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PE EN ODDECH

Pierwszoplanowym w!tkiem jest zwi!zek Iriny i Kostii. Dzieli ich znaczna ró"nica wieku, ale
te" ogólne podej#cie do "ycia. Bohaterowie przyje"d"aj! ze stolicy do niewielkiej rybackiej
wioski, gdzie leniwie toczy si$ "ycie „ukrai%skich” Rosjan.
Zdj$cia do filmu mia y miejsce w Kierczu (Krym, Ukraina). Scenariusz czeka na swoj! kolej
oko o 3 lat. Autorzy projektu szybko znale&li odpowiednie krajobrazy do zdj$', ale du"o
czasu zaj$ o poszukiwanie aktorów. Rybacka wioska by a zbudowana specjalnie do zdj$' na
brzegu Kercze%skiego zalewu.
Rol$ g ównego bohatera zagra Dmitrij Isajew. Dla roli Iriny zaproszono Tatjan$ Liutajew!.
Niewielk! rol$ zagra Aleksandr Baszyrow. Du"o jest w filmie zabawnych momentów: #wi$to
w wiosce, dziwak, który chc$ przep yn!' zalew i trafi' do ksi$gi rekordów Guinnesa. Film
wzbogaci a barwna posta' wró"ki, role, której zagra a Zarema - Chanum - znana krymsko tatarska piosenkarka.
SYNOPSYS
Irina – pi$kna, dojrza a (ok. 40 – letnia) kobieta. Jej ostatni! mi o#ci! jest m ody m$"czyzna,
Kostia. Jest mi$dzy nimi 10 lat ró"nicy, ale Irina nie czuje z tego powodu kompleksów.
Kostia te" komfortowo czuje si$ w towarzystwie starszej kochanki, pozwala siebie kocha' –
i korzysta ze wszelkich mo"liwo#ci tego zwi!zku.
Wspania ym samochodem Iriny przyje"d"aj! z Moskwy do zaniedbanej ma ej rybackiej
wioski, która znajduje si$ na brzegu Kierczy%skiego zalewu, gdzie Kostik odpoczywa
w przesz o#ci. Ludzie w tej wiosce "yj! na granicy dwóch #wiatów, pomi$dzy radzieckim
a ukrai%skim, a #ci#lej mówi!c - nie "yj!, a tylko egzystuj!. Kto# "yje wspomnieniami, kto#
kradnie, "eby prze"y', kto# trudni si$ przemytem.
Mieszka%cy stolicy trafiaj! do tego niezwyk ego #wiata, tutaj Kostia prze"ywa fascynacj$
m od! dziewczyn! Kati!. Dziesi$' lat temu Katia by a w nim zakochana, i okaza o si$, "e
czeka na niego do tej pory. Kostia wydaje jej si$ ksi$ciem z bajki. Kati! opiekuje si$ stary
kawaler Stefan (Igor Lifanow), który pomaga jej i jej ciotce (Jegorowa). Irina i Kostia
niepokoj! go.
Irina, b$d!c kobiet! m!dr! i do#wiadczon!, znajduje wyj#cie z ka"dej sytuacji. Wydaje jej si$,
"e zna Kosti$ lepiej od niego samego, decyduje si$ pozwoli' zakochanym na krótk! podró".
My#li, "e Kostia otrzymuj!c wolno#' szybko do niej wróci. Wszystko toczy si$ wed ug jej
planu, ale w tym #wiecie panuj! inne, nieznane Irinie zasady, w rezultacie czego wydarzenia
zaczynaj! rozwija' si$ wed ug innego dramatycznego schematu.
Fabu a i relacje pomi$dzy g ównymi bohaterami to nie jedyny temat tego filmu.
Pe noprawnymi bohaterami obrazu zosta y morze, step, wiatr, ptaki, i oczywi#cie bohaterzy
drugoplanowi.
„Pe en oddech” to dramat, ale w miar$ rozwoju fabu y widz nieraz potrafi si$ roze#mia',
rozp aka', ale i zamrze' z napi$cia. Mówi!c w skrócie, ten film jest zbudowany na uczuciach,
a to znaczy wiele dla widza.
