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Scenariusz: Andriej Zwiagincew, Oleg Negin
oparty na opowiadaniu „The Laughing Matter”
WILLIAMA SAROYANA
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OBSADA:
Alex - Konstantin !awronienko
Vera - Maria Bonnevie
Mark - Alexander Baluev
Kir - Maxim Shibaev
Eva - Katya Kulkina
Robert - Dmitry Ulianov
Max - Alexey Vertkov

POKAZY NA FESTIWALACH I NAGRODY:
MFF w Cannes 2007 - Nagroda dla Konstantina awronienki w kategorii Najlepszy
Aktor
MFF w Moskwie 2007 - Nagroda G!ówna
Europejskie Nagrody Filmowe 2007- Nominacja dla operatora Michai!a Kriczmana
Cottbus Film Festiwal M!odego Kina Wschodnioeuropejskiego – Nominacja do Grand
Prix
Festiwal Filmów Rosyjskich „ Sputnik nad Warszaw"” 2007- Grand Prix

FABU!A FILMÓW:
M"#, #ona i dwójka dzieci (ch opiec i dziewczynka) przenosz" si$ z miasta przemys owego na
wie%, do miejsca urodzenia m$#a, aby zamieszka& w starym domu jego ojca.
W porównaniu z ich poprzednim miejscem zamieszkania (miasto, które u atwia relacje
mi$dzy bohaterami, wyg adza nierówno%ci, a nawet tworzy pewien rodzaj iluzji szcz$%cia i
mi o%ci), nowy dom oznacza Natur$. Po o#ony jest na zapieraj"cych dech piersiach
wzgórzach, na dnie prehistorycznego morza, #yznej ziemi, lecz wszystko to le#y w ruinach.
Jest smutne, mimo #e dumne. I niczego nie udaje. B$dzie wymaga o ogromnego po%wi$cenia.
Nikt nie powstrzyma r$ki ojca skierowanej przeciwko swojemu synowi. Nikt nie us yszy
krzyku. Owieczka nie zajmie miejsca syna. Bo ten, kto podniesie nó# b$dzie mie& uszy, które
nie b$d" s ysze&, oczy, które nie zobacz", serce, które nic nie poczuje. Jednak jego wiara w
„prawo” ludzkiej dumy jest #arliwa i niewyczerpana, tak #arliwa, jak jego wyrzuty sumienia.
Ziarno zosta o zasiane i musz" nadej%& #niwa.
Na pytanie: „O czym jest Wygnanie?” odpowiadamy: „Tak jak ka#dy inny film, w mniejszy
lub wi$kszy sposób, ten film jest o nas wszystkich – dobrych, pi$knych ludziach w
tragicznych okoliczno%ciach braku nadziei”.

WYWIAD Z ANDRIEJEM ZWIAGINCEWEM
Prosz powiedzie!, jakie uczucia Panu towarzyszy"y na temat Pana drugiego filmu po
sukcesie „Powrotu”?
Jest taki przes"d, #e drugi film jest zawsze klap". Niektórzy nazywaj" to spadkiem formy.
Jednak w momencie, gdy zaczyna si$ prac$, wszystkie te przes"dy i strachy znikaj". Syndrom

