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Opis filmu:
Bardzo pozytywny i śmieszny film dla całej rodziny! Główny bohater to „Mały”, chłopiec
mieszkający z rodzicami i z bratem na norweskiej wsi lat 70. „Mały” spędza czas z mama,
pomagając jej w sklepie, a także na zabawach z Patykiem - drewnianą zabawką. Pewnego
dnia mama chłopca trafia do szpitala w wyniku wypadku rowerowego. W głowie „Małego”
pojawia się wiele pytań, obaw oraz potrzeba odnalezienia „złego”, czyli sprawcy wypadku
mamy. Nikt z dorosłych nie wyjaśnił chłopcu zrozumiałymi słowami tego, co się wydarzyło
i nikt nie traktował poważnie jego obaw i podejrzeń. Jedynie przyjaciółka, jej drewniana
zabawka – Karolina i Patyk odpowiadają na obawy chłopca i wierzą, że zostało popełnione
przestępstwo. Rozpoczynają więc poszukiwania „złego”.
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O PRODUKCJI:
O popełnianiu błędów i złych uczynkach
Mały postrzega świat w kategoriach czarno-białych, dobro – zło – jak większość dzieci
w jego wieku. Złe rzeczy czynią źli ludzie, a dobrzy ludzie czynią tylko dobre rzeczy. Chcąc
dociec prawdy o wypadku mamy, chłopiec konfrontuje takie postrzeganie świata. Czy ci,
których uważaliśmy za dobrych, mogą przyczynić się do złego? Jak się później okazało, pani,
która odwiozła mamę „Małego” do szpitala, uważana za dobrą osobę, niechcący przyczyniła
się do wypadku. Ale czy to oznacza automatycznie, że jest złą osobą? Niektórzy dobrzy
ludzie robią lub przyczyniają się do złych rzeczy niechcący, nieumyślnie, nie wiedząc, że
w ogóle zrobili coś złego.
Kiedy okazuje się, że „Mały” również niechcący przyczynił się do wypadku rowerowego
mamy (nadrywając linkę hamulcową), chłopiec bezpośrednio na sobie samym musi
skonfrontować pojęcie dobra i zła. Na szczęście mama uświadamia mu, że przecież nastąpił
niefortunny splot wydarzeń, a przy tym chłopiec miał czyste intencje. Tak więc nie jest zły.
O TWÓRCACH:
Martin Lund (ur. 1979)
Studiował reżyserię w Szkole Komunikacji Westerdals, a następnie został przyjęty na
kierunek reżyserski do Norweskiej Szkoły Filmowej w Lillehammer, którą ukończył w 2009
roku swoim krótkometrażowym filmem „Balloon Moods”. Nie był to jednak jego debiut
reżyserski: „Home Game” („Hjemmekamp”, 2004 r.) w 2005 roku był pokazywany na wielu
festiwalach w Norwegii i na świecie, włączając festiwale Sundance oraz w Clermont-Ferrand
i otrzymał wiele nagród. W 2007 Martin wyreżyserował film „Shall we dance?” („Skal vi
danse?”), a w 2009 roku „Pistachio” („Pistasj”).
Birgitte Bratseth:
Mormor og de 8 ungene (2013), Patyk się żeni (2010), Patyk (2009), Et Sikkert opplegg
(2001), In Transit (1996), Brigaden (2002)
RECENZJA:
Autor: Aleksandra Rzeszowska
Główny bohater nie rozstaje się ze swoją ulubioną zabawką. Jest nią... drewniana gałązka
w kształcie istotki mającej ręce i nogi. Na pozór będący tylko skrawkiem drewna patyk
posiada niecodzienne właściwości. W oczach małego Juniora ta zabawka potrafi bowiem
mówić. Chłopiec żyje dość spokojnie w cichej okolicy w Norwegii, bawiąc się ze swoim
Patykiem i wymyślając coraz to nowsze figle. Przez otoczenie (a zwłaszcza brata) jest
traktowany z dystansem, jako jedno z dzieci o wybujałej wyobraźni. Pewnego dnia jednak
Junior i Patyk rozwiązują zagadkę kryminalną! Ktoś potrącił mamę Juniora i pozostawił
ranną na drodze. Chłopiec odnajduje matkę, organizuje dla niej pomoc i wraz z Patykiem,
a także swoją koleżanką zamienia się w detektywa. Szuka sprawcy wypadku i namawia brata
do pomocy. Dzięki logicznemu myśleniu udaje mu się osiągnąć cel - odnajduje sprawcę po
brakującym odłamku kierunkowskazu auta. Sam Patyk również otrzymuje pewne korzyści.
Podczas zabawy w śledczych poznaje Karolinę - jedyną w swoim rodzaju gałązkę brzozową
należącą do koleżanki Juniora, i zakochuje się w niej.
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Film przypomina o tym, że zdolności małych dzieci do logicznego myślenia i umiejętności
wybrnięcia z sytuacji są niedoceniane. Junior jest roześmianym, wesołym rozrabiaką, który
jednak nie jest pozbawiony pewnego uroku osobistego, a także smykałki do różnych figli.
Choć ma wybujałą wyobraźnię i rzeczywiście dorośli obawiają się o jego prawdomówność, to
potrafi wykazać się uporem w dążeniu do celu i zaskakującą zręcznością.
Duża pochwała należy się twórcom za klimat filmu. Jego oglądaniu towarzyszy uśmiech na
twarzy spowodowany urokiem Norwegii i cichej okolicy, gdzie czas płynie swoim własnym
rytmem. To historia lekka i przyjemna, nastawiona przede wszystkim na zainteresowanie
młodego odbiorcy zagadką kryminalną, którą przyszło rozwikłać Juniorowi. Choćby dla
samego klimatu i niewątpliwego uroku małego Juniora - warto obejrzeć.
http://www.clubmamy.pl/index.php?p=kultura&art=61&article=273
Na podstawie materiałów z:
http://2011.alekino.com/zgloszenie/knerten-gifter-seg
http://www.filmweb.pl/film/Patyk+si%C4%99+%C5%BCeni-2010-557638
http://www.nhef.pl/edukacja/film.do?id=6390&ind=tytul%3dpatyk%2bsi%25c4%2599%2
b%25c5%25bceni
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