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TWÓRCY:
Re yser: Bakur Bakuradze
Scenariusz: Bakur Bakuradze, Naila Ma achowa
Producent: Siergiej Sieljanow, Julia Miszkinene
Producent wykonawczy: Siergiej Bejseuow
Firma-producent: CTB Film Company, firma Salwador D, Studio „Limon”
Operatorzy: Marina Gornostajewa, Niko aj Wawi ow
Kostiumy: W adimir Kupcow
Charakteryzacja: Natalia Fiodorowa
Re yser d!wi"ku: Arsenij Troickij

OBSADA:
Shultes – Giela Czitawa
Kostik – Rus an Griebienkin
Mama Shultesa – Liubow Firsowa
M#oda kobieta w metrze – Cecile Plaige
Brat Shultesa – Wadim Sus ow
Spawacz S#awa – Iwan Lebiediew
Stas – Noszrewan Tawchelidze
Lekarz Pasza– Wadim Ca ati
Psychiatra – Rus an Suszon
Kasjerka – Anna Soroka
Grisza – Aleksander Abcziniec
M" szczyzna w barze – Konstantin Bus ow
Pozostali m" czy!ni w barze – Siergei Bo otajew, Dmitrij Szibniew
Biznesmeni na targowisku– Sachat Dursunow, Gija Matkawa
M" szczyzna w sklepie – Dienis Niestierow
Mechanik w serwisie – Aleksiej Kuczin
M" szczyzna w banie – W adimir Kiri ow
Kurier biura pogrzebowego – Marat Kisikow
Kieszonkowcy – Aleksander Malinin, Maria Simonowa
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POKAZY NA FESTIWALACH:
49 Mi!dzynarodowy Festiwal w Salonikach - listopad 2008 r.
2 Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Warszaw"” - listopad 2008 r.
Mi!dzynarodowy Festiwal Filmowy „Estoril Film Festival” w Lizbonie - listopad 2008 r.
52 Festiwal Filmowy w Londynie „London Film Festival” - pa#dziernik 2008 r.
38 Mi!dzynarodowy Festiwal Filmowy „M odo$%” w Kijowie - pa#dziernik 2008 r.
Mi!dzynarodowy Festiwal Filmowy w Sewastopolu - lipiec 2008 r.
30 Moskiewski Mi!dzynarodowy Festiwal Filmowy, sekcja rosyjskich debiutów
filmowych - czerwiec 2008 r.
Mi!dzynarodowy Festiwal Filmowy „Festiwal Festiwali” w Sankt-Petersburgu czerwiec 2008 r.
19 Otwarty Rosyjski Festiwal Filmowy “Kinotawr” w Soczi - czerwiec 2008 r.
61 Festiwal Filmowy w Cannes, sekcja “Pi!tnastka re&yserów” – maj 2008 r.
NAGRODY:
Nagroda w sekcji “Pi!tnastka re&yserów” na 61 Festiwalu Filmowym w Cannes
Nagroda g ówna na Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym “Kinotawr” w Soczi
Nagroda g ówna na 38 Mi!dzynarodowym Festiwalu Filmowym “M odo$%” w Kijowie
Specjalna nagroda Cineuropa Prize na Mi!dzynarodowym Festiwalu Filmowym „Estoril
Film Festival” w Lizbonie
Najlepszy debiut 2008 roku - Nagroda rosyjskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych
FABU A FILMU:
25-letni Aleksiej Shultes, by y sportowiec, który uleg powa&nemu wypadkowi, zarabia
na &ycie jako kieszonkowiec. Mieszka z matk" w du&ym mie$cie, rankiem biega w parku,
wieczorem ogl"da sport w telewizji, czasem odwiedza brata w wojsku. Zawsze robi zakupy
w tym samym sklepie. Nie wyra&a &adnych emocji, nikt z jego znajomych nie wie jak &yje.
Tajemnic" jest, co ma zapisane w notesie, który zawsze nosi ze sob". Prawie na wszystkie
pytania Aleksiej odpowiada „tak”, „w porz"dku”. 'eby dojecha% do domu, szuka adresu
w notesie. Pewnego razu Aleksiej poznaje ma ego Kostika, który pomaga mu w kradzie&y. Ma
jeszcze jednego wspólnika – znajomego lekarza, z którym kradn" klucze w a$cicielom drogich
samochodów.
Pewnego razu, „pracuj"c” z Kostikiem w metrze, Shultes okrada dziewczyn!. Spotyka j"
pó#niej w szpitalu, gdy odwiedza lekarza wspólnika. Odnajduje jej dokumenty i klucze, po czym
w amuje si! do mieszkania, gdzie znajduje kamer! wideo. Pó#niej, w domu, d ugo przegl"da
kaset! z wyznaniami mi o$ci obrabowanej dziewczyny. Zetkni!cie z cudzymi emocjami staje si!
dla Shultesa powa&nym wstrz"sem…
Film “Shultes” zdoby Grand Prix Kinotawra 2008 i by prezentowany na Festiwalu w
Cannes w sekcji “Pi!tnastka re&yserów”. Oparty na autentycznej historii i utrzymany w
stylistyce dokumentu ukazuje niezwykle prawdziwe oblicze Moskwy i rozterki, oraz $wiat
wewn!trzny g ównego bohatera.
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RE!YSER O FILMIE:
„Film nie jest szasz ykiem, który mo!na zje"#, po czym odpocz$#. Trzeba si% nad nim
zastanowi#. A je"li kto nie zrozumie – obejrze# jeszcze raz”.
Bakur Bakuradze

