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„Na linii wzroku”, reż. Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf, dystr. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

OPIS FILMU
Michi ma 11 lat i nigdy nie poznał swojego taty. Wszystko zmienia niewysłany list.
Odnaleziony ojciec okaże się zupełnie inny niż wyobrażał go sobie chłopiec. Tak zaczyna się
familijna przygoda.
Michi mieszka w domu dziecka, gdzie na co dzień zmaga się z docinkami ze strony kolegów.
Pewnego dnia natrafia na list mamy, którego adresatem jest jego ojciec. Listu nigdy nie
wysłała, więc Michi postanawia sam odnaleźć tatę. Tom okazuje się zupełnie inny, niż chłopiec
mógł się spodziewać – jest osobą niskiego wzrostu. Michi początkowo wstydzi się wyglądu ojca
i nie chce go znać. Kolejne złośliwości kolegów sprawiają, że ucieka z sierocińca i trafia do
mieszkania ojca.
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Wkrótce obaj odkryją, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż przypuszczali, i mimo trudów
mogą być prawdziwą rodziną.
„Na linii wzroku” to laureat Niemieckiej Nagrody Filmowej dla najlepszego filmu dla dzieci
i młodzieży, a także Nagrody Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. W Polsce
obraz

został

doceniony

przez

jury

Sieci Kin

Studyjnych

i Lokalnych

podczas

34. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu.

POMYSŁ NA FILM
Reżyserzy Evi Goldbrunner i Joachim Dollhopf od dawna chcieli zrealizować swój oryginalny
pomysł na film dla dzieci. Dwoje absolwentów Uniwersytetu Filmowego Babelsberg marzyło,
by opowiedzieć w swoim pierwszym filmie o relacji ojca z synem. Interesowała ich rola rodzica,
który w oczach dziecka okazuje się zupełnym przeciwieństwem wyidealizowanego
wyobrażenia. Michi uczy się doceniać swoich prawdziwych przyjaciół, stawiać czoła osobom
mu niechętnym, a także rozumieć i akceptować najbliższych ‒ mówi o założeniach
przyświecających filmowi Joachim Dollhopf.
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BOHATEROWIE
W centrum historii w „Na linii wzroku” znajduje się mały Michi – zagrał go dziewięcioletni aktor
Luis Vorbach. W scenariuszu Michi był opisany jako jedenastolatek i początkowo reżyserzy
poszukiwali wykonawcy w tym wieku. Twórcom wydawało się, że młodszy chłopiec nie byłby
w stanie przekonująco zagrać tej wymagającej roli. Do czasu spotkania z Luisem. Gdy
zobaczyliśmy materiał z castingu natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że to nasz Michi ‒ mówi
reżyserka Evi Goldbrunner. Również producent Martin Richter od razu przekonał się do
młodego aktora: Luis ma dużo charakteru i talentu. Występował już w filmie fabularnym, więc
świetnie potrafił sobie poradzić przed kamerą.

Drugim głównym bohaterem filmu jest Tom, grany przez kanadyjskiego, niskorosłego aktora
Jordana Prentice’a. Zrobił na nas ogromne wrażenie w filmie „Niepozorny Harvey” – mówi
reżyserka Evi Goldbrunner. Niewiele jest dobrych ról dla małych ludzi – zauważa aktor. – Z
radością zgodziłem się zagrać Toma.
Kwestie

Jordana

nagrywaliśmy

po

angielsku

i

później

zdubbingowaliśmy.

Dla

dziewięcioletniego Luisa Vorbacha nie było to problemem. Luis i Jordan świetnie dogadywali
się na planie – mówi producent filmu Martin Richter. – Zanim ruszyły zdjęcia, sprawdzaliśmy,
czy pojawi się problem bariery językowej u innych obsadzonych dzieci. Wszystkie poradziły
sobie znakomicie.

W roli Konstantina, najlepszego przyjaciela Toma, wystąpił Sebastian Fräsdorf, który zwrócił
uwagę widzów na Berlinale w 2015 roku występem w filmie „Im Sommer wohnt er unten”.
Reżyserka Evi Goldbrunner jest pewna, że to początek wielkiej aktorskiej kariery: Myślę, że
wkrótce zobaczymy Sebastiana w dużych rolach, jego gra jest swobodna, a jednocześnie ma
w sobie coś wzruszającego i głębokiego.
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PRZESŁANIE FILMU „NA LINII WZROKU”
Nasz film to nie tylko familijna przygoda dla dzieci w różnym wieku, ale również istotny przekaz
‒ mówi producent Martin Richter. ‒ Poruszamy ważne dla dziecka tematy: radzenia sobie
ze stratą, brania za siebie odpowiedzialności – dodaje.
Młoda publiczność nie powinna być lekceważona – zauważa producent Christian Becker.
W „Na linii wzroku” dzieci poznają ludzi, którzy nie przystają do założonej przez większość
normy. Film pokazuje jak trudno jest tym, którzy są inni ‒ mówi Martin Richter.
To ważny temat, który porusza mnie emocjonalnie. Udało nam się zrealizować film, który uczy
dzieci, jak zachować się w stosunku do innych: otwarcie i z empatią. Rozwijanie umiejętności
odczuwania empatii jest ważnym etapem rozwojowym u dzieci ‒ dodaje reżyser Joachim
Dollhopf. ‒ Michi uczy się jej poprzez swoje spotkanie z Tomem, a wraz z nim młoda publiczność
w kinie.
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O TWÓRCACH I OBSADZIE

