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FABU A
Gdzie! na pó nocy Rosji w niewielkim prawos awnym klasztorze mieszka wyj"tkowo
nietuzinkowy cz owiek. Jego dziwaczne zachowanie dezorientuje i wprawia w zak opotanie jego
braci mnichów. Ci, którzy odwiedzaj" wysp#, wierz", $e posiada on moc uzdrawiania,
odp#dzania demonów i przepowiadania przysz o!ci. On sam jednak uwa$a si# za cz owieka
niegodnego szacunku z powodu grzechu, który pope ni w m odo!ci. Film jest przypowie!ci",
która "czy realia $ycia codziennego w Rosji z rytua em zakonnym i porz"dkiem zaj#%
w klasztorze.
WYSPA WED UG PAW A UNGINA
Re$yserski debiut Paw a &ungina, czyli film „Taxi Blues” (1990), wpisany w kontekst
urbanizacji i kultury post-industrialnej, zosta uznany za metafor# okresu pierestrojki w Rosji.
Nastrój filmu, w równym stopniu liryczny co ekscentryczny, ukazywa Moskw# noc" jako wysp#
samotnych i zagubionych dusz, wiruj"cych w przyp ywie adrenaliny w szale postmodernizmu,
co mia o na celu ukaza%, $e wszystkie !wiatowe metropolie od Nowego Jorku po Tokio s" takie
same. Jedn" z dwóch g ównych postaci gra Piotr Mamonow, filar rosyjskiej muzyki rockowej.
W j#zyku rosyjskim s owa „rock” (jak w rock’n roll) i „fate” („los”) brzmi" tak samo. Jak
na ironi# los odgrywa wa$n" rol# w filmie „Wyspa”. G ówn" posta% gra tu znowu Mamonow.
Mimo $e nadal dzia a on w „biznesie z a”, czyli rozrywce, los tego nadzwyczajnego cz owieka
i jego osobista podró$ od show-biznesu do !wiata religii w pewien sposób odzwierciedla fabu #
filmu. Film ukazuje cz owieka, który zostaje zdrajc" i morderc" podczas II Wojny 'wiatowej. Po
latach próbuje on odkupi% swoj" win#, wiod"c pustelnicze $ycie w klasztorze.
Sam klasztor przypomina wysp#. Schronienie, w którym przebywa nasz bohater, jest
usytuowane na wyspie na lodowatych wodach Morza Bia ego, któr" ma wkrótce pokry% lód.
Bohater jest oddzielony od sta ego l"du, ale ci"gle pozostaje w kontakcie z duchownymi na
l"dzie, którzy s" poch oni#ci drobnostkami i intrygami, które maj" miejsce w $yciu ko!cio a.
Chc"c si# przed tym uchroni%, pustelnik przesadnie podkre!la swoje mesja(skie zdolno!ci i swój
ob #d, które s" pono% )ród em jego cudownej mocy uzdrawiania. Ludzie wierz" w jego !wi#to!%,
podczas gdy on sam nie. Najwi#ksz" prób", jakiej poddaje go Bóg, jest moment, kiedy nasz
bohater staje twarz" w twarz ze swoj" przesz o!ci" podczas S"du Ostatecznego.
W pewnym sensie historia ta jest takim samym symbolicznym dzie em dla dzisiejszej
Rosji jak „Taxi Blues” 15 lat temu. Wówczas wydawa o si#, $e najwa$niejsz" rzecz" w tym
kraju by o do "czenie do tego, co nazywano cywilizowanym !wiatem; pragnienie to by o
powszechne. W dzisiejszych czasach jest to bardziej ni$ prawdopodobne, $e za wa$niejsze
uwa$a si# rozwi"zanie wewn#trznych problemów – symbolicznie w zakresie jednostki ni$ w
obr#bie danego kraju. Paradoksalnie te osobiste i lokalne problemy pozornie mo$na by by o
uwa$a% za uniwersalne w swoim charakterze, unikaj"c pozornej „globalistycznej iluzji”
przekszta cania Moskwy w „Nowy Jork”. Poj#cie wyspy jako laboratorium, w którym testowane
jest ludzkie sumienie i moralna wytrzyma o!%, wydaje si# by% wa$ne dla &ungina, jak równie$
dla innych filmowców, którzy próbuj" stworzy% model !wiata za pomoc" sztuki.
Andriej Plachow „Kommiersant”
RE!YSER
PAWE& &UNGIN
Pawe urodzi si# w 1949 roku w rodzinie scenarzysty. Uko(czy Wydzia Matematyki
i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Moskiewskiego w 1971 roku, a w 1980 uko(czy
Wy$sze Kursy Scenarzystów i Re$yserów na Wydziale Re$yserii Filmowej. Od pocz"tku lat

