
 

Сьогодні я хотіла би представити вам два фільми, зняті однією людиною –  

Кінґою Дембською. Розпочну із фільму "Мої дочки – корови". Цю картину можна 

описати чотирма словами –  сумно і смішно, солодко і гірко. Ця історія про родину, яка 

опинилася у важкому процесі, прикрашена добрим (хоча дуже чорним і польським) 

гумором, що додає вірогідності всій цій ситуації. Режисер вирішила показати звичайну 

історію життя певної родини. Як це буває в сім’ї, кожен має до інших якісь претензії, у 

кожного є якісь таємниці - ніщо не є таким, яким здається на початку.  

Сильним місцем фільму Кінґи Дембської, безумовно, є дуже добре написані 

діалоги, але також і ті персонажі, які заслуговують довіри – вони переживають стрес, 

іноді кричать, а іноді навіть плачуть (хоча, на щастя, без манірних істерик, ніби 

претендують на Оскара за своє виконання). Головна вісь конфлікту протікає між двома 

сестрами: жорстокою та впевненою в собі, але надзвичайно самотньою Мартою (її грає 

чудова польська актрорка Агата Кулеша, відома, серед інших, з оскароносної „Іди”), та 

плаксивою Касею, дружиною ледачого безробітного Гжегожа. Вони відрізняються у 

всьому, завдяки чому кожна жінка з глядацької аудиторії впізнає частинку себе  у 

героїнях. Через інсульт матері та жахливу хвороба батька вони змушені контактувати 

тісніше та частіше, ніж зазвичай. Неважко здогадатися, що відбувається далі. Цей 

фільм був би не таким гарним, якби не актори, які грали в ньому:  Агата Кулеша, про 

яку я уже згадувала, прекрасна Габріела Мускала, чудовий, як завжди, Марцін 

Дороцінський та один з найкращих польських акторів старшого покоління - Маріан 

Дзендзель. 

“Мої дочки - корови” – це історія про справжню сім’ю та справжні емоції. Образ 

домашніх стосунків із цукровим покриттям, правильних та охайних відносин –  одна з 

найбільшої брехні сучасної поп-культури. У протилежній крайності ми можемо знайти 

фільми, що демонструють екстремальні патології. На щастя, фільм Кінґи Дембської 

знаходиться десь посередині – там, де зазвичай криється правда. Сварки і не завжди 

достойні вчинки врівноважуються моментами щирої любові та радості у спільному 

житті. Такий фільм хочеться дивитись. Однак ця історія не в голлівудському стилі, де 

все закінчується добре. Навпаки, це дуже польський фільм – песимістичний і, 

насправді, дуже сумний, і все ж трохи гарного гумору, що просвічує фасад сірого та 

буденного, змушує глядача покидати кінотеатр не лише з посмішкою на обличчі, але 

також з думкою, що таке польське кіно добре дивитись.  



Чи знаєте ви, чому фільм має нову назву "Мої дочки – корови" ??? Якщо ні, 

загляньте у словник і подумайте про значення слова корова, якщо йдеться про людину. 

або просто перегляньте фільм ☺. Після кіносеансу у вас точно не буде сумнівів. 

Другий фільм режисера, який я хочу вам представити, –  „Забава, забава”. Це 

історія про кількох жінок, які мають проблеми з алкоголем. „Забава, забава”  - досить 

шокуюча картина того, до чого людину може довести алкоголь та зловживання ним. 

Сильною стороною постановки, як і в попередньому фільмі, безумовно, є актори (а в 

даному випадку переважно актриси), які виконують головні ролі. Особливих оплесків 

заслуговують Дорота Колак, Агата Кулеша та Марія Дембська, які чудово зображують 

освічених успішних жінок із життєвим багажем у вигляді величезної проблеми, 

прихованої від усього світу та від них самих. У кожної інша професія, одна – успішний 

лікар, друга – прокурор, а третя – амбітна студентка. Однак ніхто з них не усвідомлює 

своєї проблеми і не звертається за допомогою, і навіть відкидає всі спроби допомогти. 

Кінґа Дембська – режисер, який, як ви напевно зрозуміли, любить складні теми, 

я хотіла би розповісти вам ще про одну її роботу. Цього разу це буде не фільм, а серіал. 

Серіал "Шістка" розповідає про підготовку до ланцюгової трансплантації трьох 

незнайомих між собою пар. Що таке трансплантація ви вже дуже добре знаєте з епізоду 

про фільм "Боги". У серіалі Кінґи Дембської ми маємо справу із ситуацією, коли герої 

не можуть бути донорами нирки для своїх близьких, але у них є можливість віддати 

нирку для людини, яка не пов’язана з ними, кохана людина якої подарує нирку у 

відповідь. Обов’язковою умовою трансплантації є добровільна згода всіх залучених. 

Серіал дуже цікавий, і я закликаю вас переглянути його, якщо у вас є можливість. 

Тож я запрошую вас на постановки польської режисерки Кінґи Дембської та 

бажаю приємних показів. 

 

 


