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AURORA FILMS 
przedstawia pełną pasji i namiętności opowieść z epoki 

SIOSTRY I SCHILLER  
 

Tytuł oryginalny: Die geliebten Schwestern 
 

w reżyserii Dominika Grafa 
 

Twórcy filmu:  
 

 
Scenariusz i reżyseria: Dominik Graf 

Muzyka: Sven Rossenbach, Florian van Volxem   
Zdjęcia: Michael Wiesweg   
Montaż: Claudia Wolscht   

Reżyser castingu: An Dorthe Braker, Karimah El-Giamal   
Oprawa artystyczna: Thomas Göldner   
Scenografia: Verena Popp, Marillo Ricken   

Kostiumy: Barbara Grupp 
Dźwięk: Hjalti Bager-Jonathansson 
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Nagrody i festiwale: 

 
2015 Niemiecki kandydat do Oscara 
 
2014 Berlinale, Konkurs główny 
 
2014 Bavarian Film Awards, Najlepsze zdjęcia – Michael Wieswag 
 
 
 
 
 
Opis filmu: 

  
 Rudolstadt, lato 1788 roku. Zbuntowany poeta, Friedrich Schiller, i dwie 
zubożałe arystokratki przeżywają niezapomniany czas, który koniec końców 
zwiąże ich ze sobą. Nieszczęśliwa w małżeństwie Caroline von Beulwitz i jej 
nieśmiała siostra, Charlotte von Lengefeld, serio traktują przysięgę, że będą się 
wszystkim dzielić. Nawet autorem „Zbójców”. Charlotte wychodzi za mąż za 
Schillera, żeby mogli nadal wszyscy troje żyć razem zachowując pozory. 
Caroline opuszcza męża, a potem zachodzi w ciążę, co zachwieje kruchą 
równowagą trójkąta. Jednak Schiller jest zdecydowany walczyć o obie siostry. 
Pełna namiętności historia z Weimarem i Rewolucją Francuską w tle. 
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Prasa o filmie: 

 
 

 
Reżyser Dominik Graf bawi się konwencją dramatu kostiumowego, 
żartując z widza i z widzem 

Ewa Wildner, Stopklatka.pl 
 

Wszystko w zasadzie jest na miejscu - opowieść, epoka, emocje. 
Agata Malinowska, Filmaster.pl 

 
„Siostry i Schillera” można nazwać próbą przepisania historii literatury: 
ułożenia nowego "spisu lektur" uwzględniającego marginalizowane do tej pory 
pisarstwo kobiet. 

Ewa Szponar, Onet.pl 
 

Lokacje, produkcja i kostiumy są na najwyższym poziomie, a muzyka Svena 
Rossenbacha i Floriana van Volxema sprawia, że film należy uznać za dobrze 
zrobiony. 

Boyd van Hoeij, The Hollywood Reporter 
 

Czarujący i pięknie zamontowany obraz skomplikowanego związku 
pomiędzy post-oświeceniowym pisarzem i filozofem Friedrichem Schillerem i 
siostrami Charlotte i Caroline von Lengefeld. 

Scott Foundas, Variety 
 

Tak jak dla epickich elementów filmu Grafa wyzwanie stanowi historia, tak 
trójkąt miłosny wystawia współczesnych widzów na próbę.  

Sophie Charlotte Rieger, Twitch Film 
 

Pięknie nakręcony i elegancko złożony. 
Chris Buckle, The Skinny 4/5 
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Twórcy: 

