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„Okrucie stwo” re!. Marina Liubakowa
Tytu oryginalny: !"#$%&%#$' (2007)
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Fabu"a filmu:
Nastolatka pragn(ca niezale)no*ci podgl(da s(siadów z dachu swojego domu i przy okazji
fotografuje sceny mi osne pomi+dzy samotn( kobiet( w *rednim wieku - Zoj(, a jej
kochankiem ()onatym s(siadem). Wika wpada na pomys )eby szanta)owa, zdrajc+. Za
pomoc( detektywa m+)czyzna szybko demaskuje dziewczyn+, jednak z obawy przed
nag o*nieniem sprawy zrywa ze swoj( kochank( - Zoj(. Wika szuka kontaktu z Zoj(. Gdy
kobiety zapoznaj( si+, Wika namawia swoj( now( kole)ank+ do zemsty na by ym kochanku.
Z biegiem czasu zemsta przybiera kryminalny charakter, nieodwracalnie zmieniaj(c )ycie
Zoji i Wiki.

Twórcy filmu:
Scenariusz: Marina Liubakowa, Denis Rodamin
Re)yseria: Marina Liubakowa
Zdj+cia: Anton Drozdow
D-wi+k: Siergiej Gusinski, W adimir Litrownik
Monta): Albina Anitipienko
Kostiumy: Anastazja Niefiedowa
Producent: Olga Wasiljewa
Producent i dyrektor artystyczny: Pawe .ungin
Generalny producent: Nadie)da So owiowa, Jurij G ocer
Obsada
Zoja - Renata Litwinowa
Wika -Anna Biegunowa
On - Eugeniusz Sierow
Tancerz - Alieksiej Frandetti
Matka - Olga Onisienko
Lenka - Sasza Astachowa

Pokazy na Festiwalach:
II Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Warszaw(” – listopad 2008, Warszawa
XIII Mi+dzynarodowy Festiwal Filmów o Prawach Cz owieka „Stalker”, grudzie/ 2007,
Moskwa
XXXVII Festiwal Filmowy „M odo*,”, pa-dziernik 2007, Kijów
VI Festiwal Filmowy „Moskiewska Premiera”, wrzesie/ 2007, Moskwa
XVIII Otwarty Rosyjski Festiwal Filmowy „Kinotawr”, czerwiec 2007, Soczi

Nagrody na Festiwalach:
Nagroda im. Yves’a Montand na MFF „M odo*,” (Kijów, pa-dziernik 2007) dla najlepszej
aktorki m odego pokolenia Anny Biegunowej
Nagroda im. Natalii Gundariewoj na festiwalu „Moskiewskie Premiery” (Moskwa,
wrzesie/ 2007) za najlepsz( rol+ )e/sk( dla Renaty Litwinowej

Film „Okrucie stwo” z Renat! Litwinow! – historia kobiecej przyja"ni, nazywana
„Rosyjsk! Thelm! i Louise”.
Ogl(daj(c film „Okrucie/stwo” jest niemo)liwe, nie przypomnie, ameryka/skiego filmu
z feministycznym akcentem „Thelma i Louise”, kiedy dwie kobiety przekraczaj(

niebezpieczn( granic+ w nadziei by poczu, swobod+ i „prawdziwe )ycie”, których nigdy
wcze*niej nie zazna y. Niestety za wszystko przyjdzie zap aci,.
Odtwórczynie g ównych ról fenomenalnie si+ spisa y. Renata Litwinowa, która ju) udowodni a
wszystkim swój wysoki warsztat aktorski i m oda debiutantka Anna Biegunowa, która
rozpocz+ a swoja karier+, pokazuj(c w swoim filmie dwie strony medalu - troch+ naiwnej
i wrogo nastawionej buntowniczki, ale przebieg ej i cwanej.
Od pocz(tku trzeba zaznaczy,, )e film nakr+cono nie dla rozrywki. Pesymizm i „prawda
)ycia” s( na tyle przenikliwe i wspaniale pokazane, )e w ostatnich kadrach filmu ogarnia
smutek i zaduma. Niew(tpliwie, film zas uguje na uwag+ i wysokie noty (producentem zosta
wybitny re)yser Pawe .ungin).

