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OPIS FILMU:
Nie musisz być dorosły ani bogaty aby
dla swych bliskich stać się Mikołajem.
A gdy odkryjesz piękno ciepłych,
rodzinnych Świąt i podzielisz się tą
radością z ważnymi dla Ciebie
osobami, kto wie, może spotkasz
Świętego Mikołaja we własnej osobie. To jest właśnie filmowa opowieść o takim
spotkaniu...
NAGRODY:
2017 – nominacja do nagrody Amanda w kategorii najlepszy film dla dzieci i młodzieży na
Norweskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
RECENZJA:
"Mikołaj w każdym z nas". Nieszkodliwe, a nawet urocze
Autor: Anna Tatarska| 23-11-2017
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a wraz z nimi wysyp filmów z choinką i Mikołajem
w tle. Skromna norweska produkcja, "Mikołaj w każdym z nas", należy do tych
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nieszkodliwych, a nawet uroczych. W sam raz dla dzieci, które zaczynają mieć wątpliwości,
czy Mikołaj istnieje!
Stolarz Andersen ma świra na punkcie Świętego Mikołaja. Jako dziecko przeżył wigilijny
cud z udziałem tegoż i od tamtej pory dzielenie się mikołajową magią ze światem jest jego
najważniejszą misją. Bohater, obecnie tata trójki (czwarte w drodze!) co roku wkłada
niewyobrażalną energię w upewnienie się, że jego pociechy nie przestaną wierzyć w dziadka
w czerwonym płaszczu.
Trudno jednak powiedzieć, czy własnoręcznie wyczarowując co roku magię Świąt poprzez
przebrania, ślady stóp na śniegu, pas lądowy dla sań i niemal samobójcze skoki w komin,
Andersen sam nie zgubił swojej autentycznej wiary w istnienie Mikołaja. Ale w wyniku
pewnego wypadku komunikacyjnego i nieoczekiwanej zamiany ról te Święta będą inne od
wszystkich, nie tylko dla najmłodszych.
Reżyser Terje Rangnes to doświadczony w bojach twórca kina dla najmłodszych. W filmie
"Mikołaj w każdym z nas" widać tę sprawność. Operuje przejrzystym dla najmłodszych, ale
nie banalnym, językiem, aktorzy grają czytelnie, ale bez irytującej przesady. Na ekranie
udaje się z prostej, uroczej historyjki także stworzyć interesującą opowieść z przyjemnym
tempem, okazjonalnymi momentami uśmiechu, wzruszeń i wstrzymanego oddechu.
"Mikołaj w każdym z nas" to kino łagodne, pogodne, przypominające klasyczne świąteczne
czytanki, ale niepozbawione uroku. Ideologicznie daleko mu do Świąt spod znaku
rywalizacji na prezenty droższe/większe/nowsze. Podkreśla raczej wartość bycia razem,
znaczenie rodzinnego ciepła, wzajemnego wsparcia i bliskości. W przyjemny sposób
celebruje jednocześnie akceptację dla inności, jak i przywiązanie do tradycji. A z delikatnym
tematem wiary w świętego Mikołaja obchodzi się na tyle delikatnie, że rodzice nie muszą
chyba po seansie spodziewać się łez czy trudnych pytań.
[http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,22686816,148674,-Mikolaj-w-kazdym-z-nas--Nieszkodliwe--a-nawet-ur.html]
Na podstawie materiałów:
https://www.vivarto.pl/mikolaj-w-kazdym-z-nas
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