„Pomys na scenariusz zrodzi si!, gdy u$wiadomi em sobie, &e cz owiek jest
pe nowarto$ciowy dopóty, dopóki ma powi"zanie z przesz o$ci", która zapewnia mu $cie&k! do
przysz o$ci. Problem pogorszenia lub utraty pami!ci jest problemem nie do rozwi"zania. To
niszczy cz owieka. Dzieje si! to potajemnie, jak kradzie&, i $wiadomo$% tego nadchodzi
znienacka, zaskakuj"c jak rozci!ta torebka lub puste miejsce po skradzionym samochodzie.
Razem ze strat" pami!ci tracimy kontakt ze $wiatem. Nagle okazuje si!, &e nie ma, z czego
czerpa% si y ani w przesz o$ci ani w przysz o$ci. Jedynym wyj$ciem pozostaje czerpa% od innych
ludzi, którzy maj" w kieszeni co$ zwi"zanego z przesz o$ci" i przysz o$ci". Poprzez kradzie&
rzeczy, jako kawa ków cudzych losów, bohater filmu wype nia brak losu w asnego.
Jest to film o cz owieku, który stoi za naszymi plecami w kolejce w metrze, siedzi
naprzeciwko w autobusie, lub nawet mieszka na naszej klatce. Nic nie wiemy o nim, ani o tym,
co kryje w $rodku. On te& tego nie wie, albo nie chce wiedzie%, albo próbuje zapomnie%. Jest
podobny do skrzynki z zakodowanym zamkiem. Film pokazuje, jak wiele nie zauwa&amy, bo
mamy dobr" tarcz! ochronn" – mieszkamy w wielkim mie$cie.
Szuka em ludzi, którzy mogliby zagra% okre$lone postaci. Wi!kszo$% osób, które
wybra em nie by a zawodowymi aktorami. Moje kino nie jest aktorskie. Nawet gorzej mi si!
pracuje z zawodowymi aktorami. Aktorów bardzo trudno jest „oczy$ci%” z gry. Je$li
poprosi bym mistrza w p ywaniu aby p yn" jak zwyk y cz owiek, b!dzie mu trudno to zrobi%, bo
b!dzie p ywa% tak dobrze jak umie. Tak samo jest z aktorami. Nie interesuje mnie jak p ywa
zawodowy artysta, chc! widzie% jak p ywa zwyk y cz owiek, jak on tapla si! w wodzie.
Opis wspó czesnej rzeczywisto$ci - to opis zamieszkuj"cych j" ludzi. Dlatego w realizacji
takiego projektu bardziej uczciwym i s usznym by o zaanga&owanie zwyk ych ludzi,
wnosz"cych w film autentyczne odczucie rzeczywisto$ci”.
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MEDIA O FILMIE:
Recenzja gazety Newsweek:
„Samotno"# kieszonkowca”, Jurij G$adilszikow, lipiec 2008