Recenzje filmu:
gazeta internetowa „Prokino.ru”

„0ycie z m+)czyzn( to bardzo ci+)ka praca” - mówi bohaterka Renaty Litwinowej w filmie
„Okrucie/stwo”. W *rodowisku kobiet uwa)a si+, )e m+)czy-ni cz+sto s( okrutni. Nie nale)y
liczy, na wspó czucie z ich strony. Re)yserka filmu jest przekonana, )e bezlitosnymi nas
czyni nie przynale)no*, do tej czy innej p ci. Okrucie/stwo to co*, co rozwijamy w sobie
sami, pod wp ywem wydarze/, ludzi i ich post+powania. Ilo*, hormonu nienawi*ci zale)y
tylko od tego, kto go wytwarza i w jakiej sytuacji.
W filmie „Okrucie/stwo” m+)czyzna staje si+ katalizatorem, który popycha bohaterki filmu do
naruszenia wszystkich socjalnych norm i amania prawa. Dobrze usytuowana dama prawnik Zoja (Renata Litwinowa) i trudna nastolatka Wika (Anna Biegunowa) zaprzyja-niaj(
si+, dlatego, )e s( porzucone, obra)one, maj( poczucie, )e s( nikomu niepotrzebne
i absolutnie samotne. Wika pochodzi z rozbitej rodziny, k óci si+ z matk(, nie znajduje
wspólnego j+zyka z rówie*nikami, nie chce si+ uczy, i pracowa,. Ucieka od )ycia na dach
swojego domu, gdzie sp+dza czas robi(c zdj+cia mieszka/com s(siedniego wie)owca.
Pewnego dnia fotografuje m+)czyzn+ podczas kolacji z kochank(. Sprytna Wika postanawia
dorobi, na szanta)owaniu niewiernego m+)a, jednak)e ten szybko demaskuje sprawczynie
szanta)u i Wika zostaje bole*nie ukarana. Poni)ona dziewczyna postanawia zem*ci, si+ na
„pod ych facetach”. Zoj+, porzucon( przez wystraszonego kochanka, czyni swoj(
wspólniczk(. Zoja, pe ne przeciwie/stwo Wiki, doros a, zorganizowana, odnosz(ca sukcesy,
- pod wp ywem buntowniczki wst+puje na drog+ zemsty. Awanturnicze )ycie rosyjskich
Thelmy i Louise obfituje nie tylko w podpalenia, rozbite samochody ale i spotkania
z przypadkowymi m+)czyznami.
Prezentuj(c film publiczno*ci na festiwalu „Kinotawr” w Soczi, producent i kierownik
artystyczny obrazu Pawe .ungin powiedzia , )e jest to jeden z najbardziej prawdziwych
filmów o wspó czesnej m odzie)y i jej stosunkach ze *wiatem i lud-mi innego pokolenia. Film
zosta doceniony na wielu festiwalach:
Nagrodzony wyró)nieniem za jeden z najlepszych filmów roku 2007 na najwa)niejszym
rosyjskim festiwalu „Kinotawr 2008 ”
Nagroda imienia N. Gundariewoj (znana rosyjska aktorka ur.1948 r., zm. 2005, „Witaj i
)egnaj”, „S odka kobieta”, „Jesienny maraton”, „Pewnego razu 20 lat pó-niej”) dla
Renaty Litwinowej za najlepsz( rol+ kobiec( na festiwalu „Moskiewska premiera ”,
Nagroda imienia Yves’a Montand (francuski aktor mi+dzynarodowej s awy) dla Anny
Biegunowej za najlepsz( rol+ kobiec( na kijowskim festiwalu „M odo*,”.