drugiego filmu to mit, który powinno si$ rozwia&. Potwierdzenie powinno przyj%& tylko i
wy "cznie z pracy, poniewa# film, film jako taki jest celem, a nie %rodkiem na udowodnienie
czego%.
To mo#e festiwal jest takim $rodkiem?
Tak. Oprócz tego sukces na festiwalu jest gwarantem istnienia nast$pnego projektu.
Oczywi%cie jest to ut szcz$%cia, który trzeba doceni&. A z drugiej strony, trzeba tego ca y
czas pilnowa&, poniewa# w innym razie atwo zmieni si$ to w jaki% mechanizm tworz"cy
sukces.
„Wygnanie” oparte jest na motywach opowiadania Williama Saroyana. Jak wa#ny dla
filmu by" tekst oryginalny i jak wiele go od tego orygina"u ró#ni?
Dokonali%my wielu zmian. Wystarczy wspomnie&, #e u Saroyana #aden z bohaterów nie
prze#ywa. Na pocz"tku dosta mi si$ w r$ce scenariusz Artura Melkumyana w oparciu o „The
Laughing Matter” – opowiadanie Williama Saroyana – relatywnie nieznany fragment jego
prozy. Poczu em si$ w jaki% sposób wyj"tkowo. J$zyk by bardzo charakterystyczny, wiele
tam by o ci$#kich konstrukcji zdaniowych popularnych w po owie poprzedniego stulecia.
Czasem bracia Alex i Mark (którzy mieli inne imiona w oryginale) rozmawiali ze sob" w
zupe nie niezrozumia ym j$zyku. Z za o#enia mia to by& j$zyk ormia'ski, ale mi to nie
odpowiada o – je%li okre%lisz dok adnie j$zyk, podsuwasz tym samym konkretny sposób
odbioru. A potem przyszed mi do g owy taki pomys – niech oni rozmawiaj" w martwym
j$zyku, w j$zyku zrekonstruowanym przez lingwistów. Jednak to mog o stworzy& w filmie
zbyt sztuczny efekt, wi$c w ko'cu porzucili%my ten pomys .
Ogl%daj%c film, mo#na odnie$! wra#enie, i# by" kr cony w jakim$ pó"nocnym kraju.
Gdzie dok"adnie kr cono zdj cia do tego obrazu?
W Belgii, na pó nocy Francji, a tak#e w przypadku sporej cz$%ci filmu, w Mo dawii.
Zacz$li%my kr$ci& na Sardynii, ale dzi$ki Bogu w por$ przestali%my, bo nigdy by%my nie
zdobyli wystarczaj"cego bud#etu. W Mo dawii znale(li%my wspania " sceneri$ z agodnymi
wzgórzami i sporadycznymi skupiskami drzew.
Jak wi c, unikaj%c dok"adnego precyzowania sposobu odbioru, skonstruowa" Pan czas i
przestrze& w filmie?
)wiat bohaterów Saroyana postrzegany jest jako prawdziwe „retro”. To %wiat meloników,
poci"gów parowych i ducha starej Kalifornii. My przybli#yli%my to nieco do czasów
wspó czesnych. Usun$li%my konkretne znaczniki. W komputerze usun$li%my francuski znak
w nag ówkach, zmienili%my fi'skie banknoty tak, aby wydawa y si$ bardziej abstrakcyjne,
nawet chcieli%my usun"& krzy# z ko%cio a, aby unikn"& wskazywania konkretnej religii, ale w
ostatniej chwili powiesili%my go z powrotem. Architektura, znaki, tablice rejestracyjne i
konkretne marki samochodów by y dla nas wa#ne nawet, je%li mia y by& tylko w oknach, albo
framugach. Rekwizyty kupiono na niemieckim pchlim targu. Ale stworzenie w pe ni
uniwersalnego %wiata w kinie jest niezmiernie trudne. Kultura materialna niesie ze sob"
wszelkie oznaki czasu i miejsca.
Tak jak w przypadku „Powrotu” zdj cia powierzy" Pan Michai"owi Krichmanowi. Co
mo#e Pan powiedzie! o swoim towarzyszu broni?
Tak, on jest moim towarzyszem broni, a przy tym wspania " osob". Powtórz$ to, co mówi em
trzy lata temu: on ma wyj"tkowe oczy, które widz" to, co jest niewidzialne.