„Najbardziej nagradzany film 2008 roku produkcji rosyjskiej z tajemnicz" nazw"
„Shultes” Bakura Bakuradze wzbudza wiele emocji. Wielu krytyków nie rozumie, dlaczego tak
„prosty” film zdoby Nagrod! G ówn" najwi!kszego krajowego Festiwalu Filmowego
„Kinotawr” i jako jeden z nielicznych rosyjskich filmów dosta si! na Festiwal w Cannes.
Wed ug mnie film wcale nie jest prosty. Nie mog! powiedzie%, &e faworyzuj!, „Shultesa”. Ale
chcia bym wyst"pi% w jego obronie.
Prostota „Shultesa” jest w tym, &e pokazuje byt, ale pokazuje w sposób, w który &aden z
naszych filmów pokaza% nie umie. Wydaje si! by% podobny do europejskiego kina i przypomina
filmy du(skiego „Dogmatu”, belgijskich braci Dardenne i rozmaitych francuskich neorealistów.
Pokazuje takie szczegó y, chocia&by zwyk ego moskiewskiego akademika, które trudno nawet
podpatrzy%, a co dopiero odtworzy% na ekranie. Wed ug mnie, ten pozornie m odzie(czy film
jest godny tego &eby znale#% si! w podr!cznikach kinematografii. Godne tego s" nawet epizody,
w których pokazane jest jak g ówny bohater kradnie. Kradnie wszystko, co wpadnie mu w r!ce,
zw aszcza komórki i portfele w miejskim transporcie. Zasady, wed ug których to robi, pozostaj"
dla widza tajemnic" a& do fina u filmu. Tajemnic" pozostaje równie& sposób my$lenia g ównego
bohatera z nadzwyczajnym nazwiskiem Shultes. Wszystkie sceny kradzie&y s" wyre&yserowane
w taki sposób, &e interwencja re&ysera jest w ogóle niezauwa&alna.
„Shultes” zanurza widza w rzeczywisto$%, któr" mo&na okre$li%, jako nierozszyfrowan".
Podobnych przypadków w historii kina $wiatowego jest niewiele – na przyk ad film „Ali”
Michaela Manna. „Shultes” wydaje si! filmem dokumentalnym, a nie fabularnym. Prosty film,
powiadacie? Ale taki „prosty” film bardzo trudno stworzy%. Proste kino to rodzaj kinematografii,
dost!pny tylko prawdziwym profesjonalistom. Tylko wtedy film wydaje si! pozornie prostym.
Producent filmu - wytrawny koneser kina Siergiej Sieljanów, szczerze zdziwi si!, kiedy jurorzy
Festiwalu uznali „Shultesa” za Najlepszy Film Roku. Sieljanow powiedzia ze zdumieniem
„Przecie& to jest prawdziwa sztuka kinowa! 'eby to doceni% trzeba mie% prawdziwy gust
artystyczny!”. Najwyra#niej nie liczy na to, &e na „Kinotawrze” film zostanie zrozumiany
i doceniony.
Ogólnie w ocenie kina jestem cynikiem. Rozumiem, dlaczego w a$nie ten film, a nie inne
prace naszych mistrzów zosta zakwalifikowany na Festiwal w Cannes. Jurorom najwyra#niej
zaimponowa o to, &e w „Shultesie” nie mo&na przewidzie% rozwoju wydarze(. Nie mo&na
zrozumie%, czy bohater jest czarnym charakterem czy nie. Ale g ówn" cech" filmu, która zosta a
doceniona w Cannes jest jego europejsko$%. To jeden z nielicznych filmów, który zosta
nakr!cony zgodnie z obecnymi trendami europejskimi.
Wydaj! si!, &e d"&enie za mod" nie jest dobre. Jednak dlaczego nie jest, skoro ta moda
dopiero si! narodzi a i pod"&a% za ni" mog" tylko najbardziej utalentowani jej adoratorzy?
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Mówi"c o „Shultesie” wspomina em braci Dardenne, ale warto tu wymieni% tak&e najbardziej
aktualnego po triumfie w Cannes rumu(skiego re&ysera Cristiana Mungiu i jego dramat „4
miesi"ce, 3 tygodnie i 2 dni”. Bakur nie móg widzie% filmu Mungiu, poniewa& by kr!cony
prawie w tym samym czasie, co „Shultes”. Bakuradze jednak uchwyci w swoim filmie nawet
styl i kolorystyk! obrazu, uznanego za najlepszy obraz 2007. Styl „Shultesa” – to pochmurno$%,
która tworzy ogólny nastrój. Nie ma ani jednego s onecznego kadru, tylko zwarty, lekko
rozmazany monochrom, który przypomina zdj!cia na sepii. 'adnych sztucznie dodanych
d#wi!ków (za wyj"tkiem jednej sceny, o której nie mówi! umy$lnie) w filmie nie ma. Tylko
d#wi!ki ulicy, rynku, telewizora itd. Re&yser stosuje tu specjaln" technik! – w filmie d#wi!k jest
„rzeczywisty”.
Jeszcze jedn" zalet" filmu jest to, &e, mimo aspo ecznego zachowania, widz wspó czuje
Shultesowi, bo powoli dochodzi do wniosku, &e jest on nosicielem prawdziwej samotno$ci.
W Europie takie kino nazywaj" egzystencjalnym, w Rosji nie ma na to nazwy, jest za to zwyczaj
wspó czu% prawdziwie samotnym ludziom. T umaczy to dlaczego Shultes wzbudza wspó czucie.
Chocia& je$li w rzeczywisto$ci taki Losza Shultes wyci"gnie komu$ z tych widzów komórk! to
raczej b!dzie obiektem szczerej nienawi$ci, ni& wspó czucia.
Film jest pe en tajemnic. Tajemnicza jest fabu a filmu, sk aniaj"ca widza do refleksji
i pe na domys ów, co obala tez!, &e film jest „prosty”. Tajemnicza jest równie& ideologia filmu.
„Shultes” stanowi przyk ad rzadko spotykanego obrazu, który albo bardzo si! podoba, albo w
ogóle, bo taki subiektywizm jest jedynie s uszn" ocen". Uwa&am to za jeszcze jeden plus filmu.
Mnie osobi$cie, jak równie& jurorom w Cannes, film si! spodoba ”.

