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Z Nowym Rokiem rozpo-
czynamy obchody stulecia 
odzyskania niepodległości. 
Bardzo różnie wyglądała ta 

niepodległość, wliczają się w ten czas 
zarówno lata okupacji niemieckiej, jak 
i okres stalinowskiego reżimu i peere-
lowskiego socjalizmu. 

Nasza historia, również ta najnowsza, 
jest głównym źródłem tematów pol-
skiej kinematografii. Dlatego wydaje 
się naturalnym obowiązkiem naszego 
Stowarzyszenia, żeby włączyć się in-
tensywnie w obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. 

Pod hasłem Polskie Kino Historycz-
ne przygotowaliśmy specjalny zestaw 
kilkunastu filmów, opowiadających 
o naszych drogach do niepodległości, 
o najnowszej historii Polski. Przeglądy 
polskiego kina pod hasłem „100-lecia 
Niepodległości Polski” zorganizujemy 
w kilkunastu miastach europejskich 
i amerykańskich, ale również w Chi-
nach, Wietnamie, Australii, Nowej 

Zelandii, a także w kilku ośrodkach 
akademickich na całym świecie. Aby 
nadać właściwą rangę tym imprezom, 
zaprosiliśmy do współpracy Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Instytut 
Adama Mickiewicza i Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. 

To wyjątkowa okazja, żeby zapre-
zentować naszą historię i nasze filmy 
szerokiemu międzynarodowemu au-
dytorium. Wybrane tytuły będą tak-
że dołączane do kolejnych numerów 
„Magazynu Filmowego” – zaczyna-
my od Lekcji martwego języka Janu-
sza Majewskiego.

Mijający rok, niestety, okazał się dla 
naszego środowiska pasmem koszmar-
nych doświadczeń. Pragnę życzyć Wam 
dobrego, twórczego i lepszego Nowe-
go Roku, a także spokojnych i rodzin-
nych Świąt Bożego Narodzenia, Wam 
wszystkim, a w szczególności wspa-
niałym Laureatom tegorocznej edy-
cji Nagród Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

Jacek Bromski
Prezes SFP

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Jacek 
Bromski, 15 listopada został wybrany do Zarządu 

Światowego Kongresu Writers and Directors Worldwide, 
działającego w ramach CISAC, międzynarodowej konfe-
deracji organizacji zbiorowego zarządzania z całego świata. 
Writers & Directors Worldwide jest organem reprezen-
tującym autorów utworów audiowizualnych, literackich 
i dramaturgicznych. Prowadzi szeroko zakrojone kam-
panie na rzecz twórców, zmian prawnych niezbędnych 

dla skutecznego pobierania należnych im wynagrodzeń, 
tworzenia prawa w krajach, w których twórcy nie przy-
sługują takie prawa, zapewniające twórcom z Ameryki 
Południowej, Azji czy Afryki podobne prawa jak ich 
kolegom z rozwiniętych krajów Europy. Priorytetową 
kampanią realizowaną obecnie przez Writers & Direc-
tors Worldwide jest walka o prawa do niezbywalnego 
wynagrodzenia dla twórców utworów audiowizualnych, 
należnego za każdy rodzaj eksploatacji ich utworów.

JACEK BROMSKI 
W ZARZąDZIE WRITERS 
AND DIRECTORS WORLDWIDE

Drogim Czytelnikom,
Świąt Bożego 

Narodzenia jak 
z najpiękniejszego 

filmu i dobrego, 
szczęśliwego 
2018 Roku!

życzy

Redakcja 
„Magazynu Filmowego”
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STuDIuM CICHEgO 
DRAMATu Prezentowany podczas 

Kinokozetki film doku-
mentalny BEKSIŃSCY. 
Album wideofoniczny  

Marcina Borchardta to historia 
rodziny zrekonstruowana na 
podstawie prywatnych, nigdy 
wcześniej w takiej formie niepu-
blikowanych, dźwiękowych, fil-
mowych i fotograficznych mate-
riałów z archiwum Beksińskich. 
Scenariusz został oparty na  
bestsellerowej biografii Magda-
leny grzebałkowskiej „Beksiń-
scy. Portret podwójny”.

Dyskusja po projekcji doty-
czyła tematu depresji, choro-
by ciężkiej do jednoznacznego 
zdefiniowania. Krytyk filmowy 
Tomasz Raczek oraz psycholog 
Armen Mekhakyan zastanawiali 
się wraz z publicznością nad rolą 
matki i ojca w wychowaniu sy-
na. „Czy popełnili błąd?” – pytał 
Mekhakyan. Zdzisław Beksiń-
ski dokumentował tragedię ży-
cia mimochodem. „Nieustannie 
filmował rodzinę. Czy my dziś 
nie postępujemy w ten sposób, 
używając telefonów i mediów 
społecznościowych?” – komen-
tował Tomasz Raczek. Fakt cią-
głej rejestracji mógł być para-
liżujący dla rodziny. To praw-
dopodobnie wpłynęło na brak 
bliskości między nimi – można 
było usłyszeć z widowni. Tomasz 
mentalnie podążał drogą ojca. 
„Przebywał w strefie śmierci” – 
uznał krytyk. Ojciec i syn byli 
nieprawdopodobnie wrażliwi, 
a przecież zwykle dziecko nie 
ma mrocznych wizji w swojej 
wyobraźni. Malarstwo ojca oraz 
krytyka ze strony rodziców od-
cisnęły piętno na procesie dora-
stania Tomasza Beksińskiego. 
Depresja młodego mężczyzny 
była więc wynikiem atmosfery 
panującej w ich domu. 

Kilka osób biorących udział 
w rozmowie znało osobiście 
Zdzisława Beksińskiego lub or-

ganizowało wystawy jego prac. 
Relacje każdego z nich różnią się, 
tak jak odbiór filmu dokumental-
nego Marcina Borchardta i fabu-
larnego Jana P. Matuszyńskiego 
Ostatnia Rodzina, który widzia-
ła większość zebranych na sali. 

Interesująca okazała się postać 
matki i aspekt jej całkowitego 

poświęcenia dla rodziny w wy-
niku czego musiała zrezygnować 
z własnych marzeń i aspiracji. 
„Herosem jest matka, komplet-
nie niedoceniona” – uznało wie-
lu. Zofia to uczciwa, uprzejma 
i kochająca żona, bezgranicznie 
oddana mężowi i synowi. Nie 
potrafiła jednak pogłębić stosun-

ków z synem, który, jak można 
zauważyć w dokumencie, odrzu-
cał jakiekolwiek porozumienie. 
Wśród publiczności pojawiły się 
opinie, że Zofię przerosła cała 
ta sytuacja. Wywoływała fru-
strację, a o depresji w ogóle nie 
dyskutowano w ich domu. In-
ni widzowie bardziej stanowczo 
podkreślali, że Tomek był chory 
i odmawiał leczenia, a rodzina 
nie była w stanie się mu prze-
ciwstawić. Istotną kwestią poru-
szoną przez krytyka filmowego 
i psychologa było podejście do 
figury artysty jako tego, które-
mu można pozwolić na więcej. 
Według niektórych wypaczone 
relacje rodzinne to klasyczny 
przypadek wycofania się i życia 
w cieniu wielkiej osobowości. 
Dla innych to kompleks intro-
wertyków zamkniętych w jed-
nym mieszkaniu. 

Konkluzją dyskusji okazało się 
stwierdzenie, że Zdzisław i Zofia 
nie byli w stanie udźwignąć roli 
rodziców. Osoby, które mówią 
negatywnie o sobie, nie mogą 
pomóc innym – podkreślał psy-
cholog. W naszym społeczeń-
stwie mamy zbyt małą wiedzę 
na temat depresji. Należy o tej 
chorobie rozmawiać, aby prze-
łamać lęki i uprzedzenia. 

Marcin radomski

W ramach listopadowej Kinokozetki w kinie 
Kultura dyskutowano o relacjach w rodzinie 
Beksińskich po seansie dokumentu 
BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny.

KiNoKoZEtKaNagRoda „PERsPEKtyWa”

Wybrałam obraz 
sprawnie zreali-
zowany i świet-
nie zmontowa-

ny. To film o naszej współczesnej 
kondycji. O naszych kłopotach, 
radościach i codzienności. Bez 
zbędnego opisywania narodo-
wych wad, każe nam się śmiać 
z nas samych” – mówiła Krysty-
na Cierniak-Morgenstern, po-
mysłodawczyni nagrody i prze-
wodnicząca przyznającej ją Ka-
pituły.

„Perspektywa” przyznawa-
na jest za najbardziej obiecują-
cy debiut, dla reżysera, którego 
twórczość posiada wielki poten-

cjał i perspektywę rozwoju na 
przyszłość. W Kapitule zasiadają 
również Jacek Bromski, Michał 
Kwieciński, Agnieszka Odorowicz 
i grażyna Torbicka. Fundatorem 
„Perspektywy” jest Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. „To nagroda, 
która cię zobowiązuje, abyś robił 
jeszcze lepsze filmy i nigdy nie 
utracił młodego ducha” – mó-
wiła Izabela Kiszka-Hoflik, p.o. 
dyrektora PISF, wręczając finan-
sową część nagrody. 

Laureat odebrał statuetkę z rąk 
Krystyny Cierniak-Morgenstern, 
która powiedziała: „Spośród de-
biutanckich filmów zaprezento-
wanych podczas festiwalu w gdy-

ni, ten podobał mi się szczególnie. 
Żałowałam, że nie został wystar-
czająco doceniony przez festi-
walowe jury. Postanowiłam to 
naprawić, przyznając Atakowi 
paniki nagrodę »Perspektywa«. 
Statuetkę wręczam także w imie-
niu męża. Bardzo się cieszę, że 
trafia ona w ręce młodego twór-
cy, obdarzonego wielkim talen-
tem i świeżym spojrzeniem. To 
jest naprawdę nowa era w filmie 
polskim. Życzę Pawłowi Maślo-
nie, oraz twórcom z jego pokole-
nia, szczęścia i dobrych filmów!”.