 
Dominik Graf – urodził się w 1952 roku w Monachium w artystycznej rodzinie. 
Jest synem aktora Roberta Grafa i pisarki Selmy Urfer. Trudni się nie tylko 
reżyserią i pisaniem scenariuszy, ale też dziennikarstwem. Regularnie publikuje 
artykuły i eseje na temat filmów w wielu niemieckich periodykach. Jest 
zafascynowany europejskim kinem gatunkowym, czego dowód daje w swoich 
filmach. Wykorzystuje w nich środki stylistyczne charakterystyczne dla 
klasyków: szybkie najazdy kamery z dużej odległości, doświetlanie przestrzeni, 
długie ujęcia ulic, fotografowanie przestrzeni przez okna, z zewnątrz. Jeśli w 
którymś z jego dzieł pojawia się narrator, zazwyczaj sam się w niego wciela. 
Bardzo często pojawia się też w epizodycznej roli w swoich filmach. Lubi 
pracować z zaufanymi osobami, dlatego często współpracuje z tymi samymi 
scenarzystami, takimi jak Rolf Basedow, Markus Busch, Christoph Fromm, 
Günter Schütter i  Bernd Schwamm. Najbardziej znany jest z filmów 
„Niepokonani” z 1994, „Der Skorpion” z 1997 i „Mapa serca” z 2002 roku. 
Kiedy zdecydował się na pracę przy wysokobudżetowych „Niepokonanych”, 
niemieckim thrillerze policyjnym, musiał nieustannie ścierać się z 
wymagającymi producentami. Kiedy film poniósł porażkę finansową, po części 
z przymusu, a po części z własnej woli zdecydował się na pracę w telewizji. Od 
tamtej pory większość jego filmów powstaje właśnie dla tego medium. Jak 
bowiem twierdzi, w telewizji ma o wiele więcej artystycznej swobody niż przy 
filmach kinowych. 
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller   
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2011     Das Unsichtbare Mädchen   
2009     Deutschland 09 - 13 kurze Filme zur Lage der Nation  
2008     Kommissar Süden und der Luftgitarrist   
2007     Bł. Anna Katarzyna Emmerick - Śluby  
2006     Pod Czerwoną Kakadu  
2002     Mapa serca  
2000     Monachium: Tajemnice miasta  
1999     Deine besten Jahre  
1996     Reise nach Weimar   
1994     Niepokonani  
1990     Spieler  
1988     Die Beute 

    Kotka 
    Bei Thea 

1984     Treffer 
1982     Neonstadt 

    Druga twarz 
 
Michael Wiesweg– urodzony w 1960 roku w Essen w Westfalii operator. Od 
najmłodszych lat interesował się fotografią. Po ukończeniu szkoły i rocznego 
stażu rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Optyki i Fotografii w Berlinie. Od 
1980 roku pracował jako asystent operatora przy filmach kinowych i 
telewizyjnych. Jego najważniejszymi nauczycielami byli Konrad Kotowski i 
Jürgen Jürges. Wiąże się z projektami poświęconymi mniejszościom 
narodowym w Niemczech. Z Dominikiem Grafem nakręcił łącznie sześć filmów.  
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller 
2013     Dancing Arabs 
2011     Liebeskuss am Bosporus 

    Das Unsichtbare Mädchen 
2008     Die Versöhnung 

    Ganz nah bei Dir 
2007     Bł. Anna Katarzyna Emmerick - Śluby 

    Ferien 
2005     Was ich von ihr weiß  
2004     Syryjska narzeczona 
     Allein 
2003     Czerwone i niebieskie 
2001     Kieszonkowa Wenus 

    Der Schöne Tag 
2000     Vertrauen ist alles 
1999     Dealer 
1997     Geschwister - Kardesler 
1994     Karakum 
1993     Grüß Gott, Genosse 
1992     Wunderjahre 
 



 AURORA FILMS S.C. ul. Pasaż Ursynowski 1/111, 02-784 Warszawa, tel.: + 48 22 405 41 46 www.aurorafilms.pl 

Florian van Volxem– urodzony w 1973 roku w Düsseldorf w Westfalii muzyk i 
kompozytor. Pisze muzykę do filmów. Pracuje też regularnie z chórem. Od 
1994 roku pracuje w duecie ze Svenem Rossenbachem. Z Dominikiem Grafem 
współpracował przy sześciu projektach kinowych i telewizyjnych. 
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller 
2013     Verratene Freunde 
2011     Das Unsichtbare Mädchen 
2007     Bł. Anna Katarzyna Emmerick - Śluby 
 
Sven Rossenbach – urodzony w 1966 roku w Kempen muzyk i kompozytor. 
Pisze muzykę do filmów fabularnych i dokumentów. Stale współpracuje z 
chórem. Od 1994 roku pracuje w duecie z Florianem von Volxemem. Z 
Dominikiem Grafem współpracował przy sześciu projektach. 
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller 
2013     Verratene Freunde 
2011     Das Unsichtbare Mädchen 
2007     Bł. Anna Katarzyna Emmerick - Śluby 
 
