
KINO BAHMANA GHOBADIEGO 

 

Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci kierunków 

kulturoznawczych, socjologicznych, medioznawczych, filmoznawczych  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scenariusz może być pomocny podczas rozmowy na temat tzw. kina autorskiego i  niezależnego 

oraz stojącego w opozycji do nich kina mainstreamowego, wyjaśniając młodzieży te pojęcia. 

Twórczość kurdyjskiego reżysera Bahmana Ghobadiego jest nie tylko przykładem kina 

niezależnego, ale także zaangażowanego społecznie, tzn. mówiącego o rzeczach trudnych oraz 

bolesnych takich jak np. wojna i cierpienie dzieci. Dzięki temu tematowi można udowodnić 

młodzieży, że filmy fabularne to nie tylko rozrywka. Kino, będąc „oknem na świat”,  może 

również spełniać funkcje informacyjne i edukacyjne. 

 

 [Scenariusz zrealizowany na podstawie: 418_0863_01.mov] 

 

Materiał video: Na początek posłuchajcie co dla Bahmana Ghobadiego oznacza bycie 

reżyserem filmowym. 

 

[418_0863_01.mov (3:58-4-27)] 

 

I. Mainstream i kino mainstreamowe 

Słowo „mainstream” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „główny nurt”. Jest to 

tendencja  myślowa bądź stylistyczna reprezentowana przez większość artystów, twórców lub 

innych osób zaangażowanych w konkretną dziedzinę. Mainstream może odnosić się do 

czegoś, co jest: 

 aktualnie typowe, dominujące i często spotykane 

 dostępne dla szerokiego grona odbiorców, promowane w środkach masowego 

przekazu 

 zrozumiałe i akceptowane przez ogół 

W odniesieniu do kultury mainstream jest utożsamiany z kulturą popularną czyli popkulturą. 

W opozycji do mainstreamu stoją np. subkultury, kontrkultury, underground i wszelkiego 

rodzaju myślenie i twórczość niszowa, która nie ma takiej popularności i tylu zwolenników co 

dominujący nurt. 



Jeśli chodzi o kino mainstreamowe to są to produkcje, na których realizację przeznacza się 

wysoki budżet, są szeroko promowane, dzięki czemu zdobywają popularność wśród ogromnej 

rzeszy widzów. Przykładami filmów mainstreamowych są produkcje wielkich wytwórni 

filmowych z Hollywood, takie jak np. Titanic (1997, reż. James Cameron), King Kong (reż. 

2005, reż. Peter Jackson) czy filmy superbohaterskie będące adaptacjami komiksów Marvela. 

W opozycji do kina mainstreamowego stoi kino niezależne i autorskie. 

 

II. Kino niezależne 

Inne określenie to „kino offowe”. Jest to kinematografia niekomercyjna, czasami amatorska. 

Realizowane filmy to niskobudżetowe produkcje, które nie mają wsparcia finansowego 

dużych wytwórni amerykańskich i ich twórcy muszą sami zabiegać o środki finansowe na ich 

realizacje. Filmy te często poruszają ważne dla reżysera tematy, prezentują własną, 

artystyczną wizję świata jego twórcy. Mogą to być filmy krótko- lub średniometrażowe – 

dokumentalne, eksperymentalne i fabularne. Filmy niezależne wyświetlane są w galeriach 

sztuki, w niewielkich kinach studyjnych, ale przede wszystkim na festiwalach kina 

niezależnego, takich jak amerykański Sundance Film Festival czy polski Międzynarodowy 

Festiwal Kina Niezależnego Off Camera organizowany w Krakowie. 

 

Materiał video: Posłuchajcie jak Bahman Ghobadi opowiada dlaczego jego zdaniem 

powstaje coraz mniej wartościowych filmów głównego nurtu oraz o trudach bycia twórcą 

niezależnym. 

