ojczyma – w Phoenix All-Star Academy. To chłopak z bardzo ciekawą
historią. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
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KAISER
KAISER

KENNY
KENNY

Brazylia, Wielka Brytania / Brazil, UK, 2018, 98 min.
reż./dir.: Louis Myles

Wielka Brytania / UK, 2017, 86 min.
reż./dir.: Stewart Sugg

Już w latach 80., brazylijscy piłkarze prowadzili gwiazdorskie życie, którego rytm
wyznaczały na przemian: mecze i imprezy. Bogate w tego typu atrakcje Rio de Janeiro, przyciągało sportowców z grubym portfelem. W tym towarzystwie przez wiele
lat brylował Carlos „Kaiser” Henrique Raposo. Przedstawiający się wszystkim jako
piłkarz.
I rzeczywiście, przez blisko 25 lat swojej przygody z piłką, był związany kontraktami z kilkunastoma klubami, w tym między innymi z lokalnymi gigantami: Botafogo,
Flamengo, Fluminense czy nawet z korsykańskim Gazelec Ajaccio. Nie byłoby w
tym jednak nic dziwnego, gdyby nie fakt, że „Kaiser” nigdy nie zagrał żadnego meczu. Ba, nawet nie potrafił grać w piłkę. Po prostu kochał całą tę otoczkę, związaną
z pozaboiskowym życiem piłkarzy. Pamiętacie historię Sorina Oproiescu, studenta
z Rumunii, który próbował nabrać działaczy Wisły Kraków, że jest piłkarzem? Jemu
się wówczas nie udało, ale „Kaiser” miał nad Rumunem zasadniczą przewagę: jego
kłamstw nie mogła jeszcze zweryfikować wyszukiwarka Google’a.

Historia legendy brytyjskiego futbolu, Kenny’ego Dalglisha. Chłopaka
z Glasgow, który rozkochał w sobie czerwoną część Liverpoolu, gdzie
jako piłkarz i trener zdobył aż 27 trofeów, a jedna z trybun na Anfield
nosi dziś jego imię. W czasie swojej kariery, oprócz wielu chwil chwały, doświadczył także traumatycznych przeżyć, widząc z bliska dwie tragedie, które wstrząsnęły całym światem: zamieszki na stadionie Heysel
w Brukseli i tragedię na Hillsborough. Film „Kenny” to barwna podróż
przez jego życie, bogata w anegdoty, wspomnienia kolegów oraz momenty refleksji. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów „The Reds”.

Already back in the eighties, Brazilian footballers lived a life of celebrities, the rhythm
of which alternated between matches and parties. Rio de Janeiro, the city full of such
attractions, where the evenings are never boring, attracted the athletes with thick
wallets. For many years, the part of this group, was Carlos „Kaiser” Henrique Raposo,
introducing himself to everyone as a football player.
And indeed, for almost 25 years of his football adventure, he was contracted with several clubs, among the others local giants: Botafogo, Flamengo, Fluminense or even
the Corsican Gazelec Ajaccio. It wouldn’t be surprising if not the fact that Kaiser never
played a single match. Moreover, he couldn’t even play football. He simply loved the
tinsel and status associated with the life of the players outside of the pitch. Do you
remember the story of Sorin Oproiescu, a student from Romania who tried to convince the activists of Wisla Krakow that he is a football player? He failed at that time, but
„Kaiser” had a major advantage over Oproiescu: back then his lies couldn’t be verified
by Google’s search engine.
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The story of the British football legend, Kenny Dalglish. A boy from Glasgow, who loved the “red” part of Liverpool, where he won 27 trophies
both as a footballer and coach. Currently one of the stands at Anfield
has his name. During his career, apart from many moments of glory, he
has also faced traumatic experiences, seeing two tragedies up close that
shook the whole world: riots at the Heysel stadium in Brussels and the
Hillsborough tragedy. The „Kenny” is a colorful journey through his life,
rich in anecdotes, memories of colleagues and moments of reflection. A
must-to-watch for all fans of „The Reds”.
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KIBIC
The Fan

