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Opis filmu:
„Dzień dobry, Robin” to portret wielkiego człowieka, który bawił nas i wzruszał przez wiele lat. W
dokumencie poświęcono również sporo uwagi ostatniemu okresowi z życia artysty, który do tej pory
był owiany tajemnicą. Twórcy wyjaśniają nam, w jaki sposób otępienie ciałami Lewy’ego może
wpływać na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka. Informacja o samobójstwie Robina Williamsa
obiegła świat i nie pozostawiła zbyt wiele miejsca na dyskusję. Dzięki temu obrazowi łatwej będzie
nam zrozumieć, jak wielkie brzemię w postaci choroby nosił na swoich barkach aktor takich filmów
jak „Buntownik z wyboru, „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, czy „Pani Doubtfire”.

Sylwetka bohatera:
Robin Williams to amerykański komik i aktor urodzony 21 lipca 1951 roku w Chicago. Swoją karierę
zaczynał, wystawiając stand-up w nocnych barach. Przełomowa okazała się dla niego sitcomowa rola
w serialu „Mork i Mindy”, gdzie wcielił się w postać kosmity, to właśnie ten występ zaprezentował
jego talent światu. Następnie trafił do świata filmu, gdzie pozostał do końca swojej kariery. Za jego
najważniejsze kreacje uznaje się występy w filmach takich jak „Stowarzyszenie umarłych poetów”,
„Good Morcing Vietnam” oraz „Buntownik z Wyboru”. Ten ostatni tytuł przyniósł mu Oscara w
kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. W ostatnim okresie jego życia borykał się z trudną do
zdiagnozowania chorobą otępienia ciałami Lewy’ego. Aktor popełnił samobójstwo 11 sierpnia 2014
roku, pozostawiając ogromną pustkę w serach fanów na całym świecie.

Recenzje:
„Cóż za wspaniały sposób, by zostać zapamiętanym”
- Cath Clark, Guardian

„Dzień dobry, Robin” to zarówno piękny hołd dla artysty, jak i subtelne wezwanie do zmiany świata
na lepsze.”
- Dulcie Pearce, The Sun
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Ludzie wciąż nie wiedzą, co spotkało ich ukochanego aktora.
Fani Robina byli oszołomieni i zdezorientowani, gdy odebrał sobie życie. Większość z nich wciąż nie
rozumie, czym była choroba w jego mózgu.
Spekulacyjne doniesienia z miesięcy po jego samobójstwie przed sekcją posłużyły jedynie do
rozpowszechniania plotek i zaciemniania prawdy pogarszając ból i dezorientację wszystkich w życiu
Robina. Raport koronera wskazywał, że Robin cierpiał na otępienie ciałami Lewy'ego, chorobę mózgu,
która nie została zdiagnozowana, w wyniku czego odebrał sobie życie. Przez te wszystkie miesiące,
które minęły od sekcji zwłok, jego żona Susan poświęciła swój czas i wysiłki, aby zwiększyć
świadomość społeczeństwa na temat istnienia oraz objawów tej choroby. Teraz Susan wychodzi do
przodu, wspierana przez organizacje reprezentujące niektórych czołowych neurologów na świecie,
którzy stoją za nauką zawartą w filmie.
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Susan Schneider Williams o filmie:
Kiedy zmarł mój mąż Robin Williams, cały świat był w żałobie. Wystarczy osobiście opłakiwać tego
rodzaju stratę, a potem cały zaczyna świat opłakiwać z tobą, co nadało tej żałobie zupełnie inny
wymiar. Robin był jednym z najbardziej lubianych artystów na świecie, geniuszem komedii, którego
umysł funkcjonował na wielkim poziomie. Ostatecznie jednak to mało znana choroba w jego pięknie
uzdolnionym mózgu stała się jego największą i ostateczną bitwą.
W ostatnim roku swojego życia Robin stanął w obliczu niepokoju, paranoi, bezsenności, przerażającej
stale zmieniającej się rzeczywistości oraz kolejki górskiej pełnej nadziei i rozpaczy. Dzięki opiece
naszego zespołu medycznego goniliśmy za nieustanną paradą objawów, ale z bardzo marnym
skutkiem. Dopiero po śmierci Robina, podczas sekcji zwłok, ujawniono źródło jego przerażenia:
otępienie ciałami Lewy'ego. To był jeden z najgorszych przypadków, jakie widzieli lekarze.
Uzbrojona w nazwę choroby mózgu, o której nigdy nie słyszałam, wyruszyłam z misją zrozumienia
tego, co sprowadziło mnie do obrania przeze mnie ścieżki rzecznictwa. Z nieocenioną pomocą
czołowych ekspertów medycznych przekonałam się, że to, przez co przeszliśmy z Robinem, w końcu
nabrało sensu, nasze doświadczenie zbiegało się z tym, co mówiła nauka. A to, co odkryłam po
drodze, było większe niż ja i większe niż Robin. Pełna historia została ujawniona podczas kręcenia
tego filmu i zawiera prawdę, której szukaliśmy wraz z moim mężem.
"Dzień dobry Robin" to historia Robina, to nasza historia i pod pewnymi względami uniwersalna
opowieść, ponieważ wszyscy rozumiemy, co to znaczy szukać odpowiedzi, doświadczać miłości i
straty oraz mocy uzdrawiania, która nas napędza.
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