 
 
 
Obsada: 

 
Henriette Confurius – niemiecka aktorka urodzona 5 lutego 1991 roku w 
Berlinie. Znana jest z tego, że mimo że nie jest zbyt wysoko (mierzy 165cm 
wzrostu), wyróżnia się na ekranie. Widzom zapisała się w pamięci w filmach 
„Mein erstes Wunder” Anne Wild (2002) i telewizyjnej produkcji „Jenseits der 
Mauer” Friedemanna Fromma (2009). W filmie „Siostry i Schiller” zagrała 
Charlotte von Lengefeld. 
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller 

    Die Fremde und das Dorf 
2013     Die Holzbaronin 
2012     Wieloskórka 
2011     Lekcja marzeń 

    Ameisen gehen andere Wege 
2010     Familie Fröhlich - Schlimmer geht immer 

    Inspektor Barbarotti - Mensch ohne Hund 
2009     Der Mauerfall 

    Ellas Geheimnis 
    Krwawa hrabina 

2007     Der Novembermann 
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2006     Ratunku, moja córka wychodzi za mąż 
    Show Time 

2002     Mein erstes Wunder 
2001     Die Meute der Erben 
 
Florian Stetter – niemiecki aktor urodzony 2 sierpnia 1977 roku w 
Monachium. Ukończył monachijską szkołą Otto-Falkenberg. Jeden ze 
zdolniejszych aktorów swojego pokolenia. Został wyróżniony prestiżową Max-
Öphüls-Preis dla najlepszej wschodzącej gwiazdy aktorstwa w 2001 roku za 
rolę w filmie „L'amour, l'argent, l'amour”. W jego filmografii znalazły się też 
takie tytułu, jak „Napola” Dennisa Gansela (2004), którego akcja dzieje się w 
elitarnej szkole dla nazistowskiej młodzieży, czy „Sophe Scholl - ostatnie dni” 
Marka Rothemunda (2005), który również przenosił widzów w czasy wojennej 
rzeczywistości. W filmie „Siostry i Schiller” wcielił się w tytułowego bohatera. 
 
Filmografia: 
2014     Siostry i Schiller 

    Droga krzyżowa 
2013     Der Geschmack von Apfelkernen 
2012     Die Verführerin Adele Spitzeder 
2010     Nanga Parbat 
2008     Der Seewolf 
2007     Idealny zięć 

    Aschermittwoch 
    Powrót bocianów 
    Paparazzo 

2005     Sophie Scholl - ostatnie dni 
    Liebes Spiel 
    Schiller 

2004     Fabryka zła 
     Mein Vater, meine Frau und meine Geliebte 
2001     Riekes Liebe 
2000     L'amour, l'argent, l'amour 
 
Hannah Herzsprung – niemiecka aktorka urodzona 7 września 1981 roku w 
Hamburgu jako Hannah-Rebecca Herzsprung w artystycznej rodzinie. Jej 
ojciec, Berndt Herzsprung jest aktorem, zaś matka, Barbara Engel, 
projektantką mody. Studiowała komunikację społeczną na uniwersytecie w 
Wiedniu, ale rzuciła studia, żeby móc skupić się na karierze aktorskiej. W 2007 
roku otrzymała prestiżowy tytuł Rising Stars na Hamptons International Film 
Festival wraz z Blake’em Livelym, Egbertem Janem Weeberem i Jessim 
Weixlerem. Jest znana z ról w filmach „Cztery minuty” Chrisa Krausa (2006), 
„Lektor” Stephena Daldry’ego (2008) czy „Hell” Tima Fehlbauma (2011). W 
„Siostrach i Schillerze” zagrała Caroline von Lengefeld.  
Filmografia:  
2014     Siostry i Schiller 
2013     Der Geschmack von Apfelkernen 
2012     Ludwig II 
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    Opiekun 
    Wie zwischen Himmel und Erde 