(yczymy mi ego seansu!

SYNOPSIS (wersja druga)
Jest to historia o tym, jak niebezpieczny jest powrót do przesz o#ci, dramat o pragnieniu
mi o#ci, t em, której sta o si$ zetkni$cie dwóch #wiatów, dwóch spojrze% na "ycie:
moskiewskiego i tera&niejszego ma oruskiego.
Irina – pi$kna, dojrza a (ok. 40-letnia) kobieta, zakochana w m odym m$"czy&nie Kostii.
Wspania ym samochodem Iriny przyje"d"aj! oboje z Moskwy do zaniedbanej ma ej rybackiej
wioski, która znajduje si$ na brzegu Kierczy%skiego zalewu, gdzie Kostia wypoczywa w
przesz o#ci.
Ludzie w tej wiosce "yj! na granicy dwóch #wiatów - pomi$dzy radzieckim,
a ukrai%skim, a #ci#lej mówi!c - nie "yj!, lecz jedynie egzystuj!. Kto# "yje swoimi
wspomnieniami, kto# kradnie, a kto# trudni si$ przemytem.
Mieszka%cy stolicy trafiaj! do tego niezwyk ego #wiata, gdzie oddycha si$ pe n! piersi!,
a „ch opów i baby” ci!gnie do „g upstw”.
W#ród przepi$knych ukrai%skich krajobrazów rozgrywa si$ dramat filmu „Pe en oddech”.
Paralelne historie mi o#ci przecinaj! si$ w miejscu skrzy"owania morskich dróg. Dok!d one
prowadz!?
Zapraszamy do obejrzenia filmu Walerego Pendrakowskiego.
Film „Pe en oddech” zawiera w sobie wi$cej poetyzmu ni" realnego "ycia. Nie
przypadkowo autorzy umie#cili dom Warjaga w#ród przepi$knych krajobrazów, tam gdzie
morze Azowskie graniczy z Czarnym, a brzeg rosyjski jest niedaleko… Poezja stepu i morza,
wiatru i ptaków, dziwnych, ale ciekawych mieszka%ców zapomnianej rybackiej wioski, czyni
ten obraz pe nym.
Aktorzy graj!cy w filmie idealnie pasuj! do postaci ze scenariusza, i wszyscy
posiadaj! jedn! cech$ - ka"dy z nich jest cz owiekiem wspania ym i poetycznym. Zadanie
re"ysera polega o na tym, "eby obudzi' w widzu wspó czucie dla nieszcz$#liwych
i poruszaj!cych bohaterów filmu, który re"yser nakr$ci
jako po"egnanie
z Krymem, kochanym i znanym mu od wielu lat. Z tym Krymem, który widzia , pami$ta
i do którego powrót jest ju" niemo"liwy.
Format: film pe nometra"owy, dramat
Bud!et: 2 mln. dolarów
Premiera kinowa: (Polska) 07.11.2008r.
Producent: ))) “Strzelec“ przy udziale -kompanii «Pro Centr»
Tytu" oryginalny: Polnoe Dyhanie / *+,-+. /012-3.
Czas trwania filmu: 114 min.