Jak dobiera" Pan aktorów?
Po „Powrocie” nie chcia em powierza& znów roli Konstantinowi !awronienko, poniewa# nie
chcia em wchodzi& drugi raz do tej samej wody. Jednak, koniec ko'ców, nie potrafi em
znale(& nikogo innego, kto by si$ z nim równa . Na pocz"tku wyobra#a em sobie Alexa jako
kogo% m odszego, ale pó(niej zrozumia em, #e powinien to by& kto% po czterdziestce – na
pó metku #ycia tak, aby tragedia wydarzaj"ca si$ w jego #yciu mog a by& rozumiana z
absolutn" powag". Ponadto Konstantin i ja kompletnie si$ zgadzamy, co do natury grania w
filmie. Spotkanie z Alexandrem Baluevem by o dla mnie bardzo pozytywnym odkryciem.
Mimo #e jest bardzo znanym aktorem w Rosji, pracowa bez #adnej oznaki znu#enia. Zrobi
19-20 uj$&, co dla niego by o prawdopodobnie nienaturalne. Pracowali%my nad rol" Marka z
wieloma innymi aktorami, znanymi i nie, ale Baluev nie mia sobie równych.
Obraz Very wyró#nia si bardzo w filmie. Gra j% Maria Bonnevie, jedna nie-Rosjanka w
ekipie, aktorka ze szko"y skandynawskiej, która pracowa"a z Bergmanem. Jak i dlaczego
zdecydowa" si Pan na ni%?
Zobaczy em j" w norweskim filmie „Ksi$ga Diny”. Uderzy a mnie jej fantastyczna energia i
rozumia em wtedy, #e jest to nowa aktorka na nowy wiek. Nie wiedzia em nawet, #e jest
Norwe#k" do momentu a# si$ poznali%my na ceremonii wr$czania nagród Golden Beetle
(Z oty *uk) w Sztokholmie i gdy zobaczy em jej fotografi$ po%ród zdj$& g ównych aktorów
Królewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie. Wiele rosyjskich aktorek stara o si$ o
t$ rol$, ale to Maria j" dosta a, pomimo tego, i# musia a gra& w bardzo trudnych scenach w
obcym dla niej j$zyku. Podczas gdy z jednej strony w prezentowa a zwiewne i bezsprzeczne
pi$kno, z drugiej strony stanowi a praktycznie uosobienie „!agodnej” Dostojewskiego, a to
bardzo pasuje do mojej wizji odbioru sztuki. Kiedy aktor wszelkimi sposobami stara si$
zaskoczy& lub by& ekspresyjny, niszczy on tym samym swoj" posta&. Aktor powinien skupi&
si$ na #yciu #yciem swojej postaci, a nie na tym, #e jest ogl"dany.
S"ysza"em o sporach na temat zako&czenia filmu. Niektórzy s%dz%, #e powinno by!
wyci te. Jak reaguje Pan na ró#ne sposoby odbioru Pana filmu?
S"dz$, #e ka#dy b$dzie mie& swoj" interpretacj$ filmu i ka#dy ma do tego prawo. Pami$tam
komentarze na temat „Powrotu”: „Rosjanin wraca do domu po 12 latach i pije wino – nie
wódk$?! Nie wierz$!” Taki pogl"d to prostolinijna, jasna interpretacja. Wódka jest
codzienno%ci". Wino jest wyj"tkowo%ci". Jest mitologiczne. To samo tyczy si$ tego filmu.
Niektórzy zobacz" w ko'cówce z kobietami na polu takie oto znaczenie: Rosja przetrwa
wszystko i Rosja wszystko przezwyci$#y. Dla mnie to jest bardzo dziwne, poniewa# w moim
filmie nie ma Rosji, jest tylko mit o wiecznym powrocie, o naturalnym i chrze%cija'skim
cyklu #ycia. Kiedy kieruj" nami cudze opinie, stajemy si$ zinstytucjonalizowanymi grupami
testowymi. Nale#y by& wiernym filmowi, a nie opiniom innych ludzi. To tak jak w #yciu, nie
mo#na jedynie s ucha& m$drców, trzeba po prostu robi& to, co si$ uwa#a za dobre. Aby
zmieni& film, musia bym czu& wewn$trzn" potrzeb$.
Jakie techniczne problemy musia" Pan rozwi%zywa! podczas kr cenia nowego filmu?
W „Powrocie” najwi$cej problemów sprawia y sceny kaskaderskie. Najbardziej
skomplikowanym uj$ciem w „Wygnaniu” by o panoramiczne uj$cie strumienia, gdzie
widzimy odbicie domu na tafli wody. Inn" trudno%ci" by o koliste uj$cie wokó Alexa
%pi"cego w samochodzie, poniewa# musia o zosta& zrobione z pomoc" grafików
komputerowych. Wed ug mnie efekty techniczne w filmie powinny by& ograniczone do
minimum.
Jak stworzono muzyk do filmu?