„Moksowskij komsomolec”
„Bez domu, ponad prawem” sierpie/ 2007, Walerja Gorie owa
Renat Litwinow! zach"ysn "o „Okrucie#stwo”
Ekran od czasu do czasu pokazuje nastolatków - tajemniczych, bezlitosnych, dziwnych.
W latach 70-tych Zinoczka Biegunkowa z filmu „Cudze listy” manipulowa a swoja inteligentn(
nauczycielk( i o ma y w os nie zniszczy a jej )ycia. W latach 80-tych nastolatek
o pseudonimie Plumbum z filmu pod tym samym tytu em bezlito*nie wtr(ca si+ w losy tych,
których uwa)a za wrogów spo ecze/stwa. Teraz narodzi a si+ Wika - przedstawicielka
m odego pokolenia, bohaterka filmu „Okrucie/stwo” w re)yserii Mariny Liubakowej.
Siedemnastoletnia Wika podgl(da przez obiektyw aparatu przypadkowych ludzi. Widzi:
przyszed m+)czyzna do kobiety - klik! Ten sam m+)czyzna, ale ju) w kr+gu rodzinnym,
z )on( i córk( - znów klik! Mamy gotowy materia do szanta)u, jednak)e dzieci+cego,
nieudolnego. M+)czyzna okaza si+ wp ywowym biznesmenem, wynaj( „osi ków”, którzy
pobili Wik+ i zniszczyli aparat. Wika naprawia „-ród o dochodów” i zaczyna si+ m*ci,.
Ch opczyca, w lu-nych d)insach i czarnej czapeczce nasuni+tej do brwi, nawi()e dziwn(
przyja-/ z inteligentn(, eleganck( Zoj(. T( sam( z która spotyka si+ biznesmen. Przyja-/
dziwn(, poniewa) Wika nad Zoj( jawnie si+ zn+ca, a Zoja nie sprzeciwia si+. To, )e Zoja
z wykszta cenia jest prawnikiem, nadaje ca ej sytuacji sarkastycznego charakteru.
Wika jest przekonana, ex-kochanka Zoi nale)y ukara,: rozbi, jego drogi samochód, spali,
dacz+, pozbawi, presti)owej pracy. Wika odwa)nie i bezkarnie realizuje swój cel. Z ka)dym
nowym „przest+pstwem” jej wspólniczce, nie*mia ej, zakompleksionej Zoi podoba si+ to
coraz bardziej. Powoli zaczyna si+ zmienia,, najpierw zewn+trznie poprzez ubiór, nast+pnie
przeobra)enie przechodzi dusza i my*li. Kobiety czerpi( rado*, z manipulowania lud-mi,
w szczególno*ci m+)czyznami, którym Zoja bezpardonowo t umaczy, )e ma )e/stwo to
ci+)ka praca, za któr( nale)y dobrze p aci,.
Dwie przyjació ki bez domu, ponad prawem, *cigane - Thelma i Louise w rosyjskim wydaniu.
To kinematograficzne skojarzenie jest nieuniknione. Okrucie/stwo, )adnego romantyzmu,
widza zaskoczy niejeden kadr.
Rol+ Wiki zagra a debiutantka Anna Biegunowa. Je*li wzi(, pod uwag+, )e w*ród jej ról
teatralnych jest szekspirowska Julia, to spektrum mo)liwo*ci m odej aktorki robi wra)enie.
Dla re)yserki Mariny Liubakowej to tak)e debiut pe nometra)owy (dotychczas zajmowa a si+
kinem dokumentalnym). Debiut okaza si+ barwnym, ostrym obrazem. Wypracowany siln(
r+k( profesjonalisty, bez potkni+, i upi+kszania.