„Chciałem podziękować Ka-
pitule oraz pani Krystynie Cier-
niak-Morgenstern za docenienie 

Ataku paniki. Dziękuję wszyst-
kim, którzy w nasz film uwierzyli, 
którzy go wspierają, a zwłaszcza 
mojej żonie i cudownej ekipie, 
bez której Atak paniki by nie po-
wstał. Czas po skończeniu filmu 
to najtrudniejszy okres w życiu 
reżysera. Takie momenty bardzo 
go uprzyjemniają” – mówił Pa-
weł Maślona, odbierając nagrodę. 

Doceniony obraz to historia 
pozornie niezwiązanych ze sobą 
osób, które w pewnym momen-
cie doświadczają… ataku pani-
ki. „Wszystkie opisane historie 
są dla mnie bardzo osobiste” – 
przyznał Paweł Maślona, reżyser 
i współscenarzysta filmu (wraz 
z Aleksandrą Pisulą i Bartłomie-
jem Kotschedoffem). – „Nie dla-
tego, że je przeżyłem, ale dlatego, 
że dotykają mnie w jakiś szczegól-
ny sposób, opowiadają o moich 
lękach, frustracjach i obsesjach. 
A także wszystkim tym, co do-
strzegam w życiu swoim i mo-
ich bliskich, a czasem zupełnie 
przypadkowych osób. Staram się 
opowiedzieć je w sposób, który 
lubię najbardziej, i który jest mi 
najbliższy – w formie śmiesznej 
i strasznej, czasem groteskowej, 
ale i wzruszającej jednocześnie” – 
dodał reżyser.

Atak paniki to wielowątkowa 
opowieść, w której zwykli ludzie 
wpadają w wir nieoczekiwanych 
zdarzeń, co radykalnie odmienia 
ich życie, gdzie nic nie jest tym, 
czym się wydaje, a codzienność 
zamienia się w czyste wariactwo. 

uroczyste wręczenie „Per-
spektywy” odbyło się 20 listo-
pada w warszawskim kinie Kul-
tura. Organizatorami gali były 
SFP i PISF. Atak paniki trafi do 
polskich kin 19 stycznia.

Albert Kiciński

Tegorocznym laureatem Nagrody 
„Perspektywa” im. Janusza „Kuby” 
Morgensterna został Paweł Maślona, autor 
brawurowej czarnej komedii Atak paniki.

Paweł Maślona

TALENT I ŚWIEŻE SPOJRZENIE
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Nieważne, czy to ro-
le tytułowe, jak 
w Żywocie Mate-
usza Witolda Lesz-

czyńskiego, Grzechu Antoniego 
Grudy Jerzego Sztwiertni, Jańciu 
Wodniku Jana Jakuba Kolskiego, 
pierwszoplanowe jak karczmarz 
Tag w Austerii Jerzego Kawale-
rowicza, czy drugoplanowe – 
jak choćby Stach Japycz, bywa-
lec słynnej ławeczki w serialu 
Ranczo – pozostają na zawsze 
w pamięci widzów. Ma ich na 
swym koncie blisko 500 (90 w te-
atrze, 33 w Teatrze Telewizji, 228 
w słuchowiskach radiowych, 135 
w filmie, 11 razy użyczył swego 
głosu w dubbingu). 

Z samych jego ról filmo-
wych można by stworzyć nie-
złą ludzką menażerię. Często 
wcielał się w wojskowych, i to 
różnych stopni, od szeregow-
ca, strzelca, działonowego, 
sierżanta do pułkownika, by-
wał także partyzantem, gry-
wał zaangażowanych działa-
czy i dygnitarzy (sołtysa, wój-
ta, przewodniczącego Rady 
Narodowej, posła na Sejm, 
dyrektora kombinatu), bywał 
kolejarzem, pielęgniarzem, 
marynarzem, górnikiem, le-
śniczym, profesorem, a nawet 
rewolwerowcem, tajniakiem 
czy więźniem. Chętnie ob-
sadzano go w rolach opęta-
nych czy nadwrażliwców, by-
wał pustelnikiem, wiele razy 
przywdziewał duchowne sza-
ty (najczęściej proboszcza), 
wcielił się w św. Rocha, dwu-
krotnie w św. Piotra – w Quo 
vadis Jerzego Kawalerowicza 
oraz w serialu Bank nie z tej 
ziemi, gdzie grał św. Piotra 
zwanego „prezesem”, także 
dwa razy wystąpił w roli… 
Pana Boga, z tym że w Sław-
nej jak Sarajewo Janusza Ki-
dawy Bogu użyczył jedynie 
głosu. Z innych prac tego ty-
pu warto wymienić zdubbin-
gowanie barana o czerwonych 
rogach prowadzonego na rzeź 
w Piłacie i innych Andrze-
ja Wajdy, czy badacza galak-
tyki, członka kościoła Mocy 
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Franciszek Pieczka

o egzotycznym nazwisku Lor 
San Tekka w Gwiezdnych woj-
nach. Przebudzeniu mocy J.J. 
Abramsa. 

Wajda, 
LesieWicz, 
KLuba
Franciszek Pieczka zadebiu-
tował epizodyczną rolą nie-
mieckiego żołnierza w Poko-
leniu Andrzeja Wajdy. Wie-
le lat później w filmach tego 
reżysera stworzył dwie nie-
zwykle interesujące kreacje: 
Czepca w Weselu i Mullera 
w Ziemi obiecanej. Pierwszą 
wielką rolę zagrał w Żywocie 
Mateusza Witolda Leszczyń-
skiego, przepięknej ekraniza-
cji poetyckiej powieści Tarjeia 
Vesaasa „Ptaki”. Nadwrażliwy 
tytułowy bohater, w które-
go się wcielił, mieszka wraz 
z siostrą gdzieś na odludziu, 
nad brzegiem jeziora. Kie-
dy drwal Jan zabiera mu sio-
strę, myśliwy zabija „wielkie-
go ptaka”, a piorun niszczy 
ulubione drzewo – nie widzi 
sensu dalszej egzystencji... Ta 
rola przyniosła mu statuetkę 
Srebrnego Hugo na festiwalu 
w Chicago. Tuż przed filmem 
Leszczyńskiego zagrał „Kosę”, 
jednego z robotników o nie-
zbyt przejrzystym życiorysie 
na budowie wielkiej zapory 
wodnej, w Chudym i innych, 
debiutanckim obrazie Henry-
ka Kluby utrzymanym w bal-
ladowym tonie, przenikliwym 
studium psychologicznym, 
wtłoczonym w formułę atrak-
cyjnego... produkcyjniaka. 
Prawdziwą kreację stworzył 
w następnym tytule tande-
mu – Henryk Kluba (reżyse-
ria) i Wiesław Dymny (sce-
nariusz) – Słońce wschodzi 
raz na dzień, rozgrywającej 
się w pierwszych latach po 
wojnie, w jednej z beskidz-
kich wsi, opowieści o ludo-
wym przywódcy Haratyku 
oraz jego swojskim pojmowa-
niu nowego społecznego ła-
du. Schwytany przez ludową 
władzę, został skazany na lata 

więzienia; wolność odzyskał 
dopiero w 1956 roku.

W uniWersum 
KoLsKiego
Z „ludowego pnia” wyrastają 
również postaci, w skórę któ-
rych wchodzi w filmach Ja-
na Jakuba Kolskiego: Mateusz 
Szewczyk w Pogrzebie kartofla, 
Kaczuba w Pograbku, tytułowy 
bohater Jańcia Wodnika, pu-
stelnik w Cudownym miejscu, 
Kotek w Szabli od Komendan-
ta, Marczyk w Grającym z ta-
lerza, wujo Janek w Historii ki-
na w Popielawach czy święty 
Roch w Jasminum. „Ojciec Jan-
ka Jakuba, montażysta filmo-
wy, pracował m.in. przy post-
synchronach do Czterech pan-
cernych… i często zabierał ze 
sobą syna do łódzkiej wytwór-
ni. Janek, zafascynowany tym, 
co robi jego ojciec, i tym, co 
dzieje się na ekranie, na moje 
pytanie, kim chciałby zostać, 
z pełną powagą odpowiedział, 
że reżyserem. Dodał, że jak tyl-
ko nim zostanie, zaproponuje 
mi rolę w swoim filmie. Minęło 
dwadzieścia lat i rzeczywiście 
słowa dotrzymał. Zagrałem 
więc w Pogrzebie kartofla, Jań-
ciu Wodniku, Pograbku i paru 
innych jego tytułach. Spotka-
nie z Jankiem Kolskim było dla 
mnie sporym zaskoczeniem. 
Młody człowiek, dopiero na 
dorobku, a już mający wszyst-
kie cechy rasowego reżysera. 
Ma określoną wizję filmu, ale 
też bardzo uważnie wsłuchu-
je się w sugestie aktorów” – 
wyznał Franciszek Pieczka 
na łamach „Rzeczpospolitej”. 
W podobnej tonacji co w fil-
mach Kolskiego utrzymana 
jest wcześniejsza rola aktora, 
w Konopielce Witolda Lesz-
czyńskiego, gdzie zagrał „po-
dwójnie”: dziada oraz… Pana 
Boga w śnie Kaziuka.

Pieczka jest Ślązakiem (uro-
dził się w godowie k. Wodzi-
sławia), nic więc dziwnego, 
że często angażowano go do 
obrazów rozgrywających się 
w tym regionie Polski: ciekawe 

role stworzył w Perle w koro-
nie i Paciorkach jednego różań-
ca Kazimierza Kutza, a także 
w – utrzymanym w baśnio-
wej poetyce – Okrągłym ty-
godniu Tadeusza Kijańskiego. 
Znacząca w jego dorobku jest 
także główna rola w debiucie 
fabularnym Krzysztofa Kie-
ślowskiego – Blizna – utrzy-
manym w paradokumentalnej 
poetyce opowieści o dyrekto-
rze budowy wielkiego kombi-
natu, który powstaje w wyni-
ku politycznej decyzji, wbrew 
zdrowemu rozsądkowi, na te-
renie absolutnie się do tego 
nienadającym. Błędna decyzja 
władz powoduje ostre prote-
sty społeczne. Rozgoryczony 
dyrektor odchodzi z fabryki – 
choć wbrew wszelkim prze-
ciwnościom doprowadził jej 
budowę do końca – wraca na 
Śląsk, na łono rodziny.

