
fabularny, USA, Tajlandia, 2006, 135'

Re˝yseria/scenariusz: Ham Tran
Zdj´cia: Julie Kirkwood, Guillermo Rosas
Muzyka: Christopher Wong
Wyst´pujà:  Long Nguen, Diem Lien, Kieu 

Chinh, Nguen Thai Nguen

Nagrody, festiwale: 
• Sundance 2006, 
•  Amazonas International Film Festival, 

Brazil’2006, Grand Jury Prize 
•  Milano International Film Festival’2006 

– najlepszy film

Film otwiera XV-wieczna legenda o królu 
Le Loi – niezwykłym wojowniku, który wraz 
z boskà pomocà stawia czoła chiƒskim 
najeêdêcom. Stanowi ona metaforycz-
ne wprowadzenie do opartej na faktach 
historii rodziny wietnamskich uchodêców 
i ich  dramatycznej walki o przetrwanie 
po upadku Sajgonu.
W 1981 roku Long osadzony w obozie 
reedukacyjnym dla ˝ołnierzy Południa 
wspomina wydarzenia, które drastycznie 
zmieniły ̋ ycie jego rodziny. Wraca pami´cià 
do 30 kwietnia 1975 roku, ostatniego dnia  
trwajàcej dwie dekady wojny domowej, 
dnia zapowiadajàcego ucieczk´ setek 

tysi´cy ludzi w poszukiwaniu wolnoÊci. 
Long, młody m´˝czyzna, mà˝ i ojciec, 
decyduje si´ na pozostanie w kraju i czynnà 
walk´ mimo ÊwiadomoÊci zagro˝enia. 
Błaga ˝on´, syna i matk´ by nie rezyg-
nowali z próby ratowania ˝ycia. On sam 
zostaje aresztowany i internowany w obozie 
pracy, a jego rodzina, jak wielu innych boat 
people, rozpoczyna niebezpiecznà i wy- 
czerpujàcà  podró˝ przez ocean, w nadziei 
na odzyskanie utraconej wolnoÊci. 
W tej przejmujàco prawdziwie zagranej, 
wstrzàsajàcej opowieÊci niezwykłà rol´ 
wzmagajàcà intensywnoÊç obrazu gra tak˝e 
przyroda. Doskonałe zdj´cia ukazujàce 
okrutny i mroczny, a zarazem pi´kny ˝ywioł 
stanowià tło dla podró˝y przez piekło woj-
ny. Ten liryczny film, przełamujàcy milczenie 
o wydarzeniach sprzed trzech dekad stano-
wi swoistà dedykacj´ re˝ysera dla rzeszy 
wietnamskich uchodêców, którzy nara˝ajàc 
˝ycie odbyli swà podró˝ ku wolnoÊci. 

Urodzony w Sajgonie Ham Tran wyemigro-
wał do Stanów Zjednoczonych w 1982 roku. 
Jego twórczoÊç dramaturgiczna i filmowa, 
a tak˝e poszukiwania nowego j´zyka w po- 
ezji, muzyce, malarstwie to wcià˝ przy-
woływanie utraconej historii i kultury, 
w której si´ urodził i wychował. 

fabularny, Wietnam, 1997, 88' 

Festiwale:
• Berlinale 2001

Od marca do paêdziernika 1968 r. ame- 
rykaƒskie bombowce zrzuciły na skrzy˝o-
wanie Dong Loc prawie 50 tysi´cy bomb. 
Ten niewielki punkt komunikacyjny odgry-
wał strategicznà rol´ na tzw. szlaku Ho Szi 
Minha, którym oddziały wojska północne-
go Wietnamu maszerowały na południowy 
front. Skrzy˝owania strzegły ochotnicze 
oddziały młodych kobiet, które w pami´ci 
społeczeƒstwa pozostały anonimowymi 
bohaterkami.

Film jest hołdem dla dziesi´ciu dziewczàt 
czwartego oddziału: Tan, Cuc, Hoi, dwóch 
Xuan, Rang, Xanh, Nho, Ha i Huong.
Beztroskie dziewcz´ta bawià si´ i flirtujà 
z dowódcà, jedynym m´˝czyznà w otocze-
niu. Zmagajà si´ z klasówkà z matematyki, 
choç same twierdzà, ˝e umrzemy dziÊ 
lub jutro. W jednej chwili stajà si´ 
kamikadze, które zliczajà bomby, rozbra-
jajà niewypały gołymi r´kami i zasypujà  
leje po wybuchach.
Ten skàdinàd propagandowy obraz o od-
wadze i bohaterstwie, stawia pytanie 
o odpowiedzialnoÊç władzy za los tych 
niewinnych kobiet. Jednak publiczna 
dyskusja na ten temat nadal nie mo˝e 
byç prowadzona w Wietnamie.

Jesienna podró˝ Vuot song
ang: Journey from the Fall

Jesienna podró˝  

Dziesi´ç dziewczàt z Dong Loc 

I  P R Z E G L Ñ D  F I L M Ó W  W I E T N A M S K I C H
N H U N G  N G A Y  D I E N  A N H  V I E T  N A M  I

I  P R Z E G L Ñ D  F I L M Ó W  W I E T N A M S K I C H
N H U N G  N G A Y  D I E N  A N H  V I E T  N A M  I

30.III – 1.IV.2007

I  P r z e g l Ñ d  F I l m ó w  w I e t n a m s k I c h 

 Kino Muranów

Re˝yseria: Luu Trong Ninh
Scenariusz: Nguyen Quang Vinh
Zdj´cia: Nguyen Huu Tuan
Muzyka: Nguyen Quoc Trung

w pi¢ciu smakach

18:00 Nostalgia 116’

re˝. Dang Nhat Minh, 
Wietnam – Japonia, 1995

11:00 poranek dla dzieci,
kreskówki ze studia Hang Phim 
Hoat Hinh Viet Nam w Hanoi, 50’

warsztaty plastyczne dla dzieci
z malarkà Thu Thuy

13:30  Zapach Zielonej Papai, 104’

re˝. Tran Anh Hung,
Wietnam – Francja, 1993
Wyspa mgieł, 5’ re˝. Nguyen Dinh 
Nhan, Francja, 2001
spotkanie z  pisarkà Marià Teresà Trân 
Thi Lai-Wilkanowicz