Recenzja gazety „Itogi”:
„Czekaj, kim jestem?”, !anna Wasiliejewa, czerwiec 2008

„Shultes” zosta najlepszym filmem „Kinotawru”
„Film przyjecha do Soczi prosto z Cannes, gdzie by prezentowany w „Pi!tnastce
re&yserów”. Jego autor, Bakur Bakuradze, zaczyna jako dokumentalista, a to wiele wyja$nia.
Wyja$nia na przyk ad, dlaczego wi!kszo$% aktorów s" amatorami. Nawet wysoki, rudy Gie a
Czitawa, który zagra g ówn" role by ego atlety - kieszonkowca. Z przesz o$ci zosta y mu tylko
nagrody w kredensie i nieobowi"zuj"ca mo&liwo$% pracy trenerskiej. Zreszt" bardziej
wymagaj"ce zaj!cia raczej nie wchodz" w gr! – po ci!&kim wypadku i urazie g owy obci"&enia
s" niewskazane. Sterylno$% rzeczywisto$ci, która nie pozostawi a w &yciu bohatera &adnej osoby
z przesz o$ci, mo&na oceni% dopiero pod koniec filmu.
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Mamy za to szans! oceni% rzeczywisto$%, w której widzimy ma e moskiewskie
mieszkanie, chor" matk! w jednym z pokojów i balkon z widokiem na dwór, z którego wida%
go$cia, grzebi"cego w $mieciach i ch opca, który okrada zaparkowane samochody. G!sty t um
i ruchome schody w metrze s" dla Shultesa miejscem „pracy”.
Codzienno$% kieszonkowca, która mog aby stanowi% podstaw! komedii, melodramatu lub
dramatu, w tym filmie jest statyczna, niczym pos"g. Cokolwiek by si! nie dzia o, nic si! nie
zmienia. D ugie filmowe kadry s" podobne do odbitek zatrzymanych mgnie(.
Dokumentalista Bakuradze demonstruje w zdj!ciach fabularnego filmu prawdziwie
europejsk" klas!. Pokazuje codzienn" rzeczywisto$%, która, wydaje si!, zachowa a szelest
naszych kroków. Re&yser nie tylko zachowuje europejsk" stylistyk!, dotyka równie& w"tków
dobrze znanych w kinie europejskim, m.in. w"tku egzystencjalnej samotno$ci. Jednak, mimo to,
„Shultes” nie wygl"da na zagraniczn" sadzonk!, przeniesion" na grunt rosyjski. Jest to $wietne
kino, które dojrzewa o pod naszym s o(cem”.

