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OPIS
Szesnastoletni Tim jest 
inteligentnym i utalentowanym, 
ale zamkniętym w sobie 
sportowcem. Trenuje biegi 
i szykuje się do ważnych eliminacji, 
w których faworytem jest Jeff, jego 
szkolny prześladowca. Tim 
postanawia pokonać go za wszelką 
cenę i w ten sposób zemścić się za 
wszystkie upokorzenia.



„Masz tylko dwa sposoby na rozwiąza-
nie swojego problemu. Albo się zamkniesz 
i nie będziesz nic z nim robił, albo się za-
mkniesz i sam się nim zajmiesz. Wybieram 
drugą opcję.” - mówi Tim do swojego ojca i do 
trenera, którzy próbują go zrozumieć 
i jakoś mu pomóc. Zmęczony ciągłymi 
upokorzeniami ze strony kolegów i 
szantażowany przez jednego z nich, 
zdesperowany chłopak bierze los 
w swoje ręce. 

„Odwet” to thriller psychologiczny, który 
porusza wiele istotnych wątków 
współczesnego dorastania takich jak 
rywalizacja, przemoc, prześladowanie w 
szkole i w internecie. 



Tutaj po całym dniu ciężkiej pracy jesteś zbyt zmęczony, żeby „badać” samego siebie, tutaj rodzinne 
powinności stoją zawsze na pierwszym miejscu, tu nikogo nie interesuje z kim sypiasz, dopóki 
zwierzęta są nakarmione, a ziemia zadbana. Czy w takim świecie Johnny byłby w stanie zrozumieć, 
co czuje do Gheorghe? Czy Gheorghe miałby wystarczającą cierpliwość, by ułatwić Johnny’emu jego 
emocjonalną podróż? Czy obaj daliby radę żyć i kochać się w trudnych warunkach współczesnego życia 
na farmie? I czy w końcu Johnny odnalazłby szczęście?

Poprzez „Piękny kraj” chciałem zbadać tematy pierwszej miłości, izolacji, związków, rodziny, 
powinności, krajobrazu i poczucia przynależności do tego konkretnego, bardzo specyficznego miejsca.

o pracy z aktorami

Jako że akcja filmu rozgrywa się na terenie, na którym dorastałem i na którym moja rodzina wciąż 
mieszka, było dla mnie niesamowicie ważne, aby opowiedzieć tę historię w jak najbardziej 
autentyczny sposób. 

Miałem z aktorami bardzo dużo prób, na których pracowaliśmy nie tylko nad emocjonalną drogą ich 
bohaterów, ale też codziennymi fizycznymi zajęciami, z którymi musieli się mierzyć. Przygotowując się 
do zdjęć, obaj aktorzy ciężko pracowali na farmach, gdzie zajmowali się zwierzętami i ziemią. 
Wszystkich tych czynności uczyli się od prawdziwych, lokalnych rolników. Karmienie i strzyżenie owiec, 
murarstwo i budowanie ogrodzeń, produkcja serów – próbowali opanować to wszystko, aż stało się to 
ich drugą naturą.

Chciałem, żeby czuli się i poruszali tak, jakby ten krajobraz był częścią ich charakteru. Dlatego wszyst-
ko, co dzieje się w filmie robią sami, nie stosowaliśmy żadnych zamienników (nawet oddawanie moczu 
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Urodzony w Montrealu, przez wiele lat pracował jako 
aktor w znanych kanadyjskich serialach. Pojawił się 
także w filmie Stonewall Rolanda Emericha oraz 
w amerykańskich produkcjach telewizyjnych – 
House of Versace i Buffy: Postrach wampirów. 
Twórca nominowanego do Oscara w 2013 roku 
w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film 
aktorski filmu Henry. Odwet jest jego 
pełnometrażowym debiutem. 

Filmografia:

HENRY, 2011 – 21 min.  - scenariusz, reżyseria i produkcja

Nagrody: nominacja do Oscara 2013 - Najlepszy krótkometrażowy film aktorski, 

Najlepszy film krótkometrażowy na Rhode Island International Film Festival 2011, 

Wyróżnienie na Cleveland International Film Festival 2012

MOI, 2006 – 16 min. - scenariusz, reżyseria i produkcja

Nagrody – Santa Barbara International Film Festival 2007 – Najlepszy krótkometrażowy film 

aktorski, Rhode Island International Film Festival 2007 – Najlepszy film krótkometrażowy, 

Cleveland International Film Festival 2007 – Jesse Epstein, Jubilee Film Festival Kansas City 2007 – 

wyróżnienie, Off-court Trouville, Palmarès Prends 2007 – Nagroda Publiczności, Festival Fantasia 

2007 – wyróżnienie, Les Rendez-vous du cinéma québécois 2007 – nominacja do Tolerance Award