 

[418_0863_01.mov (4:36-5:20)] 

 

III. Bahman Ghobadi – sylwetka reżysera 

Bahman Ghobadi urodził się w 1969 roku w irańskim Bane. Jest reżyserem, aktorem i 

producentem filmowym pochodzenia kurdyjskiego, a także założycielem wytwórni Mij Film, 

w której powstają filmy poświęcone mniejszościom etnicznym w Iranie. Obecnie jest jednym 

z najciekawszych współczesnych twórców z Bliskiego Wschodu.  

W swoich obrazach Ghobadi stara się ukazać spychaną dotychczas na margines historię i 

kulturę Kurdystanu, umieszczając akcję filmów na zamieszkanym przez Kurdów pograniczu 

iracko-irańsko-tureckim. Jego pełnometrażowy debiut, nagrodzony Złotą Kamerą w Cannes 

Czas pijanych koni (2000), uchodzi za pierwszy kurdyjski film wyprodukowany w Iranie. 

Jego kolejne dzieła: Porzucony w Iraku (2002), Gdyby żółwie mogły latać (2004), Półksiężyc 

(2006), Nikt nie rozumie perskich kotów (2009) oraz Czas nosorożca (2012), przyniosły mu 

rozgłos, uznanie światowej krytyki filmowej oraz sukcesy na najważniejszych festiwalach 



filmowych, m.in. w Cannes, Berlinie i San Sebastian. W 2014 roku Bahman Ghobadi był 

również gościem Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera. 

 

IV. Kurdystan i Kurdowie 

Bahman Ghobadi jest Kurdem, dlatego warto pochylić się nad tą mniejszością etniczną i 

krainą, którą zamieszkują. Jako termin geograficzny, nazwa „Kurdystan” pojawiła się po raz 

pierwszy w XVI wieku. Jest to górzysta kraina w południowo-zachodniej Azji, przez jej 

terytorium przepływają dwie najważniejsze rzeki Bliskiego Wschodu: Eufrat i Tygrys.  

Obszar Kurdystanu rozciąga się na terenie kilku państw: 

• Turcji 

• Iraku (niedawno powstały Autonomiczny Region Kurdystanu, w ramach którego 

utworzono szeroką autonomię, kurdyjski rząd i parlament), 

• Iranu 

• Syrii 

 

Kurdowie to populacja blisko 40-45 milionów ludzi, którzy nie posiadają swojego państwa i 

od setek lat walczą o niepodległość. Historia tego ludu składa się głównie z wojen i powstań 

przeciwko wrogiemu najeźdźcy. Najwięcej Kurdów mieszka na terytorium Turcji (około 

20%) oraz Iraku (15-23%). W Turcji nie mają oni żadnych praw; turecki rząd nie uznaje 

Kurdów za mniejszość etniczną ani nie pozwala używać kurdyjskiego języka. W Iranie 

Kurdowie mają nieco większe prawa, lecz pomimo tego, że władze Iranu akceptują ich jako 

mniejszość etniczną, to o stworzeniu niepodległego Kurdystanu nie chcą słyszeć. Sytuacja w 

Iraku była napięta przez cały XX wiek. W Syrii, gdzie żyje około miliona Kurdów, również 

nie przestrzega się ich praw. Nie są traktowani jako obywatele tego kraju, stąd nie mają oni 

żadnych uprawnień. 

 

Materiał video: Posłuchajcie jak Bahman Ghobadi opowiada o miejscu z którego pochodzi i 

o sytuacji w Kurdystanie. 

[418_0863_01.mov (6:55-7:35)] 

 

V. Filmy reżysera 

Priorytetem Ghobadiego jest przedstawienie we własnych filmach kurdyjskiej tożsamości: 

kultury, języka, muzyki, portretowanie codziennego życia i zwyczajów. Do najważniejszych 

filmów reżysera należą: 

Czas pijanych koni (2000) – Osierocony Ayoub, chcąc zarobić pieniądze na operacje dla 

młodszego brata porzuca szkołę i zarabia na życie przemycając towary wraz z grupą 

kurdyjskich wieśniaków przez granicę iracko-irańską. Przemytnicy upijają alkoholem swoje 

konie, aby przeszły przez niebezpieczne, zaminowane drogi.  



