Opis serialu „Ci wielcy ludzie...”
Fabuła z gatunku komedii z elementami dramatu. Jednak wszystkie problemy bohaterów,
ukazywane są przymrużeniem oka. Trzy bohaterki, mieszkają w starym, szarawym bloku, będącym
akademikiem. Każda z nich na innym piętrze – na początku choć studiują na tym samym kierunku,
nie wiedzą prawie nic o sobie i unikają się jak ognia, a może nawet delikatnie rzecz ujmując, nie
lubią się. Dopiero wpadnięcie na siebie w supermarkecie, skłoni dziewczyny do wspólnej dyskusji,
a w konsekwencji do działania. Z biegiem czasu dziewczyny zmieniają najbliższe swoje otoczenie
w jeden, wielki plan filmowy… Serial opowiada o tworzeniu sztuki przez osoby niepełnosprawne, a
sztuka filmowa staje się dla nich narzędziem do zdobycia szacunku w grupie rówieśników i szansą
na godne życie. Bohaterki działają ze sobą na zasadzie komplementarności: jedna świetnie pisze
filmy, choć nigdy ich nie widziała, inna wymyśla barwne postacie, choć na co dzień boi się
nawiązywać nowych kontaktów z otoczeniem, a trzecia to nieco zrezygnowana kruszyna, która
potyka się o krawężniki i jest przeczulona na tym punkcie, ale za to jak już coś powie, to wszyscy
urzędnicy i politycy boją się wysunąć swoje argumenty. Serial jest zaprzeczeniem lansowanych w
mediach obrazków z płaczącymi niepełnosprawnymi, które mają wywołać u widza poczucie winy, a
wręcz zachęcać do innej formy pomocy: zamiast dać pieniężną jałmużnę osobie, która może
podawać się za potrzebującą, zachęca do podejmowania działań, mających na celu podanie „wędki,
a nie marchewki”, na przykład przyczyniając się do zatrudniania takich osób na przykład jako…
filmowców! W serialu najważniejszym miejscami są jeszcze: korytarz akademika, mała
kawiarenka, gdzie debatują bohaterki, a z biegiem czasu także ich nowi przyjaciele i wręcz tęczowe
studio programu rozrywkowego. Okazjonalnie pojawia się upadający urząd pracy przedstawiony
jako ściana z wyjątkowo nietrafnymi ofertami pracy dla takich osób jak bohaterki, przykładowo:
posada sprzątaczki z mile widzianym znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Rzecz dzieje się współcześnie obok wielkich telewizorów w jakości 4K, pozostaje mentalność lat
90. Dlatego postaciami pierwszoplanowymi są młodzi ludzie, którym z powodów losowych
pozostają tylko trudne do zrealizowania marzenia. Serial powinien być barwny i kolorowy, aby
przede wszystkim wyśmiewał, negatywne zjawiska. Ostatnią informacją do opisu jest to, że wiele
niemiłych kwestii jakie usłyszą główne bohaterki i absurdów jakie doświadczą są inspirowane
autentycznymi wypowiedziami jakie usłyszała m.in. pod swoim adresem autorka tego scenariusza –
i z tego chociażby powodu serial ten miejscami może bardziej przypominać „Dzień Świra” Marka
Koterskiego, a niż lekką czeską komedię, choć wolałabym, aby tak nie było. Idea konkursu, „Less
is more” zawiera się w postawieniu na pokazanie akcji, bez konieczności stosowania efektów
specjalnych i oparciu jej na pokazaniu procesu twórczego i stosowaniu dialogów inspirowanych
absurdalnymi sytuacjami z jakimi mają do czynienia niepełnosprawni artyści w Polsce.