90 -tych Pawe &ungin przebywa we Francji. Jego re$yserski debiut „Taxi Blues” otrzyma
Nagrod# Specjaln" za Najlepsz" Re$yseri# na MFF w Cannes. Dziesi#% lat pó)niej jego film
„ lub po rosyjsku” zdoby nagrod# za najlepszy sk ad aktorski na MFF w Cannes. Kilka z jego
filmów okaza o si# sukcesami kasowymi w Rosji. W roku 2005 wyprodukowa on
i wyre$yserowa serial telewizyjny „Martwe dusze Gogola”.
Filmografia:
2006 „Wyspa”, re$yser
2005 „Biedni krewni” (Biednyje rodstwienniki), re$yser
2004 „Martwe dusze Gogola”, serial telewizyjny, re$yser
2002 „Oligarcha”, re$yser, scenarzysta
2000 „'lub po rosyjsku”, re$yser, scenarzysta
1996 „Linia $ycia”, re$yser, scenarzysta
1993 „Luna Park”, re$yser, scenarzysta
1990 „Taxi Blues”, re$yser, scenarzysta
Nagrody:
2005 „Biedni krewni”, Nagroda G ówna, Otwarty Festiwal Filmów Rosyjskich „Kinotawr”,
Soczi, Rosja
2004 „Biedni krewni”, Z oty Baran, Nagroda Stowarzyszenia Rosyjskich Krytyków Filmowych
2000 „'lub po rosyjsku”, Nagroda G ówna, MFF Tromso, Norwegia
2000 „'lub po rosyjsku”, Najlepszy sk ad aktorski, Cannes
2000 „'lub po rosyjsku”, Nagroda dla najlepszego filmu fabularnego, FF Wyborg, Rosja
1990 „Taxi Blues”, Nagroda Specjalna, MFF Cannes

WYWIAD Z PAW&EM &UNGINEM
- Jak wyja!ni Pan „religijn"” zmian# w filmie?
- Naprawd# nie wiem, jak j" wyja!ni%. To jest film o tym, $e Bóg istnieje. W $yciu cz owieka
przychodzi moment, kiedy kwestia ta staje si# wa$na. Poza tym staram si# tworzy% nowe gatunki
w filmie, w tym przypadku gatunek $ywotów !wi#tych. Sposób, w jaki film ten zosta nakr#cony
przez Andrieja *ega owa, który by kierownikiem fotografii w filmie „Kuku$ka”, nie jest dla
mnie typowy.
- A zatem w pewnym sensie film ten ró%ni si# od Pa&skich innych dzie$…
- Tak, rzeczywi!cie. W „Taxi Blues” stara em si# !wiadczy% o tamtych czasach i utrwali% je
w tym okresie zmian. Teraz odnosz# wra$enie, $e czas zmian ju$ min" i spo ecze(stwo
odczuwa potrzeb# zastanowienia si# nad kwesti" wieczno!ci, grzechu i sumienia. Wy!cig
szczurów w pogoni za sukcesem i pieni#dzmi doprowadzi do tego, $e brak w naszym $yciu
takich my!li. Ale ludzie nie mog" istnie% tylko dla warto!ci materialnych. Stara em si#
zracjonalizowa%, co cz owiek my!li i czego naprawd# pragnie.
- Czy inny twórcy filmu mieli takie samo odczucie?
- Proces kr#cenia filmu okaza si# nadzwyczajny równie$ dla aktorów. Mo$na by o odnie!%
wra$enie, $e razem na Morzu Bia ym do!wiadczyli!my pewnego rodzaju wyj"tkowego
prze$ycia. Piotr Mamonow powiedzia pó)niej, $e zmieni si# po odegraniu swojej roli w filmie
i $e poczu o!wiecon" cisz#. Jego teatralne wyst#py bywaj" bardzo skrajne, ale on sam jest
cz owiekiem oddanym Ko!cio owi i g #boko wierz"cym.
- Czy widzia$ si# Pan z Piotrem Mamonowem od momentu powstania „Taxi Blues”?
- Nie, nie spotka em si# z nim. Ale jego twarz jest tak niezwyk a, $e nie mog em sobie
wyobrazi% innego aktora na jego miejscu.