2011     Hell 
    Flucht aus Tibet 
    Pärchenabend 

2010     Młyn Habermana 
2009     Pink 

    Wizja z życia Hildegardy z Bingen 
    Moje słowa, moje kłamstwa, moja miłość 
    Vicky Wielki Mały Wiking 
    Andula - Besuch in einem anderen Leben 

2008     Lektor 
        Berlin - 1.Mai 

    Baader-Meinhof 
        Liesl Karlstadt und Karl Valentin 

    Werther 
    10 Sekunden 

2006     Cztery minuty 
    Bummm! 

2005     Emilia - Die zweite Chance 
    In einem anderen Leben 

2004     Unter Verdacht - Beste Freunde 
2003     Mädchen, böses Mädchen 
1998     Ein Fleisch und Blut 
 
 
Wywiad z reżyserem: 

 
 
Pomimo historycznego kostiumu, film jest bardzo nowoczesny. 
Poprzez swoich bohaterów przypomina nam, że musimy walczyć o 
swoje prawa, które nadano nam w przeszłości, ale które później 
utraciliśmy. 
 
Dominik Graf: Istnieje wiele podobieństw pomiędzy tym danym momentem 
historycznym, przedstawionym w filmie, a ostatnimi kilkoma dekadami. To, co 
stało się w czasie rewolucji francuskiej, okazało się w skutkach niezwykle 
rozczarowujące dla społeczeństwa. Niemcy w 1968 roku były w podobnej 
sytuacji. Ten moment doprowadził do zupełnie innych rezultatów, 
określających życie ludzi w następnych pokoleniach.  
 
W ubiegłym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rotterdamie 
poświęcił ci retrospektywę. Określono cię mianem „tajnej broni 
niemieckiego kina”. Utożsamiasz się z tym stwierdzeniem? 
 
W pewnym sensie może być w nim trochę prawdy. Moja praca została bardzo 
dobrze przyjęta w telewizji. Praca w tym medium często wiąże się z tym, że 
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trzeba pozostać w ukryciu. Na historie, które chciałbym opowiadać, rzadko jest 
popyt w świecie kina. 
 
W Rotterdamie było zapotrzebowanie na twoją sztukę, ale nie zawsze 
tak to wygląda na innych festiwalach filmowych.  
 
Jest to sytuacja, która mi odpowiada. Uważam się za dość prowincjonalnego 
twórcę. Pewnie dlatego moje filmy rzadko są zapraszane na międzynarodowe 
festiwale. Tworzę historie o ludziach z mojego otoczenia, dlatego nie chciałbym 
opowiadać ich w języku angielskim. Praca w języku obcym byłaby dla mnie 
bardzo trudna. Poza tym, lubię małe projekty. Nie lubię, kiedy jakość musi 
ustąpić miejsca pieniądzom, które zostały w zainwestowane w produkcję. 
Oczywiście, od czasu do czasu lubię zabłysnąć, co jest zresztą dobre dla mojej 
pracy, tak jak miało to miejsce w tym roku na Berlinale.  
 
Filmem „Die Katze” z 1988 roku udało ci się zabłysnąć w kinie 
gatunkowym. Jak myślisz, dlaczego tego rodzaju kino nie powstaje w 
Niemczech? 
 
Jest to po prostu kwestia finansowa. Starałem się powtórzyć ten sam wzór 
kilka lat później filmem „Die Sieger”, który kosztował o wiele więcej. Nie byłem 
w stanie tego osiągnąć, chociaż miałem na koncie wielki sukces „Die Katze”. 
Producenci są niezwykle sceptyczni wobec gatunków, dlatego musieliśmy 
kręcić, mając do dyspozycji jedynie połowę potrzebnego budżetu.  
 
 
 
Esej reżysera o kinie: 

 
Dominik Graf nie tylko tworzy filmy, ale też o nich pisze. Jego tekst „Moralna 
rozprawa zamiast kinowego widowiska” ukazał się w polskim przekładzie 
VoxEurop. Twórca postulował w nim by nie bać się podejmować tematów 
trywialnych, szokujących lub mogących wywołać salwy śmiechu na sali. 
 
