"Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy?"
/ "Is the Man Who is Tall Happy? (2013)
reż. Michel Gondry
Główne zagadnienia 
Czym jest / czym może byćdokument filozoficzny? Filmem na jeden z tradycyjnie "filozoficznych"
tematów (życie, śmierć, tożsamość, wartości etc.)? Portretem filozofa? A może ilustracjąjego/jej
myśli?
W jaki sposób kino może ilustrowaćidee filozoficzne? Jak radząz tym sobie różne rodzaje filmów 
dokument, fabuła, animacja? Na czym polega przewaga, a na czym słabe punkty każdego z tych
rodzajów?
Czy film Gondry'ego realizuje założenia twórcy  czy dzięki animacjom czyni myśl Chomsky'ego
bardziej przystępną? A może oryginalne animacje Gondry'ego za bardzo angażująuwagę i
bardziej przeszkadzająniżpomagają?
Kim jest Gondry jako narrator? Co mówi o sobie? Jaki jest jego stosunek do Chomsky'ego? Jak na
odbiór filmu wpływa to, że Gondry regularnie przełamuje "czwartąścianę"  pokazuje swój
warsztat animatora i zwraca sięz ekranu wprost do widza?
Z czego wynika siła ilustracji? Dlaczego ilustracja  przekład abstrakcyjnej idei na obraz  pomaga w
rozumieniu? Czy każdąideęmożna przełożyćna obraz? Co zyskujemy i co tracimy dokonując
takiego przekładu?

Dodatkowe materiały 
Gondry i Chomsky o filmie 
https://www.youtube.com/watch?v=puX8OMUAyQY
https://www.youtube.com/watch?v=m7dbZBgmV3E
https://www.youtube.com/watch?v=nKsag8wZg8Y

"Manufacturing Consent" (1992) i "Rebel Without a Pause" (2003)  dwa filmy o Chomskym,
które Gondry obejrzałprzed wywiadem 
https://www.youtube.com/watch?v=YHa6NflkW3Y
https://www.youtube.com/watch?v=LZJvd7ggrk
Ali G rozmawia z Noamem Chomskym 
https://www.youtube.com/watch?v=fOIM1_xOSro

Przykłady współczesnych filmów z udziałem popularnych filozofów 
"The Perverts' Guide to Ideology" (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=YJ897SCgsEY
"The Pervert's Guide to Cinema" (2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=mL5McgLdxw
"Zizek!" (2005)
https://www.youtube.com/watch?v=I4myLLncNU
"Derrida" (2002)
https://www.youtube.com/watch?v=zl2b9JmhDW4

Wywiady z Gondrym o pracy nad filmem 
E. Brown, Michel Gondry's Chomsky Quandary, "Interview" 2013, nr 11,
http://www.interviewmagazine.com/film/michelgondryisthemanwhoistallhappy/
B. Harris, An Interview with Michel Gondry,
http://thenewinquiry.com/features/aninterviewwithmichelgondry/
A. Goodman, N. Shaikh, Animating Noam Chomsky: French Director Michel Gondry on New Film "Is
the Man Who is Tall Happy?",
http://www.democracynow.org/2013/12/3/animating_noam_chomsky_french_director_michel
S. Roberts, Director Michel Gondry Talks IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?, His Interviews with
Noam Chomsky, Using HandDrawn Illustrations, and UBIK Adaptation,
http://collider.com/michelgondryisthemanwhoistallhappyubikinterview/

PrzygotowałJakub Mikurda