ŁOBANOWSKI
Lobanovskiy Forever

Białoruś, Polska / Belarus, Poland, 2017, 40 min.
reż./dir.: Andrei Kudinenko

Ukraina / Ukraine, 2017, 93 min.
reż./dir.: Anton Azarov

Wasia Pieszachod - kibic brzeskiego Dynama. Zaliczył 5 tzw. „złotych sezonów”, co oznacza, że był na wszystkich meczach swojej drużyny. Na mecze wyjazdowe chodzi wyłącznie pieszo. Bez autostopu, bez pieniędzy,
nocując w lesie. W 2016 r. przeszedł 4470 km. Piłka nożna uchroniła go od
więzienia, a droga ratuje od śmierci. Wasia intuicyjnie odkrył uniwersalną
myśl: jeżeli nie ma nadziei i nie widzisz żadnego sensu w życiu - trzeba
po prostu iść.

Legenda ZSRR i niepodległej Ukrainy. Trener, który odcisnął olbrzymie
piętno na rozwoju piłki nożnej i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń
szkoleniowców. Zimny, emocjonalnie minimalistyczny, z katorżniczym podejściem do pracy. Zawsze chciał być o krok przed rywalami, jeśli chodzi
o przygotowanie do meczu. Gromadził mnóstwo danych statystycznych na
temat swoich piłkarzy i był pierwszym trenerem w Związku Radzieckim, który zamówił i wykorzystywał w swojej pracy komputer, przez co ściągnął na
siebie uwagę agentów KGB, nie rozumiejących do czego może przydać się
trenerowi taka maszyna. To Łobanowski stworzył dla futbolu takie gwiazdy
jak m.in. Oleg Błohin, Igor Bielanow, Oleg Protasow, Serhij Rebrow, czy
Andrij Szewczenko, które pod jego okiem były w stanie wygrywać z dużo
bogatszymi klubami z Europy Zachodniej.

Wasia Pieszachod – the supporter of the Dinamo Brest. He scored 5 of so-called „golden seasons”, which means that he attended all the matches
of his team. He’s travelling on away matches only by foot. No hitchhiking,
no money, sleeping in the forest. In 2016, he walked 4470 km. Football
saved him from prison, and the road saves him from death. Wasia intuitively discovered a universal thought: if there is no hope and you do not see
any sense in life - you just must walk forward.
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The legend of the Soviet Union and independent Ukraine. Coach who left
a huge mark on the development of football and became an inspiration for
the next generations of trainers. Cold, emotionally minimalist, with a passionate approach to work. He always wanted to be one step ahead of his rivals
when it comes to preparation prior the match. He used to collect a lot of statistical data about his players and he was the first trainer in the Soviet Union
who ordered and used a computer in his work. Of course, the computer attracted the attention of KGB agents, who did not understand what a trainer
could use it for. It was Lobanovskiy, who created such stars as Oleh Blokhin,
Ihor Bielanov, Oleh Protasov, Serhij Rebrow, and Andriy Shevchenko, who
under his supervision were able to succeed on the pitch against much richer
clubs from Western Europe.
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MEN IN THE ARENA
Men In The Arena

NOSSA CHAPE
Nossa Chape

Somalia, USA / Somalia, USA, 2017, 85 min.
reż./dir.: J.R. Biersmith

Brazylia, USA / Brazil, USA, 2018, 101 min.
reż./dir.: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

Najlepszy film tegorocznego Festiwalu 11mm w Berlinie. Poruszająca
historia dwóch reprezentantów Somalii, Saadiqa Mohammeda i Saada
Husseina, którzy stali się źródłem inspiracji dla wielu rodaków. W kraju
spowitym terrorem - gdzie najkrwawsze w całej Afryce, powiązane z Al-Kaidą ugrupowanie - Al-Szabab, brutalnie walczy o narzucenie surowej
wersji Islamu – trudno skupić swoje myśli na karierze piłkarskiej. Zwłaszcza, kiedy dookoła giną kolejni znajomi w wyniku wojny domowej, a my
– z perspektywy Europy – często w ogóle tego nie dostrzegamy. Film
„Men In The Arena” pokazuje jak daleko możesz zajść, w skrajnie ekstremalnych warunkach.