Franciszek Pieczka wystąpił 
w ponad 130 filmach i seria-
lach telewizyjnych. Poza omó-
wionymi kreacjami pierwszo-
planowymi, jest w jego do-
robku wiele tak znaczących 
ról, jak m.in. Odryn w Matce 
Joannie od Aniołów Jerzego 
Kawalerowicza, „Król Życia” 
w Szklanej kuli Stanisława Ró-
żewicza, stary Kiemlicz w Po-
topie Jerzego Hoffmana czy 
Józef Ślimak w Placówce Zyg-
munta Skoniecznego. Ogrom-
ną popularność przyniosły mu 
role w serialach, zwłaszcza 
pierwsza – czołgisty gustli-
ka Jelenia w Czterech pancer-
nych i psie Konrada Nałęckie-
go i ostatnia – Stacha Japycza, 
męża Michałowej, w Ranczu 
Wojciecha Adamczyka.

„W tej chwili na tapecie nie 
mam nic. Jestem do dyspozy-
cji” – mówi aktor na łamach 
„Super Expressu”. I dodaje: 
„Jeżeli w stawach nic nie skrzy-
pi tak mocno, że tego mikro-
fony nie złapią, to można być 
dalej aktorem”. Zatem dużo 
zdrowia i kolejnych wspania-
łych kreacji!

Jerzy Armata

Pół tysiąca Ról
JUBiLeUsZe

Franciszek Pieczka, jeden z najwybitniejszych aktorów 
w dziejach polskiego teatru i filmu, członek SFP, 11 listopada 
uhonorowany najwyższym odznaczeniem państwowym – 
Orderem Orła Białego – 18 stycznia obchodzi 90. urodziny. 
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Franciszek Pieczka na planie filmu 
Quo vadis, reż. Jerzy Kawalerowicz
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Zaczęło się w Toruniu, potem była 
Łódź, a od kilku lat w Bydgosz-
czy odbywa się Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych Camerimage, czyli najwięk-
szy i najbardziej znany festiwal poświę-
cony sztuce autorów zdjęć filmowych. Na 
jubileuszową 25. edycję przyjechali świa-
towej sławy twórcy, m.in. David Lynch, 
Kenneth Branagh, Lana Wachowski czy 
J.K. Simmons. 

Camerimage od początków istnienia 
przyciąga oscarowych reżyserów i opera-
torów. Na kilka dni bydgoska Opera Nova 
zamienia się w wieżę Babel, gdzie usły-
szeć można języki z całego świata, choć 
oczywiście dominuje angielski. John Toll, 
dwukrotny laureat Oscara (za zdjęcia do 
Wichrów namiętności i Braveheart), nomi-
nowany do tej nagrody za Cienką czerwoną 
linię, odbierał w tym roku z rąk przewod-
niczącego Amerykańskiej Akademii Fil-

„W pewien listopadowy, ciemny wieczór 
w 1992 roku siedzieliśmy z Markiem i snuli-
śmy marzenia o takim festiwalu” – mówił. – 
„Nie wierzyłem wtedy, że może się udać. 
A jednak. Takie rzeczy i takich pełnych pasji 
i determinacji ludzi jak Marek, można spo-
tkać chyba tylko w Polsce!”. Od początku 
z imprezą związana jest również grażyna 
Torbicka, która wspominała pierwszą edy-
cję rozgrywającą się podczas srogiej zimy. 
Pomimo trudności z pogodą i zagubionych 
walizek wszyscy goście dotarli do Torunia. 
Niektórzy z nich, jak np. operator Vitto-
rio Storaro, laureat trzech Oscarów, przy-
jeżdżają do Polski od 25 lat. W tym roku 
uznany twórca zdjęć filmowych współpra-
cujący m.in. z Bertoluccim czy Saurą opo-
wiadał o koncepcji kolorów w najnowszym 
filmie Woody’ego Allena Na karuzeli życia. 

W Konkursie Filmów Polskich zwyciężyła 
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłoc-
kiej ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, 
w reżyserii Marii Sadowskiej. Operator jest 
członkiem wyjątkowej rodziny, to syn Piotra 
Sobocińskiego, brat Piotra Sobocińskiego jr 
i wnuk Witolda Sobocińskiego. Ten ostatni, 
autor zdjęć do filmów Andrzeja Wajdy, spo-
tkał się z publicznością po seansie Wesela, 
którego zrekonstruowaną wersję zaprezen-

mowej Johna Baileya Złotą Żabę za cało-
kształt twórczości. Nagrodę im. Krzysztofa 
Kieślowskiego przyznano wybitnemu bry-
tyjskiemu aktorowi i reżyserowi Kenne-
thowi Branaghowi. David Lynch przyjechał 
do Bydgoszczy, aby zaprosić na wystawę 
„Silence and Dynamism” dokumentującą 
cały jego dorobek artystyczny. Sale pękały 
w szwach, a ci, którzy nie znaleźli miejsca 
w środku oglądali wydarzenia na ekra-
nach ustawionych w korytarzach Opery 

towano na Camerimage. Laureat nagrody 
Michał Sobociński był też twórcą zdjęć do 
filmu pokazywanego w Przeglądzie Kina Kra-
jów Nadbałtyckich – Konwoju Macieja Żaka, 
a Piotr Sobociński jr w Konkursie głównym 
przedstawił Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. 
Rodzime produkcje reprezentowane były 
także przez m.in. tegorocznego kandydata do 
Oscara – Pokot Agnieszki Holland ze zdję-
ciami Jolanty Dylewskiej, Wyklętego Konrada 
Łęckiego ze zdjęciami Karola Łakomca czy 
Pomiędzy słowami urszuli Antoniak ze zdję-
ciami Lennerta Hillege’a.

Najważniejsza nagroda festiwalu, czyli 
Złota Żaba w Konkursie głównym przy-
padła węgierskiemu obrazowi Dusza 
i ciało (reż. Ildikó Enyedi). To rozgrywa-
jąca się w rzeźni historia miłosna z wąt-
kami zwierzęcymi w tle. Statuetką został 
nagrodzony autor zdjęć do filmu, Mate Her-
bai. Warto przypomnieć, że Dusza i ciało 
zdobyła w tym roku Złotego Niedźwie-
dzia na Berlinale. Srebrna Żaba trafiła do 
Mikhaila Krichmana za zdjęcia do filmu 
Andrieja Zwiagincewa Niemiłość, czyli opo-
wieści o zniknięciu Aloszy pozbawionego 
rodzicielskiej miłości. Brązową statuetkę 
przyznano Anthony’emu Dod Mantle za 
Najpierw zabili mojego ojca, obrazowi wyre-

Nova. Wszyscy goście, szczególnie ope-
ratorzy, zwracają uwagę, że wizyta na tym 
festiwalu to nie tylko wspaniała możliwość 
spotkania branży filmowej, ale docenienie 
zawodu stawianego najczęściej w drugim 
szeregu. Mówią, że gdy kończą pracę nad 
nowym filmem, czekają na maila z zapro-
szeniem na Camerimage. Kochają wydarze-
nie organizowane przez Marka Żydowicza, 
o czym mówił laureat nagrody dla Przyja-
ciela Festiwalu, reżyser Volker Schlöndorff. 

żyserowanemu przez Angelinę Jolie. Film 
opowiada o Loung ung w czasach, gdy jej 
ojczysta Kambodża zostaje opanowana 
przez Czerwonych Khmerów. 

Nagroda w Konkursie Etiud Studenc-
kich im. László Kovácsa – Złota Kijanka – 
przypadła niemieckiemu tytułowi All of 
Us, którego operatorem jest Felix Striegel, 
a reżyserem Katja Benrath. Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich przyznało mu 
swoją dodatkową nagrodę w wysokości 
10 tys. złotych. SFP było również patro-
nem Konkursu Debiutów Operatorskich 
i Konkursu Debiutów Reżyserskich. Złotą 
Żabę w Konkursie Krótkometrażowych 
Filmów Dokumentalnych otrzymał pol-
ski Żalanasz – pusty brzeg ze zdjęciami 
i w reżyserii Marcina Sautera. Tytułowy 
Żalanasz to miasto portowe nad częściowo 
wyschniętym Jeziorem Aralskim na gra-
nicy Kazachstanu i uzbekistanu. Marcin 
Sauter pokazuje wspomnienia ludzi, którzy 
stracili swój największy skarb i żyją dzisiaj 
w miejscu, które zmieniło się w pustynię.

Najliczniejszą grupę widzów Camerimage 
stanowią studenci szkół filmowych z całego 
świata, którzy uczestniczą w panelach dysku-
syjnych i warsztatach. Nagradzani operato-
rzy i reżyserzy przekazują im wiedzę w swo-
bodnej atmosferze, bo festiwal nie stawia 
na czerwone dywany i garnitury, ale łączy 
mistrzów z młodym pokoleniem. W bla-
sku reflektorów umieszcza nie tyle gości, co 
przede wszystkim sprzęt filmowy, którego 
operatorzy używają na co dzień. W kulu-
arach Opery Nova producenci takich firm, 
jak np. ARRI, Panasonic, Sony czy Leica 
prezentują najnowsze modele obiektywów 
i kamer. Podczas profesjonalnych semina-
riów dla początkujących filmowców oma-
wiane są kwestie prawidłowego oświetlenia 
planu, wykorzystania najnowocześniejszego 
sprzętu, czy pomocy podczas postprodukcji 
i sprzedaży filmu na całym świecie.

Pomimo licznych spekulacji dotyczących 
wyprowadzenia się Camerimage do innego 
miasta, oficjalnie ogłoszono, że następna 
edycja odbędzie się w Bydgoszczy. W naj-
bliższych latach planowana jest rozbudowa 
Opery Nova tak, aby obiekt mógł pomie-
ścić wszystkich chętnych widzów festiwalu. 
Ćwierćwiecze uzmysłowiło, że Camerimage 
wpisało się na światową mapę wydarzeń 
i bez względu na miejsce, w którym będzie 
się odbywało, na pewno może liczyć na 
wierną publiczność i międzynarodowych 
twórców filmowych. 