W czasie napisów ko'cowych s ycha& fragment Kanon Pokajanen Arvo Pärta w wykonaniu
Esto'skiego Chóru Komnatowego w katedrze w Tallinie. Tekst Andreja Kritskiego zosta
za%piewany w staros owia'skim. W trakcie filmu mo#na us ysze& muzyk$ Andreja
Dergacheva, re#ysera d(wi$ku w „Wygnaniu”, który to skomponowa tak#e %cie#k$
d(wi$kow" do „Powrotu”. Zamie%cili%my tak#e Kyrie Eleison i Exsilium wykonywane po
acinie. Tak wi$c w trakcie filmu us ysze& mo#na acin$, a na ko'cu staros owia'ski,
prezentowany przez chór esto'ski: polifonia i przenikanie si$ kultur.
O TWÓRCACH
Andriej Zwiagincew – re#yser
Andriej Zwiagincew urodzi si$ w 1964 r. w Nowosybirsku. Po uko'czeniu szko y teatralnej,
podj" prac$ w teatrze. W 1986 r. przeprowadzi si$ do Moskwy, gdzie sko'czy wydzia
aktorski w Pa'stwowej Moskiewskiej Szkole Teatralnej. Pracowa potem jako aktor w
niezale#nych projektach teatralnych i zagra w kilku filmach.
W 2000 r. zadebiutowa w telewizji jako re#yser 3 odcinków serialu „Czarny pokój” dla
REN-TV. „Powrót”, jego pe nometra#owy debiut, otrzyma dwa Z ote Lwy na
Mi$dzynarodowym FF w Wenecji za Najlepszy Film i Najlepszy Debiut. Film zdoby ponad
40 mi$dzynarodowych nagród, "cznie z Odkryciem Europejskiej Akademii Filmowej - Prix
Fassbinder, rosyjsk" Nagrod" Filmow" Z!OTY ORZE! (GOLDEN EAGLE) za Najlepszy
Film i Najlepszy Scenariusz, oraz nominacj$ do Z!OTEGO GLOBU (HFPA GOLDEN
GLOBE) w kategorii najlepszy Film Zagraniczny, szwedzk" Nagrod$ Filmow" w kategorii
Najlepszy Film Zagraniczny, nominacj$ do Cezara kategorii Najlepszy Film Zagraniczny,
nagrod$ BBC World Cinema w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny, oraz nagrod$
FIPRESCI w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny na Mi$dzynarodowym FF w Palm
Springs.

FILMOGRAFIA
2007: Wygnanie (Izgnanie)
2003: Powrót (Vozvrashcheniye)
2000: Czarny pokój (serial TV) 3 odcinki: BUSIDO, NIEJASNY, WYBÓR

Konstantin !awronienko - ALEX
Konstantin !awronienko urodzi si$ w Rostowie nad Donem w 1961 r.
Uko'czy Szko $ Teatraln" w Rostowie oraz Moskiewsk" Szko $ Sztuk Teatralnych.
Wyst$powa na scenie wielu teatrów.
Wybrana filmografia:

2007: WYGNANIE, re#. Andriej Zwiagincew
NIE Z!API+ NAS, re# Ilja Shilovsky
2006 NANKIN LANDSCAPE, re#. Valery Rubinchik
2005: MISTRZ, re#. A.Kozvjak-David, J. Komasa, M.Migas
ARCHANIO!, re#.John Johns
2003: POWRÓT, re#. Andriej Zwiagincew
NIE MA ZBAWIENIA OD MI!O)CI, (serial TV), re#. Evgenia Suscheva
1984: YESHCHYO LYUBLYU, YESHCHYO NADEYUS, re#. Nikolay Lyrchikov
(CI+GLE KOCHAM I MAM NADZIEJ,)

Maria Bonnevie - VERA
Maria Bonnevie urodzi a si$ w Norwegii, uko'czy a Uniwersyteck" Szko $ Aktorsk" w
Sztokholmie, w Szwecji. Jest g ówn" aktork" Królewskiego Teatru Dramatycznego w
Sztokholmie.
Nagrody:
Nagroda na )wiatowym FF w Montrealu, nagroda w kategorii Najlepsza Aktorka w filmie
„Ksi$ga Diny” (2002)
Nagroda Norweskiego Instytutu Filmowego, w kategorii Najlepsza Aktorka w filmie „Ksi$ga
Diny” (2002)
Sztuki w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie (wybór):
2006 Miss Julie, A. Strindberg (re#. Thommy Berggren)
2005 Pretendenci do tronu, H. Ibsen (re#. Alexander Mork-Eidem)
2001 Sen nocy letniej, W. Szekspir (re#. John Caird)
Wieczór Trzech Króli, W. Szekspir (re#. John Caird)
2000 Dzika kaczka, H. Ibsen (re#. Stefan Larsson)
1999 Miss Else, P. Czinner (re#. Eva Dahlman)
Trzy siostry, A. Czechow (re#. Staffan Waldemar Holm)
1998 Wróg ludu, H. Ibsen (re#. Stein Winge)
1997 Wi%niowy sad, A. Czechow (re#. Peter Langdal)
1996 Ukochana siostra, A. Lindgren (re#. Maria Seltman)
1995 Iwona, Ksi$#niczka Burgundii, W. Gombrowicz (re#. Ingmar Bergman)