Antoine Olivier Pilon, Tim
Urodzony w 1997 roku, w wieku 12 lat pokonał w castingach ponad 1500 innych chłopców i otrzymał 
rolę w filmie Frisson des Collines. W 2012 roku został uznany Najlepszym młodym aktorem na YOUNG 
ARTIST AWARDS w Hollywood. Następnie wystąpił w filmie Na zawsze Laurence w reżyserii Xaviera Do-
lana i w The Pee-Wee 3D: The Winter That Changed My Life, za który drugi rok z rzędu zdobył nagrodę 
dla Najlepszego młodego aktora na YOUNG ARTIST AWARDS. Wystąpił w kontrowersyjnym teledysku 
do piosenki College Boy zespołu Indochine, który wyreżyserował Xavier Dolan, a następnie ponownie 
współpracował z nim na planie nagrodzonej na festiwalu w Cannes Mamy, w którym zagrał główną 
rolę. Występ przyniósł mu międzynarodową sławę i tytuł najbardziej obiecującego aktora roku magazy-
nu Elle France.
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Warstwa wizualna filmu to efekt intensywnej współpracy z operatorem. Joshua James Richards i ja zde-
cydowaliśmy, że kamera powinna „siadać” z bohaterami, nie pozwalając im ukryć się przed naszym spoj-
rzeniem. Ruch kamery powinien nie tylko odzwierciedlać krajobraz, ale także ich emocjonalne stany. 
Stworzyliśmy intensywny, bezlitosny styl, który idealnie pasuje do historii. Przez oświetlenie chcieliśmy 
pokazać zmianę, jaką Gheorghe wnosi w ten świat – jak rozświetla tę ciemną, pozbawioną emocji prze-
strzeń.   poradzą sobie z różnicami, które ich dzielą. Moim celem było eksplorowanie tych momentów, 
w których dwójka ludzi zaczyna się angażować wskazując też ich własne, indywidualne problemy. Homo 
czy heteroseksualni – wszyscy wiemy jak to jest się zakochać i jak ciężkie to bywa w trudnych warun-
kach.

Od samego początku pracy nad filmem wiedziałem, że dźwięk będzie dla mnie kluczowy. Postanowiłem, 
że podczas montażu chcę pracować jednocześnie nad dźwiękiem i obrazem, które są dla mnie równie 
istotne (czasem dźwięk jest nawet ważniejszy). Stworzyłem pejzaż dźwiękowy złożony z naturalnych, 
specjalnie rozplanowanych i wyselekcjonowanych szumów wiatru (które powracają w filmie niczym re-
fren), śpiewu ptaków, odgłosów owiec i płonącego ognia. Wszystko to miało uwiarygodnić ten trudny, 
brutalny świat i głęboką, emocjonalną historię. 

Produkcja na tak niewzruszonym terenie i ciągła walka z nieprzewidywalną pogodą (śnieg, deszcz i pełne 
słońce w ciągu jednego dnia), zwierzętami i dużym emocjonalnym naciskiem było wielkim wyzwaniem, 
ale mam nadzieję, że to moje głęboko zakorzenione doświadczenie życia w tym świecie i precyzyjne po-
dejście stworzyły niepowtarzalny, szczery i autentyczny film.

Sophie Nélisse, Jennifer

Urodzona w 2000 roku. Wystąpiła 
ostatnio m.in. w Zbrodniach nienawiści 
(premiera na festiwalu w Cannes 2016), 
The History of Love (u boku Gemmy 
Arterton i Dereka Jacobi'ego) 
i w tytułowej roli w filmie Wielkiej Gilly 
(obok Kathy Bates, Glenn Close, 
Octavii Spencer i Julii Stiles). 
Najbardziej znana z filmów 
Złodziejka książek i nominowanego 
do Oscara filmu Pan Lazhar.



OBSADA 
Josh O’Connor Johnny Saxby
Zadebiutował w 2014 roku wcielając się w rolę Eda w filmie Klub dla wybrańców (reż. Lone Scherfig). Następ-
nie współpracował ze Stephenem Frearsem przy filmach Strategia mistrza i Boska Florence. Zagrał w nagro-
dzonym na festiwalu w Edynburgu filmie Hide and Seek, a w 2015 roku u boku Hannah Murray w Tajemnice 
Bridgend. Popularność zyskał dzięki rolom w serialach Peaky Blinders i The Durrells. W 2016 roku wymienio-
ny przez Screen International w prestiżowym gronie Star of Tomorrow.

Alec Secareanu Gheorghe Ionescu 
Pochodzący z Rumunii aktor, który pierwsze kroki stawiał w filmach krótkometrażowych w 2007 roku i w nie-
zależnym teatrze. W 2008 roku zagrał w popularnym rumuńskim serialu, a w 2011 w pierwszym filmie. „Pięk-
ny kraj” to jego pierwszy występ w anglojęzycznej produkcji. 

Ian Hart Martin Saxby 
Teatralny, telewizyjny i filmowy aktor, który zasłynął rolą w Ziemi i wolności Kena Loacha, a następnie poja-
wił się w filmach Michael Collins Neila Jordana i Liam Stephena Frearsa. Szerokiej publiczności dał się poznać 
jako Professor Quirrell w filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Trzykrotnie wcielał się w Johna Lennona, 
a w Marzycielu wystąpił jako Sir Arthur Conan Doyle. Grał w serialach Boardwalk Empire, The Last Kingdom i 
Bates Motel.

Gemma Jones Deidre Saxby
Aktorka teatralna i filmowa. Znana z filmów Rozważna i romantyczna, serii Bridget Jones, Poznasz wysokie-
go, przystojnego bruneta Woody’ego Allena oraz filmów o przygodach Harry’ego Pottera, gdzie wcieliła się w 
rolę Poppy Pomfrey.
Za rolę w filmie BBC Marvellous zdobyła nagrodę BAFTA za Najlepszą Drugoplanową Rolę Żeńską. Jej najsłyn-
niejsza kreacja teatralna to rola Margaret w Ryszardzie III w reżyserii Sama Mendesa.
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