BREAKOUT FILMS,
APERTO FILMS i TVN PRZEDSTAWIA:

W rolach głównych:
Benoît Magimel, Karolina Gruszka,
Hippolyte Girardot, Hristo Shopov,
Ken Duken, Emina Muftic
Reżyseria:
Giacomo Battiato
Muzyka:
Ennio Morricone

Premiera światowa: Paryż, październik 2008r.
Premiera polska: już wkrótce
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Obsada i twórcy
Polska ekipa filmowa
O filmie
Komentarze twórców
Streszczenie
Sylwetki aktorów
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Jacques Calvez
Klara Górski
Lherbeir
Momcilo Draganovic
Holenderski oficer
Hediba
Ratko Mladic
Jan Novak
Amina
Miguel de la Jara
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Benoît Magimel
Karolina Gruszka
Hippolyte Girardot
Hristo Shopov
Ken Duken
Emina Muftic 		
Dimitrije Ilic 		
Claudio Puglisi 		
Nevena Rosuljas 		
Hector Tenorio 		

Scenariusz i reżyseria: Giacomo Battiato		
Produkcja: Georges Campana / Breakout Films
Produkcja (Polska): 		
Piotr Adamczyk, Dariusz Miłek / Aperto Films
Dariusz Gąsiorowski, Izabela Łopuch,
Artur Kowalewski / TVN
Muzyka: Ennio Morricone
Zdjęcia: Igor Luther
Scenografia: Martin Kurel
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Kierownik produkcji: Janusz B. Czech
Kierownik produkcji II (ds. lokalizacji): Klaudia Śmieja
Asystent producenta: Anna Durka
Asystent kamery: Zbigniew Szukała
Asystent kamery: Andrzej Hijewski
Oświetlenie: Michał Obłoza
Elektryk: Maciej Obłoza		
Kostiumy: Dominika Gebel
Charakteryzacja: Liliana Gałązka
Dyżurny planu: Daniel Zielak
Camper: Andrzej Wróbel
PR: Anna Kozłowska
Kierowca I: Jacek Barszczewski
Steadycam: Norbert Modrzejewski
Księgowość: Monika Wojtyra
Obsługa prawna: Sylwia Diakowska
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Pierwowzorem postaci Jacquesa Calveza jest Jean-René Ruez, francuski
policjant, który poświęcił kilka lat, by rozwikłać historię ponad 8 tysięcy
zaginionych w okolicach Srebrenicy. By odnaleźć szczątki ich ciał. By znaleźć dowody zbrodni. By móc oskarżyć zbrodniarzy.
Kiedy Giacomo Battiato rozpoczął pracę nad filmem bardzo zależało mu, by znalazł się tam również polski wątek. Jego bliskie kontakty z
polską kulturą i historią rozpoczęły się dzięki filmowi o Janie Pawle II.
Pracując nad scenariuszem odkrył, że wielki wkład w odkrywanie tajemnic masowych grobów miała polska antropolog doktor Ewa Klonowski, na
stałe mieszkająca w Islandii. Jest jedną z ważnych bohaterek reportażowej
opowieści Wojciecha Tochmana „Jakbyś kamień jadła”, gdyż to ona właśnie zajmowała się identyfikacją zwłok w Bośni. I właśnie Ewa Klonowski
jest pierwowzorem postaci Klary Górski.
Gdy w filmie pojawił się polski wątek, Giacomo Battiato nawiązał
kontakt z Piotrem Adamczykiem. Tak doszło do kolejnej współpracy. Tym
razem jednak Piotr Adamczyk wystąpił w nowej dla siebie roli - producenta, otwierając działalność APERTO FILMS. Dzięki wsparciu TVN film
„Resolution 819” mógł stać się koprodukcją francusko-polską.
Choć film kręcony był głównie w języku francuskim, to zachowano
oryginalne języki wypowiedzi bohaterów. W ten sposób widzowie mogli
zrozumieć, że jedną z ogromnych trudności Calveza, jego ekipy i wojsk
stacjonujących w Bośni była ograniczona możliwość dokładnego porozumienia się. Bohaterowie zdarzeń posługiwali się bowiem francuskim,
angielskim, holenderskim, serbskim, a nawet hiszpańskim.
