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Podró" ze zwierz#tami domowymi
O filmie:
Film „Podró! ze zwierz"tami domowymi” opowiada histori" o potrzebie wolno#ci i mi o#ci.
Natalia w wieku 16 lat zosta a zabrana z domu dziecka przez m"!czyzn", którego potem
po#lubi a bez mi o#ci, poddaj$c si" biegowi zdarze%. Kobieta wraz z m"!em mieszka
w osamotnionym domku w pobli!u torów kolejowych. Jedynym jej zaj"ciem jest dojenie
krowy i prowadzenie domu, jedyna rozrywka to obserwowanie poci$gów jad$cych do innego,
nieznanego #wiata. M$! Natalii niespodziewanie umiera na zawa , czyni$c m od$ kobiet"
woln$ od rutyny i ma !e%stwa bez mi o#ci. W transporcie zw ok jej m"!a do kostnicy pomaga
jej przypadkowo zaczepiony kierowca Siergiej, który odegra wa!n$ rol" w jej !yciu.
Pierwsz$ rzecz$ jak$ Natalia kupuje po samotnym powrocie do domu jest lustro. Wolno#&
zwrócona po latach budzi do !ycia pragnienia i potrzeby m odej kobiety. Natalia sprzedaje
krow", tak jakby chcia a uwolni& si" od dawnych obowi$zków, kupuje koz" i przygarnia psa.
Kobieta przywi$zuje si" do zwierz$t, traktuj$c je troch" jak cz onków rodziny, której nigdy
nie mia a.
Siergiej cz"sto odwiedza Natali" w jej domu i ma nadziej", !e odwzajemni ona
uczucie, które si" w nim budzi. Natalia pod#wiadomie jednak nie chce zbli!a& si"
emocjonalnie do Siergieja, boj$c si", !e odbierze on jej tak niedawno poznan$ wolno#&.
M"!czyzna ma by& jej pomocny tylko w spe nieniu marzenia - ch"ci posiadania dziecka.
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Producenci filmu
Sabina Jeremiejewa (Studio S o%) i Igor To stunow (Wytwórnia Filmowa Profit) - to ich
pierwsza wspólna praca przy filmie pe nometra!owym. Na koncie tej jednej z niewielu kobiet
- producentów s$ takie filmy jak: „Manga”, „Mars”. Jej pierwszy film z Wier$ Storo!ew$ to
„Francuz” z 2003r. Igor To stunow jest generalnym dyrektorem kampanii „PROFIT” oraz
NTV-PROFIT – swego czasu zapozna si" z re!yserem „Podró!y” przy pracy nad filmem
„Trzy historie” Kiry Muratowej, w którym Storo!ewa by a autork$ scenariusza jednej
z historii. Filmografia producenta To stunowa sk ada si" z takich hitów jak „Kierowca dla
Wiery”, „Russkij bunt”.

Ekipa
WIERA STORO EWA
Re"yser
Cz onek Zwi$zku Filmowców
Moskiewski Pa%stwowy Instytut Kultury
Wy!sze Kursy Re!yserów i Scenarzystów (Pracownia A. Mitty)
W kinie Wiera Storo!ewa debiutowa a jako aktorka w filmach „Syndrom asteniczny”
(re!. Kira Muratora, 1989), „Uczuciowy milicjant” (re!. Kira Muratora, 1991). Jako
scenarzysta i re!yser po raz pierwszy pracowa a przy filmie „Rozwód” (1993), który wzi$
udzia i by nominowany do nagrody na Mi"dzynarodowym Moskiewskim Festiwalu
Filmowym. Jest tak!e re!yserem 25 telewizyjnych filmów dokumentalnych, w#ród których
znajduje si" „(ywy Puszkin” (autor '. Parfienow, Nagroda TEFI - 2000), cykl filmów
dokumentalnych „Najnowsza historia” (autor E. Kisielew). W 2002 roku wyre!yserowa a
film „Niebo. Samolot. Dziewczyna” wed ug scenariusza Renaty Litwinowoj, który zosta
nominowany do konkursu Mi"dzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Inny obraz Storo!ewoj
to film w dwóch cz"#ciach pt. „Francuz” (scenariusz A. Awramienko), który zosta
nominowany do nagrody TEFI i Z otego Or a. W 2004 roku na ekranach pojawi si" film
„Greckie wakacje”.