Kinopoisk.ru
Nie ma nic gorszego ni) nastolatek obra)ony na ca y *wiat, uwa)aj(cy, )e mo)e robi,
wszystko bezkarnie.
Wika jest w a*nie tak( nastolatk(. Nie dosta a si+ na studia, pracowa, nie chce, relacje
z matk( s( kiepskie, do tego ch opak ma inn(… 0ycie si+ nie uda o, ale za to udaje si+
podgl(danie s(siadów z luksusowego domu.

W jednym oknie m+)czyzna ca uje kochank+, podczas gdy czekaj( na niego )ona i dzieci,
w innym kobieta pope ni a samobójstwo. Niewiernego m+)a Wika postanowi a szanta)owa,,
za co zosta a pobita. Potem postanowi a si+ zem*ci, wci(gaj(c w to Zoj+, kochank+ swojego
dr+czyciela.
W „Okrucie/stwie” nie ma dobra, duchowo*ci. Ten film nie nakr+cono po to by kogo* czego*
nauczy,, a po to by opowiedzie, jeszcze jedn( okrutn( histori+. Ale tak naprawd+ okrutnych
jest kilka ostatnich minut. Nie tylko dzi+ki rozd-wi+kowi mi+dzy beztroskim obrazkiem, dobr(
muzyk( zespo u „Maszy i miedwiediej” i realn( ko/cow( scen(. Te momenty s( jednymi
z najsilniejszych kadrów rosyjskiej kinematografii ostatnich lat.
Nale)y podkre*li, udany wybór odtwórczy/ g ównych ról. Anna Biegunowa *wietnie
zespoli a si+ z rol( okrutnej nastolatki, która nast+pnie staje si+ kobiet( sukcesu.

Twórcy filmu:
Marina Liubakowa (re!yser, scenarzysta)

Urodzona 5 kwietnia 1964 roku.
Uko/czy a Wo gogradzki Pa/stwowy Instytut Pedagogiczny, Wydzia Historii i Prawa
Radzieckiego oraz Rosyjski Instytut Przekwalifikowania i Podwy)szenia Kwalifikacji
Rosyjskiej Komisji Kinematografii studio re)yserskie M.I. Tumaniszwili. Pracowa a jako
zast+pca re)ysera g ównego kana u telewizyjnego „Stolica”, re)yser projektów telewizyjnych
w programie 1, re)yser projektów telewizyjnych w NTV.
Pierwszy film krótkometra)owy „Pogo/” nakr+ci a w 1994 roku, nast+pnie „Nie)ywy zwierz”,
„Nie widz(c si+ nawzajem”. W 2004 roku pracowa a nad dokumentem „Ciemny Mu”.
„Okrucie/stwo” to jej pierwszy film fabularny.
Filmografia:2007r
2207 „Okrucie/stwo” fab.
2004r „Ciemny Mu” dok.
2002r „Walery Frid” TV dok.
2001r „Nadia Ko)uszanaja”, TV dok.
1998r „Nie widz(c siebie nawzajem” dok.
1996r „Nie)ywy zwierz”, fab. Krótkometra)owy
1995r „Pogo/”, TV krótkometra)owy, 4 cz+*ci
1994r „Malarz ikon”, dok. 3 cz+*ci;

Pawe" #ungin (producent)