Produkcja: Rosja
Gatunek: melodramat / dramat
Rok produkcji: 2007
Re!yseria: Walery Pendrakowski
Scenariusz: Walery Pendrakowski
Wspó"autor scenariusza: Anna Pendrakowska, Olga Szewczenko, Jurij Rogozin
Obsada:
W g"ównych rolach:
Tatiana Liutajewa jako Irina
Dmitrij Isajew jako Kostia
Igor Lifanow jako Stiepan
Ekaterina Wilkowa jako Katja

Natalia Jegorowa jako ciotka Katii
Role drugoplanowe:
Aleksandr Baszyrow – Arkaszka
Igor Worobjow - P ywak
Alosza Poliszczupak – Ch opiec
Konstantin Bierdikow – Kandydat
Leonid Zwierzy%ców – Weterynarz
W epizodach:
Zariema Miemietowa
Witalij Moszyk
Galina Szerokich
Walentina Wiszniakowa
Natalia Pacholkina
Margarita Tolstonogowa
Anna Pendrakowska
Witalij Kalinin
Pawe Gajworonskij
Rem Sobinow
Oksana Ka asznikowa
Aleksandr Andriejów
Nadzieja Ma kina
Niko aj Stolarienko
Niko aj Pylew
Walerij Asiejew
Walerij Gonczaruk
Inna Dorosz
Natalia Szymko
Siergiej 4agon
Pracownicy "alfa-centrum" [g.Kiercz]
Producent: Anna Pendrakowska, Walery Pendrakowski
Kompozytor: Gija Kanczeli
Wykonanie pie#ni: Swiet ana Stiepczenko, Tatiana Ostriagina
Wykonanie muzyki: Fridrich Lips - solo na bajanie
Scenografia: Michai Agafonow
Operator-re!yser: Grigorij Jab ocznikow
Artysta-re!yser: Michai Kolesow
Re!yser d$wi%ku: Rem Sobinow
Monta!: Natalia Dobrunowa
Produkcja:
"Strzelec" - "567.,.8"
"ProCentr" - "*7+9.-67"
Ja ta%ska wytwórnia filmowa
Przy patronacie:
Oddzia federalny po kulturze i kinematografii
Kino - dystrybutor w Rosji: "Moskiewskie kino" - ":+;<+=;<+. <3-+"
DVD - dystrybutor w Rosji: "Rosyjskie Szcz$#cie Entertaiment" - „>?;;<+. 5@2;6A.
B-6.76.CD.-6”
Towarzystwa, bior&ce udzia" w produkcji filmu: Kinokoncern "Mosfilm" - E3-+<+-8.7-

":+;F3,AD" - techniczna baza, monta"owo - tonizacyjne prace, obróbka ta#my.
Typ zdj%': Ta#ma filmowa 35 mm.
Nagrody:
2007 rok - Natalia Jegorowa - Nagroda za najlepsz! kobiec! rol$ na Szukszy%skim
Mi$dzynarodowym Festiwalu Filmowym na A taju.
2007 – MFF - Oman - Emiraty Arabskie - nagroda za najlepszy film festiwalu
2007 - MFF Kair - dla Tatiany Liutajewoj za najlepsz! rol$ kobiec!
2007 - Montreal MFF - nagroda publiczno#ci
2007 - nagroda publiczno#ci - Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Warszaw!

Wywiad z Walerym Jurijewiczem Pendrakowskim
O scenariuszu
Scenariusz zrodzi si$ z pomys u mojej "ony. Pewnego razu obejrza a ona film
dokumentalny o zapomnianej rybackiej wiosce. Swego czasu miejscowo#' ta by a bardzo
znana, z owione tam ryby trafia y prosto na stó samego Bre"niewa. Z biegiem czasu
gospodarstwo to podupada o coraz bardziej. Us yszawszy to, Anna postanowi a wpisa' sw!
liryczno-dramatyczn! histori$ w atmosfer$ takiej w a#nie rybackiej wioski.
Pierwotnie film ten mia zamiar re"yserowa' Siwak, ja mia em odpowiada' tylko za
produkcj$ filmu. Tak si$ z o"y o, "e Siwak nie móg jednak tego zrobi', potem film mia a
re"yserowa' Marina Migunowa, ale jej te" si$ nie uda o. A pó&niej na Ukrainie zacz$ a si$
Pomara%czowa Rewolucja i u#wiadomi em sobie, "e musz$ wyjecha' z Krymu. Zrozumia em,
"e ten scenariusz trzeba zrealizowa' i spojrza em na niego innymi oczyma. Zaproponowa em
mojej "onie, "eby spróbowa a go dopracowa', zaanga"owali#my do tego mojego przyjaciela,
scenarzyst$ Rogozina. Dodali#my scenariuszowi ostro#ci, uczynili#my go bardziej
dramatycznym. W swojej pierwotnej wersji by on bardziej w stylu Czechowa. Wszystko by o
pastelowe, na pó tonu. By a dramatyczno#' zwi!zana z hartowaniem si$ charakterów, ale nie
by o w tym "adnej tragedii, nikt nie umar . W wariancie ostatecznym w scenariuszu by o
wi$cej psychologicznego napi$cia, pojawi a si$ bardziej konkretna fabu a. Stworzyli#my ten
scenariusz na zderzeniu dwóch odleg ych od siebie biegunów – mieszka%ców Kiercza
i Moskwy, którzy przyjechali do nich w odwiedziny.