- To jest dla Pana wyj"tkowy film. Pod jakim wzgl#dem jest on inny dla kina rosyjskiego? Role
ksi#%y by$y ostatnio grane przez Diu%ewa, Suchorukowa, Czadowa w takich filmach jak
„W#drowiec”, „Pozostaj"c przy %yciu” i „Wyspa”. Aktorzy ci ciesz" si# popularno!ci" w!ród
m$odej publiczno!ci. Czy jest w tym jaka! tendencja?
- Prosz# nie zapomina% o filmie „Powrót”. Filmy te nie s" o religii, one dotycz" miejsca
cz owieka w !wiecie. One nie mówi" o dogmatach ko!cio a.
- Jak widzi Pan swój film w kontek!cie mi#dzynarodowym?
- Jak zawsze dynamika filmu rosyjskiego jest inna i nie jest ona zbie$na z tym, co dzieje si#
w kinie !wiatowym. Je!li spojrze% na ostatni festiwal w Cannes, mo$na pomy!le%, $e nast"pi
powrót realizmu socjalnego. Filmy sowieckie z lat 1960-tych zosta yby dobrze przyj#te na
Zachodzie, gdyby nakr#cono je teraz. Wszyscy zajmuj" si# problemami niesprawiedliwo!ci
spo ecznej i woli przetrwania ma ego cz owieka.
Na Zachodzie nie ma nowych pomys ów i nikt nie wie, w jakim kierunku zmierza
spo ecze(stwo. Nieuniknionym jest pytanie o istnienie duszy, które jest zadawane w kontek!cie
duchowym i mistycznym.
- Czy to znaczy, %e Pa&ski film jest cz#!ci" nowego „trendu”?
- Nie wiem. W dzisiejszych czasach film ten mo$e si# wyda% zbyt radykalny. Ale w
perspektywie - hegemonia indywidualizmu i wolno!ci osobistej doprowadzi a do triumfu
egoizmu. W rezultacie jeste!my zmuszeni powróci% do dylematów, które na pozór zosta y ju$
rozwi"zane. Kiedy, dlaczego i na jakiej podstawie robimy co! na przekór naszym w asnym
korzy!ciom, zgodnie z wewn#trzn" inicjatyw", a nie robimy czego! opartego na naszych
osobistych zainteresowaniach – to jest fundamentalne pytanie.
Andriej Plachow „Kommiersant”