20:30 - uroczyste otwarcie
    Jesienna podró˝ 135’ 

re˝. Ham Tran,
USA – Tajlandia, 2006
spotkanie i dyskusja o sytuacji 
uchodêców z producentem 
filmu Lamem Nguyen
oraz Nguyen Tung Lamem

16:30 Warszawiacy 45’,  
Polska, 2006
re˝. Anna Gajewska, 
Podró˝ Vaan Nguyen 56’ 
re˝. Duki Dror, Izrael, 2005
dyskusja z twórcami i bohate-
rami filmu „Warszawiacy”

19:00 Me thao, 107’ 

re˝. Viet Linh,
Wietnam – Francja, 2002
spotkanie z re˝yserkà Viet Linh

22:00 Duchy, 120’

re˝. Victor Vu, USA, 2004
taniec z duchami w wykona-
niu mistrza Nama

13:30 Rocznica, 28’

re˝. Ham Tran, USA, 2003
Nocny kurs, 19’

re˝. Bui Thac Chuyen,
Wietnam – Francja, 2000
W dzielnicy Thanh Cong 
jest wieÊ Thanh Cong, 33’

re˝. Phan Thi Vang Anh, 
Wietnam, 2004
pokaz slajdów Muzeum Azji
i Pacyfiku

16:00   Dziesi´ç dziewczàt
    z Dong Loc 88’

re˝. Trong Ninh Luu,
Wietnam, 1997
wyk∏ad i dyskusja z historykiem 
dr hab. Piotrem
Ostaszewskim

19:00 ˚ycie w strachu, 
110’ re˝. Bui Thac Chuyen, 
Wietnam, 2005
buddyzm wietnamski – dysku-

22:00  Dziewczyny z dłu-
gimi nogami 135’

re˝. Vu Ngoc Dang,
Wietnam, 2005
zapowiada Agata Buzek

piàtek, 30 III sobota, 31 III niedziela, 1 IV

Vuot song

Nga Ba Dong Loc 

smak gorzki

      Nagradzane na festiwalach całego Êwiata egzotyczne i intensywne kino wietnamskie 
nie było dotychczas prezentowane w Polsce. Co setny warszawiak jest Wietnamczykiem, 
a wcià˝ tak niewiele o nich wiemy. Zapraszamy na wypraw´ do kraju, którego historia 
oraz kultura stworzyły barwnà i niezwykłà formalnie kinematografi´.
     W czasie przeglàdu b´dzie mo˝na ponadto wziàç udział w spotkaniach z twórcami 
i zaproszonymi goÊçmi. Ka˝demu seansowi towarzyszyç b´dzie dyskusja, happening 
lub prelekcja. Kino Muranów zamieni si´ w wietnamski pałac wypełniony zapachem 
kadzideł i jaÊminowej herbaty. Bar serwowaç b´dzie wietnamskie przekàski, a w sklepi-
ku b´dzie mo˝na kupiç ksià˝ki o Wietnamie lub napisane przez wietnamskich autorów. 
Przed kinem zostanie odsłoni´ta ogromna rzeêba Âwini, według kalendarza ksi´˝ycowego 
zodiakalnego symbolu roku 2007. 

     Podczas projekcji filmu Jesienna podró˝, w piàtek 
30 marca o 20:30, obecny b´dzie jego producent Lam 
Nguyen. Opowie o trudnoÊciach przy realizacji filmu, 
o reakcji jakà wywołujà projekcje w ró˝nych miejscach  
Êwiata. Jesienna podró˝ jest filmem unikatowym 
– to pierwszy fabularny obraz poÊwi´cony tragedii boat 
people i obozom reedukacyjnych w Wietnamie.
     Lam Nguyen weêmie równie˝ udział w dyskusji 
o sytuacji wietnamskich uchodêców, podczas której 
obecny b´dzie tak˝e Nguyen Tung Lam, jeden z uchodêców 
wietnamskich, któremu polscy urz´dnicy odmówili 
uznania jego praw. Nguyen Tung Lam jest bohater 
głoÊnej, politycznej sprawy, która od wielu miesi´cy 
ciàgnie si´ w sàdach ró˝nej instancji. Spotkanie jest 
niepowtarzalnà okazjà by poznaç tego niezwykłego 
człowieka i usłyszeç histori´ jego ˝ycia. 

     Nguyen Tung Lam, działacz społeczny, poeta. W Wietnamie wi´ziony przez 5 lat, 
po nieudanej ucieczce z kraju w 1998 r. Do Polski wyemigrował przez zielonà granic´ 
w 2003 r. Od trzech lat bezskutecznie stara si´ o status uchodêcy w Polsce, choç decyzje 
warszawskiego Urz´du ds. Repatriacji i Cudzoziemców, a póêniej Rady ds. Uchodêców 
zostały zakwestionowane przez Wojewódzki Sàd Administracyjny. W obronie Lama, 
jak i innych pi´ciu wietnamskich uchodêców, Ngo Thi Lan, Dang Quang Dunga, Throung 
Thi Linh, Nguyen Van Khanha i Nguyen Thanh Binha, członków emigracyjnego Stowarzy-
szenia na Rzecz Pluralizmu i Demokracji w Wietnamie, wystàpiło 150 polskich artystów 
i intelektualistów, m.in. prof. Henryk Samsonowicz, Agnieszka Holland i Helena Łuczywo.