Pawe .ungin urodzi si+ 12 lipca 1949 roku w Moskwie. W 1971 uko/czy Wydzia
Lingwistyki stosowanej w Moskiewskim Uniwersytecie, w 1980 re)yseri+ na Wy)szych
Kursach Scenarzystów i Re)yserów.
Do g ównej roli w swoim pierwszym filmie „Taksi -blues”, Pawe .ungin zaprosi popularnego
undergroundowego lidera zespo u „D-wi+ki Mu” - Piotra Mamonowa, odkrywaj(c go, jako
aktora. W 2006 roku Pawe .ungin nakr+ci swój drugi film z Piotrem Mamonowym w roli
g ównej - „Wysp+” wed ug scenariusza Dmitria Sobolewa. Film zebra mnóstwo nagród na
festiwalach, by sukcesem zarówno w Rosji jak i poza jej granicami.
Nagrody i nominacje:
nominacja do nagrody jury w Sundance (2007 - Wyspa)
zdobywca nagrody Nika (2007 - Wyspa)
zdobywca nagrody g ównej festiwalu Soczi Open Russian Film Festival (2005 - Biednyje
Rodstwienniki)
zdobywca nagrody specjalnej jury na Cognac Festival (2003 - Oligarcha)
zdobywca nagrody Aurora na festiwalu w Tromso (2000 - $lub po rosyjsku)
nominacja do Independent Spirit Award (1992 - Taxi Blues)
nominowany do Nika (1991 - Taxi Blues)
nominacja do Cezara (1991 - Taxi Blues)
laureat nagrody dla najlepszego re)ysera w Cannes (1990 - Taxi Blues)
trzykrotnie nominowany (1990 - Taxi Blues, 1992 - Luna Park, 2000 - $lub po rosyjsku)
do Z otej Palmy w Cannes.

Aktorzy:
Renata Litwinowa (Zoja)

Aktorka, re!yser, scenarzysta, producent
Urodzona 12 stycznia 1967 roku w Moskwie. Uko/czy a Wydzia Scenarzystów Rosyjskiego
Pa/stwowego Instytutu Kinematografii. Jako aktorka zadebiutowa a w filmie „Dwie strza y”
w (1989), jako re)yser w filmie „Nie ma dla mnie *mierci”. Popularno*, przyniós jej serial
„Granica. Tajio)nyj romans.”, telewizyjne projekty na NTV i Muz-TV.
Role w wybranych filmach:
2007 - „Okrucie/stwo” (re). Marina Liubakowa)
2005 - „Ciciubabka” (re). Aleksiej Ba abanow)
2002 - „Niebo. Samolot. Dziewczyna” (re). Wiera Storo)ewa)
1994 - „Zainteresowania” (re). Kira Muratowa)
Re!yserka:
2008 „Zielony teatr w Zefirze”
2004 „Bogini: jak pokocha am”
2002 „Nie ma dla mnie *mierci”
Scenarzystka:
2005 „Wokalne paralele”
2004 „Bogini: jak pokocha am”
2002 „Niebo. Samolot. Dziewczyna.”
1997 „Trzy historie”
1995 „M+skie zwierzenia”
1992 „Traktorzy*ci”
1991 „Niemi o*,”

Producentka:
2004 „Bogini: jak pokocha am”
2002 „Niebo. Samolot. Dziewczyna.”

Anna Biegunowa (Wika)

Urodzona 24.07.1986 w Omsku
W 2006 roku uko/czy a Szko + - Studio Moskiewskiego Artystycznego Akademickiego
Teatru (kurs S. Niemcowa i I. Zo otwickiego)

Gra a w przedstawieniach: „Romeo i Julia” (Teatr. im. Puszkina), „Po)yczcie tenora” (teatr
im. Puszkina), „Nie rozstawajcie si+ z ukochanym” (Moskiewski Teatr Artystyczny im.
Czechowa)
2008 „.amaczki serc” (serial)
2007 ”Gra w chowanego” (TV)
2007 „Okrucie/stwo”
2005 „Ca a naprzód!” (serial)
2005 „Ucieczka”

