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TREŚĆ
Stacho odsiaduje paroletni wyrok. W celi narasta otwarty konflikt między nim a współwięźniami. Marta, jego
przyrodnia siostra mieszkająca z matką Stacha nawiązuje romans z młodym Irlandczykiem Liamem. Matka
Stacha popełnia samobójstwo. Stacho dostaje okolicznościową dwudniową przepustkę . Jedzie do domu gdzie
spotyka dawno niewidzianego ojca. W nocy poprzedzającej pogrzeb dochodzi do spotkania Stacha, Marty, ich
ojca oraz kochanka Marty - Liama. Ujawnia ono wiele tajemnic rodzinnych. Rano, w dniu pogrzebu matki,
Stacho waha się czy skorzystać z propozycji ucieczki za granicę. Po namyśle wraca jednak do więzienia gdzie
czeka go nie rozwiązany konflikt z współwięźniami.

REŻYSER
JERZY KOWYNIA
Scenarzysta, reżyser, absolwent wydziału filozofii. Kinoman. Zaczynał jako krytyk filmowy. W 1987 roku debiutował
wraz z Krzysztofem Talczewskim filmem dokumentalnym „Godzina W” . Współpracował z opozycyjnym Video
Kontaktem Mirosława Chojeckiego w Paryżu. Jest twórcą off-owych spektakli teatralnych oraz licznych filmów
dokumentalnych (wiele z nich realizowanych wspólnie z Jerzym Ridanem ). Ważniejsze filmy dokumentalne:
2006 - ORKIESTRA DĘTA reżyseria, scenariusz ( z Jerzym Ridanem)
2005 – ZA WYDMĄ reżyseria, produkcja
2002 - WISŁA GOLA reżyseria ( z Jerzym Ridanem)
2001 - ŚWIĘTA WOJNA CZYLI I TAK KOCHAM CIĘ reżyseria, scenariusz ( z Jerzym Ridanem)
2000 - GOŁĘBIE reżyseria, scenariusz .
1997 - LENIN Z KRAKOWA reżyseria, scenariusz ( z Jerzym Ridanem)

EDYTA TORHAN O ROLI MARTY
„Marta jest uwikłaną, szukającą miłości dojrzałą kobietą, tkwiącą w pokręconej, ciemnej, właściwie
kazirodczej relacji z przyrodnim bratem Stachem. Mieszka razem z jego matką, a swoją macochą,
"przywiązana" nie tylko do miejsca, ale i do bólu, którego w nim doświadczyła. Ten ból nie pozwala jej tak po
prostu odejść i żyć.. Choć podejmuje próby (nawiązuje przelotny romans ze swoim irlandzkim nauczycielem
angielskiego Liamem) to przeszłość wciąż ją dogania...
Jak odbierałam Martę? Próbowałam ją zrozumieć; kobietę, która nie może tak po prostu odpuścić, odejść,
zapomnieć- byłoby to niejako porzuceniem siebie. Każdy z nas ma taki obszar który jest dla niego "tabu”. U
Marty tym tabu jest miłość do Stacha, miłość chora, obciążona winą, nieakceptowalna, ale jednak miłość...”
EDYTA TORHAN
ur.1970 – polska aktor ka teatralna,
telewizyjna i filmowa. Absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie. Aktorka Teatru Nowego w
Warszawie. W latach 1993-96
występowała w Teatrze Współczenym
we Wrocławiu. Znana m.in. z seriali

REŻYSER O FILMIE
JERZY KOWYNIA
„Inspiracja tego filmu leży w jednej ze sztuk teatralnych Sama Shepard, którego bardzo lubię jako dramaturga.
Niektóre założenia może było nieco inne, ale sam proces realizacji utwierdził mnie, że kręcenie filmu to dzieło
kolektywne. W tak skomplikowanym przedsięwzięciu trzeba być doskonale przygotowanym, na 100% , a my
byliśmy na jakieś 95. Ale może jednak warto było te 5% oddać natchnieniu chwili lub po prostu przypadkowi.

PRODUCENT O FILMIE
KATARZYNA JANICKA
„ Jest to w 100% autorskie kino, niezależna produkcja. Jak zwykle w takich przedsięwzięciach wiele robi się za
przysłowiowe „dziękuję” , ale to nie zwalniało nas od wymogów profesjonalizmu i nie zezwalało na ulgowe
traktowanie jakiegokolwiek elementu realizacji. Jeśli coś jest źle to nie ma na to łatwego usprawiedliwienia. Źle
to źle choćby nie wiem jak dana produkcja była niezależna”

AKTOR
TOMASZ SOBCZAK O ROLI STACHA
„Stacho kocha miłością trudną , poranioną, nieszczęśliwą bo nikomu ona szczęścia nie daje, ale też miłością

silną, niezłomną, jest zakładnikiem swojego trudnego charakteru, który z jednej strony nieustannie mnoży
przeszkody w osiągnięciu szczęścia, z drugiej ,daje siłę, wiarę, że któregoś dnia …

W czasie realizacji dużym, a dla mnie jako aktora bezcennym, przeżyciem był kontakt z więźniami (film
kręciliśmy w funkcjonującym zakładzie karnym). W dużej części byli to osadzeni z dużymi wyrokami, to inny
świat , dziwny - jakoś fascynujący , jakoś straszny. W nas samych otwiera niepokojące obszary”

TOMASZ SOBCZAK
ur. 18 sierpnia 1973 – polski
aktor teatralny, telewizyjny i
filmowy, reżyser teatralny.
Filmografia:
2013 Tajemnica Westerplatte,
2012 Igor i podróż żurawi,
Hans Kloss. Stawka większa
niż śmierć, Wybraniec , 2011
Mój biegun, Tramwaj, Zasady
gry, 2009 Generał - zamach
na Gibraltarze,2006 Pomiędzy
, 2003 Parking strzeżony,
2002 D.I.L., Dzień świra.
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