We foyer kina zapraszamy na wietnamski bankiet przygotowany przez restauracj´ 
Dong Nam.

Uroczyste otwarcie – Jesienna podró˝
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W niedziel´ 1 kwietnia, w ramach Przeglàdu Filmów 
Wietnamskich Kino w pi´ciu smakach, Arteria organizu-
je spacery na Stadion Dziesi´ciolecia Êladami projektu 
Podró˝ do Azji. Dziennikarze i czytelnicy Gazety Co Jest 
Grane uznali projekt za najciekawsze wydarzenie roku, 
przyznajàc Wdech´ 2006.
Uwaga: wycieczki przeznaczone sà tylko dla widzów 
przeglàdu spoza Warszawy, którzy nie majà na co dzieƒ 
szansy zwiedzenia Stadionu Dziesi´ciolecia. Liczba 
miejsc ograniczona!
Wycieczki sà bezpłatne, wymagane b´dzie tylko 
okazanie biletu na dowolny seans przeglàdu.
Zgłoszenia rezerwacji wraz z imieniem i nazwis-kiem, 
miastem oraz stacjonarnym numerem telefonu kon-
taktowego prosimy wysyłaç na adres wwwe-mail: 
azja@arteria.art.pl

Podró˝ do Azji - spacer Êladami projek tu

We foyer Kina Muranów przypomnimy wysta-
w´ zdj´ç Bartłomieja Zaranka Warszawiacy. 

Chciałbym podzieliç si´ mojà pasjà poznawania 
ludzi. To ona była siłà nap´dowà całego pro-
jektu. Narz´dziem, które pozwala mi jà reali-
zowaç jest fotografia - prosta, niewydumana 
w formie. Nie jest ona bowiem celem sama 
w sobie, ale Êrodkiem do przedstawie-
nia człowieka. Natomiast zabiegi formalne, 
„podnoszàce” atrakcyjnoÊç fotografii, tak na-
prawd´, oddalajà nas od fotografowanych ludzi. 
Sprawiajà, ˝e fotograf i jego zdj´cia dominujà 
nad bohaterem fotografii. Tego staram si´ uni-

kaç. Fotografujàc Wietnamczyków skupiłem si´ na prawdzie w wymiarze ludzkim, czasem 
celowo pozbawiajàc zdj´cie kontekstu. Sytuacja polityczna, społeczna, status materialny 
czy miejsce pracy modela schodziły na plan dalszy.
Wtedy naprawd´ spotykałem si´ z człowiekiem. 
Bartłomiej Zaranek

Bartłomiej Zaranek ( 1971) ur. w Warszawie
Ukoƒczył Wydział Dziennikarstwa

Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1997 roku zawodowo zajmuje si´ fotografià. 

Warszawiacy  – wystawa fotografii   

Dr hab. Piotr Ostaszewski – wyk∏ad, dyskusja

Rysunki ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wystawa we Foyer Kina. 

Opiekun mój, oficer łàcznikowy, którego dzisiaj ryso- 
wałem, kiedy rysowałem na Êcie˝ce siedzàc w krza- 
kach urzàdził małà wystawk´ rysunków na tej 
Êcie˝ce, dla przechodzàcych ˝ołnierzy. Zebrało si´ ich 
kilkudziesi´ciu cmokajàcych i poznajàcych miejsca 
i sytuacje. Takiej wystawy w Polsce mieç nie b´d´ 
– napisał w styczniu 1954 roku polski malarz Alek-
sander Kobzdej (1920-1972) gdzieÊ w d˝ungli nieda-
leko Dien Bien Phu. 
W roku 1953 Kobzdej wraz z grupà polskich artystów 
i pisarzy przyjechał z oficjalnà wizytà do Chin. Tam 
wpadł na pomysł zorganizowania wyprawy do Wiet-
namu, gdzie wojna z Francuzami wkraczała właÊnie 
w szczególnie dramatycznà faz´. Pojechali we trzech: 
Kobzdej, pisarz Wojciech ˚ukrowski i czeski dziennikarz Karol Praszek. Rysunki z tej 
podró˝y sà dziÊ bezcennym dokumentem epoki i wspomnieniem o ludziach, których spo-
tykał artysta. 
Najwi´ksza cz´Êç wietnamskiej spuÊcizny Aleksandra Kobzdeja, zarówno portretów 
jak i pejza˝y, znajduje si´ obecnie w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
które udost´pniło do reprodukcji prezentowane tu rysunki. Na wystaw´ wybraliÊmy tyl-
ko portrety – twarze Wietnamczyków, do których pół wieku temu dotarł polski artysta. 
W wi´kszoÊci przypadków wiemy, kim byli – na rysunkach odnotowane sà nazwiska 
portretowanych, cz´sto pisane ich własnà r´kà, a w wielu przypadkach tak˝e miejsce 
spotkania. DziÊ obok mo˝emy zobaczyç twarze Wietnamczyków ˝yjàcych w Polsce, 
współczesnych warszawiaków. 

Aleksander Kobzdej w Wietnamie 1953-1954

Wyst´pujà:  Ngoc Dung, Thuy Huong, Van Anh, Kim Anh, Sao Kim, Thi Hue, 
Thi Canh, Thi Thuan, Ha Thanh, Thi Tham

Wi´cej o projekcie Podró˝ do Azji: www.arteria.art.pl/azja

W przeniesieniu si´ do Wietnamu pomo˝e scenografia przygotowana przez Magd´ 
Valenci´. W Wietnamie według kalendarza ksi´˝ycowego właÊnie rozpoczàł si´ nowy 
rok – Rok Âwini. Szczególnym elementem scenografii b´dzie rzeêba Ognistej Âwini, 
która stanie przed Kinem Muranów.