Skomponowaniem muzyki do filmu zajął się Ennio Morricone. Słynny
kompozytor doskonale odnalazł się w stylistyce filmu i bałkańskiej tradycji muzycznej. Powstała porywająca ścieżka dźwiękowa, która stanowi
ważny element dramaturgii filmu i razem ze zdjęciami niezwykle silnie
działa na emocje widzów.
W roli głównej reżyser wymarzył sobie jednego z najzdolniejszych
aktorów swojego pokolenia w Europie, Benoît Magimela. Kiedy francuski aktor przeczytał scenariusz, natychmiast przyjął rolę i dzięki wielu
rozmowom z reżyserem miał ważny wpływ na postać Jacquesa Calveza
jeszcze w fazie powstawania scenariusza. W roli Klary Górski reżyser najchętniej widział Karolinę Gruszkę. Spotkali się na zdjęciach próbnych do
filmu o polskim papieżu. Wówczas jednak nie doszło do współpracy z powodu braku możliwości pogodzenia terminów. Aktorka zrobiła jednak tak
silne wrażenie na Giacomo Battiato, że mimo napiętego grafiku Karoliny
Gruszki udało się precyzyjnie zorganizować przeloty między Moskwą,
Toronto, Warszawą i Pragą, by jej udział w filmie był możliwy.
Wśród zaangażowanych aktorów pojawiły się nazwiska znane już z filmu o Janie Pawle II. W roli Momcilo Draganovica wystąpił bułgarski aktor
Hristo Shopov, a w roli oficera niemiecki aktor Ken Duken. Ekipa, nie tylko aktorska, była wielojęzyczna. Zdjęcia kręcono w Pradze i jej okolicach,
więc większość ekipy porozumiewała się w mieszanym czesko-angielskim. Aktorzy między sobą używali francuskiego, włoskiego, angielskiego,
statyści głównie czeskiego. Reżyser oraz jego asystent biegle posługiwali
się wszystkimi możliwymi językami, dzięki temu praca przebiegała szybko i sprawnie. Zwłaszcza, że była to praca szczególna. Wszyscy zdawali
sobie sprawę, że powstaje film ważny. Film odkrywający wstrząsającą
prawdę. Film oddający cześć ofiarom. Film przeciwko absurdowi wojny.
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Giacomo Battiato (scenariusz i reżyseria)
„Srebrenica była najgorszą masakrą od czasu II wojny światowej, zdarzyła się w Europie, na oczach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Film ten jest nie tylko historyczną, ale i moralną opowieścią rozliczającą
historię. Tak, żeby ludzie nie zapomnieli. Aby młodsze pokolenia mogły
poznać tych, którzy walczyli o prawdę i ludzką godność. Aby zło już się
nie powtórzyło”.
Georges Campana (producent)
„Spędziliśmy miesiące czytając książki, oglądając filmy, spotykając się z
ludźmi z NATO i ONZ, analizując jugosłowiańską historię... Naszym celem
nie było jednak zrobienie filmu dokumentalnego. „Resolution 819” to dramat oparty na pościgu za prawdą”.
Piotr Adamczyk (producent - Polska)
Nie wierzę, że widzowie chcą oglądać jedynie komedie romantyczne.
Przecież każdy z nas ma potrzebę obejrzenia rzeczy ważnych i wartościowych, które dają szansę na głębszą refleksję nad życiem. „Resolution 819”
taką szansę daje, zwłaszcza Polakom, którzy doskonale rozumieją uczucia
ludzi dotkniętych przez okrutny wir historii”.
Ennio Morricone (kompozytor)
„To świetnie zrobiony i unikalny film o ogromnej sile przekazu. Jego
obejrzenie jest naszym obowiązkiem nie dlatego, że to doskonale opowiedziana historia, ale dlatego, że dotyczy naszych czasów. I zdarzyła się
naprawdę”.
			
Benoît Magimel (główna rola – Jacques Calvez) 			
„Kiedy trwała wojna w byłej Jugosławii codziennie w dziennikach telewizyjnych dostawaliśmy najświeższe wiadomości o przebiegu zdarzeń.
Wyliczano setki i tysiące ofiar. Ale setki i tysiące bez tożsamości. W filmie
poznajemy historię konkretnych ludzi. I to ona nas dotyka”.