Kolejny dokument autorstwa znamienitego duetu ze Stanów Zjednoczonych: braci Zimbalist, reżyserów m.in. filmu „Escobarów dwóch”. Tym razem Amerykanie zmierzyli się z trudnym tematem katastrofy lotniczej,
która w listopadzie 2016 rok zmroziła cały świat. Brazylijska drużyna Chapecoense, podróżująca do Kolumbii na finałowy mecz rozgrywek o Copa
Sudamericana, rozbiła się nieopodal Medellin, w wyniku czego zginęło 71
osób, w tym zawodnicy, trenerzy i działacze brazylijskiego klubu. Jak wyglądały kolejne dni, tygodnie i miesiące po katastrofie? W filmie „Nossa
Chape” będziemy mogli się o tym przekonać, widząc dalsze losy rodzin
zmarłych zawodników oraz tych którzy cudem ocaleli i wszystkich ludzi
zaangażowanych, by klub Chapecoense mógł funkcjonować na nowo.

The best film of this year’s “11mm Festival” in Berlin. A moving story of
two national players of Somalia, Saadiq Mohammed and Saad Hussein,
who became a source of inspiration for many of their compatriots. In a
country oppressed by terror - where the bloodiest in Africa, al-Qaeda-related grouping - Al-Shabaab, brutally fights to impose the raw version
of Islam - it’s hard to focus your thoughts on a football career. Especially,
when more of your friends die after the civil war. We - from the perspective
of Europe - often do not see such bigger picture. The movie „Men In The
Arena” shows how far you can go on the very edge of extreme conditions.
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Another document by a distinguished duo from the United States: Zimbalist brothers, directors of „Escobar two.” This time, the Americans faced
the difficult subject of the plane crash, which shocked the whole world in
November 2016. The air plane of Brazilian team Chapecoense, traveling
to Colombia for the final game of Copa Sudamericana, crashed near Medellin, resulting in the death of 71 people, including players, coaches and
activists of the Brazilian club. How did the next days, weeks and months
after the disaster look like? In the film „Nossa Chape” we will be able to
find the answer, seeing the further fate of families of deceased players,
those who miraculously survived, and all people involved in the restoration of Chapecoense.
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Piłkę od dziecka namiętnie kopałem na podwórku. Mój dziadek w okresie przedwojennym i powojennym był nawet niezłym piłkarzem na skalę
Wielkopolski. Mamy nawet taką rodzinną legendę, że był kiedyś powołany do kadry na mecz reprezentacji Polski z Bułgarią, ale ostatecznie w nim
nie wystąpił. Zanim zresztą zostałem reżyserem, pracowałem jako dziennikarz. Lokalnie, u siebie w mieście, gdzie pisałem też sporo o sporcie na
najniższych szczeblach. Pociągały mnie historie outsiderów. Ludzi, którzy walczą o swoje marzenia, będąc z dala od zgiełku i pierwszych stron
gazet. Stąd też pewnie moje zainteresowanie Czerwonymi Smokami, bo
nasz film opowiada właśnie o pogoni za marzeniami i pasją. A kino dokumentalne zawsze było dla mnie bardzo bliskim gatunkiem. Przemawia
do mnie fakt, że poruszamy się w świecie realnych ludzi, a nie fikcyjnych,
wykreowanych postaci.

ZAWSZE INTERESOWALI MNIE OUTSIDERZY
rozmawiał Jakub Polkowski

„Wiosna Smoków” to jedno z największych tegorocznych zaskoczeń
w kategorii: polskie dokumenty o tematyce piłkarskiej. Historia drużyny
z peryferii mazowieckiej B-klasy, Czerwonych Smoków Brwinów, zaskakuje humorem i świetnym odzwierciedleniem realiów panujących w szatni
piłkarskiej, na tym często najbardziej urokliwym - najniższym szczeblu
rozgrywek. Reżyser filmu, Jarosław Wszędybył, to uczeń klasyków polskiego dokumentu: Kazimierza Karabasza i Lidii Zonn, mający w swoim
dorobku pracę przy wielu filmowych produkcjach. „Wiosna Smoków” to
jego pierwsza konfrontacja z piłką nożną na dużym ekranie.
Spotykamy się w Kinotece tydzień przed Festiwalem Filmów Piłkarskich, a pan jest właśnie w drodze na film. Na co tym razem?
Na „Twarze, plaże” francuskiej reżyserki Agnes Vardy, nominowanej
zresztą do Oscara. Lubię francuskie kino i mam też duży sentyment do
samej Vardy, więc idę na ten film z dużą przyjemnością. Zaraz potem jest
jeszcze produkcja, opowiadająca o Reinholdzie Messnerze pod tytułem
„Święta góra”, konkretnie o jednej z jego akcji ratunkowych w Himalajach
i to też jest tematyka, która mnie mocno interesuje.

