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Mario gra jako napastnik w rozwijającym się klubie piłkarskim. 
Jako jeden z lepszych zawodników ma szansę na miejsce w 

drużynie. Liczy na nie także nowy w klubie Leon, który gra na 
tej samej pozycji i też świetnie sobie radzi. Jednak zamiast ze 
sobą konkurować, chłopaki zbliżają się do siebie i wkrótce się 

zakochują. Swoje uczucie muszą ukrywać przed kolegami 
z zespołu i władzami klubu.



„Coming out w piłce nożnej wciąż jest ogromnym tabu. 
Wina za taki stan rzeczy wciąż jest przerzucana  - 
niektórzy wskazują na poglądy bardziej 
zaangażowanych kibiców lub sponsorów, którzy 
mogliby wycofać swoje wsparcie, inni wskazują na 
indywidualnych zawodników z innych kultur, którzy 
mogliby nie poradzić sobie z tym tematem. (...) Piłkarz 
jest towarem, kupowanym i odsprzedawanym tak 
korzystnie, jak to możliwe. Zawodnik będący otwartym 
gejem mógłby napotkać problemy szukając nowego 
klubu. Byłby postrzegany jako "trudny", nawet mimo 
najlepszej formy i umiejętności. Potencjalny coming 
out niszczy jego wartość rynkową i całą karierę. A więc 
wszystko, jak zwykle w naszym społeczeństwie, 
sprowadza się do pieniędzy.”

REŻYSER O FILMIE





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 

„Kiedy scenarzysta zaproponował mi zrobienie filmu o gejowskiej miłości w świecie piłki nożnej, 
moje pierwsze pytanie brzmiało: Czy taki film już nie powstał? Temat był już obecny w mediach, 
ale z filmów pełnometrażowych udało nam się znaleźć tylko jedną komedię z 2004 roku. 
Prawdziwa historia miłosna o piłkarzach do tej pory jeszcze nie powstała i dlatego 
zaangażowałem się w ten projekt (...) Zobaczyłem w nim okazję do opowiedzenia naprawdę 
poruszającej historii w kontekście zakazanego uczucia. Najważniejsze było dla mnie pokazanie go 
w jak najbardziej realistyczny i współczesny sposób.”



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.



Marcel Gisler, urodzony w 1960 roku w Altstätten w 
Szwajcarii. Studiował dramat and filozofię  Berlinie. W 
latach 1999-2008 wykładał na różnych szkołach 
filmowych (ESAV Geneva, écal Lausanne, F+F Zürich). 
Od 2009 roku wykłada reżyserię w Niemieckiej Akademii 
Filmu i Telewizji w Berlinie. Jest członkiem Szwajcarskiej 
Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. 

Wybrana filmografia:

2014 electroboy 
reżyseria

2013 Rosie
reżyseria

2003-07 Lüthi und Blanc
scenariusz, 35 odcinków

1998 F. est un Salaud
scenariusz i reżyseria

1992 Die blaue Stunde
scenariusz i reżyseria

1988 Schlaflose Nächte
scenariusz i reżyseria

1985 Tagediebe
scenariusz i reżyseria
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