Recenzja gazety Wiedomosti:
„Mój s%siad Shultes”, Oleg Zincow, czerwiec 2008

„Shultes” Bakura Bakuradze – to najlepsze wydarzenie 2008 roku w kinematografii rosyjskiej.
Film by w Cannes i zwyci%!y na Festiwalu „Kinotawr”, ale najwa!niejszym jest to, !e zosta
najlepszym portretem wspó czesnej Moskwy: nie samego dna lub szczytów, lecz samego serca.
Film zaczyna si! od d ugiego kadru - pauzy: cz owiek siedzi przed kamer", patrzy si!
w przestrze(, potem mówi: „Nie pami!tam”. Nazywa si! Losza Shultes (dowiadujemy si! o tym
gdzie$ w po owie filmu). Zawsze jest ubrany bardzo przeci!tnie, rankami biega w pustym parku.
Z racji swojego zawodu Shultes potrzebuje biega% szybko, chocia& jest fachowcem – najlepiej
wie, w jakiej kieszeni, kto ma portfel lub klucze od samochodu. Tylko swojego adresu nie
pami!ta, wi!c szuka go, co wieczór w notesie.
Wiem gdzie mieszka, tu& obok mnie, w okolicach stacji metra Czertanowskaja i Ju&naja,
w$ród bloków i g!stego skupiska sklepów, sklepików i supermarketów. Prawie nie ma pionowej
perspektywy, bo widzimy tylko sklepy, parkingi, tanie kafejki – film jest zrobiony z
perspektywy poziomej.
W historii kinematografii kieszonkowiec jest postaci" znan". Cz owiek bez przesz o$ci,
bez osobowo$ci i emocji te& nie jest nowo$ci". Wskazówek stylu te& nie trzeba szuka% d ugo –
takie zawieszone lakoniczne kino artystyczne produkuj" nagradzane w Cannes Bruno Dumon
i bracia Dardenne. Jednak po dziesi!ciu minutach obejrzenia, „Shultesa” staje si! jasne, &e film
nie opowiada o festiwalowej modzie, tylko o tym, co jest „tu i teraz”. Nie przypominam sobie
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&eby którykolwiek ze wspó czesnych re&yserów pokaza mi moje miasto w sposób tak prosty
i dok adny, jak zrobi to Gruzin Bakur Bakuradze.
Autor pokazuje nie szczyt i nie dno miasta, nie blaski neonów i brudny margines, tylko
bierze równy $redni plan, codzienne &ycie milionów: typowe klatki schodowe, sklepy
i mieszkania. I nieomylnie znajduje g ównego bohatera – obcego, zatopionego w krajobrazie, ale
nieb!d"cego jego cz!$ci". Z jednej strony historia niczym z kabaretu: dobra rzecz amnezja – co
dzie( s" jakie$ nowo$ci. Z drugiej – nieprzyjemne uczucie, &e &aden z prze&ytych tu dni nie jest
wart tego, &eby pami!ta% o nim nast!pnego dnia.
Amnezja bohatera nie pozwala okre$li% granicy mi!dzy wspó czuciem i oboj!tno$ci": wszyscy
bliscy Shultesa - umieraj"ca matka, m odszy brat, który odbywa s u&b! wojskow", nieletni
wspólnik – kieszonkowiec - s" tylko naszkicowani. Shultes my$li o nich tylko wtedy, gdy ich
widzi, przegl"da swój notes lub s yszy dzwonek swojego z refrenem „Losza jestem, czy nie
Losza”.
Grz"ska codzienno$% obrze&y miasta, zawieszona historia o cz owieku, który umie
szybko biega%. Bakur Bakuradze ma bardzo dobre poczucie rytmu i niezwyk e wyczucie czasu
i miejsca. Nie znam Loszy Shultesa, ale wiem, &e zawsze jest gdzie$ obok mnie”.

