
Piotr Dumała

Piotr Dumała (ur. 9 lipca 1956 r. w Warszawie) – reżyser, scenarzysta i 
autor oprawy plastycznej fi lmów animowanych. 

Ukończył w roku 1982 warszawską Akademię Sztuk Pięknych, 
specjalność konserwacji rzeźby kamiennej na Wydziale Konserwacji 
Dzieł Sztuki. Przez dwa lata studiował w pracowni fi lmu animo-
wanego na Wydziale Grafi ki ASP w Warszawie. Przez wiele lat 
związany ze Studiem Filmowym Se-ma-for w Łodzi i Studiem Minia-
tur Filmowych w Warszawie. Wykładowca w PWSFTviT na kierunku 
animacji. Jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie pols-
kich twórców fi lmu animowanego.

Debiutował w Se-ma-forze fi lmem Lykantropia (1981). Następne 
fi lmy ukazały wspaniałe efekty zastosowanych przez niego tech-
nik animacyjnych. Najbardziej oryginalna z nich polegała na ryciu 
i zamalowywaniu rysunków wykonywanych na gipsowych płytach. 
Każdy jego kolejny fi lm w Se-ma-forze był wydarzeniem: Czarny 
Kapturek (1983), Latające włosy (1984), Nerwowe życie kosmosu 
(1986), Wolność nogi (1988), Seria absurdów (1993). Pomysły fi lmów 
Dumały krążyły wokół sennych marzeń i wizji. Jego szczytowym 
osiągnięciem w Se-ma-forze był fi lm Ściany (1987), zaliczany do 
najważniejszych fi lmów tego studia.

W Studio Miniatur Filmowych zrealizował Łagodną (1985) i Franza 
Kafkę (1991). W roku 2000 zakończył kilkuletnie prace przy Zbrodni 
i karze (produkcja Bow & Axe Entertainment Ltd). Piotr Dumała jest 
również autorem zbioru miniatur literackich zatytułowanych „Gra w 
żyletki“ oraz teledysku zespołu Maanam do piosenki „Wieje pias-
kiem od strony wojny“ (1995).
 

Pokazy:

Marzec - ŁAGODNA (Die Sanfte, 1985) - 11 Min.
Kwiecień - ŚCIANY (Die Wände, 1987) - 8 Min.
Maj - LATAJĄCE WŁOSY (Fliegendes Haar, 1984) - 8 min
Czerwiec - ZBRODNIA I KARA (Schuld und Sühne, 2000) - 30 Min.
Wrzesień - FRANZ KAFKA (1991) - 16 Min.
Październik -  WOLNOŚĆ NOGI (Beinfreiheit, 1988) - 10 Min.
Listopad - NERWOWE ŻYCIE KOSMOSU 
 (Das Nervenleben des Kosmos, 1986) - 4 Min.
Grudzień - CZARNY KAPTUREK  (Schwarzkäppchen, 1983) - 5 Min.
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NERWOWE ŻYCIE KOSMOSU 
Das Nervenleben des Kosmos

ŚCIANY  Die Wände

WOLNOŚĆ NOGI  Beinfreiheit
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W skrócie:

marzec - ŁAGODNA 
Niezwykła wizja opowiadania Fiodora Dostojewskiego, sugestywne studium 
zazdrości i nienawiści, podkreślone zastosowaniem interesującej techniki 
malarskiej i przejmującą muzyką Zygmunta Koniecznego.

kwiecień - ŚCIANY 
Pełna niepokojacego nastroju opowiesc o czlowieku zamknietym w pomieszcze-
niu bez wyjscia. Oczy bacznie obserwuja sciany, mezczyzna nasluchuje-lowi kazdy 
szmer, porusza sie, szukajac mozliwosci wyzwolenia. W ponurym labiryncie koryta 
rzy pojawia sie inny mezczyzna i do otworu kamiennej skarbonki wrzuca monete. 
Czlowiek siedzacy we wnetrzu obserwuje spadajacy pieniadz. Zapada ciemnosc. 
Ofi arodawca zgasil palaca sie zarowke. Tworzywem klimatu fi lmu Piotra Dumaly 
-procz jego refl eksyjnych tresci-sa wysmakowany rysunek i sposob animacji, nieco 
przypominajace „Lagodna“ tego realizatora, a takze spojna z obrazem, sugestyw-
na muzyka Przemyslawa Gintrowskiego.

maj  - LATAJĄCE WŁOSY 
Impresja opowiadająca o spacerze dwojga zakochanych, podczas którego 
zachodzą dziwne zjawiska. Chłopak i dziewczyna biegną pod rozgwieżdżonym 
niebem, nagle zrywa się burza, łamią się drzewa, a w powietrzu unosi się deszcz 
srebrzystych igieł przekształcających się we włosy.

czerwiec -  ZBRODNIA I KARA 
Film animowany „Zbrodnia i Kara“ w reżyserii Piotra Dumały powstał na moty-
wach powieści Fiodora Dostojewskiego. Młody mężczyzna, mieszkający na 
poddaszu starej kamienicy, morduje dwie stare kobiety. Świadkiem tego czynu 
był prawdopodobnie mężczyzna w cylindrze. Morderca powraca do swojej izdebki 
i tam przeżywa halucynacyjne lęki i wyrzuty sumienia. Krąży wokół miejsca 
zbrodni.....

wrzesień - FRANZ KAFKA 
Film w formie animacji, przestawia kilka lat z życia pisarza; 
powstawał w latach 1989 - 1991.

pazdziernik -  WOLNOŚĆ NOGI 
Księżycowa noc. Śpiący mężczyzna nagle rozpada się, fragmenty jego ciała 
rozpoczynają samodzielne życie. Rankiem, na dźwięk budzika, wracają do łóżka. 
Zaskoczony mężczyzna stwierdza jednak brak nogi, która opuściła pokój i wybrała 
wolność. Biegnącą ulicą ściga tłum beznogich mężczyzn, do których dołącza jej 
właściciel. Nagle nodze wyrastają skrzydła i bezpieczna, niby dostojny ptak, unosi 
się pod niebem. Lot śledzą zdumione i pełne smutku spojrzenia inwalidów. 
Ta groteskowa opowieść zawiera w sobie także elementy refl eksyjne i poetyckie. 
Podobnie jak w innych fi lmach Piotra Dumały i tu znacząca rola przypada muzyce.

listopad - NERWOWE ŻYCIE 
Film w konwencji horroru zabarwionego czarnym humorem. Dziwny świat, 
gdzieś w kosmosie, który zamieszkują postacie ze strasznych bajek.

grudzień - CZARNY KAPTUREK 
Z chatki wychodzi chłopczyk, zakłada kapturek i idzie z koszyczkiem w las. 
Po drodze zjada i niszczy kwiaty. Spotkawszy ogromnego wilka , również go zjada. 
Do leżącego na ziemi podchodzi myśliwy. Wilk wydostaje się z chłopca i zjada 
myśliwego, po czym udaje się do pobliskiego domu, ale tam zabija go mężczyzna. 
Znalazłszy w brzuchu wilka czarny kapturek chłopczyk, popełnia harakiri. 
Z wnętrza wilka wydostaje się myśliwy. Biegnie przez las i znów dostrzega wilka, 
który podchodzi do położonego na wzgórzu domku, zagląda przez okno, wskaku-
je do środka i i rzuca się na spoczywającą w łóżku nagą kobietę. Jego zamiary 
nie są jednak krwiożercze. [PAT]
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