Magda Valencia o sobie i swojej wystawie:

Urodziła sie prawie w Wietnamie, bo kto wie gdzie jest ˚agaƒ?
Ukoƒczyła Akademi´ Sztuk Pi´knych w Krakowie, kierunek: Ma-
larstwo Sztalugowe, sztalugi nie u˝ywa, maluje.
Mieszka w Warszawie.
Ch´tnie podró˝uje do Peru, a ostatnio, do Wietnamu
na Stadionie Dziesi´ciolecia. 

Bardzo chciałam zrobiç Êwini´ na Wiosn´
Stare gazety, plastikowe butelki, 
sukienki, z których wyrosłam
nieprzeczytane listy, strz´py, kawałki,
zapomniane foliowe reklamówki.
Zlepiam, sklejam, doczepiam, podczepiam, szarpi´, mn´
ze sobà składam, przykrywam i czekam. 
Nadaj´ jej obłà, obejmujàcà form´.

Bardzo chciałam pojechaç do Wietnamu. 
Byłam tam wczoraj. 

Specjalnie podczas trwania Przeglàdu, w kinie Muranów b´dzie mo˝na kupiç ksià˝ki 
na temat Wietnamu (tak˝e powieÊci). WÊród pozycji znajdà si´ arcydzieła literatury 
Êwiatowej, m.in. Spokojny Amerykanin Grahama Greena, ale tak˝e Wietnam. Najdłu˝szy 
konflikt powojennego Êwiata 1945-1975, autorstwa Piotra Ostaszewskiego. Warto 
zwróciç uwag´ na powieÊç Niepokorna córka, autobiografi´ napisanà przez Xuan Phuong, 
arystokratk´, która w roku 1946, majàc 16 lat porzuciła rodzin´ i dołàczyła do oddziału 
ruchu niepodległoÊciowego. Bardzo interesujàca jest równie˝ autobiografia goÊcia 
specjalnego Przeglàdu Marii Teresy Tran Thi Lai-Wilkanowicz, mieszkajàcej w Polsce od 1964 
r. pt. Z Wietnamu do Polski. OpowieÊç córki mandaryna. Opisuje w niej swojà ̋ yciowà podró˝ 
z Wietnamu przez Pary˝, a˝ do Polski.

POLSKI INSTYTUT
SZTUKI FILMOWEJ

Muzeum Azji
i Pacyfiku

Restauracja
Dong Nam
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y:Tradycyjna kuchnia wietnamska wyró˝nia si´ bogactwem Êwie˝ych ziół, takich jak 
kolendra, mi´ta, purpurowe shiso, tajska bazylia oraz Êwie˝ych warzyw, m.in. mung 
toi (mi´sisty szpinak), rau cai (ostra w smaku odmiana kapusty pekiƒskiej). Dodawany 
do wielu potraw sos rybny (nouc mam) nadaje im specyficzny smak, wyró˝niajàcy t´ 
kuchni´ od bliskiej smakowo kuchni chiƒskiej. 

Zapraszamy do skosztowania wietnamskich spe-
cjałów, nie tylko sajgonek (nem), ale tak˝e cienkich 
naleÊników ry˝owych (banh cuon), zupy pho z makaro-
nem ry˝owym, wołowinà lub kurczakiem, pikantnych 
zup z owocami morza. Słodkie ciastka, soki z soczy-
stych owoców tropikalnych, jaÊminowà herbat´ – lek-
kie i kolorowe przekàski stanowiàce o oryginalnoÊci 
kulinarnej Wietnamu serwuje restauracja Dong Nam.

Bilety dost´pne w kasach Kina Muranów, 
ul. Gen. Andersa 1, Warszawa

rezerwacje:   tel. (22) 831 03 58, 0 22 635 25 29, 0 22 635 30 78 
muranow@gutekfilm.com.pl

Magda Valencia - Bardzo chciałam zrobiç Âwini´ na Wiosn´

Ksi´garnia 

Wietnamski bufet 

organizator: Przestrzeƒ Wymiany Działaƒ Arteria             www..arteria.art.pl

koordynatorzy: Jakub Królikowski, Thanh Quoc Nguyen, Ewa Pawlak

kontakt: przeglad@arteria.art.pl

Przed projekcjà filmu krótki wykład wprowadzajàcy w tematyk´ filmu da historyk, dr hab. 
Piotr Ostaszewski. Po filmie odb´dzie si´ szeroka dyskusja o konflikcie wietnamskim.

Piotr Ostaszewski – (ur. 1964) od kilkunastu lat zajmuje si´ zagadnieniami konfliktu
wietnamskiego. Pasjonat historii Wietnamu, autor wielu publikacji i badaƒ nauko-
wych, których realizacj´ umo˝liwiły stypendia naukowe w Wielkiej Brytanii w Oxford 
University w 1991 r. oraz z Stanach Zjednoczonych w latach 1993 – 1994 na University  
of Virginia w Charlottesville oraz Woodrow Wilson Center, Cold War History Project 
w Waszyngtonie. W 2000 r. otrzymał nagrod´ rektorskà Provost’s International Scho-
lar Award za badania naukowe i prac´ dydaktycznà na Kent State University, Ohio. 
Autor ksià˝ki Wietnam. Najdłu˝szy konflikt powojennego Êwiata 1945-1975.



Duchy                        Oan hon

fabularny, Wietnam, Francja, 2002, 88'

Re˝yseria: Viet Linh
Scenariusz:  Pham Thuy Nhan, Viet 

Linh, Serge Le Peron
Zdj´cia: Pham Hoang Nam
Muzyka: Van Dung
Wyst´pujà:  Duong Don, Dung Nhi, 

Trang Minh

•  Golden Rose Award, Bergamo Film 
Festival 2003. 