PAWE& &UNGIN O SCENARIUSZU
Scenariusz zosta napisany przez Dmitrija Soboliewa, studenta Jurija Arabowa w Pa(stwowym
Instytucie Kinematografii VGIK. Wpad mi w r#ce przypadkowo i zmieni ca e moje $ycie.
PAWE& &UNGIN O PLENERZE
... Kem. Statki wyp ywaj" z tego ma ego portu w stron# Wysp So owieckich. Przez d ugi czas
szukali!my takiego miejsca. Najpierw udali!my si# na wysp# Valaam, potem nad jezioro Seliger,
a nast#pnie nad Jezioro &adoga. Natrafili!my na klasztory, które by y tak du$e jak miasta. To nie
by o to, czego szukali!my: potrzebne nam by o co! o po ow# mniejszego. Udali!my si# dalej na
pó noc nad Morze Bia e i tam znale)li!my odpowiednie miejsce. Ujrzeli!my zatopion" bark#
i kot owni# na male(kiej pobliskiej wyspie. By to dziwny ma y domek zbudowany z kamienia,
bez okien. Prawdopodobnie by a to pozosta o!% z czasów gu agów. Ze starych drewnianych
domów na l"dzie przynie!li!my k ody, dzi#ki czemu zbudowali!my ko!ció i cele mnichów,
gdy$ nie chcieli!my, aby cokolwiek wygl"da o nowocze!nie.
PAWE& &UNGIN O GWIE*DZIE FILMU
Niezw ocznie powiedzia em moim producentom, $e nie zamierzam robi% tego filmu bez
Mamonowa. W pewnym sensie to by równie$ film o jego $yciu. Z muzyka rockowego, czasami
uwik anego w skandale, sta si# cz owiekiem wierz"cym. On ma ogromny talent i nazwa bym go
jednostk" rzadko spotykan". On jest bez w"tpienia jedyny w swoim rodzaju.

PAWE& &UNGIN O AKTORACH
Role dwóch pozosta ych mnichów graj" Dmitrij Diu$ew i Wiktor Suchorukow. Trzy ró$ne
postacie wierz" na trzy ró$ne sposoby. Ojciec Jow (Dmitrij Diu$ew) przypomina oficera armii,
który robi karier#: wiara nie przychodzi mu atwo. Ojciec Anatolij przez ca e swoje $ycie cierpi
za swój grzech i jego obecne $ycie pe ne jest $alu i skruchy. Ojciec Filaret, którego gra
Suchorukow, przypomina dziecko, którego wiara jest lekka i prosta. To Mamonow zasugerowa ,
$e powinien zaprosi% Suchorukowa: „B agam Ci#, we) Suchorukowa”. Diu$ewa spotka em rok
temu i spodoba mi si# jako aktor. Nie ba si# zagra% roli tak bardzo odmiennej od tego, co robi
wcze!niej. Ca a ta trójka by a bardzo oddana pracy nad filmem, co nie jest typowe dla aktorów.
Moja ulubiona aktorka Nina Usatowa ma swoj" rol# w tym filmie. Oprócz tego wyst#puj" tu
wspaniali aktorzy, z którymi pracowa em po raz pierwszy. Moim najwi#kszym odkryciem by a
Wika Isakowa. Jak wiecie, uwielbiam aktorów. Oni nie s" dla mnie zabawkami, ale
wspó autorami. „Wysp#” kr#cili!my na wybrze$u Morza Bia ego w bardzo trudnych warunkach.
Wiele zale$a o od bezinteresowno!ci i wsparcia aktorów. Jestem wdzi#czny wszystkim, którzy
stawili ze mn" czo a temu wyzwaniu.
G ÓWNE POSTACI
PIOTR MAMONOW (ANATOLIJ)
Piotr Mamonow urodzi si# w 1951 roku. Jest muzykiem, piosenkarzem, aktorem. By liderem
kultowego zespo u rockowego „Zwuki Mu”. Dzi#ki rozpoznawalnym i oryginalnym tekstom
piosenek, a tak$e sposobowi !piewania sta si# wybitn" postaci" przemys u muzycznego. Bryan
Ino wyprodukowa i wyda jego album w Anglii. Jednoosobowe wyst#py Mamonowa w Teatrze
Stanis awskim w Moskwie w latach 1990-tych zosta y dobrze przyj#te przez krytyków
i publiczno!%. Po tym, jak nawróci si# na ono religii, Mamonow zrezygnowa z muzyki
rockowej. Od dziesi#ciu lat mieszka na wsi, 55 kilometrów od Moskwy. Nie jest on ju$ obecny
na scenach $ycia spo ecznego i !wiatowego i rzadko udziela wywiadów. Nadal wyst#puje
w jednoosobowych przedstawieniach.
Wybrane filmy:
2006 - „Wyspa”
1999 – „Taxi Blues”
1995 – „Czas smutku jeszcze nie nadszed ”
1991 – „Anna Karamazow”
1991 – „Noga”
1988 – „Ig a”