WYBRANA FILMOGRAFIA
2007 WYGNANIE, re#. Andriej Zwiagincew
2003 LET´S PLAY ADULTS, re#. Kjell Åke-Andersson
THE THREAT, re#. Kjell Sundvall
2002 REKONSTRUKCJA, re#. Christoffoer Boe
2001 KSI,GA DINY, re#. Ole Bornedal
1999 TSATSIKI, re#. Ella Lemmhagen
TRZYNASTY WOJOWNIK, re#. John McTiernan

1996 JEROZOLIMA, re#. Bille August

Alexander Baluev - MARK
Alexander Baluev urodzi si$ w Moskwie w 1958 r. Po sko'czeniu Moskiewskiej Szko y
Sztuk Teatralnych do "czy do Teatru Dramatycznego Armii Radzieckiej i gra potem w
Teatrze Dramatycznym Jermo owej. Wyst"pi w ponad 70 filmach.
Nagrody:
Nagroda Rosyjskiej Akademii Filmowej Nika za najlepszego aktora drugoplanowego w
„Muzu maninie”
Nagroda za Najlepszego Aktora w „Muzu maninie” na FF Kinotavr (Rosja)
WYBRANA FILMOGRAFIA
2007
2006
2004
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1992
1998

WYGNANIE, re#. Andriej Zwiagincew
LA TRADUCTRICE, re#. Elena Kahazanova
GAMBIT TURECKI, dir Dzhanik Faiziev
OLIGARCHA, re#. Pavel Lounguine
RECLUSE, re#. Egor Konchalovsky
MOSKWA, re#. Alexander Zeldovich
PASSION BOULEVARD, re#. Vladimir Chotinenko
DZIE- ZAG!ADY, re#. Mimi Leder
PEACEMAKER, re#. Mimi Leder
LINIA *YCIA, re#. Pavel Lounguine
MUZU!MANIN, re#. Vladimir Khotinenko
PARADA MOSKIEWSKA, re#. Ivan Dykhovichny
KEROSENE SALESMAN’S WIFE, re#. Aleksandr Kajdanovsky

Dmitry Lesnevsky - PRODUCENT
Dmitry Lesnevsky urodzi si$ w Moskwie w 1970 r.
Uko'czy studia na Uniwersytecie Moskiewskim na wydziale Dziennikarstwa.
Dmitry Lesnevsky jest cz onkiem Akademii Telewizji Rosyjskiej i NIKA, Rosyjskiej
Nagrody dla Sztuk Filmowych.
W 1991 razem z Iren" Lesnevskay", za o#y REN TV, pierwsz" w Rosji telewizj$ b$d"c" w
prywatnych r$kach, gdzie dzia a jako g ówny producent.
W 1997 za o#y kana telewizyjny REN TV, gdzie by g ównym menad#erem a# do 2005 r.
W 2000 r. Dmitry Lesnevsky za o#y i sta si$ producentem niezale#nej firmy
kinematograficznej REN FILM, dzi$ki której 50 projektów filmowych zobaczy o %wiat o
dzienne.

W 2006 r. Lesnevsky za o#y i zosta prezesem REN MEDIA GROUP, w której zarz"dza
dwoma projektami holdingu: mi$dzynarodowym kana em Mini Movie oraz REN FILM.
Dmitry Lesnevsky jest producentem dwóch filmów nakr$conych przez Andrieja
Zwiagincewa: „Powrót” (2003) i „Wygnanie” (2007).

Michai Krichman - ZDJ,CIA
Michai Krichman urodzi si$ w Moskwie w 1967 r.
Nagrody:
Nagroda dla Najlepszego Operatora w Belgradzie (Serbia)
Mi$dzynarodowy FF za „Powrót”
Nagroda Rosyjskich Krytyków Filmowych „Z oty Baran”
dla Najlepszego Operatora za „Powrót”
Nagroda Rosyjskiej Akademii Filmowej „Z oty Orze ”
dla Najlepszego Operatora za „Powrót”
Nagroda Rosyjskiej Akademii Filmowej „Nika”
dla Najlepszego Operatora za „Powrót”
FILMOGRAFIA
2007 WYGNANIE, re#. Andriej Zwiagincew
2005 THE ROOTS, re#. Pavel Lounguine
2003 POWRÓT, re#. Andriej Zwiagincew
NIEBO. SAMOLOT. DZIEWCZYNA re#. Vera Storozheva
2002 THE THEORY OF HEAVY DRINKING, re#. Natalia Pogonicheva
2000 CZARNY POKÓJ (serial TV) 3 odcinki: BUSIDO, NIEJASNY, WYBÓR re#.
Andriej Zwiagincew

