„Cudak” Anny Kazejak

Fot., materiały prasowe
Film zostanie pokazany podczas Austin Jewish Film Festival, w niedzielę,
14 listopada o godzinie 2:15 pm.
Więcej informacji na stronie festiwalu:
The Musicians (online)

*
1h 22 min., dramat, II wojna światowa, 2021 r.
Reżyseria: Anna Kazejak
Scenariusz: Marek Kreutz
Zdjęcia: Jakub Stolecki
Muzyka: Joanna Duda
Obsada: Kazimierz Mazur, Andrzej Kłak, Diana Zamojska, Natalia Skrzypek,

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer
*
Historia oparta na faktach
Roman Cudakowski, dla przyjaciół – Cudak – przed wojną gra w zespole
występującym na weselach i imprezach miejskich. Jednak w czasie okupacji
muzyk nie radzi sobie. Może dorobić grając dla Niemców, ale zespół muzyczny
musi mieć skrzypka. Cudak postanawia wyprowadzić z getta utalentowanego
muzyka Szymona Akermana, mimo, że przed wojną, był jego największym
konkurentem i Cudak miał do niego żal o odebranie mu zleceń, na które liczył.
Jednak w nowej rzeczywistości obydwaj potrzebuja siebie nawzajem. Im lepiej się
poznają, tym bardziej zacierają się dzielące ich różnice. Roman postanawia też
pomóc skrzypkowi, ratując jego rodzinę z getta, ukrywając ich w swoim domu,
ryzykując życiem.
Film jest dedykowany wszystkim, którzy pomagali Żydom podczas okupacji,
narażając życie swoje i swoich bliskich.
*
Anna Kazejak
Od reżysera
W konfrontacji z tematem takim jak Holokaust, reżyser musi podjąć kilka
kluczowych decyzji, po pierwsze pokazać temat z nowej perspektywy, tak jak jest
on obecny w kulturze od lat, a po drugie, by nie popaść w odrętwienie
spowodowane skalą ludzkiego cierpienia i faktem, że historia oparta jest na
rzeczywistych wydarzeniach. Wszystkie koncepcje produkcyjne, castingowe i
artystyczne opierają się na zestawie najważniejszych elementów, tworząc w
efekcie esencję filmu.
RELACJE – najważniejszym elementem opowieści jest wyjątkowa relacja między
dwoma mężczyznami – utalentowanym muzykiem Akermanem i prostolinijnym
Polakiem Cudakiem. Ich związek przechodzi wiele faz – od wrogości, przez
współpracę, po wzajemną troskę o siebie. Łączy ich wiele – pochodzenie,
wykształcenie, wrażliwość, ale to, co naprawdę ich łączy, to miłość do muzyki i do
rodziny. Główni bohaterowie nie są idealni. Są prostolinijni, szlachetni, choć

czasami nie potrafią dostrzec złożoności świata, w którym żyją. To ukochana w
kinie „dziwna para” – ludzie, których połączył los, ale którzy nie mogliby być
bardziej różni.
MUZYKA – Poprzez urządzenie do kadrowania, stworzone przez sekwencję
otwierającą film i jego epilog, chcę opowiedzieć więcej niż historię dwóch
muzyków. To opowieść o dwóch kulturach, które przez wieki istniały obok siebie i
tworzyły wspólną tożsamość. Metaforyczna jest ostatnia scena, w której Akerman
gra utwór skomponowany przez Cudaka, z elementami muzyki klezmerskiej. Jest
to więc opowieść o tym, że wyjątkowość i odrębność każdej mniejszości może
współistnieć w jednym społeczeństwie.
OBRAZ – Kamera znajduje się blisko głównych bohaterów, podąża za nimi,
pokazując wydarzenia ich oczami. Pomaga to widzom identyfikować się z nimi i
wciąga ich, aby mogli lepiej zrozumieć warunki, w których żyli bohaterowie.

Fot. materiały prasowe

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, jako Regina w filmie „Cudak”, fot. materiały
prasowe