Marcin radomski 

Najsłynniejszy i największy festiwal 
na świecie honorujący autorów zdjęć 
filmowych obchodził w listopadzie 
swoje 25-lecie. Camerimage to już 
marka światowa.

Laureaci oraz uczestnicy festiwalu Camerimage 2017 Felix Striegel

Raj dla oPERatoRóW
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Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy Tofifest znajduje się 
gdzieś pomiędzy najwięk-
szymi filmowymi imprezami 

a wydarzeniami o charakterze lokalnym. 
Dużo tu zresztą regionalności – Nagroda 
Flisaka – laur dla ludzi kina związanych 
z województwem kujawsko-pomorskim, 
czy przegląd 15 lat kina z regionu. To też 
impreza z całą paletą nagród dla Polaków: 
od odrębnego Anioła dla polskich produkcji 
przez liczne laury dla twórców rodzimych.

grand Prix Festiwalu Złotego Anioła 
w konkursie „On Air” zdobył francuski 
obraz Jeszcze nie koniec Xaviera Legranda. 
Autor scharakteryzował go w następujący 
sposób: „To film zbudowany na stra-
chu. Ów strach budzi człowiek gotowy 
zrobić wszystko, by odzyskać kobietę, 
która z kolei chce od niego odejść i uciec 
przed jego agresywnym zachowaniem”. 
Jury doceniło go „za dojrzałe pokaza-
nie konfliktu rodzinnego, w sposób tak 
trzymający w napięciu, że mamy wraże-
nie, że oglądamy thriller. Za precyzyjne 
i kompletne dzieło filmowe”. Srebrny 
Anioł trafił w ręce gruzinki Mariam Khat-
chvani, reżyserki Macierzyństwa (kopro-
dukcja gruzji i Kataru). Jury przyznało 
nagrodę „za opowiedzenie prostej przy-
powieści w sposób surowy i poruszający 
i wykreowanie autentycznego świata”. 
O nagrodę „On Air” obok francuskiego 
zwycięzcy walczył również Człowiek 
z magicznym pudełkiem Bodo Koxa, 

czy litewsko-bułgarsko-brytyjsko-pol-
ska koprodukcja Miracle Egli Vertelyte.

Nagrodę Flisaka odebrała, związana 
z Toruniem, Małgorzata Kożuchowska. 
Specjalnego Złotego Anioła za Niepo-
korność Twórczą otrzymał Maciej Stuhr, 
który przyjechał tu jako reżyser Milczenia 
Polskich Owiec. „Film o niczym” – żarto-
wał. „Tak naprawdę frajdą jest kręcenie 
dla ludzi i to, że mogę siedzieć tu i obser-
wować państwa reakcje” – mówił podczas 
spotkania. Za Niepokorność Twórczą uho-
norowany został również Marek Koterski. 
Widzowie Tofifestu mogli oglądać retro-
spektywę jego filmów. Specjalną nagrodę 
za całokształt twórczości odebrał też aktor, 
reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Naro-
dowego w Warszawie – Jan Englert.

Konkurs polskich filmów „From Poland” 
wygrał Najlepszy Łukasza Palkowskiego. 
Rywalizował z wieloma bywalcami festi-
wali, takimi jak: Dzikie róże Anny Jadow-
skiej, Atak paniki Pawła Maślony, Photon 
Normana Leto, Pokot Agnieszki Holland, 
Ptaki śpiewają w Kigali Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego, ale również filmami, 
które na festiwalową drogę dopiero wkra-
czają, jak: Republika. Narodziny legendy 
Ryszarda Kruka (to zresztą najlepsze miej-
sce na premierę dokumentu o toruńskim 
zespole i legendzie grzegorza Ciechow-
skiego) czy Syn Królowej Śniegu Roberta 
Wichrowskiego.

Konkurs „Shortcut” wygrała polska reży-
serka Emi Buchwald za dokumentalną 
etiudę Nauka (to 17. nagroda dla tego 
filmu!). Jury przyznało Złotego Anioła „za 
stworzenie obrazu filmowego grającego 
na wielu poziomach oraz lekcję obnaża-
jącą niebezpieczeństwa braku samodziel-
nego myślenia”. Obok niej w konkursie 
można było zobaczyć produkcje Studia 
Munka-SFP: Totalną harmonię Romana 
Jarosza oraz Najpiękniejsze fajerwerki ever 
Aleksandry Terpińskiej.

Tofifest nie jest może imprezą dla festi-
walowych weteranów, to jednak niewąt-
pliwie ważne filmowe wydarzenie dla tej 
części Polski. Między 21 a 29 października 
po raz 15. Anioły Tofifestu zawładnęły 
niebem nad Toruniem! 

Beata poprawa

aNioły Nad toRUNiEM
To była już 15. 
edycja MFF Tofifest. 
Nie zabrakło na 
niej intrygujących 
filmów, 
atrakcyjnych 
premier 
i niepokornych 
artystów.

Mariam Khatchvani ze Srebrnym 
Aniołem – gala zamknięcia festiwalu t egorocznej, 16. już edycji Między-

narodowego Forum Niezależnych 
Filmów Fabularnych Cinemafo-
rum przyświecało hasło „krótkie 

sny”. Jeśli spojrzeć na obrazy prezentowane 
w dwóch konkursowych sekcjach, trudno 
się oprzeć wrażeniu, że w owych snach nie-
winność zastąpiona była zaangażowaniem, a 
beztroska mocnym zabarwieniem politycz-
nym. Młodzi twórcy nie starali się uciec od 
otaczającej ich rzeczywistości w świat sym-
boli. Wręcz przeciwnie, próbowali ją zrozu-
mieć. Tu i teraz.

Widać to było dobrze w produkcjach oce-
nionych najwyżej przez składy jurorskie 
Nagrody im. Jana Machulskiego i Konkursu 
głównego (międzynarodowego). Zresztą w 
obu przypadkach wygrały filmy nagradzane 
nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. W 
pierwszym najwyższy laur powędrował do 
Karoliny Bielawskiej za dokument Mówi mi 
Marianna, w drugim uhonorowana została 
Aleksandra Terpińska za Najpiękniejsze fajer-
werki ever. Sukces Terpińskiej jest tym więk-
szy, że międzynarodowa selekcja wyglądała 
w tym roku bardzo solidnie. Znalazły się w 
niej krótkie metraże prezentowane i nagra-
dzane na największych światowych impre-
zach, m.in. w Cannes, Berlinie, Sundance, 
Toronto, Annecy czy Clermond-Ferrand.

Krótki metraż rządzi się swoimi prawami, 
zwłaszcza w kontekście dystrybucji, a festiwal 
nierzadko jest – niestety – de facto jedyną 
szansą na zobaczenie tych tytułów. Co zresztą 
znalazło swoje odzwierciedlenie w dużym 
zainteresowaniu ze strony publiczności. „Jest 
ona dla nas bardzo ważna. Chcemy przeko-
nać jak najwięcej ludzi, że krótki metraż to 
bogata i fascynująca forma filmowa, a nie 

tylko przystanek na drodze do pełnome-
trażowej twórczości, który powinno się jak 
najszybciej pokonać. Sądzę, że idzie nam to 
coraz lepiej, także dlatego, że pokazujemy naj-
lepsze światowe krótkie metraże ostatniego 
sezonu. W trakcie Konkursu głównego mie-
liśmy pełną dużą salę w Kinotece. Żywiołowa 
reakcja publiczności na konkursowe filmy 
należy do naszych najmilszych wspomnień 
z festiwalu” – przekonywał Marcin Adam-
czak, dyrektor Cinemaforum. 

Warszawski festiwal poświęcony krót-
kim metrażom to jednak nie tylko projekcje 
(obok konkursów m.in. sekcje retrospek-
tywne kilku znanych filmowych ośrod-
ków), ale i cały cykl wydarzeń branżowych. 
Począwszy od Masterclassów prowadzonych 
przez tegorocznych jurorów, m.in. Bartosza 
M. Kowalskiego czy Barbarę Białowąs, po 
spotkania w Warszawskiej Szkole Filmowej. 
„Chcemy w przyszłości uczynić z festiwalu 

istotne wydarzenie młodej branży filmowej 
i ostatnia impreza jest dobrym krokiem w tę 
stronę. Odbyły się m.in. warsztaty Interfilm-
lab, podczas których rozmawialiśmy sporo o 
rynku filmowym, agentach sprzedaży, stra-
tegii festiwalowej i promocji filmu. Odbiór 
tego wydarzenia pokazuje, że taka wiedza 
jest bardzo potrzebna i na pewno chcemy 
rozwijać podobne warsztaty w przyszłości” 
– podsumowuje Adamczak. Cinemaforum 
powoli staje się zatem platformą spotkań 
młodego kina w kompleksowym wymiarze, 
bo często przecież bywa, że nakręcenie krót-
kiego metrażu to dopiero początek niełatwej, 
pełnej wybojów drogi. A wspomniana pełna 
sala w warszawskiej Kinotece, czy drugim 
festiwalowym obiekcie Jack’s Cinema, udo-
wadniają, że na tę formę filmową jest spore 
zapotrzebowanie. 

Kuba Armata

Cinemaforum staje się platformą 
spotkań młodego kina w coraz bardziej 
kompleksowym wymiarze. 

Najpiękniejsze fajerwerki
ever, reż. Aleksandra Terpińska 

MałE jEst 
PięKNE
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Nowy Sącz

Druga edycja Festiwalu Filmo-
wego „Nowe Kino – Nowy Sącz” 
poświęconego krótkometrażo-
wym filmom fabularnym rodzi-

mej produkcji, zakończyła się bezapelacyj-
nym zwycięstwem Barażu zrealizowanego 
w ramach programu „30 Minut” w Studiu 
Munka-SFP. Debiutancka fabuła Tomasza 
gąssowskiego została uhonorowana Zło-
tym Sędziwojem, a statuetka Aktorskiego 
Sędziwoja trafiła do Jacka Borusińskiego 
odgrywającego główną rolę.