ARKADIJ KRASILSZCZIKOW
Scena"ysta
Mieszka w Izraelu, pracuje jako dziennikarz w koncernie „Izvestia niedzieli”. Autor ponad
500 artyku ów, a tak!e ksi$!ek, np. „Czas rasskaza” (Jerozolima 1997), „Sprawa Bejlisa”
(Tel Awiw 1999). Debiutem w kinie by a filmowa opowie#& „Prostyje zaboty” (Wytwórnia
Filmowa A. Dow!enko 1975). Jako re!yser pracowa przy filmach „Rogonosec” (1991),
„Pieczalnyj raj”. Jako scenarzysta pracowa przy „Seans odnowremennoj igry”
(re!. A. Lebiediew 1982), „Radi nieskolkich stroczek” (re!. A. Rogo!yn 1985), „Iszczu
drugoy !yzni” (re!. M. Erszow 1987).
OLEG $UKICZEW
Operator
Filmy nad którymi pracuje operator Oleg 'ukiczew, tradycyjnie zwracaj$ na siebie uwag"
najwa!niejszych zagranicznych festiwali. W 2001 roku film „Ty da ja, da my s toboju”
(re!.).Weledi%ski) uczestniczy w oficjalnym programie „Wyj$tkowy pogl$d” Festiwalu
w Cannes, * w 2003 roku film „Ostatni poci$g” (re!. ).German-ml) by wybrany do udzia u
w oficjalnym programie „Nowe horyzonty” wenecja%skiego MKF. W Bratys awie „Ostatni
poci$g” by wyró!niony nagrod$ za prac" operatorskie. W 2004 roku ekranizacja „+ars” (re!.
Anna Melikian) bra a udzia w sekcji „Panorama” Berlinale. W tym samym roku Oleg
'ukiczew by nominowany do nagrody im. M. Czernienko ”Z oty baran” za oryginalne
i niepodobne prace operatorskie w debiutowych ekranizacjach ). +elikian „Mars”
i ).Germana-ml. „Ostatni poci$g”. Drugi film Germana-ml. – „Garpastum” - uczestniczy
w konkursie MKF w Wenecji (2005), za ten film Oleg 'ukiczew zosta nominowany do
premii „Z oty baran” i „Bia y s o%”.

SABINA JEREMIEJEWA
Producent
Generalny Dyrektor Studio Filmowego „S$O%”
Urodzona w 1976 roku, w 1998 roku uko%czy a kierunek ekonomiczny na WGIK. Producent
filmu „Ty da ja, da my s toboju” (re!. ).Weledi%ski, 2001), „Willysy” (re!. Nurek Egen,
2002), „Mars” (re!. Anna Melikian, 2004), „Francuz” (re!. W. Storo!ewa, 2003), „Nikt nie
wie o seksie” (re!.Aleksiej Gordeew, 2006). W 2000 roku – generalny dyrektor Festiwalu
Filmowego Studenckich Filmów Debiutanckich „,wi"ta Anna”, producent wykonawczy
projektu
„Krótki
metr”,
dyrektor
„M odzie!owego
forum”
Moskiewskiego
Mi"dzynarodowego Festiwalu Filmowego. W 2001 roku – generalny dyrektor festiwalu kina
rosyjskiego „Nieznana wojna” w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Filadelfii.
IGOR TO$STUNOW,
Producent
Generalny Dyrektor Organizacji Filmowej ”PROFIT”
Urodzony w Moskwie w 1957 roku. W 1978 roku uko%czy kierunek ekonomiczny na WGIK.
