Człowiek zagrożeniem dla samego
siebie
XV Festiwal Polskich Filmów w Austin

Kadr z filmu „Jestem REN”
Na XV Festiwalu Polskich Filmów w Austin, można zobaczyć filmy pozornie różne,
choć mające ze sobą wiele wspólnego. Pokazują samotność człowieka i jego
destrukcyjną siłę wobec siebie. Jest to z ich strony wyraz buntu przeciwko braku
zrozumienia przez otaczający świat. Z jednej strony wydawało by się dobra, bliska
sobie rodzina, lecz matka, mająca poważne problemy psychiczne, wciąż się miota i
wyobraża sobie, że jest zupełnie kimś innym, a z drugiej strony autentyczna postać –
muzyk, który będąc u szczytu sławy i mając obok siebie kochającą osobę odbiera
sobie życie. Dlaczego? Zadajemy sobie pytanie.
„JESTEM REN„
Thriller psychologiczny, 2019, (75 min.), dostępny on-line 29 listopada – 5
grudnia 2020 r. na platformie APFF, na terenie USA.
Scenariusz i reżyseria:Piotr Ryczko, zdjęcia: Yori Fabian, dźwięk: Jacek
Strzelczyk, występują: Marta Król, Marcin Sztabiński, Marieta Żukowska, Janusz
Chabior, Olaf Marchwicki.

Renata z mężem Janem i synem Kamilem prowadzą pozornie spokojne życie z dala
od miasta. Rodzinną sielankę zakłócają jednak epizody, w trakcie których kobieta
zachowuje się w dziwny, niepokojący sposób. W relacje rodzinne wkrada się coraz
silniejsza nieufność i strach. Po kolejnym niewytłumaczalnym zdarzeniu, gdy ojciec
znajduje posiniaczonego syna, lecz ani on ani matka nie chcą powiedzieć co się
wydarzyło, Jan namawia wszystkich na wyjazd do ośrodka na wspólną terapię.
Kobiecie wydaje się, że padła ofiarą podstępu męża, który spiskuje przeciwko niej z
ogromną, międzynarodową korporacją, próbując się jej pozbyć. Gdy w trakcie sesji
terapeutycznej Renata przyznaje, że tak naprawdę to ona jest REN – najwyższej
klasy android, sprawy jeszcze bardziej się komplikują. Kobieta czuje się osaczona i
nie wie komu może zaufać. Gdy poznaje Elę (Marieta Żukowska), która ostrzega ją i
mobilizuje do ucieczki, Renata postanawia walczyć o swoje życie i uciec z synem za
wszelką cenę. Tylko czy z miejsca w którym się znalazła, jest w ogóle możliwa
ucieczka? Kim tak naprawdę jest REN i jaką tajemnicę skrywa? Czy jej rodzina jest
gotowa na bolesną prawdę?
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PIOTR RYCZKO – reżyser
Absolwent reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Jego krótkometrażowe filmy stworzone w
łódzkiej Filmówce i w Norwegii, gdzie mieszkał przez lata („Sprinter” 2008, „Poza
ciszą” 2006, „Mila” 2003), a szczególnie jego film dyplomowy „Potwór” zdobyły
liczne międzynarodowe nagrody (film można obejrzeć na oficjalnej stronie twórcy:
www.piotr-ryczko.com/shorts/). Za scenariusz filmowy pt. „Nano” twórca otrzymał
trzy granty od Norweskiego Instytutu Filmowego (NFI). NFI wsparło też częściowo
jego pierwszą krótkometrażową produkcję pt. „Mila” w 2001 roku. Piotr Ryczko jest
też pisarzem. Jego pierwsza powieść, skandynawski thriller psychologiczny “Dziecko
szyte na miarę“, został opublikowany na Amazon Kindle i Paperback i zdobył
pierwsze miejsce na Amazon ranking bestseller list w swojej kategorii. We wrześniu
2018 nakładem londyńskiego wydawnictwa The Book Folks ukazała się powieść
„R.E.N.”
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„PROCEDER„
Film biograficzny, 2019, (137 min.), dostępny on-line 6-13 grudnia 2020 r.
na platformie APFF, na terenie USA.
Reżyseria: Michał Węgrzyn, scenariusz: Maciej Chwedo, Aleksandra Górecka,
Michał Kalicki, Krzysztof Tyszowiecki, zdjęcia: Wojciech Węgrzyn, muzyka: Rafał
Sielawa, występują: Piotr Witkowski, Kali, Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha,
Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Gabriela Muskała, Ewa
Ziętek, Piotr Głowacki, Anna Matysiak.
Poruszająca historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i
darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich
tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych
fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem,
w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

– Chada miał i ma liczne grono wielbicieli i kontynuatorów. Jego teksty bywały
dosadne, ale nie była to dosadność dla samej dosadności, to były utwory bardzo
osobiste i stylistycznie rozpoznawalne. Wielu raperów uczyło się na nim, do dziś ma
lepszych i gorszych naśladowców, w sferze tekstowej wyznaczył żywe do dziś
standardy – mówi reżyser filmu Michał Węgrzyn. – W filmie pojawiają się także
autentyczne postaci ze świata rapu, w tym obdarzony wielką charyzmą i otaczany
szacunkiem Kali, który w pewnym momencie też znalazł się w niebezpiecznym
świecie procederu, ale z nim konsekwentnie zerwał.
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Materiał wideo na YT Global Studio: https://youtu.be/M-J0tw9r6PY
Strona internetowa filmu – zapowiedź: http://www.proceder.globalstudio.film/
Teledysk Chady: https://www.youtube.com/watch?v=s35kfWoHDhM