KRYTYCY I KINEMATOGRAFI&CI O FILMIE:
Kiri$$ Raz$ogow - krytyk filmowy:
Scenariusz filmu „Shultes” jest portretem kieszonkowca, przypominaj"cym w czym$
s ynny film Roberta Bressona, nakr!cony na prze omie lat 50-60-tych. Scenariusz jest
wielowarstwowy, co pozwala po "czy% obyczajow" i psychologiczn" wierno$% obrazu
z problemami socjalnymi i rozwa&aniami o sensie &ycia. Poprzednia re&yserska praca Bakura
Bakuradze (krótkometra&owy film „Moskwa”) pokazuje jego umiej!tno$% pracy z aktorami amatorami i rekonstruowania najbardziej intymnych szczegó ów &ycia. My$l!, &e „Shultes”
mo&e zosta% jednym z najbardziej zauwa&alnych debiutów we wspó czesnym kinie, nie tylko
rosyjskim. Jestem przekonany, &e odniesie wielki sukces na Festiwalach.
Dani$ Dugajew - krytyk filmowy:
Jest to film, w którym niezbyt przyjemne oblicze Moskwy jest pokazane w sposób
niezwykle pi!kny. Re&yser umie znale#% pi!kno nawet w przystanku autobusowym.
Boris Chlebnikow – re'yser:
Ostatnio widzowie nabyli takich troch! „$wi(skich” zwyczajów – widz nie chce wysila%
si!, kiedy ogl"da film. Ten film zmusz" do my$lenia.
Siergiej So$owiow – re'yser:
Film jest nakr!cony w tradycji kulturowej najlepszego kina $wiatowego. Utrata pami!ci
przez g ównego bohatera to tylko jeden z wielu w"tków. Jest to film o najwy&szej pami!ci
kinematograficznej. Bardzo polecam wszystkim ten film, dlatego, &e jest on reporta&em b"d#
$wiadectwem prawdziwego &ycia, którego wszyscy bardzo nie lubimy i nie chcemy nic o nim
wiedzie%. A wiedza o tym prawdziwym &yciu i o $wiecie, w którym &yjemy, jest bardzo
przydatna. Taka jest moja rekomendacja.
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TWÓRCY FILMU
BAKUR BAKURADZE, re'yser:

Urodzi si! 16 marca 1969 roku w Tbilisi. W latach 1993-1998 studiowa re&yseri! w Instytucie
Kinematografii im. Gierasimowa (s ynny WGIK).
W 2005 roku dokument Bakura Bakuradze „Diamentowa droga” dosta g ówn" nagrod!
w Mi!dzynarodowym konkursie prasy biznesowej „PRESSZwanie” w nominacji „Najlepszy
film o biznesie”.
W 2007 roku 35-minutowy film Bakura Bakuradze „Moskwa” zosta laureatem III Festiwalu
„Kinoteatr DOC” (Moskwa), laureatem sekcji „Krótki metr” XVIII Rosyjskiego Otwartego
Festiwalu Filmowego „Kinotawr”.
Bra równie& udzia w sekcji krótkich filmów Festiwalu w Cannes – Cannes Short Corner
(2007), w pozakonkursowych pokazach mi!dzynarodowych Festiwali Filmowych w Oberhausen
(Niemcy) i Turynie (W ochy) 2007. W roku 2008 film uczestniczy w konkursowym pokazie
Festiwalu «Cinema du Reel» (Pary&).
Filmografia:
2008 Shultes
2008 Wiek Minfinu. 205 lat na s#u bie Ojczy!nie, dokument, 26 min.;
2008 Wymarzona droga, dokument, 48 min;
2007 Moskwa, film fabularny, 35 min;
2005 Diamentowa droga, dokument, kolor;
2003 Ruchy okr" ne W#adimira Olegowicza i Olgi Jegorowoj, film fabularny, 15 min, kolor;
2002 Wiaczes#aw Pilipienko, dokument, 36 min, kolor;
2002 Wiek Minfinu, dokument, kolor;
2001 Kosztem w#asnego ycia, dokument, 39 min, kolor.;
1998 Bez pieni"dzy, film fabularny, 15 min, czarno-bia y.
SIERGIEJ SIELJANOW, producent
Jako za o&yciel i wspó w a$ciciel (razem z dyrektorem Siergiejem Ba abanowym) firmy CTB
Film Company, Siergiej Sieljanow jest jednym z najwa&niejszych producentów w dzisiejszej
Rosji.
Urodzi si! w 1955 w Rosji, studiowa na Politechnice, gdzie za o&y w asne Studium Filmowe.
W roku 1980 uko(czy Rosyjski Pa(stwowy Instytut Kinematografii (s ynny WGIK), a w 1987 88 podyplomowe studia dla scenarzystów w Moskwie.
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W 1992 roku za o&y CTB Film Company, która obecnie jest producentem oko o 50 filmów
i wielu programów telewizyjnych. W$ród tych filmów s" równie& festiwalowe i kinowe
faworyty: “Brat”, “Brat2”, “)adunek200” Aleksieja Ba abanowa, “Kuku ka”, “Tranzyt”
Aleksandra Rogo&kina, “Magnat” Paw a )ungina.
W roku 1998 Siergiej Sieljanow otrzyma nagrod!, jako Najlepszy Rosyjski Producent. W 1999
– nagrod! Ameryka(skiej Akademii Filmowej za wk ad w rozwój prywatnej produkcji filmowej
w Rosji. W 2003 roku magazyn “Ekspert” nazwa Sieljanowa jedynym rosyjskim producentem,
którego imi! w kr!gach producentów jest mark".
Wybrana filmografia (producent):
2008
2008
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2002
2002
2002
2001
2000
1998
1998
1998
1997
1997

