
Наш сьогоднішній фільм - це лауреат Оскара в категорії найкращий 
анімаційний короткометражний фільм 1983 року. Фільм „Танго”, а ідеться  саме про 
нього,  був знятий Збігнєвом Рибчинським, і  створений на студії малих форм кіно - 
„Се-ма-фор”у Лодзі. Ця студія є одним із двох центрів, де  створюються анімаційні 
фільми в Польщі. Студія  „Се-ма-фор” спеціалізується на ляльковій анімації. 
Найвідомішими персонажами, створеними в Лодзі, є ведмежатко Вухастик , пінгвін 
Пік Пок  і ведмедик Коларгол. Через 25 років після „Танго” Студія отримала ще 
один Оскар за польсько-англо-норвезьке  спільне виробництво фільму „Петрик і 
вовк”  режисера Сьюзі Темплтон. Він, як і „Танго”, про який я вам зараз розповім, 
дуже цікавий. „Петрик і вовк” був знятий за мотивами російської музичної казки 
Сергія Прокоф'єва, але про цей фільм я розповім вам під час однієї з наших 
наступних зустрічей.  

Оскільки ми сказали кілька слів про „Се-ма-фор”, то варто також згадати ще 
студію анімаційних фільмів в Бельсько-Бялій. Це друге місце, де створюєтьс 
анімація в Польщі. У Бельсько-Бялій в основному займаються мультиплікаційною 
анімацією, а найвідоміші герої цієї студії – собака Рекс і два хлопчики, тобто Болек і 
Льолек. 

Але давайте перейдемо до нашого сьогоднішнього героя, тобто „Танго”. Цей 
фільм не такий, які ми дивимося щодня. Він не схожий на „Шрека” або на „Крижане 
серце”. Це фільм, зроблений із використанням комбінованих технік: техніка живої 
дії, фотомаски, негативи кіноплівки типу біпак, репроекцїї. Дуже цікаву інформацію 
про ці техніки,  можна знайти на сайті „Шкільна фільмотека” в уроці під назвою 
„Мультиплікація „Танго”  Збігнєва Рибчинського” ". З усіх технік, які я 
перерахувала, був зроблений фільм, в якому персонажі виглядають ніби наклеєними 
на фон, на якому розгортається дія. Моя колега Юстина Буджік, яка теж займається 
дослідженням кіно, одного разу написала так: "Режисер (за освітою кінооператор) 
зізнається в інтерв'ю, що кінотехніка – це  його пристрасть,  також він підкреслює, 
що багато художників бояться технологій. Таким чином, художник у сучасних 
технологіях кіноіндустрії шукає повну творчу свободу, можливість створювати 
абсолютно нові світи, слідувати уяві". 

Що ви побачите в цьому фільмі? У порожню кімнату входять люди, кожен з 
них виконує іншу дію. Герої входять і виходять з кімнати постійно, знову і знову, 
виконуючи одні й ті ж дії – все це триває 8 хвилин. Кого ви побачите у фільмі? Дуже 
багато персонажів, зокрема хлопчика, що заходить через  вікно по м’ячик, який 
щойно сюди закинув, злодія, дівчинку, яка робить уроки, жінку з покупками, 
чоловіка, який хоче замінити лампочку, оголену жінку, жінку, яка прибирає, п'яного 
чоловіка, чоловіка з собакою і старшу жінку, яка лягає на диван та інших. Цих 
персонажів буде досить багато. Про що цей фільм? Дехто каже, що це фільм про 
рутину життя, тому що, врешті-решт, ми кожен день встаємо, робимо те ж саме, 
лягаємо спати і на наступний день повторюємо ці ж схеми попереднього дня. 
Можливо, це фільм про життєвий цикл?  Так теж дехто вважає. Збігнєв Рибчинський 
каже, що цей фільм про  ... ніщо.  Якщо ви хочете дізнатися більше про це, 
обов'язково прочитайте інтерв'ю з режисером. Я більше нічого вам не скажу. 



А сам режисер Збігнєв  Рибчинський народився в 1949 році в Лодзі. Він 
закінчив художню школу і навчався на операторському факультеті в тій же школі, 
що і Марсель Лозинський і Яцек Петрицький. Пам'ятаєте їх? Вони були пов'язані з 
фільмом „89 міліметрів  від Європи”. Якщо ви не пам'ятаєте, ким вони були і в якій 
школі вчилися, поверніться до того подкасту і дізнайтеся подробиці. Рибчинський у 
1973 році почав співпрацю зі студією малих Кіноформатів „Се-ма-фор”  у Лодзі. Ми 
вже говорили про цю студію. Там він знімав такі фільми, як: „Квадрат”, „Суп” „Нова 
книга або Свято”. І звичайно, багато-багато іншого. Після отримання Оскара в 1983 
році він оселився в Сполучених Штатах Америки і там розвинув своє захоплення 
новими технологіями. У 1987-1992 роках працював у власній студії „ZbigVision”, 
там створював анімаційні фільми, експериментальні фільми, рекламу, відеокліпи 
(польською мовою відеокліпи ми назвиаємо теледиски –це  така цікавинка  для вас). 
Що дуже важливо, в 1987 році він отримав премію Срібний лев на Канському 
кінофестивалі за найкраще музичне відео –  відеокліп на пісню „Imagine”, у 
виконанні Джона Леннона. Це дуже цікавий експеримент – подивіться  музичне 
відео на платформі YouTube, мені цікаво, чи помітите ви схожість з фільмом  
„Танго”. 

Мушу вам ще сказати, що день, коли Збігнєв Рибчинський отримав Оскара  
запам'ятається йому на все життя. Дякуючи зі сцени за нагороду, він сказав, що, 
оскільки фільм короткометражний, то він також буде говорити коротко. А також 
сказав, що сподівається, що колись зможе говорити з цього місця довше, маючи на 
увазі, що він ще повернеться сюди як лауреат. У той час, тобто в 1983 році, 
церемонії вручення Оскарів були дуже- дуже довгими, безумовно довшими  ніж 
сьогодні. В наші дні, як ви  знаєте, робиться все, для того, щоб ці церемонії 
максимально скоротити, а тоді вони тривали дійсно багато годин. Коли Збігнєв 
Рибчинський зійшов зі сцени, він вирішив вийти покурити, щоб трохи охолонути від 
цих емоцій  і коли хотів повернутися в зал, його зупинили охоронці і запитали, що 
він тут робить. На жаль, Рибчинський не знав англійської,  також він  був незвично 
одягнений: на ньому був костюм і кросівки (тобто таке взуття , яке абсолютно не 
підходить до костюма). Польський лауреат Оскара не зміг пояснити, хто він такий, і, 
на жаль,  побився з цими охоронцями і був заарештований. Тобто того вечора 
замість того, щоб бути на вечірці переможців, Рибчинський був під вартою в Лос-
Анджелесі. Це, звичайно, був дуже цікавий вечір для нього та дуже пям’ятний . 

Сподіваюся, вас зацікавить фільм „Танго”. Ви знаєте, чому цей фільм носить 
таку назву? Музика, яку ви почуєте, це саме музика танго ( традиційна іспанська 
музика та  дуже популярна форма бальних танців). Але чому Збігнєв Рибчинський 
вибрав саме танго, а не диско чи вальс? Це загадка для вас ... подивіться фільм і 
спробуйте відгадати ! Бажаю вам приємного сеансу. До зустрічі в наступному 
епізоді. 