No właśnie, a Pana jako reżysera, bardziej interesuje kino dokumentalne czy fabularne?
Przez długi czas stawiałem na kino dokumentalne…
… które jednak często bywa trudniejsze w realizacji, bo dokument to
jednak żywioł, bez możliwości zrobienia dubla.
To prawda, ale i jeden, i drugi gatunek mają swoje plusy. W fabule możemy sobie to dowolnie modelować, lepić, powtarzać, rozmawiać z aktorami o intencjach, co poprawić, gdzie zrobić duble, no i jak zmieniać
ten scenariusz, by wydobyć ostatecznie ten efekt, który chcielibyśmy
uzyskać. A w dokumencie jest inaczej. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi,
których czasami kamera może peszyć albo po prostu mogą mieć dosyć,
że cały czas się za nimi z tą kamerą chodzi. Czasami też pewne rzeczy nam
umykają lub nie zdążymy czegoś zarejestrować. Bodajże Marcel Łoziński
lub któryś z innych wielkich dokumentalistów powiedział, że to co jest najważniejsze w dokumencie, dzieje się przeważnie wtedy, gdy kamera jest
wyłączona. Pod tym względem dokument przegrywa z fabułą, ale później
to oddaje, bo przecież dotykamy czegoś realnego. Wchodzimy do życia
prawdziwego człowieka. I to jest pociągające.
Pan wszedł do życia i szatni drużyny Czerwonych Smoków Brwinów.
Dlaczego akurat oni?

Każdy twórca czy producent, zgłaszający film na Festiwal, musiał wypełnić notkę biograficzną o reżyserze. Pana opis jest mocno interesujący. Wychowanek klasyków dokumentu, współpracownik między
innymi Leszka Dawida przy filmie „Jestem Bogiem”, a także współtwórca Festiwalu im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim.
W takim razie muszę zapytać - skąd u pana zainteresowanie piłką?

Tak jak wspomniałem, zawsze interesowali mnie outsiderzy. Natknąłem
się kiedyś na artykuł Piotra Wesołowicza w Gazecie Wyborczej o tym,
że jest taka drużyna, że są najsłabsi w Polsce i że grają najgorszą piłkę.
Później to wszystko zbiegło się w czasie. Pojechaliśmy do Brwinowa zobaczyć, jak to wszystko wygląda i podczas naszej pierwszej dokumentacji,
odbywał się trening Smoków z nowym trenerem, Pawłem Milewskim. To
był kluczowy moment. Bardzo nam się spodobała energia Pawła i już nie
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mieliśmy żadnych wątpliwości, że warto kontynuować te zdjęcia.
Łatwo było dotrzeć do tych chłopaków? Złapać z nimi na tyle dobry
kontakt, żeby poczuli się swobodnie przed kamerą?
W dokumentach często jest tak, że jeden bohater łatwo przyswaja kamerę, a nad drugim trzeba trochę popracować. Bo nawet jeżeli jest chętny
do współpracy, to często wychodzi to sztucznie, bo stara się coś „podegrać”. Tutaj nie mieliśmy takich problemów. Chłopaki mieli naturalny dar,
nie czuli obciążenia i nie mieli nic przeciwko, aby ta kamera im towarzyszyła w szatni. Czasami sprawiali wrażenie, jakby w ogóle jej nie zauważali. Ot, przychodzili jacyś goście, którzy coś tam sobie kręcą. Na początku
była to produkcja niezależna. Nie przyjeżdżało sześciu członków ekipy,
nie było kierownika produkcji, który umawiałby zdjęcia, byłem tylko ja
i operator kamery. Jak był trening, to kręciliśmy. Jak go nie było, to nagrywaliśmy coś innego. Czasami na trening przyszło siedem osób, a czasami dwie. Nigdy nie wiedzieliśmy do końca, co nas zastanie na miejscu.
Od początku pracy nad filmem upatrywaliście głównego bohatera w
osobie trenera?
Może nie z założenia, ale już po pierwszym treningu wiedzieliśmy, że jest
to potencjalnie bardzo dobry bohater. On też nie miał z tym żadnego
problemu. Pewnie sam trochę był zaskoczony faktem, że przychodzi do
najgorszej drużyny w tabeli B-klasy, a tu od razu film o nich kręcą. Co
ciekawe, na początku podchodziliśmy do niego z lekkim dystansem, bo
zdawał się być bardzo poważny w tym co robi. Dopiero później okazało
się, że ma też dystans do siebie i sporą dozę humoru.
Nie jest to jednak historia ze szczęśliwym zakończeniem.
To pytanie bardziej do widzów. Ujmę to inaczej – wydaje mi się, że zakończenie w tym filmie nie jest nieszczęśliwe. Bardziej postrzegam go w
odcieniach szarości, niż czerni i bieli.
Dużą satysfakcją dla pana musi być też fakt, że przed „Wiosną Smoków” małe tournée po świecie.
Tak, byliśmy na Festiwalu 11mm w Berlinie, polską premierę mieliśmy
niedawno na Millennium Docs Against Gravity, a po Festiwalu Filmów
Piłkarskich jesteśmy już wstępnie dogadani z imprezami o podobnym
charakterze: w Danii, Brazylii, a nawet w Chinach i Japonii. Będziemy też
na kolejnej edycji Gdańsk DocFilm Festival i mam nadzieję, że jeszcze
kilka tego typu wydarzeń odwiedzimy.
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WIOSNA SMOKÓW
The Dragon Spring