•  Tokyo-International Women’s Film 
Week 2002, 

• Singapore Film Festival 2003

Tytułowa Me Thao to pi´kna posiadłoÊç 
ziemska w północnym Wietnamie, 
w czasach o których opowiada film b´dàca 
jeszcze francuskà kolonià. Sielskie ̋ ycie jej 
mieszkaƒców zakłóca Êmierç narzeczonej  
właÊciciela ziemi, Nguyena. Młoda kobieta 
ginie w czasie przeja˝d˝ki samochodem, 

który dostała w prezencie od przyszłego 
m´˝a. W akcie rozpaczy Nguyen ka˝e spa-
liç i zniszczyç wszystko, co ma jakikolwiek 
zwiàzek z zachodnià kulturà. Stopniowo 
popada w coraz gł´bsze szaleƒstwo. 
Zarzàdca Me Thao, muzyk Tam, jest prze-
konany, ˝e tylko bardzo stara muzyka 
ca tru mogłaby przywróciç zdrowie, 
równowag´ i szcz´Êcie Nguyenowi, 
odnajduje wi´c swojà dawnà miłoÊç, 
piosenkark´ To. Niestety na Êpiewie To 
cià˝y Êmiertelna klàtwa...
Bohaterowie filmu Me Thao miotajà si´ 
pomi´dzy wiarà w post´p, a tradycyjny-
mi przekonaniami i rytuałami Wietnamu. 
Magiczna aura g´stnieje w takt muzyki 
ca tru, niegdyÊ ulubionej rozrywki wy˝szych 
sfer, dziÊ prawie zapomnianej.

krótkometra˝owy, USA 2003, 28'

Re˝yseria/scenariusz: Ham Tran 
Zdj´cia: Guillermo Rosas
Muzyka: James Berek
Wyst´pujà:  Jayvee Mai The Hiep, Ngoc 

Lam, Duong Don

Nagrody/festiwale:
•  USA Film Festival 2003 (główna nagroda)
•  8th Brazilian International Film Festival 

2003 (Specjalna nagroda jury)

Wietnamski mnich przygotowuje si´ 
do rocznicy Êmierci brata. Pali ka-
dzidło, gotuje specjalny ry˝ kleisty, 
sma˝y warzywa. Dr´czà go wspo-
mnienia z dzieciƒstwa, obrazy wojny 
i dnia, w którym zginàł jego brat.

krótkometra˝owy,
Wietnam – Francja 2000, 28'

Re˝yseria/scenariusz:
     Bui Thac Chuyen 
Zdj´cia: Ly Thai Dung
Muzyka: Do Hong Quan

Nagrody/festiwale:
• Cannes 2000
    (Trzecia nagroda Cinéfondation)

Ban pochodzi ze wsi. Pierwszy dzieƒ swoje-
go pobytu w mieÊcie zaczàł pracujàc jako 
rikszarz. Wieczorem otrzymał kuszàcà 
ofert´ kursu za du˝à sum´ pieni´dzy. 
W nocy miasto zamienia si´ w labirynt...

dokument, Wietnam, 2004, 33'

Re˝yseria/zdj´cia: Phan Thi Vang Anh
Dêwi´k: Doan Gia Man

Przed zbli˝ajàcymi si´ wyborami władze 
dzielnicy Thanh Cong (dawniej wieÊ Thanh 
Cong) w Hanoi, postanowiły naprawiç 
lokalnà sieç głoÊników, które w godzinach 
szczytu nadajà programy informacyjne. 
Spotkało si´ to z głoÊnymi narzekania-
mi i protestami mieszkaƒców. Problemy 
z głoÊnikami ostatecznie zepchn´ły wybory 
na dalszy plan.

Hoiami Nguyen jest jednym z wietnam-
skich uchodêców fali boat people, która, 
jak na złoÊç, zaniosła go do targanego 
wojnami Izraela. Vaan, jedna z jego pi´ciu 
urodzonych w nowej ojczyênie córek, czuje 
gł´bokie rozdarcie to˝samoÊci – jej wy-
zwolona i wojownicza dusza ciàgle toczy 
walk´ z wpajanymi jej w domu, tradycyjny-
mi zasadami. Kiedy 30 lat po upadku Sajgo-
nu ojciec postanawia powróciç do rodziny 
w Wietnamie, Vaan poruszona jego 
tragicznà historià, decyduje si´ mu towa-
rzyszyç. Chce pomóc ojcu w odzyskaniu 

rodzinnej ziemi w dalekiej wiosce w sercu 
Wietnamu i poszukaç tam korzeni swojej 
to˝samoÊci.

dokument, Polska 2006 rok, 45'

Re˝yseria/scenariusz: Anna Gajewska
Zdj´cia: Rymwid Błaszczak

Nagrody/festiwale:
•  Grand Prix Warszawskie Alternatywy 

Filmowe’06
•  wyró˝nienie na Festiwalu Filmowa 

GÓRAeuropa, Zielona Góra’06

Wietnamczycy stanowià w Warszawie 
jednà z najwi´kszych mniejszoÊci naro-
dowych. Przywieêli ze sobà fascynujàcà 
kultur´, obyczaje i trudnà histori´. 
Dlaczego i jak znaleêli si´ w Polsce? Czym 
si´ zajmujà, jakie sà ich marzenia? Film 
jest rejestracjà poszukiwaƒ, próbà pozna-
nia i zrozumienia, zrealizowanà z perspek-

tywy zwykłego człowieka. Przez chwil´ 
mo˝na bli˝ej przyjrzeç si´ twarzom boha-
terów, ich oczom; zobaczyç jak si´ Êmiejà, 
smucà albo nad czymÊ zastanawiajà.
Jak ka˝da inna społecznoÊç, Wietnamczy-
cy majà swoje problemy i podziały. Istniejà 
mi´dzy nimi ró˝nice polityczne, ekonomicz-
ne, religijne i pokoleniowe. Ale jest coÊ, 
co łàczy ich wszystkich - sà wietnamskimi 
Warszawiakami. 

