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Z planu filmowego
Franek, Duża Baba i Czterdziestu Rozbójników
Ulica Sheppard w Toronto. Przed jednym z całego szeregu równo poustawianych małych
domków z ogródkami ruch, samochód, kamery, kable, światła, wchodzący i wychodzący ludzie.
Można wejść bez problemu, nikt się nie dziwi, nikt się o nic nie pyta, wszyscy skupieni, zajęci
swoją pracą. Dwie dziewczyny przesuwają dużą kanapę w pustym salonie, od strony ogrodu
słychać głosy. Dwa przyjazne psy cieszą się na widok nowej wchodzącej osoby, ktoś, bujając
niedbale nogą, odpoczywa w hamaku, grupka śmiejącej się młodzieży zajęta rozmową, nie
zwraca uwagi na nic i nikogo, młody chłopiec dowiaduje się, że za chwilę będzie udzielał
wywiadu, a na małym foteliku dziewczyna o długich, iskrzących się, kasztanowych włosach, jest
poddawana „obróbce” przez charakteryzatora. – To jest właśnie nasza reżyser, producent i
scenarzysta – zostaję poinformowana.
Johanna Kern wyjechała z Polski wiele lat temu. Po kilku latach pobytu w Niemczech
Zach. Przyjechała do Kanady. Tu skończyła wydział reżyserii. Od tego czasu brała udział w
wielu festiwalach filmowych, na których prezentowała krótkie formy. Współpracowała z
Agnieszką Holland, nakręciła reportaż dla TV Polonia o Irenie Jarockiej, z którą się od wielu lat
przyjaźni, przygotowała również teledysk do najnowszej płyty piosenkarki. Tyła już
producentem kilku produkcji filmowych, ale ten projekt jest jej pierwszym filmem fabularnym,
w którym debiutuje jako reżyser.
Johannę Kern od dawna fascynowała praca z dziećmi, przygotowała i pisała dla nich sztuki.
Obecnie prowadzi szkołę aktorską dla dzieci i młodzieży „Kid Stage”, w przedziale wiekowym
od 5 do 20 lat. W ubiegłym roku wystawiła sztukę teatralną według jej scenariusza. Sztuka ta
odniosła duży sukces wśród polskiej publiczności, wtedy więc powstał pomysł, aby ją
sfilmować. Scenariusz filmowy różni się od scenicznego pierwowzoru, choć oparty jest na tym
samym schemacie. „Franek, Duża Baba i Czterdziestu Rozbójników” jest pierwszą częścią
trylogii. Marzenie, fantazja, zacieranie się granicy między światem realnym, walka dobra ze
złem, są tematami bliskimi każdemu, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Losy
Franka przypominają trochę losy Harry’ego Pottera, choć scenariusz jest całkowicie oryginalny.
W filmie Johanny Kern są trzy postacie wiodące. Franek, dwunastoletni chłopiec, Karolina, jego
szesnastoletnia siostra, oraz Donlore, trochę złodziej, trochę bohater, opiekun dzieci trafiających
do nieznanego im świata, w którym rządzi Wielki Syndykat (…) – W tym scenariuszu nie ma
jakiejś skomplikowanej psychologii, choć są wątki filozoficzne, życiowe, czy wartości
ogólnoludzkie – mówi Johanna Kern. – Myślę, że fantazja to jest wspaniały gatunek filmowy.
Rzeczywistość staje się taka, jaką chcielibyśmy widzieć, z dobrym zakończeniem, pełna nadziei,
otuchy, wiary w przyszłość i we własne siły. Stajemy się tam bohaterami. Każdy z nas o tym
marzy, żeby dobre zakończenie różnych życiowych perypetii w jakimś stopniu zależało od nas.
Dlatego każdy człowiek, i dorosły i dziecko, bardzo dobrze odbiera fantazje i bardzo dobrze się

przy nich odpręża. Moja historia jest tak skonstruowana, że każdy będzie odbierał ją na innym
poziomie, w zależności od tego, w jakim jest wieku i jakie ma doświadczenie. Jak do tej pory
wszyscy się tym filmem dobrze bawią i, jak widzę, trafia do mojej międzynarodowej załogi.
Zdjęcia do filmu są kręcone w najrozmaitszych miejscach, w okolicach Toronto, na
UofT, na tle przepięknych gotyckich budynków, w XVIII-wiecznym muzeum, w wiktoriańskiej
scenerii, w surowej i prymitywnej wiosce pierwszych pionierów, w świecie nowoczesnej
architektury i w plenerze. (…) – Mamy wspaniałą obsadę – mówi Johanna Kern – zrobił się z
tego bardzo duży projekt, są momenty, że mamy po kilkaset osób na planie, aktorów, statystów,
karateków. Mieliśmy choreografa, który przyjechał z Florydy i aranżował sceny walki w tym
świecie fantazji. Mamy też bardzo dobrą kamerę, najwyższej dostępnej technologii, która
kosztuje pół miliona dolarów.
Z kilku tysięcy aktorów, którzy zgłosili się na plan filmowy, wybrano 137 osób, które
zaproszono na próbne zdjęcia. Ostatecznie główne role grają Nathan Pidgeon (Franek), 13-letni
aktor, występujący do tej pory w reklamach telewizyjnych i szkolnych przedstawieniach, 18letnia Agnieszka Podbielska (Karolina), studentka Johanny Kern, ucząca się również w klasie
fortepianu w Royal Conservatory of Music i tańcząca w polskim zespole tanecznym, oraz 31letni aktor Andrew Guy (Donlore) pochodzący z British Columbia i posiadający w swym
dorobku sporo ról filmowych i telewizyjnych. Wszyscy zgodnie twierdzą, że wspaniale im się
razem współpracuje, że dowiadują się dużo o sobie, że lubią się nie tylko na planie filmowym,
ale i poza planem.
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