WIKTOR SUCHORUKOW (OJCIEC - PRZEOR FILARET)
Wiktor urodzi si# w 1951 roku. Po uko(czeniu Instytutu Teatralnego wst"pi
do Leningradzkiego Teatru Komedii. Przez d ugi czas by cz onkiem sta ego zespo u teatralnego.
Obecnie wyst#puje w przedstawieniach finansowanych i produkowanych z funduszy
prywatnych. Wyst#puje w filmach od pocz"tku lat 1970-tych. Wiktor Suchorukow zdoby
popularno!% dzi#ki roli gangstera w filmie Aleksieja Ba abanowa „Brat” w 1997 roku. Wyst"pi
ju$ w ponad 50 filmach. Na scenie gra g ównie postacie komiczne, a w filmach czarne
charaktery.
Wybrane filmy:
2006 – „Wyspa”
2005 – „Pierwszy po Bogu”

„Ciuciubabka”
„Cmentarna szychta”
2004 – „Bogini: jak si# zakocha am” (Boginja: kak ja poljubila)

DYMITR DIU*EW (OJCIEC JOW)
Dymitr urodzi si# w 1978 roku w Astrachaniu w rodzinie aktorskiej. Uko(czy Instytut
Teatralny w Moskwie w roku 1995. S aw# przynios a mu rola charyzmatycznego gangstera
w serialu telewizyjnym “Brygada” (2002). By a to jego pierwsza powa$na rola. Wyst"pi
w ponad 30 filmach i licznych produkcjach teatralnych. Ostatnio do "czy do Moskiewskiego
Teatru Artystycznego. Wcze!niej gra rol# ksi#dza w teatralnej wersji „Borysa Godunowa”
wed ug Declana Donellana.
Wybrane filmy:
2006 – „Wyspa”
„To nie boli”
2005 – „Ciuciubabka”
„Je)dziec zwany 'mierci"”

PRASA
„To jest niewiarygodne, e „Wyspa” !ungina jest tak bliska tematycznie ostatniej powie"ci
Michela Houellebecka „Le possibilite d ‘une isle”. W tym sensie film ten jest bardzo
wspó#czesny pod wzgl$dem swoich d% e& religijnych. Jest to próba odnalezienia zbawienia
poprzez wiar$”.
www.polit.ru
„Poszukiwanie przez starszego Anatolija znaczenia jego misji i drogi prowadz%cej go od
morderstwa do przebaczenia zosta#o zr$cznie przedstawione przy u yciu elementów
rozrywkowych i dydaktycznych. Ka dy widz mo e odnale'( w „Wyspie” to, co chce zobaczy(:
naiwne ycie "wi$tych lub nieco inn% wersj$ „Egzorcysty”.
Gazeta „Izwiestia”
„…film !ungina podzieli# krytyków filmowych na dwie grupy. Obydwa obozy zgadzaj% si$, e
jest to niezwyk#e dzie#o. Znany ze stosowania intensywnych i jaskrawych kolorów, !ungin tym
razem stworzy# surowy i prawie jednobarwny "wiat. Film ten przypomina „Nag% wysp$” wed#ug
Kaneto Shindo”.
Gazeta „Moskowskije nowosti”

G ÓWNY PRODUCENT
TELEWIZJA RTR
Telewizja RTR powsta a w roku 1991. Jest to jeden z dwóch narodowych kana ów
telewizyjnych, którego programy s" nadawane w przewa$aj"cej cz#!ci kraju. Telewidzowie RTR
to 98,5% ludno!ci Rosji, a tak$e ponad 50 milionów widzów w krajach WNP i krajach
ba tyckich.