O filmie
Tematem filmu jest mi o#'. Irina, g ówna bohaterka filmu, wyje"d"a na urlop ze
swoim kochankiem Kosti!. Jest to nietypowa para, on jest od niej uzale"niony, pracuje jako
projektant w jej firmie, jest m odszy od niej o 10 lat. Postanawiaj! sp$dzi' urlop na Krymie,
odwiedzi' te miejsca, gdzie Kostia ju" kiedy# bywa w przesz o#ci. Opu#ciwszy m$cz!c!
Moskw$, Irina ma ochot$ na wypoczynek na onie natury, jest te" ciekawa spotkania z Katj!,
która wg Kostii kiedy# by a w nim zakochana. Przyje"d"aj! tam i pomi$dzy Kati! i Kosti! na
nowo rodzi si$ uczucie, czemu sprzyja miejscowa atmosfera i swoista desperacja dziewczyny,
marz!cej o tym, aby wyrwa' si$ z wioski. Dochodzi do zderzenia dwóch bohaterów, których
ró"nica w postrzeganiu #wiata dzia a jak zapalnik w granacie.
O pracy operatora
Ju" po raz drugi pracowa em z Grigorijem Jab ecznikowym, przedtem pracowali#my
przy „Biegaj!cej po falach”. On jest zadziwiaj!cym, subtelnym i bardzo skromnym

cz owiekiem. Rzecz nie w tym, jak kamera filmowa a czy nie filmowa a, to sprawy
drugorz$dne, rzecz le"y w rzemio#le. On bardzo subtelnie wyczuwa przyrod$, cz owieka.
Grigorij dostrzeg po !czenie poezji skromnego bytu i stepowego Krymu. Jego du"! zas ug!
jest to, jak wpisa bohaterów w artystyczn! cz$#' filmu. On po prostu nakr$ci ten film z
ogromnym wyczuciem.
O tytule
Tytu jest do#' alegoryczny. Z jednej strony „Pe en oddech” - to miejsce, gdzie mia y
miejsce zdj$cia do filmu. Na ko%cu Pó wyspu Kercze%skiego, gdzie Morze Czarne spotyka
si$ z Azowskim, powietrze jest zawsze #wie"e, poniewa" wiatr wieje raz w jednym, raz
w innym kierunku. Z drugiej strony, „pe en oddech” - to te uczucia, nami$tno#ci, zrodzone
z pragnienia, aby odetchn!' pe n! piersi! i szeroko otworzy' oczy.
O doborze aktorów
Zaczynaj!c poszukiwania aktorów, by em pewien tylko jednej roli. Od pocz!tku wiedzia em,
"e do roli ciotki Katii chcia bym zaprosi' Natali$ Jegorown!, która wcze#niej ju" u mnie
gra a. Wed ug scenariusza ciotka Jekatieriny to bardzo barwna posta'. Ta kobieta to by y
brygadier spó dzielni rybackiej, wszyscy w wiosce nazywaj! j! „Warjagiem”. Znaj!c
wewn$trzn! ch$' Jegorowej, aby zagra' prost! osob$, dobr! kobiet$ z niezbyt szcz$#liw!
przesz o#ci!, zaproponowa em jej t$ rol$. Zgodzi a si$ z rado#ci!, a potem wszystko zacz$ o
si$ ze sob! !czy'. Jegorowa poradzi a mi obejrze' Jekatierin$ Wilkow!, w tym czasie
ko%cz!c! nauk$ w MCHAT – cie. Widzia em j! we wspania ym przedstawieniu
dyplomowym „Z ukochanym si$ nie rozstajcie”, gdzie gra a g ówn! rol$. I praktycznie od
razu, bez prób j! przyj$li#my.