ZAPRACOWAĆ NA PUCHAR
The Workers Cup

25-letni Paweł marzy o tym, aby kiedyś zostać trenerem Arsenalu. Jako
początkujący trener w Polsce, gdzie rozgrywa się historia, Paweł nie ma
jednak nic wspólnego ze sławą Kanonierów. Przeciwnie pierwszą samodzielną pracą, jaką udaje mu się podjąć, jest trenowanie Czerwonych
Smoków Brwinów, czyli najgorszego zespołu piłkarskiego w mazowieckiej B-klasie. „Wiosna Smoków” to dramat sportowy o twardych i bezwzględnych regułach rządzących sportem, ale i sport nie jest jedynym
tematem tego filmu. „Wiosna Smoków” to o wiele więcej. To uniwersalna
opowieść o marzeniach i marzycielach, o outsiderach, którzy nigdy się nie
poddają, o przyjaźni i solidarności. To film mówiący, że nawet, jeśli znajdziemy się na dnie, w finale możemy okazać się zwycięzcami. Wszystko
zależy od nas samych. Zwłaszcza nasze własne życie.

W Katarze trwają przygotowania do mundialu, który ma się odbyć w 2022 roku.
To gigantyczna inwestycja, a ponad dwumilionowe państwo, będące jednym
z najbogatszych krajów świata, cierpi na brak siły roboczej, stąd ściągają tu setki tysięcy imigrantów z Indii, Bangladeszu, Nepalu, a nawet Afryki, skuszonych
wizją wysokich zarobków, poprawienia bytu swoich rodzin i wizją lepszego jutra.
Codzienność zastana na miejscu, często jednak bywa przerażająca i ma niewiele
wspólnego z katarskim przepychem, finansowanym przez petrodolary. Wynagrodzenia są mizerne, trudne warunki pracy, a dodatkowo w perspektywie najbliższych lat nie mogą liczyć na jakiekolwiek rozrywki ani na powrót do domu.
Firmy odpowiedzialne za budowę infrastruktury sportowej proponują im jednak
zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla pracowników. Film Adama Sobela śledzi
losy jednej z drużyn, ich potyczki na boisku jak i codzienne zmagania z rzeczywistością.

The 25-year-old Paweł dreams of becoming an Arsenal coach someday.
As a beginner in Poland, where story takes place, Paweł has no relation
with the reputation of the Gunners. On the contrary, the first independent work that he manages to undertake is the training of the Brwinow
Red Dragons, the worst football team in the Mazovian B-class. „Spring of
Dragons” is a sports drama with hard and ruthless rules that govern sport.
However, it is not the only topic of this film. „Spring of the Dragons” is
much more than that. This is a universal story about dreams and dreamers,
outsiders who never give up, story about friendship and solidarity. It’s a
movie delivering the message, that even if we are at the bottom, we can
be winners in the end. Everything depends on us. Especially our own life.