Karolina Gruszka (główna rola żeńska – Klara Gorski)
„Przygotowując się do udziału w filmie próbowałam przede wszystkim
pojąć, co kieruje ludźmi zajmującymi się antropologią sądową. Co skłania
młodą dziewczynę, by dobrowolnie jechała na miejsce masakry i zajmowała się wydobywaniem tysięcy drobnych ludzkich szczątków…”.
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Film oparty na prawdziwej historii.
35–letni francuski policjant (Jacques Calvez) rezygnuje z pracy w
Marsylii, by rozpocząć współpracę z Międzynarodowym Trybunałem
ds. Ścigana Zbrodni w Hadze. Zostaje wysłany do Bośni. Ma przeprowadzić dochodzenie w sprawie tysięcy zaginionych ludzi w lipcu 1995 roku
w rejonie Srebrenicy. Srebrenica była wówczas pod ochroną Narodów
Zjednoczonych na mocy Resolution 819.
Przyjeżdża niemal do piekła i jest całkiem sam. W kraju nadal ogarniętym przez wojnę napotyka na same przeszkody. Musi spojrzeć w oczy
kobietom, żonom, matkom, i córkom, które desperacko szukają swoich
bliskich i błagają go o ratunek. Robi listę wszystkich zaginionych, ponad 8
tysięcy starszych mężczyzn i chłopców. W wyniku dochodzenia trafia na
ślady masowych egzekucji oraz wielkich dołów, prawdopodobnie masowych grobów. Potrzebuje ekipy, by dokonać ekshumacji, zbadać ciała,
ustalić tożsamość ofiar. Podczas śledztwa musi udowodnić, że to nie byli
walczący żołnierze, tylko cywile.
Członkiem ekipy, która przyjeżdża do Bośni, jest młoda polska lekarka
sądowa Klara Górski. Kobieta poświęciła swoje życie niebezpiecznej pracy
- identyfikacji zwłok ludzi zamordowanych w krajach dotkniętych wojną.
Klara chce oddać cześć i godność niewinnym ludziom. Chce, żeby rodziny ofiar mogły pochować swoich bliskich i modlić się nad ich grobami.
Dramatyczna historia jej przodków, częściowo wymordowanych podczas
II wojny światowej (Katyń), dodaje jej siły i odwagi.
Pomiędzy polską lekarką i francuskim policjantem nawiązuje się delikatna nić porozumienia. Dzielą tę samą chęć walki, te same smutki, niebezpieczeństwa i frustracje. Tragiczna sytuacja sprawia, że mogą poczuć
głębokie emocje.
Francuski policjant i jego ekipa znajdują dowody okrutnych działań,
których dopuścili się serbscy wojskowi pod dowództwem Mladica. W
obawie przed ekipami ONZ, trzy miesiące po masakrze serbscy zbrodniarze buldożerami przekopali ciała i używając ciężarówek przewieźli część
z nich do grobów oddalonych o 40 kilometrów. Ekipa Calveza odnajduje
tylko fragmenty ciał. Aby poskładać je w całość musi odnaleźć kolejne masowe groby. Zeznania zebrane od naocznych świadków doprowadzą ich
do nowych miejsc, w których zakopano przewiezione fragmenty ciał.
Kontrast w stosunku do ludzi walczących o sprawiedliwość stanowi historia rodziny bośniackiego nastolatka Nassima i jego dziewczyny Aminy.
Amina znajdowała się wśród ofiar masowych egzekucji. Miała związane
ręce, strzelano do niej z kałasznikowa, ale nie umarła. Kule nie dosięgnęły jej ciała. Straciła przytomność pod ciężarem ciał innych ofiar. Obok
niej leżał jej ukochany Nassim. Niestety był śmiertelnie ranny, ale zębami
pomógł Aminie rozwiązać ręce, by mogła uciec. Ona będzie świadkiem
przeciwko złu.
Film pokazuje również ludzi pozbawionych człowieczeństwa. Zbrodniarze wojenni - generał Radko Mladic i jeden z oficerów Momcilo Draganovic są ważnymi postaciami filmu.
Śledztwo trwa 3 lata. Tysiące ciał zwrócono kobietom. Tysięcy wciąż
brakuje. Wielu kryminalistów skazano, jednak nie wszystkich. Wielu z
nich, jak choćby Mladic i Karadzic nadal czują się bezkarni...