Co do g ównej bohaterki – Iriny, by y w!tpliwo#ci. Jako# nieoczekiwanie przysz a mi do
g owy Ljutajewa. Zna em Tani$ jeszcze z m odo#ci. Uczyli#my si$ z ni! na równoleg ych
kursach
w Instytucie Kinematografii - ona na kursie aktorskim, ja na re"yserskim. Zna em j! tylko
jako pi$kn! dziewczyn$, jako pi$kn! aktork$. Z up ywem czasu sta a si$ pewn! siebie
kobiet!, która odpowiada a obrazowi ze scenariusza. Zaprosi em j! na próby i od razu
spodoba a mi si$ w niej jedna cecha - jest interesuj!ca, kiedy milczy. Od razu zobaczy em w
niej Irin$ i wed ug mnie ta rola jej si$ naprawd$ uda a. Z jej ostatnich prac, ta w a#nie jest
jedn! z najbardziej subtelnych.
Jako# samo tak wysz o, "e do naszego aktorskiego zespo u do !czy Igor Lifanow. Jest to dla
mnie bardzo wa"na osoba – przedstawiciel miejscowych Kierczan. Jest kwintesencj! tego
biegunu, który jest przeciwstawny mieszka%com stolicy. Jest cz owiekiem niebezpiecznym,
ale zarazem uporz!dkowanym. Ten typ bardzo mi si$ spodoba , trafi nam si$ taki prawdziwy
m$"czyzna. Tak wtopi si$ w film, "e w obrazie pojawi si$ drugi biegun.
Dima Isajew pojawi si$ w ostatniej chwili. Dos ownie wskoczy w film, kiedy nie
dogadali#my si$ z jednym ze znanych aktorów w kwestii interpretacji scenariusza,
widzieli#my to na ró"ne sposoby. Dzi$ki Bogu, "e wyja#ni o si$ to do rozpocz$cia zdj$'.
Mój drugi re"yser Olga Alieksiejewa, z któr! pracujemy ju" wiele lat, powiedzia a mi:
„Przyprowadz$ jednego aktora, nie znasz go, on gra w „Biednej Nastii”, popatrzysz”.
Rozmawiali#my z Dim! godzin$ i zaakceptowa em go bez "adnych prób. On jest bardzo
dobrym, szczerym cz owiekiem. Swoim aktorskim i ludzkim wdzi$kiem uczyni obraz Kostii
wielowymiarowym. Nie jest ani do ko%ca pod ym ani te" ca kiem pozytywnym bohaterem.
W filmie sta si$ on bardzo wspó czesny, troch$ cyniczny, ale zarazem wywo uje u widza
wspó czucie, czego bardzo chcia em. Z jednej strony Kostia jest uzale"niony od Iriny,

z drugiej strony na swój sposób j! kocha. Kiedy spotyka m od! dziewczyn$, zaczyna si$ jego
rozdarcie. Wed ug mnie, Dima Isajew zagra to bardzo subtelnie i z wyczuciem.
(mieszne momenty
Bardzo wiele #miesznych epizodów by o zwi!zanych z prowadzeniem samochodu przez
Dim$. Zanim rozpocz$li#my zdj$cia by bardzo kiepskim kierowc!, przysz o mu uczy' si$
wprost na planie zdj$ciowym, co prowadzi o do wielu dziwnych sytuacji.
Bardzo zabawne by y zdj$cia „Dnia rybaka”. W tym epizodzie filmowali#my ludno#'
miejscow!, która podesz a do tego bardzo odpowiedzialnie i obchodzi a #wi$to naprawd$.
W rezultacie ca a wie# upi a si$ podczas zdj$'.
Z Baszyrowem te" by o bardzo weso o. „Dzie% rybaka” obchodzi on z miejscow! ludno#ci!.