Struktura gatunkowa programów obejmuje wiadomo!ci (program Wiesti jest
charakterystycznym programem tego kana u i liderem w!ród rosyjskich programów
informacyjnych), seriale telewizyjne, telewizyjne programy dokumentalne, talk show, filmy
fabularne, relacje sportowe na $ywo, relacje z wydarze( publicznych i politycznych, a tak$e
programy edukacyjne i programy dla dzieci.
W!ród inicjatyw kana u RTR s" telewizyjne wersje pere klasycznej literatury rosyjskiej „Idiota” Dostojewskiego, „Mistrz i Ma#gorzata” Bu hakowa i „Kr%g pierwszy” So $enicyna.
Seriale te zdoby y rekordow" publiczno!% i zapocz"tkowa y stosowanie nowych kryteriów
w produkcji filmów telewizyjnych.
Wspieramy rosyjskie kino i jego tradycje, a tak$e bierzemy udzia w produkcji kilku
interesuj"cych i wa$nych projektów. Z rado!ci" przedstawiamy jeden z nich - „Wysp$” Paw a
&ungina.

EKIPA
G"ówny producent: Siergiej Szumakow
Producent: Pawe &ungin
Pe"nomocnik producenta: Olga Wasiliewa
Re#yser: Pawe &ungin
Scenariusz: Dmitrij Soboliew
Kierownik fotografii: Andriej *ega ow
Muzyka: W adimir Martynow
Dyrektorzy artystyczni: Igor Kocariew, Aleksandr Tolkaczew
Kostiumy: Jekatierina Dyminskaja
Charakteryzacja: Waleria Nikulina
D$wi%k: Stefan Albinie, W adimir Litrownik
Monta#: Albina Antipienko
Drugi re#yser: Natalia Liaszenko
Kierownik obsady: Tatiana Maksakowa
Operator: Jurij Nilokajew
Kierownik produkcji: Wadim Koryuzlow

OBSADA
Anatolij: Piotr Mamonow
Filaret: Wiktor Suchorukow
Jow: Dmitrij Diu$ew
Tichon: Jurij Kuzniecow
Nastia: Wiktoria Isakowa
Wdowa: Nina Usatowa
Dziewczynka: Jana Jesipowicz
Kobieta z dzieckiem: Olga Diemidowa
M"ody Tichon: Aleksiej Zielenskij
M"ody Anatolij: Timofiej Tribuncew
Dziecko: Grisza Stiepunow
Adiutant: Siergiej Burunow
Nagrody:
II – miejsce - nagroda publiczno!ci podczas I Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad
Warszaw"”
2007 nagroda Jury za najlepszy film na MFF w Sundance

2007 NIKA (NIKA to najwa$niejsza nagroda przemys u filmowego w Rosji) Grand Prix w
kategoriach:
Rola pierwszoplanowa – Piotr Mamonov
Rola drugoplanowa – Viktor Suchorukow
Najlepszy re$yser – Pawe &ungin
Najlepszy film
Najlepsza !cie$ka d)wi#kowa
Najlepsze zdj#cia
2006 „Wyspa” wygra a Festiwal Rosyjskiego Kina „Moskiewskie premiery”
2007 „Wyspa’ zamyka a Festiwal Filmowy w Wenecji
Film otwiera IV Festiwal Pokrow w Kijowie
Film otwiera X Mi#dzynarodowy Festiwal Filmowy „Trzecie tysi"clecie”, który odbywa si#
w Rzymie pod egid" Rady do spraw Kultury Watykanu
2007 - sze!% nagród "Z oty orze ":
o Najlepszy film roku
o Najlepsza rola m#ska drugoplanowa
o Najlepsza rola m#ska
o Najlepszy re$yser
o Najlepszy scenariusz
o Najlepszy operator;

