
Наш сьогоднішній анімаційний фільм – „Денні Бой”. Цей фільм був відзначений 

багатьма нагородами. Він виграв 62-ий Міжнародний фестиваль короткометражних 

фільмів в Монтекатіні в Італії, премію „Піноккіо”, яку присвоює Фонд Колодді  за 

кращий анімаційний фільм, нагороду за кращий анімаційний фільм для молоді на 

фестивалі „Але кіно!” в Познані, премії на Всепольському фестивалі авторських 

анімаційних фільмів OFAFA в Кракові та на міжнародному кінофестивалі „Regiofun” в 

м. Катовіце. Він також, отримав нагороду за режисуру на Міжнародному фестивалі 

анімації ANIMANIMA в м. Чачаку в Сербії. 

Режисером цього анімаційного фільму є Марек Скробецький (памʼятаєте, він 

створював сценографію для „Петрика і Вовка”). Скробецький – випускник Державної 

вищої школи образотворчих мистецтв та Вищої професійної студії режисури 

анімаційного фільму Державної вищої школи кіно, телебачення і театру в Лодзі. 

Дебютував у 1988 році у фільмі під назвою „Епізод”. Деякий час він створював дитячі 

фільми, проте в даний час займається в основному анімацією, орієнтованою скоріше на 

дорослого глядача. Він отримав  досвід роботи в англійських студіях – „Jim Henson’s 

Creature Shop” і „Aardman Animation”,  а сьогодні співпрацює зі студією „Се-ма-фор” . 

Якщо бажаєте  дізнатися більше про цю студію, а також про Студію мальованих 

фільмів в Бєльсько-Бялі, послухайте подкаст про фільм „Танго” Збіґнєва Рибчинського. 

До речі, фільм „Танго” як і „Денні Бой” отримав оскарівську славу. У 2010 році він був 

включений у короткий список короткометражних анімаційних фільмів, номінованих на 

Оскар, поряд з 32 іншими. 

Фільм „Денні Бой” не має діалогів .У світі, який ми зустрічаємо у фільмі, всі люди 

позбавлені голів. На вулицях панує справжній хаос. Люди випадково падають, автобуси 

врізаються в ліхтарі, автомобілі збивають перехожих. І тоді ми зустрічаємо  головного 

героя фільму – Денні . Він єдиний житель міста, у якого є голова. Денні відчуває себе 

іншим, але його інакшість починає ставати проблемою тільки тоді, коли він закохується 

у випадкову жінку. Герой повинен зробити щось, щоб кохана прийняла його. Не 

можете собі цього уявити – я не здивована. Це просто  потрібно побачити! 

Під час перегляду цього фільму виникає багато важливих питань. Незвичайне 

ставлення до ситуації „самотності в натовпі” і „інакшості” дозволяє поглянути на ці 

дуже актуальні і поширені проблеми з нової перспективи. А як ви ставитеся до 

інакшості? Чи вважаєте , що варто змішатися з натовпом, або віддаєте перевагу 

проявляти свою індивідуальність? Якщо так, то як, на вашу думку, можна показувати 



свій індивідуальний, інший смак? Ще одне важливе міркування, яке виникає при 

перегляді фільму – чи можуть люди бути разом тільки тоді, коли вони ідеально 

підходять одне одному? 

Натхненням для написання сценарію послужила відома пісня „Денні Бой”. Ця 

чудова і балада, яка легко запамʼятовується, була написана Фредеріком Уезерлі. Через 

свою мелодійну лінію вона найчастіше асоціюється з ірландцями і часто співається (або 

грає) на похоронах. Протягом років її співали багато виконавців, зокрема, Білл Еванс, 

Джонні Кеш і Рой Орбісон. Це також, уявіть собі, четвертий трек в альбомі Елвіса 

Преслі –„From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee”,  –випущеному в травні 

1976 року. Ця пісня була виконана на похоронах короля рок-н-ролу 18 серпня 1977 

року. 

Бажаю вам приємного перегляду! 