horror, USA, 2004 , 120'

Re˝yseria: Victor Vu. 
Scenariusz:  Nguyen Hoang Nam, 

Peter Vo, Victor Vu
Zdj´cia: Cooper Donaldson, Peter J. Soto
Muzyka: Christopher Wong
Wyst´pujà:  Catherine Ai, Tuan Cuong, 

Kathleen Luong, Michael 
Minh, Dang Hung Son  

Festiwale:
•  Hawaian International Film Festival’04 
• Fantasia Film Fest (Montreal)’04
•  Sitges Festival - Festival Internacional 

de Cinema de Catalunya’04

Tytuł filmu w wietnamskim oryginale (Oan 
hon) oznacza niespokojne duchy, które 
cierpià, szukajà zemsty, poniewa˝ ich ciała 
umarły niesprawiedliwie. Film oparty jest 
na starych wietnamskich opowieÊciach 
o pi´knych duchach, które uwodzà ̋ ywych, 
by sprowadziç ich do Êwiata umarłych. 
A skoro ˝yjà wÊród nas, ich Êwiat wcale 
nie jest a˝ tak obcy naszemu. Pod tym 
wzgl´dem wietnamskie duchy bardzo ró˝-
nià si´ od „zachodnich”, nawet chiƒskich 
lub japoƒskich. Choç zdj´cia do filmu były 
kr´cone w Kalifornii, młodemu re˝yserowi 
Victorowi Vu udało si´ wiarygodnie od-
tworzyç tajemniczà atmosfer´ opusz- 
czonego domu w wietnamskiej wsi, który 
pod osłonà nocy skrywa wiele tajemnic. 

Me Thao                              Me thao – thoi vang bong 
  

Rocznica             Ngay gio 

Nocny kurs                                              Cuoc xe dem

W dzielnicy Thanh Cong jest wieÊ Thanh Cong

Warszawiacy    

Podró˝ Vaan Nguyen              Journey of Vaan Nguyen

dokument, Izrael, 2005 rok, 56 min

Re˝yseria: Duki Dror
Scenariusz: Violet Shitzer
Zdj´cia: Philippe Bellaiche
Muzyka: Haim Frank Ilfman

komedia romantyczna, Wietnam, 2004, 

Re˝yseria/scenariusz: Vu Ngoc Đang
Zdj´cia: Trinh Hoan
Muzyka: Quang Dung
Wyst´pujà:  Anh Thu, Minh Anh

Thuy przyjechała do wielkiego miasta 
Ho Szi Minha (dawnego Sajgonu) ze wsi. 
Przypadkowo spotyka jà Hoang, młody 
fotograf pracujàcy w agencji reklamowej. 
Dzi´ki niemu Thuy szybko rozpoczyna 
karier´ modelki. Jest nie tylko ładna 
i zdeterminowana, lecz tak˝e ma najdłu˝sze 
nogi w bran˝y. Jednak to od bran˝y mody 
właÊnie Thuy dostaje twardà szkoł´ ˝ycia, 
szczególnie wtedy, gdy pojawiła si´ nowa, 
młodsza i jeszcze dłu˝sza para nóg. Mimo 
wszystko Hoang nadal kocha dziewczyn´. 
W nim zaÊ po cichu kocha si´ jego przy-
jaciel Khoa. 

Dziewczyny z długimi nogami to produkcja 
pierwszej wietnamskiej prywatnej wytwór-
ni filmowej Thien Ngan. W filmie zagrało 
kilka znanych wietnamskich modelek. Film 
stał si´ jednym z pierwszych kasowych 
hitów w Wietnamie. 

Film zapowie aktorka i modelka Agata 
Buzek.

Projekcj´ filmu poprzedzi pokaz Wu 
Shu w wykonaniu mistrza Nama. 

Bui Ngoc Hai Nam Pochodzi z Nam Ning 
w Wietnamie. Wu Shu i Tai Chi Chuan 
zaczàł çwiczyç w wieku dziewi´ciu 
lat. W 1975 roku przyjechał do Polski 
na studia i jednoczeÊnie rozpoczàł 
nauczanie wschodnich sztuk walki, 
najpierw w Gdaƒsku, a nast´pnie 
w Warszawie. W 1982 roku wyjechał do Francji i otworzył szkoł´ w Nicei. Tam, bioràc 
udział w turnejach Wu Shu i Tai Chi Chuan, został wielokrotnym mistrzem Francji 
i Europy. Odkàd wrócił do Warszawy w 1996 roku, znów poprowadzi szkol´ Wu Shu i Tai 
Chi Chuan. Nam współpracuje równie˝ z teatrem Studio Buffo, jest autorem układów 
walk w musicalach i spektaklach, w którym sam bierze udział. 

fabularny, Wietnam, 2005 rok, 104 min 

Nagrody/festiwale:
• Rotterdam’2007
•  Shanghai Film Festival’2006 

– nagroda za najlepszy debiut

Bohater filmu, Tai powtarza: Nic si´ nie 
stało, ale wcià˝ si´ boj´, bardzo si´ boj´. 
Tai jest byłym ˝ołnierzem Sajgonu. Walczył 
po stronie popieranego przez USA rzàdu, 
który właÊnie przegrał wojn´ z północnym, 
komunistycznym Hanoi.

