
Пьотр Думала, це мабуть, найцікавіший польський режисер анімаційних фільмів. 

Народився у 1956 році і закінчив Академію образотворчих мистецтв у Варшаві. Він 

спеціалізувався на різьбі по каменю - навіщо я вам це кажу? Згодом ви  побачите, що це 

буде дуже важливою справою для його подальшої творчості. Думала – це не лише 

режисер, а ще й сценарист, ілюстратор та графічний дизайнер. Перш, ніж розпочати 

свою велику кар'єру, він декілька років працював у студії високоповажного польського 

режисера анімації Даніеля Щечури, який сьогодні, скажу вам заради цікавості, викладає 

на факультеті нових медіа Польсько-японської академії інформаційних технологій у 

Варшаві. Це людина з надзвичайно широкими горизонтами, тут я вже, звичайно, 

говорю про Думалу, хоча у Щечури, теж, безумовно, дуже широкі горизонти . Він є 

викладачем на факультеті кінематографії та на факультеті телевиробництва Державної 

вищої школи кіно, телебачення і театру ім. Леона Шиллера в Лодзі, також викладає на 

факультеті анімації Університетського коледжу мистецтв і дизайну в Стокгольмі, 

Швеції, і Гарвардському університеті в Сполучених Штатах. Пьотр Думала, як і 

більшість художників-аніматорів, з якими ми зустрічаємося в наших подкастах, був 

пов'язаний зі студією „Se-Ma-For” в Лодзі. Якщо ви слухаєте подкасти регулярно, то ви 

вже знаєте про це місце дуже багато. Саме в цій студії в 1981 році дебютував фільм 

„Лікантропія”.  Його піковим досягненням в „Se-Ma-Fori” став фільм „Стіни”(1987), 

який разом із „Танго” Збігнева Рибчинського та „Кріслом господаря” увійшли до 

переліку найважливіших фільмів цієї студії. На даний момент ми переходимо до трьох 

найбільш важливих робіт Пьотра Думали. На кіностудії мініатюр Пьотр Думала 

створив „Покірливу” в 1985 році, в 1991 – „Франца Кафку”, а в 2000 році завершив 

кількарічну роботу зі „Злочин і покарання”. Cьогодні Думалу вважають генієм 

польського анімаційного кіно. Він робить анімацію для дорослих, і якщо б ми  

визначали, який жанр фільму він використовує найчастіше, це був би психологічний 

фільм. Погодьтеся, це незвичний жанр для анімації. Дозвольте процитувати вам те, що 

говорить про свої фільми сам режисер: „загальноприйнятим є те, що в анімації 

використовуються звичайні персонажі, що це Болеки і Льолеки, плоскі хлопчики без 

тіні, без простору. А коли хтось, як я, починає застосовувати тіні (у моєму випадку 

кожне  „намальоване” світло було справжнім світлом, кожна тінь - справжньою тінню), 

то кажуть, що це наслідування акторського кіно. (...) Анімація, на загальну думку, -- це 

або плоске „На добраніч, діти”, або езотеричний „Авангард”. Тим часом, анімація не 

імітує „справжнє кіно”. Вона сама є справжнім кіно". У фільмах Думали немає діалогів, 

але дуже важливу роль в них відіграє звук. Але не через музику сьогодні ми говоримо 



саме про цю людину. Ми маємо на увазі, швидше, методи анімації, які він 

використовує. Думала використовує техніку анімації на гіпсокартоні. Пам'ятаєте, я вам 

розповідала спочатку, що його студентський досвід роботи зі скульпторою буде для нас 

важливий. На цьому етапі знову пропоную вам цитату, тому що це, мабуть, найкраще 

відображає те, чому наш сьогоднішній герой настільки важливий. "Здавалося б, з часів 

першого показу братів Люм'єр анімація була відображена уже за допомогою всього. 

Були рельєфи в товстому шарі фарби і колажі зі старих гравюр, пісочні замки і 

малюнки, зроблені безпосередньо на плівці, розділений екрани і зображення, створені 

комп'ютером. Пьотр Думала один із небагатьох сучасних художників, якому вдалося 

додати щось нове до  (...) списку технік. (...) Малюючи і перефарбовуючи, дряпаючи і 

стираючи одну і ту  саму картину, художник отримує красиві, м'які переходи між 

послідовностями і  дивовижно багату текстуру, що нагадує  живописне  полотно". Дуже 

важко пояснити, в чому полягає ця техніка подряпин, яку використовує Думала. Буде 

краще, якщо ви подивитеся його фільм "Покірлива", тоді ви самі зрозумієте, про що 

йдеться. Цей фільм створений за мотивами одноіменного оповідання Федора 

Достоєвського. Мистецтво Думали чітко асоціюється з творчістю Едварда Мунка. Це 

чудове бачення розповіді Федора Достоєвського, відображення ревнощів і ненависті з 

абсолютно фантастичною музикою Сигізмунда. У тій же техніці Думала зняв інший 

фільм, яким ми сьогодні уже згадували, теж за мотивами роману Достоєвського, а саме 

“Злочин і кара”. Пам'ятайте, що Думала - це не тільки режисер анімаційних фільмів. 

Він також є автором незвичайного фільму під назвою “Ліс.” Це дуже складний, з точки 

зору сюжету і візуально, фільм, але якщо комусь із вас подобається психологічна 

атмосфера, то ви обов'язково будете в захваті. Тепер же я запрошую Вас на 

“Покірливу”, і якщо ви хочете дізнатися більше про нашого сьогоднішнього героя, ви 

можете подивитися документальний фільм "Світ очима Пьотра Д." режисера Іоланти 

Дилевської. Побачимося в наступному епізоді. 

 