Tomasz gąssowski, scenarzysta, reżyser, 
a także kompozytor muzyki do Barażu, to 
prawdziwy człowiek-orkiestra, w dosłow-
nym i przenośnym tego słowa znacze-
niu. Jest bowiem muzykiem multiinstru-
mentalistą, kompozytorem, producentem 
muzycznym i filmowym, a także… trene-
rem piłki nożnej. Wszystkie swoje pro-
fesje połączył w debiutanckim obrazie, 
którego akcja toczy się w podwarszaw-
skim miasteczku, gdzie miejscowy klub 
rozgrywa tytułowy mecz barażowy, decy-
dujący o wejściu do III ligi. W takim wła-

śnie entourage’u bohater tej – utrzymanej 
w poetyce „pół żartem, pół serio” – opo-
wieści, były piłkarz, który wziął rozbrat 
ze sportem, gdyż nie mógł się pogodzić 
z towarzyszącymi jego uprawianiu „prze-
krętami”, próbuje przekonać syna, że warto 
grać – i w ogóle żyć – zgodnie z zasadami 
fair play. „Chciałem zrobić film o przyzwo-
itości, bo często w życiowej gonitwie się 
o niej zapomina” – powiedział gąssow-
ski po festiwalowej projekcji. A jury pod 
wodzą Kingi Dębskiej przyznało mu laur 
najwyższy za „umiejętność opowiadania 
o ważnych sprawach w prosty sposób”. 

Baraż ma na swym koncie już kilkanaście 
festiwalowych trofeów, m.in. z Warszawy, 
Łagowa, Kazimierza Dolnego, Wrześni. 
Nagroda dla najlepszej krótkiej fabuły na 
ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu 
Filmowym zapewniła mu wejście na drogę 
oscarową i szansę – po projekcjach dla człon-
ków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wie-
dzy Filmowej – znalezienia się na tzw. osca-
rowej shortliście. Przed filmem gąssowskiego 
zatem decydujący „baraż”.

Statuetką Srebrnego Sędziwoja jury nagro-
dziło Krótki dystans giovanniego Pierange- 
liego (PWSFTviT Łódź), zauważając, że 
„reżyser świetnie buduje napięcia i w nie-
oczywisty sposób opowiada o relacjach mię-
dzy braćmi”, zaś Brązowy Sędziwój trafił do 
urszuli Morgi za Mleko (gdyńska Szkoła 
Filmowa), „niebanalną opowieść o miłości”, 
a także „zaczyn do pełnego metrażu na ten 
temat” (jak czytamy w uzasadnieniu wer-
dyktu). Foto Sędziwoja zdobyli Krzysztof 
Kujawski i Małgorzata Popinigis za zdjęcia do 
Kucyka Macieja Barczewskiego (12 media). 
Jury postanowiło również wyróżnić Cezarego 
Łukaszewicza za rolę w Krótkim dystansie. 
Nagrodę Sędziwoja Publiczności otrzymała 
Karma Piotra Jelenia. Nawiasem mówiąc, 
ten film także zahacza o tematykę futbo-
lową, bowiem to historia piłkarza, który bie-
rze udział w kibolskich ustawkach. A jego 
imię – nomen omen – Oskar…

„To już drugi raz. Jak mawiał mój profesor 
Wojciech Has: »Drugi raz jest zawsze trud-
niejszy. Drugi film jest zazwyczaj słabszy niż 
pierwszy, druga żona gorsza od pierwszej«” – 
wyznaje Robert gliński, dyrektor artystyczny 
nowosądeckiej imprezy, w festiwalowym kata-
logu. I okazało się, że Mistrz Has nie zawsze 
miał rację. Druga edycja okazała się ogromnie 
udana – sprawnie zorganizowana, prezentu-
jąca interesujący zestaw konkursowych filmów, 
którym towarzyszyły wnikliwe dyskusje, a pro-
wadził je osobiście dyrektor artystyczny festi-
walu, który jest przecież nie tylko uznanym 
artystą, ale i doświadczonym pedagogiem.

Jerzy Armata 

ZWycięsKi BaRaż
Krótkie polskie fabuły wypełniły program 
tego młodego festiwalu, a główną nagrodę 
zdobyła produkcja Studia Munka-SFP.

Uczestnicy Festiwalu Filmowego
„Nowe Kino – Nowy Sącz”

Spektrum 

Atmosfera na kameralnych festi-
walach zwykle jest rodzinna. 
I   nie sprawdza się w  tym 
kontekście powiedzenie, że 

z rodziną wychodzi się dobrze jedynie 
na zdjęciu. Na filmowych spotkaniach 
w Ośrodku Kultury podczas Spektrum – 
Świdnickiego Festiwalu Filmowego gro-
madzą się ludzie, którzy są gotowi przeży-
wać autentyczne emocje, a potem dzielić 
się ze sobą wrażeniami i wątpliwościami. 
Widzowie konfrontują się z kinem wykra-
czającym poza ramy tego, co można oglą-
dać w lokalnym multipleksie. Obserwacja 
wolontariuszek, które przepraszającym 
tonem, ale i z lekką dumą w głosie tłu-
maczą, że bilety wyprzedały się na kilka 
godzin przed seansem, następnie widzów, 
którym zależy, żeby wejść na salę, bo wie-
rzą, że skoro organizatorzy chcą im coś 
pokazać, a goście opowiedzieć, to warto 
być obecnym – przypomina, że tym, co 
w kinie najcenniejsze jest pasja, prawda 
i otwartość na dialog.

Tegoroczne Spektrum odbywało się mię-
dzy 9 a 12 listopada. „Spokojny i melan-
cholijny listopad sprawdził się idealnie” – 
tłumaczy dyrektor artystyczny festiwalu, 
Lech Moliński. „ulokowaliśmy się też dzięki 
temu dość blisko Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w gdyni, co pozwala nam 
pokazywać przedpremierowo najciekaw-
sze, świeże polskie tytuły” – dodaje Paweł 
Kosuń, dyrektor festiwalu. W tym roku do 
Świdnicy trafiły m.in. Serce miłości Łukasza 
Rondudy, Najlepszy Łukasza Palkowskiego 
czy Dzikie róże Anny Jadowskiej.

Siłą imprezy jest nie tylko przemyślany 
program, ale i wybór gości, którzy przy-
jeżdżają na spotkania z widzami. W tym 
roku swoimi opowieściami o kinie dzielili 
się m.in. Krzysztof Zanussi (autor poka-
zywanego Roku spokojnego słońca), Jakub 

gierszał oraz Jerzy górski (Najlepszy) czy 
Olga Tokarczuk (Pokot). Świdnicki pokaz 
kręconego w pobliskiej Oleśnicy filmu Dzi-
kie róże Anny Jadowskiej uświetniła obec-
ność Marty Nieradkiewicz – tego samego 
wieczoru uhonorowanej Nagrodą Aktorską 
w Cottbus – na Festiwalu Młodego Kina 
Wschodnioeuropejskiego.

Na Spektrum o przyznaniu nagród decy-
duje publiczność. Faworytem widzów oka-
zał się animowany Twój Vincent Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana. Na miejscu 
drugim uplasowała się Niemiłość Andrieja 
Zwagincewa, a na trzecim Pokot Agnieszki 
Holland. Docenione zostało zatem kino nie-
oczywiste, szukające nowego języka wypo-
wiedzi, stawiające pod znakiem zapytania 
szereg wartości, których kwestionowanie 
wymaga twórczej odwagi. 

Cieszy fakt, że w Świdnicy nietypowe oka-
zało się również nastawienie do krótkich 
metraży, które przyciągały na sale kinowe 

nie mniej widzów niż pełnometrażowe 
fabuły. główne laury przypadły Milczeniu 
Polskich Owiec Macieja Stuhra, drugie i trze-
cie miejsce zajęły kolejno: 60 kilo niczego 
Piotra Domalewskiego oraz Najpiękniej-
sze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej.

Spektrum nie jest imprezą branżową, 
ale wydarzeniem, które pozwala cieszyć 
się kinem i przeżywać je w gronie naj-
bliższych oraz w przyjaznej atmosferze. 
Moliński tłumaczy, że wydarzenie powstało 
z myślą o wszystkich kinomanach, ale 
organizatorzy, w pierwszej kolejności, sta-
wiają na Świdnicę i region Dolnego Ślą-
ska. Swoje działania promocyjne koncen-
trują na dotarciu do mieszkańców regionu. 
Jeśli są jednak festiwale, na które warto 
pojechać na weekend choćby z drugiego 
krańca Polski – Spektrum bez wątpienia 
do nich należy. 

Anna Bielak

Na tym dolnośląskim festiwalu 
publiczność dostaje pełne spektrum 
najnowszych dokonań polskich 
filmowców i to, co najciekawsze 
w kinie europejskim.

Po stRoNiE WidZa

Anna Rudnicka, Beata Moskal-Słaniewska, 
Krzysztof Zanussi, Bożena Kuźma i Paweł Kosuń
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Od animacji festiwal się rozpoczął 
i na niej triumfalnie dla polskiego 
kina zakończył. Jeszcze przed galą 
otwarcia przypomniane zostały 

filmy zmarłego 12 lutego Marka Serafińskiego. 
W wakacje w ramach Krakow Summer Ani-
mation Days organizatorzy przypomnieli ani-
macje, które wyprodukował, teraz pokazali 
dzieła, które zrealizował: śmiałe, prześmiew-
cze, oryginalne i wyjątkowo aktualne. Mówca, 
Dworzec, Koncert, Wyścig, Egzamin i Zawodo-
wiec okazały się celnym komentarzem spo-
łeczno-politycznym do tu i teraz roku 2017. 
Jerzy Kucia, który objął po Marku Serafińskim 
obowiązki przewodniczącego Sekcji Filmu 
Animowanego SFP, zaznaczył w Krakowie 
konieczność przygotowania wydawnictwa, 
obejmującego całokształt twórczości artysty. 
„To od nas zależy, czy te filmy będą pamię-
tane” – podkreślał.