Chocia" na ten czas by o wyznaczone kr$cenie epizodów, w których powinien by' absolutnie
trze&wy, nie uda o mu si$ to, a wtedy, kiedy powinien by' pijany - by ca kiem trze&wy. Sasza
jest wy#mienitym aktorem, dlatego wszystko mu si$ znakomicie uda o,
a przecie" w zawodzie aktora nie ma nic trudniejszego ni" zagra' pijanego i wygl!da' przy
tym wiarygodnie.
O festiwalowej przysz"o#ci filmu
Zawieziemy film na festiwal „Kinotaur” w Soczi. Jak nam pójdzie z zachodni! publiczno#ci!
- nie wiadomo. Moim zadaniem jest zwróci' na siebie uwag$ krytyki, "eby w ogóle obejrza a
ten obraz. A pó&niej to ju" wszystko od nich zale"y, spodoba si$ lub nie. Zachodnie festiwale
maj! swoje w asne spojrzenie na Rosj$, dlatego trudno jest si$ domy#li', co im si$ spodoba.
Kilka z moich filmów by o pokazywanych na zachodnich festiwalach, ale do tej pory nie
mam poj$cia, czego im potrzeba, a czego nie. Bóg jeden wie, czego krytycy dopatrz! si$
w tych filmach.
O sukcesie filmu w rosyjskiej dystrybucji
Zadaj!c sobie pytanie, czy film przyci!ga uwag$ dzi$ki grze aktorskiej, mog$ odpowiedzie',
"e tak, zrozumia em to na kilku przedpremierowych pokazach. Sukces pod wzgl$dem
kasowym to trudne zagadnienie, zwi!zane z tym, kto chodzi do kina i czego od filmu
oczekuje. Dystrybutorzy s! przekonani, "e do kin chodz! tylko m odzi ludzie w wieku 14-20
lat i chc! to m ode pokolenie przy sobie zatrzyma', zapewniaj!c im coraz to nowe rozrywki.
Dla nich priorytetem jest w a#nie ten m ody widz, a z innymi si$ nie licz!. A przecie" kino
powinno by' ró"ne, i my w a#nie nale"ymy do tego „ró"nego”.
Uwa"am, "e film b$dzie interesuj!cy dla m odzie"y, dlatego "e g ówni bohaterowie s!
m odymi lud&mi. A starsze pokolenie znajdzie nostalgiczny temat, zwi!zany z histori! tej
wioski, która jest jakby poza czasem, nie w by ym Zwi!zku Radzieckim i nie we
wspó czesnej Ukrainie, mi$dzy tym a tym.
Czy uda" si% ten film?
Uda si$ pod wzgl$dem uczuciowo#ci. To jest to, co u krytyków i dystrybutorów nazywa si$
obra&liwym terminem „kino kobiece”. Istnieje u nich taki podzia na kino m$skie i kobiece.
Kategorycznie si$ z tym nie zgadzam, ale cz$sto trzeba wys uchiwa' takich rzeczy.
Dystrybutorzy mówi! „To kino kobiece, dlatego, "e b$d! je ogl!da' tylko kobiety,

a m$"czyzn interesuj! zupe nie inne tematy”. Gdzie jest mowa o subtelnej psychologii - tam
kobiety, a gdzie akcja - tam m$"czy&ni. Ca e "ycie uwa"a em, "e kino przede wszystkim
powinno opiera' si$ na uczuciach. Pewnie dlatego w a#nie okre#lono mnie „kobiecym
re"yserem”.
Uwa"am, "e film si$ uda dzi$ki subtelnej wi$zi psychologicznej, któr! uda o si$ aktorom
przekaza' widzowi, i on to czuje. Widz ci!gle uwa"a na to, co dzieje si$ z bohaterem nie
z zewn!trz, lecz w jego wn$trzu. Praca re"yserska jest widoczna przecie" nie tylko
w s owach, ale i pomi$dzy nimi. Pod tym wzgl$dem s!dz$, ze film si$ uda .