Jego ˝ycie w czasie tej wojny znaczyło 
bardzo niewiele. Podobnie po niej. 
Jest na przegranej pozycji. Ma jed-
nak dwie pi´kne ˝ony. ˚eby zarabiaç 
na ˝ycie, nielegalnie rozbraja miny. Zdo-
bywa w ten sposób drut kolczasty i sprze-
daje go na złom. Re˝yser odnajduje w nim 
jednak bohatera, który utrzymuje licznà 
rodzin´, płodzi dwóch synów. To właÊnie 
Tai zamienia pole minowe w pole uprawne, 
przezwyci´˝a swój strach.
Film oparty jest na prawdziwej historii, 
którà re˝yser wykorzystał wczeÊniej w fil-
mie dokumentalnym Kopaç ziemi´ r´kami. 
Po raz pierwszy wietnamski film tak 
odwa˝nie penetruje dotychczas przemil-
czany, powojenny okres w historii kraju. 

˚ycie w strachu                               Song trong so hai 

Re˝yseria: Bui Thac Chuyen
Scenariusz: Bui Thac Chuyen, Nguyen Thi Minh Ngoc
Zdj´cia: Hoang Tan Phat
Muzyka: Do Hong Quan
Wyst´pujà: Tran Huu Phuc, Mai Van Thinh, Dang Thuy My Uyen, Hoang Tan Phat

Wietnamska re˝yserka Viet Linh urodziła si´ w 1952 r. 
w Saigonie. Karier´ filmowca rozpocz´ła w 1974 r. w Giai 
Phong Film Studio, gdzie przez kilka lat pisała scenariusze 
i realizowała filmy dokumentalne. W latach 1980-1985 
studiowała re˝yseri´ w Paƒstwowym Instytucie Kinema-
tografii VGIK w Moskwie, pod opiekà słynnego re˝ysera 
Vladimira Naumova. Od 1986 r. do dziÊ zrealizowała siedem 
filmów dla Giai Phong Film Studio. Jej filmy sà pokazywane 
i nagradzane na wielu festiwalach na całym Êwiecie.

GoÊç specjalny przeglàdu – Viet Linh  

Po filmie zapraszamy do dyskusji o buddyêmie w Wietnamie i w Polsce, o jego roli w kultu-
rze i społeczeƒstwie. W spotkaniu weêmie udział Ha Minh Hien oraz ks. Edward Osiecki.
Ks. Edward Osiecki jest misjonarzem ze Zgromadzenia Ojców Werbistów. W latach 
1985 – 1995 słuzył w misji w Papui Nowej Gwinei. Jest współtwórcà OÊrodka Migranta 
w Warszawie i redaktorem w wydawnictwie Werbinum, które m.in. publikuje ksià˝ki 
o tematce religioznawczej i etnologicznej.
Ha Minh Hien przyjechał do Polski w 1992 r. Jest Przewodniczàcym Stowarzyszenia 
Kulturalnego Przyjaciół Buddyzmu Wietnamskiego w Polsce zało˝onego w lipcu 2005 r. 
Wtedy te˝ w sàsiedztwie Stadionu X-lecia w Warszawie wybudowana została wietnam-
ska Êwiàtynia – pagoda.

Przed pokazem filmów Joanna Wasilewska-Dobkowska, kustosz z Muzeum Azji i Pacyfiku 
w Warszawie zaprezentuje slajdy z podró˝y do Wietnamu. Zdj´cia były robione w Hanoi 
i innych miejscowoÊciach na północy Wietnamu, a autork´ oprócz zabytkowych Âwiàtyƒ 
interesowali ludzie zajmujàcy si´ tradycyjnymi dziedzinami rzemiosła i sztuki. 
Dr Joanna Wasilewska-Dobkowska przygotowała ponad 40 wystaw o tematyce azja-
tyckiej, jest autorkà wielu artykułów oraz ksià˝ki Pióropusze i turbany. Daleki Wschód 
w sztuce jezuitów polskich XVII-XVIII w. 

Po pokazie filmów odb´dzie si´ spotkanie z re˝yserkà, Anna Gajewskà oraz bohaterami 
filmu, m.in. Ton Van Anh - zaanga˝owanà wietnamskà działaczkà społecznà, dziennikarkà 
radia Wolna Azja. Porozmawiamy o sytuacji Wietnamczyków w Warszawie, ich proble-
mach, obyczajach i marzeniach. 

Anna Gajewska – ukoƒczyła Akademi´ Teatralnà w Warszawie w 1999 roku. Debiutowała  
w warszawskim Teatrze Dramatycznym głównà rol´ we Wszystko dobre co si´ dobrze 
koƒczy Szekspira. Współpracuje z teatrami Laboratorium Dramatu oraz z Teatrem 
Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. Jedna z zało˝ycielek Fundacji Sztuki Arteria. Filmem 
Warszawiacy zadebiutowała jako re˝yser.

Dziewczyny z długimi nogami           Nhung co gai chan dai

Poranek z wietnamskimi bajkami

kreskówki ze studia Hang Phim Hoat Hinh 
Viet Nam w Hanoi, 50'

W ramach Przeglàdu przygotowaliÊmy 
równie˝ program dla najmłodszych wi-
dzów. Zapraszamy  rodziców i opieku-
nów z dzieçmi w wieku od 3 do 6 lat 
na wypraw´ do Êwiata wietnamskich ba-
jek animowanych. Pokaz trwa 50 minut. 
Maluchy b´dà mogły na du˝ym ekranie 

zobaczyç m.in. bajk´ o przygodach Królików 
i o mieszkaƒcach podwodnego Êwiata.
Po filmach tradycyjnie zapraszamy 
na warsztaty artystyczne do holu kina. 
Warsztaty sà bezpłatne. Tym razem spe-
cjalnej wietnamskiej techniki malarskiej 
nauczy wszystkich uczestników warszta-
tów malarka Thu Thuy.
Zapraszamy na specjalnà edycj´ mura-
nowskiego poranka!

