
Сьогодні ми знову познайомимось з надзвичайною людиною. Це буде режисер 
Дам’ян Ненов, який закінчив кінознавство в Лодзі. Якщо ви слухали попередні подкасти, 
тоді напевно можете здогадатися, в якому закладі він навчався. Сьогодні я хотіла б 
розповісти вам про три  його творіння. Його найвідоміший анімаційний фільм „Paths of 
hate” або „Стежки ненависті” демонструвались приблизно на  90 фестивалях та отримали 
25 нагород, в т.ч. у Ла-Коруні, Ріо-де-Жанейро, Турині, Вільнюсі та Лос-Анджелесі. За 
цей фільм Ненов, також отримав премію журі SIGGRAPH. Ви пам’ятаєте, який ще 
польський митець виграв цю нагороду? 

Дуже важливим етапом у творчості Ненова є фільм „Місто руїн”. Дозвольте для 
опису цього фільму я використаю слова Яна Олдаковського, директора музею 
Варшавського повстання, який зробив замовлення цього фільму. Він говорить так: „Якщо 
хтось цього не бачив  на власні очі, то поодинокі фотографії з часів війни цього не 
покажуть. Лише візуалізація руйнування через фільм може дати нам уявлення про те, як 
саме після закінчення війни Варшава виглядала насправді та з яких руїн вона мала 
підніматись”. Фільм є першою цифровою реконструкцією міста, зруйнованого в Польщі 
під час Другої світової війни. Реконструкція дуже точна – ви самі побачите це під час 
перегляду. У фільмі ми спостерігаємо зруйновану Варшаву у 1945 році. Фільм – це понад 
пʼять хвилин імітації польоту літака типу „Ліберейтор”. Цей американський літак був 
головним бомбардувальником союзників під час Другого світової війни. 

Останнім його великим міжнародним проектом та успіхом став фільм „Ще день 
життя ”. Фільм, прем’єра якого відбулася у 2018 році, є екранізацією  книги 
найвидатнішого польського репортера Ришарда Капусцінського. Репортаж це такий 
особливий літературний жанр, що знаходиться на межі журналістики, документальної та 
художньої літератури. Простіше кажучи, що в репортажі автор повідомляє або розповідає 
про деякі події, свідком яких він був або про які він знає з розповідей очевидців. 

Найпопулярнішими видами репортажу є, мабуть, репортажі з мандрівок та військові 
репортажі, але, звичайно, різновидів репортажів набагато більше. Якщо ви хочете 
дізнатись більше про теорію цього жанру, то в 2019 році дуже цікава робота на цю тему 
була написана в Сілезькому університеті. Авторкою книги „Польський книжковий 
репортаж. Трансформації та адаптації” є Катажина Фрукач, а з книги ви дізнаєтесь як про 
витоки цього жанру, так і про його сучасну ситуацію в епоху цифрових змін. Перш ніж ми 
повернемося до фільму „Ще день життя”, дозвольте мені розповісти вам дещо про самого 
Ришарда Капусцінського, який, поряд із письменником-фантастом Станіславом Лемом, є 
польським автором, якого найчастіше перекладають. Цей дивовижний чоловік працював 
багато років як іноземний кореспондент Польської прес-служби в Африці, в Латинській 
Америці та Азії. Подорожі, яким він присвятив своє життя, надихнули його писати 
незвичайні книги. Якби мені довелося порекомендувати вам свої улюблені твори, вам 
доведеться прочитати такі: „Футбольна війна” (це книга про націєтворчі та 
націоналістичні рухи в Африці та Латинській Америці), „Імператор” (книга про Ефіопію), 
„Киргиз сходить з коня” (в цій книзі з’являються такі країни, як: Грузія, Вірменія, 
Азербайджан, Туркменістан, Таджикистан та Узбекистан) і „Шахіншах” (це книга про 
Іран). Книга і фільм „Ще день життя” – це історія мандрівки Капусцінського до 
зруйнованої війною Анголи (тобто ми їдемо до Африки). Фільм поєднує в собі анімацію 
та документальний жанр, а прем’єрний показ цього фільму відбувся на найважливішому 
європейському кінофестивалі у Каннах. 



Фільм „Ще день життя” отримав Європейський кіноприз 2018 за Найкращий 
повнометражний анімаційний фільм та премію „Гойя” за Найкращий анімаційний фільм, 
яку присуджує іспанська Академія кінематографічних мистецтв.  

Я рекомендую вам усі три проекти Damiana Nenowa. Він надзвичайний творець, а 
його стиль дуже впізнаваний і гармонійний. Якщо ви подивитесь „Стежки ненависті” та 
„Ще день житя”, то відразу зрозумієте, про що я говорю. Бажаю вам приємного перегляду 
і до нових зустрічей.  

 


