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OPIS FILMU:
Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, jednej z najciekawszych polskich reżyserek,
laureatki wielu międzynarodowych nagród m.in.: Srebrnego Niedźwiedzia dla Najlepszego
Reżysera na 65. MFF w Berlinie („Body/Ciało”), Teddy Award na 63. MFF w Berlinie
(„W Imię…”), Silver Leopard Award na 61. MFF w Locarno („33 sceny z życia”). Szumowska
była trzykrotnie nominowana do Europejskich Nagród Filmowych oraz otrzymała Nagrodę
publiczności za najlepszy film europejski („Body/Ciało”). Odtwórcą głównej roli w „Twarzy”
jest Mateusz Kościukiewicz („Wszystko co kocham”, „W imię”, „Matka Teresa od kotów”,
„Amok”). W pozostałych rolach występują Agnieszka Podsiadlik nominowana w zeszłym
roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie „Baby Bump” oraz Małgorzata
Gorol, debiutująca na dużym ekranie, laureatka prestiżowych nagród teatralnych, między
innymi Nagrody im. Leona Schillera.
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji
wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich
kimś obcym.
Za zdjęcia i montaż odpowiadają kolejno stale współpracujący z Małgorzatą Szumowską –
Michał Englert i Jacek Drosio. Scenografia to dzieło Marka Zawieruchy („Wołyń”,
„W imię…”, „Róża), kostiumy Katarzyny Lewińskiej („Body/Ciało”, „Córki Dancingu”,
„Disco Polo”) i Julii Jarży („Body/Ciało”, „W imię…”, „33 sceny z życia”), zaś
charakteryzacja Waldemara Pokromskiego („Maria Skłodowska-Curie”, „Wałęsa. Człowiek
z nadziei”, „Katyń”). W filmie wykorzystane zostaną utwory zespołu Metallica.
SYNOPSIS:
Na południu Polski żyje młody mężczyzna – Jacek. Mieszka na wsi z siostrą i rodziną. Jest
fanem zespołu Metallica. Nosi długie włosy i wąsy oraz skórzane spodnie i dżinsową
kamizelkę z logo zespołu na plecach. We wsi mają go za dziwaka, w rzeczywistości jednak
jest człowiekiem wesołym, kochającym ludzi, zwierzęta i wszystko co dookoła. Niedawno
znalazł dziewczynę. Z Dagmarą planują wspólną przyszłość, zaręczyli się. Jednak z góry
ustalony bieg życia Jacka zakłóca nieszczęśliwy wypadek – podczas prac na budowie
największego na świecie pomnika Chrystusa Króla Polski, bohater – po upadku z dużej
wysokości – traci swoją TWARZ.
Po długim pobycie w szpitalu Jacek wraca do domu. Z nową twarzą, bo ekipie lekarzy
jednego ze śląskich szpitali udało się dokonać prekursorskiej operacji przeszczepu. Bohater
na chwilę staje się gwiazdą mediów, choć jego nowej twarzy daleko do doskonałości.
Wszystkiego musi uczyć się od nowa: jak mówić, jeść, uśmiechać się. Pomaga mu w tym
siostra, która jako jedyna wciąż wierzy, że Jacek będzie szczęśliwy, niezależnie od tego jak
wygląda.
Fabuła filmu zainspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce
– budową największego na świecie pomnika Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie
i pierwszą w historii Centrum Onkologii w Gliwicach transplantacją twarzy w celu
ratowania życia pacjenta. Ale to jedynie tło wydarzeń. Główny nacisk położony jest na
stawianie pytań o tożsamość. Kim się jest mając cudzą twarz?
Bohater nosi w sobie wiele niewiadomych, staje przed czymś nieznanym, trudnym,
niepokojącym. Nie wie, co go czeka, a przecież jego życie – mimo tego, że zawsze wyróżniał
się wyglądem – było z góry zaplanowane. To wszystko przeraża i przerasta Jacka, który
stara się zachować wiarę w drugiego człowieka i w to, że wszystko się ułoży. Jest prostym
człowiekiem i chce przede wszystkim żyć i kochać, bo dostał od życia drugą szansę. Siódmy
film Małgorzaty Szumowskiej to opowieść o próbie powrotu do normalności. TWARZ to
współczesna baśń o człowieku, który jest naznaczony. Twórcy zadają pytania o tolerancję,
granice wolności i znaczenie korzeni i związku człowieka z domem.
Na podstawie materiałów:
http://www.kinoinfo.pl/film.jsp?f=7364
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