Tak to już jest w niemieckiej kinematografii, po momencie triumfu 
błyskawicznie przychodzi kolejny cios poniżej pasa. Początkowa euforia 
wywołana przez film „Barbara” w reżyserii Christiana Petzolda, nagrodzony w 
lutym tego roku Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu Berlinale, została 
szybko zmącona przez recenzję, jaka ukazała się na łamach Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung. Dzieło Petzolda zostało nieszczęśliwie 
umieszczone w kontekście obrazów podejmujących temat rozliczenia z 
enerdowską przeszłością. 
 
To zadziwiające, jak tego rodzaju krytyka filmowa pragnie wymóc na 
niemieckim kinie, by podjęło się ono pedagogicznej misji. Odbywa się to w 
bardzo sprytny sposób. Oto czytelnikom sugeruje się, że „Barbary” nie należy 
oceniać na płaszczyźnie czysto wizualnej, lecz poprzez kryteria mające 
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znaczenie dla interesów państwa. Jego zadanie ma w pierwszym rzędzie 
polegać na tym, by ukazać „precyzyjny” obraz historii. Czyżby więc rola 
reżyserów w Niemczech miała sprowadzać się do posłusznego aportowania, 
zgodnie z zasadami poprawności historycznej? 
 
Mimo iż niemieccy twórcy dysponują coraz to lepszymi umiejętnościami 
formalnymi, tutejsze filmy sprawiają wrażenie moralnych rozpraw. W 
inscenizacji dominują sztywne zasady: ograniczenie do minimum muzyki 
filmowej oraz dyktat jak największej autentyczności w (nierzadko genialnej) 
grze aktorskiej oraz prowadzeniu kamery. Zbyt dużo w tym sztuki, zbyt wiele 
dobrych zamiarów? W tych warunkach filmy mainstreamowe, które stawiają na 
zabawę i rozrywkę, a jednocześnie potrafią uwieść widzów sztucznym blaskiem 
i zabrać ich w podróż do innego świata, stały się niemalże rzadkością. Podczas 
gdy kiedyś frajdę sprawiało buntowanie się przeciwko prostackim produkcjom 
filmowym obliczonym na komercyjny sukces, dziś należałoby raczej stanąć w 
obronie bardziej trywialnych gatunków niemieckiego kina, gdyż można odnieść 
wrażenie, że są one na wymarciu. 
 
Dotacji państwowych nie należy oczywiście potępiać – w końcu mają one 
szczytne cele. Pod osłoną Niemieckiej Akademii Filmowej toczy się jednak 
konflikt, który – mówiąc w uproszczony sposób – przebiega wzdłuż linii 
podziału na „komercję” i „kino artystyczne” (…). 
 
Co się stało z gatunkami takimi jak fantasy, które na świecie odnoszą ogromne 
sukcesy? W niemieckim kinie można ich szukać jak ze świecą. I to pomimo 
faktu, że w kręceniu horrorów i filmów science fiction Niemcy mają wieloletnie 
tradycje, które niczym skarb Nibelungów aż się proszą, by je odkurzyć. Obrana 
z pełną premedytacją ścieżka głębokiej refleksji i powagi we współczesnej 
niemieckiej kinematografii stoi w sprzeczności z tęsknotą za porywającym 
spektaklem, śmiechem do rozpuku i tanimi chwytami jarmarcznymi. 
Pamiętajmy jednak, że elementy te stanowią podstawowe składniki kina. 
Tymczasem w ostatnich latach ów straszny, krzykliwy aspekt filmowej narracji, 
ów kreatywnie wybuchowy zew śmierci jest konsekwentnie negowany, choć 
zawdzięczamy mu wiele pamiętnych „złych” filmów. 
 
Prowokacyjna beztroska od zawsze była ważnym elementem klasycznego 
niemieckiego kina rozrywkowego. Po 1990 r. w znacznym stopniu utraciło ono 
jednak wszelką lekkość i naiwność. Gdzieś tam głęboko, w podświadomości 
branży filmowej, twórcy powoli zaczynają zdawać sobie sprawę, że owo 
ustrukturyzowane i formalistyczne podejście do fantazji wymykającej się spod 
wszelkiej kontroli, jakie zdominowało kino niemieckie po zjednoczeniu, stanowi 
duży problem. Za dużo struktury, zbyt mało odwagi, by pójść na żywioł. 
 