Wywiad z Ann$ Biegunow$
Kinogorod.ru grudzie/ 2007
Anna Biegunowa: „Po tym filmie mama boi si ze mn! rozmawia%!”
Anna Biegunowa, szczup a dziewczyna z dojrza ym spojrzeniem zagra a g ówn( rol+ w filmie
„Okrucie/stwo”. Nazwa odnosi si+ przede wszystkim do bohaterki filmu.
Aniu, wychodzi na to, !e ucz$c si% w szkole-studio Moskiewskiego Artystycznego
Akademickiego Teatru, by"a ju! Pani etatow$ aktork$.
— Na drugim roku gra am w teatrze Mossowieta, na trzecim w przedstawieniu „Romeo
i Julia” w teatrze im. Puszkina. Tam te) gram w przedstawieniach re)ysera Eugeniusza
Pisariewa „Po)yczcie tenora” i „Kule nad Broadwayem” autorstwa Woody Allena.
Po „Okrucie stwie” trudno jest sobie wyobrazi& Pani$ w roli Julii.
— Na pocz(tku przedstawienia „Romeo i Julia” bohaterka jest dziewczynk(, a pod koniec
sztuki staje si+ dojrza (, m(dr( kobiet(. Jest to trudna rola, ale bardzo ciekawa. Do filmu
„Okrucie/stwo” zdecydowa am si+ za namow( kole)anki. Powiedzia a mi: „To twoja rola”.
Dlaczego pomy'la"a, !e rola okrutnej dziewczyny Wiki jest w"a'nie Pani?
— Pewnie dlatego, )e mam wybuchowy podobny charakter. Przyjecha am do Moskwy
z Omska, od razu dosta am si+ na studia. Spotyka am du)o dziewczyn podobnych do Wiki,
które chc( wszystko i od razu: pieni(dze, luksusowe mieszkanie, s aw+. Ale równocze*nie
nie chc( pracowa,. Wykorzysta am ich sposób chodzenia, mówienia buduj(c obraz Wiki.
W filmie jest scena gdzie Pani bohaterka zostaje pobita przez dwóch wielkich facetów.
By"o strasznie?
— Kiedy kr+cili*my t+ scen+, ch opcy tak si+ zaanga)owali, ze faktycznie dosta am kilka
prawdziwych policzków. Bola o i naprawd+ si+ ba am. To by a ci+)ka rola, trudny scenariusz,
zdj+cia g ównie na dworzu, w zimnie. Przez czterdzie*ci dni pracy zm+czy am si+.
Polubi am rol+ Wiki (nawet zacz+ am usprawiedliwia, jej zachowanie). Ka)dy aktor jest
adwokatem swojego bohatera.
Jak si% pracowa"o z Renat$ Litwinow$?
— Wspaniale! To bardzo utalentowana aktorka i cudowny cz owiek. Wszyscy si+ mnie pytaj(
czy trudno by o z Litwinow(, a mi ona bardzo pomaga a. Na pocz(tku z braku do*wiadczenia
gra am teatralnie, a Renata mi podpowiedzia a „Mów tak, jak rozmawiasz w )yciu”.

Pani Wika podporz$dkowuje sobie bohaterk% Litwinowem?
— Na pocz(tku my*la am: „Kurcze, jak ja to zagram, do tego z Litwinow(?” Ale to przecie)
nie ja dzia am, a bohaterka.
Nagroda imienia Yves’a Montand na festiwalu „M"odo'&” to Pani pierwsze takie
wyró!nienie?
— W teatrze ju) dostawa am wyró)nienia, ale w filmie to moja pierwsza nagroda i dlatego
jest szczególnie mi a. Dosta am telefon z Kijowa: „Niech Pani przyje)d)a, zosta a Pani
nagrodzona za najlepsz( rol+ )e/sk(”.
Nowe propozycje od re!yserów ju! Pani dostaje?
— Na razie nie. Ale za to w teatrze gram g ówne role. W szkole gra am grzeczne role, a w
teatrze, ku mojej wielkiej rado*ci docenili mnie, jako aktork+ charakterystyczn(.
W przedstawieniu „Kule nad Broadwayem” moja bohaterka jest striptizerk( z okropnym
g osem. Re)yser 0enia Pisariew mi powiedzia : „Ta rola jest dla ciebie. Masz w sobie Bab+
Jag+”. Po „Okrucie/stwie” mama mi powiedzia a, )e teraz si+ boi ze mn( rozmawia,.
(1mieje si+)