Gdyby żółwie mogły latać (2004)  – Akcja rozgrywa się na pograniczu iracko-tureckim, 

zamieszkałym przez Kurdów. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Irakowi, Kurdowie 

czekają więc na wyzwolenie. Są wśród nich dzieci: sieroty, którym przewodzi Kak Satellite. 

Chłopak zna kilka słów po angielsku i ma opinię światowca. Tylko on w okolicy umie 

montować anteny satelitarne, dzięki którym można dowiedzieć się, jak przebiega wojna. 

Autorytet Satellite'a zostaje zagrożony, kiedy do wioski przybywa tajemnicze rodzeństwo: 

dziewczynka Agrin i jej bezręki brat Hengov. 

Półksiężyc (2006) – Mamo, legendarny kurdyjski muzyk mieszkający w Iranie, ma jedno 

ostatnie marzenie: dać przed śmiercią koncert na terenie irackiego Kurdystanu. Po siedmiu 

miesiącach wypełnionych ubieganiem się o wszelkie możliwe pozwolenia i próbami ze 

swoimi dziesięcioma synami, wyrusza w pełną przygód podróż. Mamo upiera się by wykraść 

śpiewaczkę Hesho, trzymaną w zamkniętym mieście w ramach kary za publiczne śpiewanie w 

towarzystwie mężczyzn, które zostało zabronione irańskim kobietom. Próba przewiezienia jej 

przez granicę zostaje udaremniona, rzucając na całą wyprawę cień niepowodzenia.  

 

Materiał video: Posłuchajcie jak Bahman Ghobadi opowiada o tym, dlaczego realizuje filmy. 

[418_0863_01.mov (7:42-8:40)] 

 

VI. Figura dziecka w filmach Ghobadiego 

Bahman Ghobadi ukazuje w swoich filmach kurdyjską rzeczywistość. Obok wątku granicy i 

pogranicza, innym ważnym aspektem jego twórczości jest perspektywa dziecka. Los 

szczególnie doświadczył kurdyjskie dzieci. Wiele z nich straciło rodziców i zostało zdanych 

wyłącznie na samych siebie. Wojna, gwałty, ciągła ucieczka – wszystko to powoduje, że 

dzieci już w młodym wieku muszą przejąć rolę dorosłych i wymaga się od nich dojrzałości. 

Świat widziany oczami kurdyjskich dzieci jest brutalny, trudny do zaakceptowania lecz nie 

pozbawiony piękna. Wiele dobroci i poświęcenia jest w czynach tych młodych ludzi. Nie 

racząc na niebezpieczeństwo, czy to na granicy lub na polu minowym, młodzi Kurdowie 

każdego dnia walczą o życie swoje i najbliższych. Szczególnie dobrze ilustrują to filmy Czas 

pijanych koni oraz Gdyby żółwie mogły latać. 

 

Można porozmawiać z młodzieżą o wizerunkach dzieci w kinie głównego nurtu, np. w filmach 

realizowanych przez Stevena Spielberga, takimi jak E.T. (1982), BFG: Bardzo Fajny Gigant 

(2016) czy Player One (2018) i porównać je z obrazami dzieci w kinie niezależnym. 

 

Więcej na temat Bahmana Ghobadiego można przeczytać na stronie internetowej 

http://sundown-syndrome.blogspot.com/2011/07/bahman-ghobadi-zycie-i-filmy.html, oraz w 

http://sundown-syndrome.blogspot.com/2011/07/bahman-ghobadi-zycie-i-filmy.html


wywiadzie pt. Jestem dłużnikiem swojego narodu, opublikowanym w czasopiśmie „Ekrany”, 

2014 nr 3-4 (19-20), s. 86-89. 