The preparation for the World Cup 2022 is taking place in Qatar. This is an enormous investment, and more than two-million-citizen Qatar, one of the richest countries in the world, suffers from labor shortages. Hence hundreds of thousands
of immigrants from India, Bangladesh, Nepal and even Africa are attracted by
a vision of high earnings, improvement of their families’ lives and better future.
Everyday reality however, is often frightening and has little to do with Qatari
splendor, financed by petrodollars. Salaries are miserable, work conditions are
severe, and additionally in the next few years they cannot count on any entertainment or coming back home. Wowever, the companies responsible for the construction of sports infrastructure, organize a football tournament for employees.
The film by Adam Sobel tracks the fate of one of the teams, their battles on the
pitch as well as the daily struggles.
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Polska / Poland, 2017, 57 min.
reż./dir.: Jarosław Wszędybył

Wielka Brytania / UK, 2016, 91 min.
reż./dir.: Adam Sobel

BARAŻ
The Play-Off

MÓW MI RICO
Call Me Rico

Polska / Poland, 2016, 30 min.
reż./dir.: Tomasz Gąssowski

Polska / Poland, 2017, 7 min.
reż./dir.: Szymon Piegza

Mieszkający w małej, podwarszawskiej miejscowości z żoną i synkiem
38-letni Zyga przed kilkoma laty z powodów honorowych opuścił założoną przez jego ojca Wisełkę - lokalny klub, w którym grał przez całe swoje
piłkarskie życie. Teraz Zyga jest bezrobotny, a jego głównym zajęciem
jest wychowywanie zakochanego w piłce 10-letniego syna Witka. Zyga
próbuje wyjaśniać Witkowi na czym polegają zasady, którymi rządzi się
świat. Okazuje się jednak, że sam nie do końca się do nich stosuje, co nie
uchodzi uwadze sprytnego syna...

Ryszard „Rico” Kacysz to według Polskiego Związku Piłki Nożnej najstarszy czynnie grający piłkarz w Polsce. Piłka nożna to dla niego nie tylko
okolicznościowa pasja. Od ponad 60 lat rytm życia ustala pora treningu
i meczu.

The hero of this movie is a 38-year-old Zyga, living in a small town near
Warsaw with his wife and son. Several years ago, for his honorable reasons
he left a small local club founded by his father - Wisełka, where he spent
his whole football career. Now Zyga is unemployed, and his main job is
to raise a 10-year-old son Witek, who is in love with football. Zyga tries to
explain to Witek what the rules governing the world are based on. It turns
out, however, that Zyga doesn’t really follow them himself, which is not
missed by his clever son ...
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Ryszard „Rico” Kacysz is the oldest active football player in Poland according to Polish Football Association. For him football is not only an occasional passion. For more than 60 years his life rhythm is based on the time
of training and the match.
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OSTATNI KLUB W POLSCE
The last club in Poland
Polska / Poland, 2018, 5 min.
reż./dir.: Piotr Zgoła

Zero punktów na koncie, 8 bramek zdobytych, 53 stracone. Ostatnie
miejsce w tabeli w ostatniej lidze w województwie lubuskim, które jako
jedyne w Polsce nie ma klubu na szczeblu centralnym. Jedność Podmokle
nie bez powodu można było nazwać ostatnim klubem w kraju. – Nasza
sytuacja nie wyglądała za ciekawie – nie próbował nawet kryć kapitan
drużyny przed wyjazdem na lokalne derby z Polonią Nowe Kramsko.
Wspólnie z kamerą „Łączy Nas Piłka” poznajcie historię futbolowej pasji
z małej wioski. Pasji, która nie przegrywa z porażkami.
Zero points, 8 goals scored, 53 conceded. Last spot in the lowest league
of lubuskie voivodeship, which has no club on the central level. “Jednosc
Podmokle” is the last club in the country for a reason. – Our situation
didn’t look good – the captain of the team didn’t even try to hide it before
their away game, local derby against Polonia Nowe Kramsko. Along with
the camera of “Laczy Nas Pilka” you will discover the history of football
passion from a small village. The passion, which doesn’t give up after loss.
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