„Zabij to i wyjedź z tego miasta” –
animowany
film
Mariusza
Wilczyńskiego o Łodzi i przemijaniu
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Sobota, 6 listopada, 8.30 pm
1h 28 min., animacja, dramat, 2019 r.
Scenariusz i reżyseria: Mariusz Wilczyński
Zdjęcia: Mariusz Wilczyński
Muzyka: Tadeusz Nalepa
Głosy: Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Małgorzata Kożuchowska,
Barbara Krafftówna, Anna Dymna, Gustaw Holoubek, Anja Rubik, Andrzej Wajda.
Nagrody:
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film 2021:Nagroda Grand

Jantar za najlepszy debiut fabularny
Polskie Nagrody Filmowe 2021:
Nagroda Orła za najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepszy dźwięk, najlepszą
muzykę filmową
Wiedeń 2020:
Nagroda FIPRESCI dla Najlepszego Filmu
Festiwal Polskich Filmów 2020:
Złote Lwy za najlepszy film i najlepszy dźwięk, film fabularny
Międzynarodowy Festiwal Animacji w Ottawie 2020:
Nagroda główna za najlepszy film animowany
*
Mariusz Wilczyński
Od reżysera
Kiedy nagle odeszli moi bliscy, zostałem z poczuciem pustki, samotny, całkowicie
zagubiony. Od bardzo dawna nosiłem w sobie „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.
Praca nad tym filmem zajęła mi ćwierć życia. Chciałem w nim po raz kolejny spotkać
rodziców i koleżankę, z którą nie miałem czasu się pożegnać. Nie miałem czasu ich
całować i przytulać przed śmiercią, mówić im, że ich kocham, bo zawsze biegałem
pochłonięty własnymi, często błahymi sprawami dnia codziennego.
Ale „Kill It and Leave This Town” to nie tylko intymna opowieść o niedokończonych
rozmowach z mamą i tatą; nie tylko tęsknota za przyjacielem. To także portret
miasta, z którego pochodzę, miasta, które pamiętam. Szare, ponure, pełne kominów,
proletariackie, a jednak piękne. Miasto, które przyciąga i odpycha. Miasto, które
kocham. Chciałem też utrzymać przy życiu ważnych dla mnie artystów, którzy
stworzyli świat mojej wyobraźni. Świat wartości, którego czasami nie odnajduję.
Wartości, które jasno mówią, że nie wszystko jest na sprzedaż.

(…)
Mój film jest o nas, o tym, jacy byliśmy. Ludźmi, którymi już nie jesteśmy, ale
którymi naprawdę chcielibyśmy być po raz kolejny.
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Uciekając przed rozpaczą po utracie najbliższych, bohater ukrywa się w bezpiecznej
krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy bliscy mu żyją. Z biegiem
lat miasto rozrasta się w jego wyobraźni. Pewnego dnia, nieproszeni, osiedlają się
tam bohaterowie literaccy i rysunkowi idole z dzieciństwa, którzy w świadomości
kolejnych pokoleń są wiecznie młodzi i noszą krótkie spodenki. Kiedy nasz bohater
odkrywa, że  wszyscy się zestarzali i że wieczna młodość nie istnieje, postanawia
wrócić do prawdziwego życia.
Artysta przedstawia też w filmie portret Łodzi, rodzinnego miasta jako
przemysłowego, odpychającego, ale i atrakcyjnego, które kocha i którego już nie ma.
Film pierwotnie miał być filmem krótkometrażowym, przerodził się jednak w
pełnometrażowy debiut. Podczas premiery na 70. Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Berlinie Wilczyński powiedział: W krótkim czasie odeszli ludzie, którzy
byli dla mnie ważni. Nie miałem czasu się z nimi pożegnać, dlatego robię to w mojej
animacji. Dodał też: Nie wierzę w śmierć, oni nie zginęli, ale żyją w mojej wyobraźni.
Głosy, które słyszymy w filmie należą do najwybitniejszych polskich artystów, takich
jak Krystyna Janda, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Małgorzata Kożuchowska,
Barbara Krafftówna, Anna Dymna, Marek Konrad, Daniel Olbrychski, Gustaw

Holoubek, Irena Kwiatkowska a także nieżyjących już reżysera Andrzeja Wajdy i
muzyka jazzowego Tomasza Nalepy.

BIOGRAFIA REŻYSERA
Artysta samouk, który od ponad dwudziestu lat tworzy animowane kino autorskie.
Retrospektywy jego filmów odbyły się m.in. w MoMA w Nowym Jorku, National
Museum of Brasília, Tokyo International Forum oraz Muzeum Narodowym w
Warszawie. Jego animacje pokazywane były w National Gallery w Londynie i na
Berlinale. Realizuje również improwizowane spektakle animacji na żywo, które
współtworzy z orkiestrami symfonicznymi z Hongkongu, Paryża, Tokio, Genewy,
Lwowa i Warszawy. W 2007 roku „New York Times” nazwał go „jednym z
najważniejszych współczesnych twórców animacji artystycznej”. Jest profesorem

animacji w PWSFTviT w Łodzi.

Więcej informacji na stronie festiwalu: https://www.austinpolishfilm.com/