Premierowy pokaz Windy Hieronima 
Neumanna, „Tanga w pionie” – jak nazwał 

tę przewrotną animację i film aktorski 
w jednym dyrektor Bogusław Zmudziń-
ski – znalazł się w programie inaugura-
cyjnego wieczoru Etiudy&Animy. Na jego 
drugą część przypadł seans Koni w oknie 
Ann Marie Fleming, pełnometrażowej 

animacji, która od kilkunastu miesięcy 
podbija kolejne festiwale na świecie. 
Bohaterką jest aspirująca poetka, która 
z Kanady udaje się do Iranu, gdzie nie tylko 
lepiej zaczyna rozumieć sztukę słowa, ale 
i odkrywa własne korzenie. Film wyróżnia 
forma, która stara się poezję zwizualizo-
wać. W Krakowie obejrzeć można było 
i inne pełnometrażowe animacje, w tym 
najnowsze dzieło nowojorskiego prowo-
katora Billa Plymptona – Zemstopomstę, 
a także Ethel i Ernesta Rogera Mainwooda, 
obraz rywalizujący o Europejską Nagrodę 
Filmową m.in. z Twoim Vincentem Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana (również poka-
zanym). Nie zabrakło też propozycji dla 
najmłodszych kinomanów (m.in. Riko pra-
wie bocian). Tych nieco starszych w arkana 
warsztatu animatora wprowadzali geza 
M. Toth, Claudius gentinetta i Svetlana 
Filippova. Cykl „Autoportrety twórców 
animacji” to zresztą od lat flagowa pro-
pozycja Etiudy&Animy. 

W tym roku pojawiła się też nowość – 
miejmy nadzieję, że kontynuowany w przy-
szłości – konkurs Anima.pl. Podczas gdy 
w konkursie Anima wybrane polskie 
tytuły walczą o statuetki Jabberwock- 
y’ego w gronie międzynarodowym (i zwy-
ciężają – Złoto zdobyła Paulina Ziółkow-
ska za O Matko!), Anima.pl koncentruje 
się wyłącznie na rodzimej produkcji. 
Śledzenie kolejnych bloków, do których 
zakwalifikowano 43 filmy dla dorosłych, 
ale i dla dzieci, było prawdziwą ucztą. 
Ostatecznie nagrody – statuetki Żmija – 
powędrowały do Marty Pajek, Zbigniewa 
Czapli, Andrzeja gosienieckiego i Natalii 
Krawczuk, acz mocnych propozycji było 
tu znacznie więcej. 

Rywalizacja etiud – chociaż pozostała 
nieco w cieniu animacji – także przynio-
sła zwycięstwo (Złotego Dinozaura) Pola-
kom, a konkretniej Kordianowi Kądzieli 
i jego tragikomicznym Fusom. Z kolei dzięki 
spotkaniom i dokumentom Tony’ego Pal-
mera można było lepiej poznać Leonarda 
Cohena czy scenę muzyczną końca lat 
60. Była to wyjątkowo intensywna edycja 
festiwalu, którego ukoronowaniem – poza 
nagrodami w konkursach oraz Specjal-
nym Złotym Dinozaurem dla Sławomira 
Idziaka – był przegląd 10 najlepszych tytu-
łów Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich 
Filmów Animowanych OFAFA, w wybo-
rze jego wieloletniego dyrektora i założy-
ciela Janusza Korosadowicza. Działo się!

Dagmara romanowska

aNiMacja góRą!
W roku obchodów 70-lecia polskiej 
animacji (powojennej), to właśnie ta 
forma artystycznej ekspresji zdominowała 
24. MFF Etiuda&Anima. 

Marta Pajek dziękuje z ekranu za nagrodę Złotego Żmija

Kordian Kądziela – zdobywca 
Złotego Dinozaura

Kielecki Festiwal Form Doku-
mentalnych NuRT z roku na 
rok płynie coraz żwawiej. I to 
zarówno pod względem progra-

mowym, jak i organizacyjnym. Nie uwie-
rzycie państwo, bo trudno w to uwierzyć, 
ale jednak… Na projekcjach, które rozpo-
czynały się codziennie o godzinie 9, sala 
Kieleckiego Centrum Kultury była wypeł-
niona po brzegi, a liczy sobie 714 miejsc…

NuRT cieszy się także coraz większą 
popularnością w kręgach filmowych i 
telewizyjnych dokumentalistów. W tym 
roku na kielecki festiwal zgło-
szono ponad 190 tytułów, z czego 
komisja selekcyjna dopuściła do 
konkursu 41. Triumfowali beza-
pelacyjnie Moi Rollingstonsi Jana 
Sosińskiego, fantastyczna fil-
mowa podróż do legendarnego 
koncertu, który odbył się przed 
półwieczem w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki (a dokład-
nie 13 kwietnia 1967 roku), pilo-
towana przez 17-letnią wówczas 
zakochaną w brytyjskim zespole 
Olę (dziś 67-letnia pani Aleksan-
dra nadal pozostaje wierną fanką 
zespołu, zdradzając go tylko nie-
kiedy z Metallicą). uzasadnie-
nie jury, któremu przewodziła 
Maria Malatyńska, brzmiało: 
„Muzyczna rewolucja Rolling 
Stonesów stała się kulturowym 
przełomem dla ówczesnej mło-
dzieży siermiężnego PRL-u. 
Wspaniale wykreowana boha-
terka ciepło i serdecznie mówi 
o wiecznie żywym wspomnie-
niu. Nonkonformizm okazuje 
się ponadczasowy, marzenie o 
wolności – nieprzemijające”. Pod-
czas projekcji tego filmu miałem 
dodatkową atrakcję, gdyż oglą-
dałem go w towarzystwie – i z 
emocjonalnym komentarzem 

– Andrzeja Kołodyńskiego, członka jury, 
a także… uczestnika warszawskiego kon-
certu. Oj, pofrunęły wówczas marynary…

Statuetką Srebrnego NuRT-u została 
uhonorowana Emi Buchwald, studentka 
łódzkiej Szkoły Filmowej, autorka efektow-
nej, ale i mądrej Nauki, w której obserwuje 
cierpliwym okiem kamery trudny proces 
przyswajania tytułowego wiersza Juliana 
Tuwima przez uczniów z niewielką pomocą 
ich rodziców. Ta skromna etiuda jest z jed-
nej strony fascynującą obserwacją dora-
stania rodziców i dzieci do bliskiego kon-

taktu poprzez obcowanie z poezją, z drugiej 
– dowcipnym komentarzem do naszego 
systemu edukacyjnego. A że „nauka nie 
poszła w las”, w przypadku Emi Buchwald, 
świadczy fakt, że Nauka przyniosła jej już 
ponad 20 festiwalowych laurów.

Brązowy NuRT trafił do kolekcjonera 
kieleckich nagród – grzegorza Linkow-
skiego, autora filmu Zwierzę na papierze, 
uroczego, pełnego poezji – z ciekawym 
wykorzystaniem animacji – portretu lubel-
skiego grafika Andrzeja Kota, wpisanego 
w ekspresjonistyczny obraz Lublina. Ten 

fascynujący artysta, kaligraf, 
plakacista oraz ilustrator 
książek głównym motywem 
swej twórczości uczynił kota. 
Nie doczekał niestety pre-
miery obrazu poświęconego 
swej twórczości, zmarł kilka 
tygodni przed jego ukończe-
niem, 17 lutego 2015 roku, 
w Międzynarodowy Dzień 
Kota…

NuRT narodził się przed 
23 laty, a wymyślił go – i cały 
czas sprawuje nad nim arty-
styczną pieczę – Krzysztof 
Miklaszewski, znany krakow-
sko-warszawsko-londyński 
filmowiec, pisarz, dzienni-
karz i aktor. „Mój kontestu-
jący, raczkujący przegląd stał 
się festiwalem z krwi i kości, 
przebił i przyciągnął na stałe 
nową młodą publiczność, ale 
– co najważniejsze – umoc-
nił rewolucję gatunkową pol-
skiego dokumentu” – wyznaje 
dyrektor artystyczny kielec-
kiej imprezy. Podsumuję ją 
jednym słowem – sięgając do 
zwycięskiego filmu – „satis-
faction”!

Jerzy Armata

i PofRUNęły MaRyNaRy
Wspomnienia o Rolling Stonesach, młode talenty i starzy 
mistrzowie, setki wielbicieli dokumentu na widowni – to 
wszystko w Kielcach na 23. festiwalu NURT.
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Urodził się pan 1 stycznia 1943 w Warszawie. 
Nowy rok. symboliczny moment?
Dla mnie liczyło się tylko to, że przeżyłem i udało 
się całej naszej rodzinie wyjść po powstaniu z War-

szawy, potem dostać się do obozu przejściowego w Pruszko-
wie, a następnie ruszyć do Krakowa. Ostatecznie wylądowaliśmy 
w Łodzi w domu „filmowym” i stąd być może zaczęła się moja 
zawodowa historia. Bo wychowywałem się wśród ludzi kina. 
Pamiętam przyjaciół ojca, scenarzystów, operatorów, reżyserów.

Mieszkanie rodziców przetrwało wojnę?
Nie. To była ulica Żurawia, samo centrum powstania. Nigdy tam 
nie wracałem. Myślę, że to coś, czego młodzi nigdy nie zrozu-
mieją – tamta Warszawa zniknęła, wraz z pamiątkami, fotogra-
fiami, wszystkim. Nic z tego, co było, nie istnieje. Warszawa prze-
szła takie piekło, że nie ma już powrotu to tamtych czasów, do 
korzeni. Może w powieściach romantycznych tak, ale w życiu – 
nie.

powieści czy filmy kształtują naszą wyobraźnię od najwcze-
śniejszych lat. Jaki był pierwszy film, który pan zobaczył?
Na pewno Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków. Byłem 
dzieckiem, więc strasznie przeżywałem dramat Królewny! A tak 
na serio, pierwszy film, który dobrze pamiętam to Fanfan Tuli-
pan. Wtedy na tytuły zachodnie długo się czekało. Pamiętam 
„Konfrontacje filmowe” w kinie Skarpa, gdzie żeby wejść stało się 
w wielogodzinnej kolejce. A jak pojechałem pierwszy raz do Lon-
dynu, to oczywiście poszedłem na Jamesa Bonda. Filmy o agen-
cie, który walczył z sowieckim wywiadem nie miały szansy na 
pojawienie się w Polsce.