Po s u!bie w wojsku pracowa w studiu filmowym imienia M. Gorkiego. Zast"pca dyrektora
grupy operatorskiej ekranizacji Siergieja Gerasimowa „Junost Petra” i „Na pocz$tku spraw
s awnych”. W latach 1983-1990 by dyrektorem grupy operatorskiej. Od 1990 do 1995 roku –
dyrektor wykonawczy „Studio TTL”. Od 1995 roku jest generalnym dyrektorem grupy
filmowej „NTV-PROFIT”, generalnym dyrektorem „PROFIT” (Firma producencka Igora
To stunowa). Od 2000 roku - kierownik oddzia u „Produkcja i marketing kina i telewizji” na
wy!szych kursach scenarzystów i re!yserów (Moskwa). Od 2002 roku – zast"pca generalnego
dyrektora kana u telewizyjnego STS. Od 2005 roku – producent generalny festiwalu
filmowego „Kinotaur”. Do osi$gni"& producenta To stunowa zalicza si" takie hity, jak: „Pitier
FM” (re!. O.Byczkowa, 2006), „Kierowca dla Wiery” (re!. P.Czuchraj, 2004), „Podaruj mi
ksi"!ycowe #wiat o” (re!.D.Astrachan, 2001), „Russkij bunt” (re!. A.Proszkin, 1999),
„Wschód –Zachód” (re!. Re!i Warnie, 1999).

Mi&o'( czy wolno'(?
„Zanim zacz ! powstawa" ten film, spiera!am si# z autorem scenariusza – Arkadijem
Krasilszczikowym – o czym dok!adnie jest ten film – o mi!o$ci czy o wolno$ci? Arkadij
naciska!, %e film jest przede wszystkim o zwróceniu cz!owiekowi wolno$ci, a nie o mi!o$ci
w powszechnym znaczeniu tego s!owa. Przywrócenie wolno$ci i szukanie swojego miejsca
w tym $wiecie – to podstawowy przekaz tego filmu.”
Wiera Storo!ewa, re!yser
„Historia Natalii by!a dla mnie wyzwaniem: ca! sw drog# moja bohaterka przechodzi przy
minimalnym u%yciu s!ów, praktycznie nie ujawniaj c swoich emocji, które jednocze$nie j
zmieniaj , sprawiaj , %e staje si# zupe!nie nowym cz!owiekiem. Przyznaj# szczerze – praca
nad t rol by!a bardzo ci#%ka”
Ksenia Kutepowa, aktorka

„Metafora? Oczywi$cie, ale w filmie Storo%ewoj jest i poezja i muzyka i malarstwo. I wszystko
jest w harmonii, a to taka rzadko$". W ostatnim czasie nie pami#ta si# o tym, %e kino to sztuka
syntetyczna, ale nie tylko pod technicznym wzgl#dem. Wierze uda!o si# zrobi" film niemodny,
opowiedziany niewspó!czesnym j#zykiem kina.
‹‹Podró%…›› to dwudziesty czwarty film w moim dorobku. Bywa!y w mojej karierze dobre
scenariusze, jednak realizacja %adnego nie przynios!o mi tak wielkiej rado$ci, jak praca przy
filmie Wiery Storo%ewoj”.
Arkadij Krasilszczikow, scenarzysta
Nagrody:
Cottbus Film Festival 2007:
Nagroda Jury - Wiera Storo!ewa (re!yser)
Nagroda Don Quixote - Wiera Storo!ewa
Nagroda FIPRESCI - Wiera Storo!ewa
Nagroda za wybitny wk ad artystyczny – Ksenia Kutepowa
MFF w Moskwie 2007
Grand Prix
Film nominowany w 6 kategoriach do nagrody Narodowej
Akademii Nauki Kinematograficznej Rosji „Z oty Orze ”