press@apertofilms.com

8
Benoît Magimel - Jacques Calvez
Jeden z najpopularniejszych i bardzo cenionych francuskich aktorów
filmowych. Urodzony w Paryżu 11 maja 1974 roku. W wieku dwunastu
lat został wybrany spośród 1600 kandydatów do roli zdemoralizowanego,
okradającego staruszki chłopca Momo Groseille w komedii „Życie to długa
spokojna rzeka” („La vie est un long fleuve tranquille”, 1988). Kreacja
Jimmy’ego Fontany w kryminalnym melodramacie „Złodzieje” („Les
Voleurs”, 1996) z Catherine Deneuve przyniosła mu nagrodę Prix Michel
Simon w St. Denis i nominację do nagrody Cezara. W dramacie historyczno-muzycznym „Król tańczy” („Le Roi danse”, 2000) zagrał postać
Ludwika XIV. Za rolę utalentowanego pianisty Waltera Klemmera, który
uwodzi 40-letnią nauczycielkę gry na fortepianie (Isabelle Huppert) w
dramacie „Pianistka” („La Pianiste”, 2001) otrzymał nagrodę na Festiwalu
Filmowym w Cannes. W 2002 roku został uhonorowany nagrodą Rémy
Julienne na festiwalu w Valenciennes.
Karolina Gruszka - Klara Górski
Jedna z najbardziej obiecujących polskich aktorek młodego pokolenia,
ukończyła Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie w
2004 roku. Związana z warszawskim Teatrem Narodowym, gdzie zagrała między innymi w sztukach: „Tartuffe”, „Władza” oraz „Iwanow”. Jako
nastolatka trafiła na plan „Bożej podszewki” Izabeli Cywińskiej. Następnie
grała m.in. w „Przedwiośniu” Filipa Bajona, „Daleko od okna” Jana Jakuba
Kolskiego, „Inland Empire” Davida Lyncha. W 2005 roku na XXX Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymała nagrodę dla najlepszej
aktorki pierwszoplanowej za kreację w „Kochankach z Marony”. Pojawiła
się również w serialach „Sfora”, „Oficer” i „Tajemnica twierdzy szyfrów”.
Ostatnio zagrała w rosyjskim filmie „Tlen” Iwana Wyrypajewa i właśnie
przygotowuje się do głównej roli w czeskiej produkcji.
Hippolyte Girardot - Lherbeir
Urodzony 10 paździrnika 1955 roku. Francuski aktor z dyplomem École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Tam też rozpoczął swoją działalność artystyczną, kręcąc filmy krótkometrażowe z nastolatkami z przedmieścia. W latach 80. staje się jednym z najprzystojniejszych francuskich
aktorów. Najciekawsze role zagrał w filmach „L’Amant magnifique”, „Fort
Saganne”, „Manon des Sources” oraz w filmie Godarta „Imię Carmen”. W
1985 za rolę w „Le Bon Plaisir” otrzymał nominację do nagrody Cezara.
Najważniejszym filmem w jego dorobku jest „Un monde sans pitié”, w
którym zagrał istotną dla całego pokolenia postać Hippo. Po kilku latach
nieobecności powraca z impetem w 2003 roku filmem „Le Tango des
Rashevski”, by stać się jednym z bardziej poszukiwanych aktorów.
Hristo Shopov - Momcilo Draganovic
Hristo, urodzony 4 stycznia 1964 roku w Sofii, jest dziś jednym najbardziej znanych bułgarskich aktorów, chętnie obsadzanych poza granicami
kraju. Jego największym dotychczasowym aktorskim dokonaniem jest
rola Poncjusza Piłata w filmie Mela Gibsona „Pasja”. Zadebiutował w 1981
roku w filmie „Dishay, choveche”. Zagrał również w kilku niskobudżetowych filmach amerykańskich. W Bułgarii ceniony jest za kreację w filmie
Uchera, który stał się ważną wypowiedzią artystyczną na temat kilku
pokoleń wychowywanych w czasach komunizmu. Polscy widzowie pamiętają go z roli Juliana Kordka – ubeckiego prześladowcy Karola Wojtyły
w filmie „Karol – Człowiek, który został Papieżem”.