Obudzić 
w sobie pasję

 To, czego nauczyłem się od Wajdy sprawdziło             się w pracy z innymi wielkimi reżyserami

Allan Starski

pana zawodowa droga to zasługa wpływu ojca, Ludwika 
starskiego, scenarzysty m.in. Zakazanych piosenek, czy 
tamtego domu „filmowego” w Łodzi?
Można powiedzieć, że zawsze miałem filmowego bakcyla. 
Oczywiście dom rodzinny miał na to duży wpływ. Ale do 
mojego zawodu talent i miłość do kina nie wystarczą. To pro-
fesja po części techniczna. Skończyłem Akademię Sztuk Pięk-
nych. Na początku nie bardzo mnie nawet ciągnęło do sceno-
grafii. Dziś wiem, że to zawód twórczy, ale wtedy nie byłem 
pewien, czy będzie potrafił usatysfakcjonować człowieka 
o duszy artysty. Zadziałało przeznaczenie, bo wciągnąłem się 
w to, polubiłem, i do dziś to moja pasja.

skąd decyzja o Asp?
To był naturalny wybór. Od zawsze rysowałem, zawsze mnie 
to ciekawiło, już w podstawówce, potem w ogólniaku. 

tata wspierał decyzję o wejściu w świat filmu, czy wręcz 
przeciwnie?
Nawet pomógł mi przy pierwszej produkcji. Na początku 
niewiele o tej pracy wiedziałem. Miałem większe pojęcie 
o pracy scenarzysty. Skoczyłem na głęboką wodę. Pierw-
szy tytuł to Album polski, duża epopeja wojenna. Byłem 
asystentem Haliny Dobrowolskiej, z którą następnie robi-
łem Wielką Miłość Balzaka. W tym filmie zobaczyłem, 
jakie trudne zadania stoją przed pionem scenograficznym 
i zacząłem doceniać tę pracę. Dość szybko przyszedł samo-
dzielny debiut w Chłopcach Rysia Bera. A później pojawił 
się Andrzej Wajda, który w pełni rozbudził mój entuzjazm 
do tego zawodu!
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Jedno z tych spotkań, które zmieniają życie?
Andrzej zawsze był dla mnie jak bohater filmowy. Pokolenie, 
Popiół i diament – dla mojej generacji to było kino nowator-
skie, na tle polskiej twórczości odkrywcze, wykraczające daleko 
poza komunistyczne kanony, prowokujące do dyskusji, pełne 
emocji. Spotkałem go i właściwie zaraz zaczęliśmy robić bardzo 
trudny, przynajmniej dla mnie, obraz historyczny, międzynaro-
dową koprodukcję – Smugę cienia. udało się stworzyć dekoracje 
w studiu na Chełmskiej, adaptację portu zbudowałem w Warnie, 
cześć zdjęć powstawała w Bangkoku, część w Londynie… Mocne 
uderzenie na początek. To była dla mnie duża frajda i pierwsze 
oczarowanie maestrią Andrzeja. To on opowiedział mi o wszyst-
kich tajnikach zawodu filmowego. Był prawdziwym człowiekiem 
renesansu, znał się na sztuce, jako absolwent krakowskiej ASP 
świetnie rysował. Patrzyłem na jego szkice i od razu wiedzia-
łem, o czym marzy. Ten pierwszy obraz pokazał mi, jak może 
wyglądać prawdziwy reżyser filmowy, rozpoznawalny nie tylko 
w Polsce, ale także na świecie… Praca na planie Smugi… ukazała 
mi całą magię kina i udowodniła, że naprawdę potrafi być ono 
romantyczną przygodą. 

Wasza relacja była partnerska? Wajda był już wtedy 
gwiazdą.
Miał pozycję, ale był otwarty. Żadnych kompleksów prowincji, od 
początku obcowałem ze światowcem. Obserwowałem go na roz-
mowach w londyńskim biurze produkcyjnym. Na ścianie wisiał 
plakat Popiołu i diamentu, a wszyscy patrzyli na niego jak na 
idola. Wszystko, czego nauczyłem się od Andrzeja, sprawdziło się 
w pracy z innymi wielkimi reżyserami. Nigdy potem nie miałem 
kompleksu człowieka z boku. To była fajna, filmowa przyjaźń. 
Spotkania, rozmowy o kinie wzbogacały naszą współpracę. Cała 
przyjemność pracy w kinematografii polega na tym, że się rozma-
wia nie tylko o robocie, ale i o emocjach, przeżyciach.

przyjaźnie: filmowa i pozafilmowa to dwie osobne sprawy?
Tak. Mam przyjaciół jeszcze ze szkoły ogólnokształcącej, z któ-
rymi się spotykam, z którymi łączy mnie inna więź niż z tymi, 
z którymi pracuję. Wspaniałym łącznikiem między życiem w fil-
mie i w domu jest moja żona Wiesia, z którą podzielam pasję 
zawodową, ale i miłość do życia poza tym kręgiem. W przyjaźni 
filmowej zawsze wszystkie tematy sprowadzają się do kina. Pod-
stawą jest wzajemny szacunek do tego, co robimy. Jak się z kimś 
przyjaźnię filmowo, to znaczy, że podoba mi się i imponuje twór-
czość tej osoby, a i ona musi dobrze oceniać moją pracę, bo ina-
czej to się nie klei.

tęskni pan za tymi, którzy byli długo blisko, ale już odeszli?
Chciałbym, żeby nie znikali. Żeby Andrzej cały czas tu był. Pra-
cowaliśmy razem przy czternastu filmach. Nie robiłem jego ostat-
nich obrazów, ale ciągle rozmawialiśmy. O wszystkim. Był przyja-
cielem. Bardzo odczułem jego stratę.

Mówiąc o Wajdzie, często wspomina się jego styl reżyserski. 
A czy scenograf, którego pracę często uważa się za odtwór-
czą lub ilustracyjną, też może mieć styl?
Jak najbardziej. Styl to wyciąganie z danej materii, np. ze scena-
riusza określonych emocji. Potem dzielę się tym z reżyserem, 
wymieniamy uwagi. Trochę taki ping-pong. Proponuję jakieś 

pomysły, mówię, jakbym chciał je pokazać w moich dekora-
cjach, jaką wybrałbym kompozycję, kolorystykę… Za każdym 
razem mam inne problemy. Rozpiętość produkcji, przy których 
pracowałem jest ogromna: od związanych z wiekiem XIX, przez 
obrazy wojenne, po filmy szkoły polskiej. Scenografia jest tłem 
dla aktora, podlega bardzo silnej ingerencji światła, którym 
operuje autor zdjęć. Dlatego wydaje mi się, że moja współpraca 
z reżyserem i operatorem, to jak staram się wpłynąć na ich 
pomysły, żeby realizowały się w mojej koncepcji przestrzeni – to 
właśnie mój styl. Jest mi o tyle łatwiej, że moja żona jest kostiu-
mografem, więc pracując razem, możemy wyraźniej definiować 
styl filmu. Tak było przy wielu naszych wspólnych produkcjach 
z Andrzejem.

A pan myśli obrazami?
Zdecydowanie.

i zawsze tak było?
Zawsze. Nawet w tych pierwszych śmiesznych rysunkach, które 
robiłem w szkole.

czy to wpływa na sposób, w jaki się zapamiętuje swoje 
życie, emocje, spotkania?
Trudno mi powiedzieć. Mam umysł impresyjny, ale jednocze-
śnie dosyć analityczny. Scenografia to połączenie pomysłów 
artystycznych z umiejętnością ich realizacji. W filmie olbrzy-
mią rolę odgrywa pewien rodzaj charmu, umiejętność przeko-
nania kogoś do swoich koncepcji. To szalenie ważne. Reży-
ser musi ufać, że nawet jeżeli zmieniam jego pomysły, to ze 
zrozumieniem jego stylu. Cała atmosfera dekoracji powinna 
odpowiadać emocjom, które chce przekazać reżyser, pokazu-
jąc aktora w danej scenografii.

czyli jest pan rzemieślnikiem, psychologiem i wróżką 
w jednym?

Ale też powinienem być dobrym projektantem. Zawsze to 
powtarzam adeptom tego zawodu. Mam teraz bardzo dużo 
spotkań z młodzieżą w różnych miejscach na świecie. Czę-
sto widzę w oczach młodych filmowców przerażenie, jak im 
pokazuję skomplikowane projekty dekoracji.

Że ta praca taka… konkretna?
Chyba są zaskoczeni, że scenograf musi mieć tyle technicznych 
umiejętności. No i projektowych. Moje wstępne szkice to początek 
procesu. Każdego dnia przychodzę do pracowni pełnej projektan-
tów, bo odpowiadam za wszystko, co ta pracownia tworzy. To, co 
oni rysują, to ja już też kiedyś narysowałem jako asystent, prawda? 
Muszę nie tylko to rozumieć, ale ukierunkowywać, robić korekty. 
Praca scenografa to praca w zespole. Jakość moich dekoracji 
w dużej mierze zależy od talentu i zaangażowania mojej ekipy.

Ma pan już kilka dekad doświadczenia. proszę powiedzieć, 
jak na to, o czym pan mówi, wpływa komputeryzacja?
To częste pytanie. uspokajam: w ogóle nie ma w tym żadnego 
zagrożenia. To jedno z narzędzi, bardzo potrzebne i często przeze 
mnie wykorzystywane. Komputer dominuje w grach cyfro-

Największym dla 
mnie wyróżnieniem 
była współpraca ze 
Stevenem Spielbergiem

Pianista, reż. Roman Polański

Ralph Fiennes w filmie Lista Schindlera, 
reż. Steven Spielberg
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wych, ale nie w filmach… Obraz fabularny to opowieść, która 
dzieje się w określonych, realnych przestrzeniach. I te przestrze-
nie buduję. Aktorzy na tle bluescreenu są zagubieni. Pytanie więc 
brzmi, jakie mogą być proporcje tego świata cyfrowego w sto-
sunku do realistycznej dekoracji. W filmach, które robię, pojawia 
się coraz więcej tzw. dorysówek, korekt, uzupełnień cyfrowych, 
ale to wszystko powstaje zgodnie z moją koncepcją dekoracji. Np. 
w Ranie, którą robiłem z Fatihem Akinem kilka lat temu, kręcili-
śmy zdjęcia na pustyni. gdzieś w tle pojawiało się miasto Aleppo, 
tworzone w digitalu, ale to ja musiałem zadecydować, jak ma 
wyglądać, gdzie stać. Kiedyś dominował glasspainting, domalo-
wywało się zastawki na szkle. Teraz robi to komputer, ale koncep-
cja, światło, jak to jest zakomponowane – to mój pomysł. Pierw-
sze rysunki wykonuję ja i nie na komputerze. Dopiero potem 
część tego przenosimy do komputera. To ja z reżyserem decydu-
jemy, co jest dekoracją, a co dorysówką cyfrową. Ale proces twór-
czy zawsze będzie procesem twórczym.

pracował pan przy polskich filmach za poprzedniego sys-
temu i po przełomie. Jaka to różnica? Niektórzy mają do 
tego czasu jakiś niewytłumaczalny sentyment.