REŻYSERZY
Joachim Dollhopf (ur. 1971 r. w Monachium) i Evi Goldbrunner (ur. 1975 r. w Landshut) są
absolwentami Uniwersytetu Filmowego Babelsberg na kierunkach scenariopisarstwo
i reżyseria filmowa. Ich zrealizowane wspólnie etiudy uczestniczyły w ponad 200 festiwalach w
50 krajach, między innymi w Berlinale. Otrzymali prestiżową nagrodę dla młodych talentów
niemieckiego przemysłu filmowego „The First Steps”. „Na linii wzroku” to ich pełnometrażowy
debiut reżyserski. Joachim Dollhopf i Evi Goldbrunner pracują na co dzień jako konsultanci
scenariuszowi i wykładowcy.

Filmografia:
„Na linii wzroku” – fabuła, 98 min., 2016
„WAGs_wives and girlfriends” – fabuła, 40 min., 2009
„I don’t feel like dancing” – fabuła, 7 min., 35 mm, 2008
„Bei Anruf Matt l Dial M for Mate” – fabuła, 13 min., S-16 mm, 2007
„Majella” – fabuła, 14 min., S-16mm, 2005

6

„Neubürger l New Citizen” – dokument, 12 min., 16 mm, 2003
„Durst l Still got the Blues” – fabuła, 15 min., 35 mm, 2002

AUTOR ZDJĘĆ
Jürgen Jürges to legendarny niemiecki operator filmowy. Współpracował wielokrotnie m.in.
z Rainerem Wernerem Fassbinderem, Michaelem Hanekem i Wimem Wendersem. W 1974
roku zrealizował zdjęcia do przełomowego w karierze Fassbindera, nagrodzonego w Cannes,
filmu „Strach zżerać duszę”, po którym pracował z reżyserem przy kolejnych produkcjach.
W latach 90. współpracował z Wimem Wendersem, m.in. przy „Tak daleko, tak blisko” (1993),
czy „Braciach Skladanowskich” (1995), a także teledyskach, które reżyser realizował w tamtym
czasie m.in. dla U2. Pokłosiem współpracy z Michaelem Hanekem były m.in. filmy „Funny
Games” (1997) i „Kod nieznany” (2000).

AKTORZY
LUIS VORBACH – MICHI
Urodzony w 2005 roku. W czasie realizacji „Na linii
wzroku”

miał

zaledwie

dziewięć

lat. Ciągle

przerastał nasze oczekiwania – mówi reżyserka Evi
Goldbrunner. – Z dnia na dzień stawał się coraz
bardziej profesjonalny i coraz bardziej oddany swojej
roli. Przed angażem do roli Michaela w „Na linii wzroku” Luis wystąpił w kilku mniejszych rolach
w produkcjach telewizyjnych ZDF i ARD. Ekipa była zachwycona młodym aktorem. Ma ogromną
energię ‒ potwierdza Jordan Prentice, a aktorka Anica Dobra dodaje: To niebywałe ile już wie
w tak młodym wieku. Już pierwszego dnia było widać, że to urodzony aktor.
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JORDAN PRENTICE – TOM
Kanadyjski aktor, który w „Na linii wzroku” gra
Toma, ojca Michaela. Urodzony w 1973 roku w
Londynie (w Ontario, w Kanadzie) sławę zdobył
występem w nominowanym do Oscara filmie
Martina McDonagha „Najpierw strzelaj, potem
zwiedzaj” (2008). Grał w wielu amerykańskich serialach telewizyjnych, takich jak „Lost Girl”
(2010), „Aaron Stone” (2010) i „Sam & Cat” (2013) oraz w kilku filmach, w tym u boku Julii
Roberts w „Królewnie Śnieżce” w reżyserii Tarsema Singha (2012). Jednak, jak zauważają
reżyserzy, decydujący w wyborze aktora do roli Toma był jego występ w filmie „Niepozorny
Harvey" (2011).

NAGRODY „NA LINII WZROKU”
(ponad 30 wyróżnień na międzynarodowych festiwalach)
 Nagroda Publiczności, 34. Filmfest München (2016)
 Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, 34. MFF Młodego Widza „Ale Kino!” (2016)
 Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, Najlepszy film dla dzieci
(2017)
 Niemiecka Nagroda Filmowa, Najlepszy film dla dzieci i młodzieży (2017)
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