Buddyzm wietnamski
Pokaz slajdów Muzeum Azji i Pacyfiku

Spotkanie z bohaterami i twórcami filmu Warszawiacy 

Bui Ngoc Hai Nam - taniec z duchami

fabularny, Wietnam - Francja, 1993, 104'

Re˝yseria/scenariusz: Anh Hung Tran
Zdj´cia:  Benoît Delhomme, 

Laurence Trémolet 
Muzyka: Ton That Tiet
Wyst´pujà:  Tran Nu Yen-Khe, Man San 

Lu, Thi Loc Truong, Anh Hoa 
Hguen

Nagrody, festiwale: 
• Camera D’or, Cannes 1993;
• Cesar 1994
•  nominacja do Oscara 1994
   (najlepszy film nieangloj´zyczny)

To poetycka opowieÊç o zmysłowoÊci, 
dojrzewaniu i miłoÊci. Akcja filmu rozpo- 
czyna si´ w kolonialnym Sajgonie lat 
pi´çdziesiàtych. Dziesi´cioletnia Mui zos- 
taje oddana na słu˝b´ do zamo˝nej 
rodziny. Dziewczynka jest cicha, poj´tna 
i  pełna wdzi´ku. Przyglàda si´ otaczajà-
cemu jà Êwiatu wielkimi, pełnymi zaufania 
oczami. Stara si´ zachowaç w pami´ci 
ka˝dy detal: zapach owoców, smak wody, 
delikatne kolory tkanin sprzedawanych 

przez panià domu. Po dziesi´ciu latach 
ju˝ jako dojrzała, pi´kna kobieta odchodzi 
na słu˝b´ do domu młodego pianisty, chło-
paka, którego znała jeszcze jako mała 
dziewczynka…

Od fabuły wa˝niejszà rol´ grajà tu poszcze-
gólne kadry, dêwi´ki, muzyka, zmysłowoÊç 
niespiesznie prowadzonej narracji. Wielu 
scenom filmu towarzyszy całkowita cisza, 
by wybrzmieç mógł obraz. GłoÊny debiut 
Anh Hung Trana zwrócił uwag´ na kine-
matografi´ wietnamskà i obiecujàcego 
autora, którego póêniejsze wysmakowane 
formalnie filmy Rykszarz (m.in. Złoty Lew 
w Wenecji w 1995r.) oraz Schyłek lata 
zebrały znakomite recenzje krytyki i wzbu-
dziły zachwyt widzów z całego Êwiata.

Zapach zielonej papai               Mui du du xanh fabularny, Wietnam – Japonia, 1996, 116'

Re˝yseria/scenariusz: Dang Nhat Minh 
Zdj´cia: Nguyen Huu Tuan
Muzyka: Hoang Luong
Wyst´pujà: Huong Thuy, Le Van,
      Ta Ngoc Bao

Nagrody, festiwale:
• Sundance Film Festival’1996
•  Rotterdam International Film Festival, 

NETPAC Award’1996
•  Nantes Three Continents Festival’1996, 

nagroda publicznoÊci

Nham ma siedemnaÊcie lat, mieszka w da-
lekiej wiosce na północy Wietnamu. Stracił 
ojca, a jego brat wyjechał do pracy. Nham 
jest jedynym m´˝czyznà w gospodar-
stwie; mieszka z ˝onà brata, Ngu, matkà 
i młodszà siostrà. Bratowa, Ngu, czuje 
si´ osamotniona i podczas ci´˝kiej pracy 
na ry˝owych polach rodzi si´ mi´dzy nià 
a Nhamem intymna, bliska relacja. Kompli-
kuje jà pewnego dnia powrót  intrygujàcej 
i pi´knej Quyen, przywiedzionej t´sknotà 
za niewinnà, wiejskà sielankà z dzieciƒstwa.
Nostalgia jest jednym z najpi´kniejszych 
filmów Dang Nhat Minh’a, utytułowanego 
re˝ysera wietnamskiego. Film cz´sto po-
strzegany jako autobiograficzny, choç zda-
niem re˝ysera mo˝e byç w rzeczywistoÊci 
biografià ka˝dego Wietnamczyka, który 
ma swoje korzenie na wsi. Nostalgia prze-
nosi na ekran esencj´ wietnamskiej duszy, 
jest doskonałym portretem kultury.

Nostalgia                                            Thuong nho dong que

Po projekcji filmu Zapach zielonej papai zapraszamy na spotkanie z autorkà autobiogra-
ficznej ksià˝ki Z Wietnamu do Polski. OpowieÊç córki mandaryna.
Maria Teresa Tran Thi Lai-Wilkanowicz, urodziła si´ w Tham Phu w Wietnamie. Studiowa-
ła literatur´ wietnamskà i francuskà na Uniwersytecie w Sajgonie i w Pary˝u. W latach 
1954-1964 współpracowała z Pax Romana Journal, póêniej jako przedstawicielka Pax 
Romana w UNESCO w Pary˝u. Od 1964 mieszka w Polsce, pracuje jako tłumaczka. 
W ksià˝ce Z Wietnamu do Polski. OpowieÊç córki mandaryna, autorka, córka kato-
lickiego mandaryna, opowiada czytelnikom o ˝yciu w Wietnamie. O polityce – tej ma-
łej wpływajàcej na ˝ycie jednostek i tej wielkie wpływajàcej na ˝ycie całych narodów. 
O swoich studiach i pracy nauczycielskiej, o podró˝ach. W koƒcu o tym jak Polska 
stała si´ jej nowà ojczyznà. To przesycona ciepłem i humorem fascynujàca opowieÊç 
o ró˝norodnoÊci Êwiata, o jego strasznych i fascynujàcych obliczach.

Maria Teresa Tran Thi Lai-Wilkanowicz