Shultes
Nirwana
Mongo#
S#owo jak g#az
$adunek 200
Chottabycz
Miecznik
Dobrynia Nikiticz i Zmej Gorynycz
Nie boli mnie
Tranzyt
Ciuciubabka
Nocny sprzedawca (Graveyard Shift)
Alosza Popowicz i Tugarin Zmej
Schizo
Wojna
Kuku#ka
Poca#unek nied!wiedzia
Siostry
Brat 2
Osobliwo%ci narodowego w"dkarstwa
O potworach i ludziach
Checkpoint
Mamo, nie p#acz!
Brat

JULIA MISZKINENE, producent
Urodzi a si! w Tomsku. Uko(czy a wydzia filozofii Moskiewskiego Uniwersytetu, pó#niej
uzyska a stopie( doktora. Przez 12 lat pracowa a, jako konsultant w sferze komunikacji, pe ni"c
te& rol! doradcy dyrektora generalnego Centrum Technologii Komunikacyjnych “Propaganda”.
Od 2001 do 2005 rok pracowa a, jako rzecznik prasowy Andrieja I arionowa – doradcy
W adimira Putina.
Od 2005 roku jest mened&erem w firmie producenckiej “Salvador D”.
Filmografia (producent):
2008 Shultes
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2008
2008
2007
2005
2002

Wiek Minfinu. 205 lat na s#u bie Ojczy!nie, dokument;
Wymarzona droga, dokument;
Moskwa, film fabularny;
Diamentowa droga, dokument, kolor;
Wiek Minfinu, dokument, kolor;

OBSADA
GIE A CZITAWA – Shultes
Gie a urodzi si! 18 grudnia 1978, w Tbilisi (Gruzja). Od 1997 r. mieszka w Moskwie. Studiowa
na Akademii Prawa i uko(czy Wydzia Psychologii Wy&szej Szko y Humanistycznej. Pracowa
jako kierowca i agent nieruchomo$ci.
Filmografia:
2008 Shultes
2007 Moskwa (rola w epizodach)
RUS AN GRIEBIENKIN – Kostik
Rus an urodzi si! 13 grudnia 1996 w Moskwie. Rola Kostika to jego pierwsza rola filmowa.
Filmografia:
2008 Shultes

CECILE PLAIGE – M oda kobieta w metrze
Cecile urodzi a si! w Moskwie. Dwana$cie lat sp!dzi a w Pary&u, obecnie znowu mieszka
w Moskwie. W 2005 roku uko(czy a Moskiewsk" Akademi! Sztuk Teatralnych (GITIS). Cecile
jest mi!dzynarodow" mistrzyni" ta(ców na lodzie.
Filmografia:
2008 Shultes
2006 Dzikusy
2005 Jesienin (TV)
2005 Ogród Aleksandrowski (TV)

LIUBOW FIRSOWA – Matka Shultesa
Liubow urodzi a si! w Moskwie. W 1985 roku uko(czy a Moskiewsk" Akademi! Sztuk
Teatralnych (GITIS). Od 2001 roku pracuje w moskiewskim teatrze „MEL”.
Filmografia:
2008 Shultes
2006 Podró autonomiczna
2004 Wiek balzakowski, albo wszyscy faceci to dranie…
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