Zaczął pan pracować i długo rozwijał się jako twórca 
w tamtym systemie. Jak to wpłynęło na pana karierę? 
Gdyby nie przeszłość, mieszkałby pan gdzie indziej, robił 
coś innego?
Nie mogę powiedzieć, żebym w czasie komuny cały czas siedział 
jak w dziupli i denerwował się, że muszę robić dzieła na zamó-
wienie rządowej kinematografii. Miałem na szczęście możliwość 
pracy poza Polską. Mogłem, jak część ekipy Dantona, zostać po 
filmie w Paryżu, albo podjąć współpracę z Alanem J. Pakulą, 
który zaproponował mi pracę przy Wyborze Zofii, i osiąść w uSA. 
Jednak zawsze chciałem pracować na całym świecie, ale żyć 
w Polsce. To była świadoma decyzja, a Warszawa stanowiła i sta-
nowi moją bazę. Już jako student ASP wyjeżdżałem do Anglii, 
malowałem domy, żeby mieć pieniądze na to, by potem podró-
żować po Europie. Oczywiście towarzyszyło temu wielodniowe 
wystawanie po paszport i stres, czy się ten paszport dostanie. 
Tej atmosfery lęku i napięcia się nie zapomina. Ale to w Polsce 
spotkałem wspaniałych twórców. Krzysztof Kieślowski, Janusz 
Morgenstern, Janusz Majewski, Agnieszka Holland to byli ludzie 
naprawdę otwarci na wszystkie pomysły artystyczne. Starali się 
robić i robili filmy, które mogły konkurować z najlepszymi pro-
dukcjami na świecie. Często było to okupione szalonym stresem, 
walką, wyrzeczeniami. Teraz uważam, że cały urok X Muzy to 
nie są tzw. kinematografie narodowe, a kinematografia świa-
towa. Film powinien być zrozumiały dla ludzi na całym świecie. 
Ida wydawała się obrazem kameralnym i bardzo polskim, a jest 
oglądana w wielu krajach. W swojej pracy od lat zbieram mię-
dzynarodowe ekipy współpracowników. Jak pani spojrzy na listę 
płac Pianisty albo Olivera Twista, to znajdzie tam pani nazwiska 

Oczywiście, że wtedy powstawały wspaniałe obrazy 
w kontrze do systemu, który starał się to kontrolować. Przy-
kładem są dzieła Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, 
Agnieszki Holland. Cieszę się, że z nimi pracowałem. Ale 
jestem głęboko przekonany, że tamten system nie powi-
nien nigdy istnieć. Dla wszystkich jest zdrowiej i normalniej, 
kiedy nie trzeba walczyć o farby, wymyślać, skąd wziąć gwoź-
dzie, a cenzura nie ingeruje w twórczość artystów. Jasne, że 
trudniej pracować, jak jest bieda dookoła. Ale to nie znaczy, 
że nie można. Trzeba zrobić film i to tak, jak go sobie czło-
wiek wyobraził. Dziś jest łatwiej się ubrać w dobre ciuchy, 
ale kiedyś polskie dziewczyny też ładnie wyglądały, rozu-
mie pani, co mam na myśli? Jak robiliśmy Miłość w Niem-
czech Andrzeja Wajdy w Szwajcarii, zapytał mnie tamtejszy 
dziennikarz: „Jak się panu pracuje tutaj, na Zachodzie, czy 
ma pan podobne problemy do tych w pracy w komunistycz-
nym kraju?”. Odpowiedziałem, że jeżeli się pracuje z takim 
reżyserem jak Andrzej Wajda, to artystycznie ta współpraca 
wygląda tak samo. W Polsce mogę mieć jedynie problemy 
z gwoździami. Co zabawne, przez tę wypowiedź miałem 
potem w kraju dosyć duże nieprzyjemności.

właściwie z całej Europy. Na tym polega urok tej pracy, że się nie 
zamykamy w swoich lokalnych środowiskach. Pracuję z ludźmi, 
których rozumiem, cenię, którzy są wspaniali w swoim zawodzie. 
Całe moje życie filmowe było fascynacją poznawania nowych 
twórców, innych sposobów budowy dekoracji, projektowania.

Jak pan wspomina zmiany w branży, które nastąpiły po 
powołaniu pisF-u w 2005 roku?
To był fantastyczny czas. Moment, kiedy produkcja szarpnęła 
do przodu, uporządkowało się finansowanie, które wyszło poza 
domenę państwową. Do gry weszli dystrybutorzy, właściciele kin. 
To pozwoliło uniezależnić się od dyktatu państwowego, zawsze 
podążającego w stronę takiego kina, które państwo uważa za uży-
teczne. Oczywiście budżety wciąż są za małe…

Ale system podziału dotacji wydaje się być dość przejrzysty.
Panuje praktyka, że się dzieli mniej więcej po równo. A ja chciał-
bym, żeby były filmy, które dostają dużo większą porcję. Nie dla-
tego, że są zamówione przez ministerstwo kultury, ale dlatego, że 
jest projekt ważniejszy, ciekawszy, mający szansę na międzynaro-
dowy oddźwięk…

A to nie casus Bitwy pod Wiedniem?
No właśnie… Tutaj niestety nie mam argumentów (śmiech). Dla-
tego uważam, że silne koprodukcje i międzynarodowa obsada to 
mógłby być ten klucz. Trzy kolory… – to były filmy, gdzie zaist-
nieli aktorzy francuscy i polscy. To może nie były wielkie produk-
cje, ale światowe. Kino europejskie podbiło świat! Bardziej niż 
dzisiaj.

W moim zawodzie talent i miłość do kina  
nie wystarczą. To profesja po części techniczna

Fatih Akin i Allan Starski 
na planie filmu Rana

Allan Starski i Steven Spielberg 
na planie filmu Lista Schindlera
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Jak się pan odnajduje w trwającej już jakiś czas dyskusji 
na temat tego, czy sztuka powinna służyć „narodowym” 
celom?
W ogóle nie biorę w tym udziału. Staram się pracować z praw-
dziwie wolnymi artystami. Tak rozumiem sztukę: jak pracuję 
z jakimś reżyserem, to wierzę, że motorem jest zrobienie filmu 
o problemach, które nas pasjonują. Zresztą nigdy nie realizowa-
łem projektów na zamówienie. Jak miałem podejrzenie, że obraz 
jest robiony pod tezę, zamówiony czy ograniczony przez poli-
tyczne pomysły, dyrektywy – to odmawiałem.

Wielu filmowców bierze udział w rozmaitych marszach, 
wypowiada się w mediach na temat polityki. pan trzyma się 
z boku. to świadoma decyzja?

Tak. Zawodowo występuję w wielu miejscach, mam spotka-
nia, prowadzę warsztaty. Ale swoje życie prywatne traktuję jako 
coś osobistego, podobnie jak opinie na temat tego, co się wokół 
dzieje. Dzielę się nimi z żoną, przyjaciółmi i tyle. Nie zajmuję 
publicznie stanowiska w sprawie Weinsteina czy innych tego typu 
wydarzeń, bo uważam, że to nie jest moja rola. Jeśli chodzę na 
demonstracje, to jako obywatel, prywatnie. Nie odbieram prawa 
zabierania głosu w ważnych sprawach. Wielu moich przyjaciół, 
choćby kiedyś Andrzej Wajda, a teraz Agnieszka Holland wypo-
wiadają się na wiele tematów, i ja ich za to podziwiam, z przy-
jemnością czytam ich wywiady i czekam na ich głos. Po pro-
stu sam nie czuję tego „drive’u”, żeby być sędzią, głosem narodu 
czy sumienia. Odpowiadam za swoją pracę i za swoją postawę. 
Chciałbym, żeby ludzie rozmawiali o moich scenografiach. 
Bo poprzez projekty, które realizuję – jak Pokłosie czy obrazy 
z Andrzejem – staram się dać świadectwo mojemu światopoglą-
dowi. Filmy to moja wizytówka.

czy to ma dla pana znaczenie, że niektóre tytuły, które pan 
robi jako scenograf, są panu bliższe, a niektóre mniej?
Poza tym, że jestem scenografem, to obracam się w środowi-
sku, bywam w jury polskich i europejskich festiwali, i często boli 
mnie, że tak trudno jest wydobyć z puli film znaczący scenogra-
ficznie. Oczywiście wielokrotnie dowodziłem, że umiem zaadap-
tować i znaleźć ciekawe obiekty. Ale ciągle wierzę, że praca sce-
nografa to praca człowieka, który wykreowuje nieistniejący świat, 
który ma satysfakcję z tego, że na łące czeskiego Barrandova 
powstaje XIX-wieczny Londyn. Dlatego bliższe mi są oczywi-

ale równocześnie to obraz, który otworzył mi kontakt ze wszyst-
kimi filmowcami na świecie. Nie spotkałem dotąd nikogo, kto 
by nie kojarzył Listy… ze Spielbergiem. 

czy na pana liście współpracowników brakuje jakiegoś 
nazwiska? Miał pan z kimś pracować i nie wyszło?
O, to teraz całkiem niedawno była taka sytuacja. W ubiegłym 
roku jesień spędziłem w Wenecji, przygotowując film Across the 
River into the Trees na podstawie noweli Hemingwaya (pol. Za 
rzekę, w cień drzew – przyp. red.), wystawianej m.in. w warszaw-
skim teatrze Ateneum. Jest jesień 1947 roku, powojenna Wene-
cja, podstarzały pułkownik armii amerykańskiej zakochuje się 
w weneckiej contessie. Propozycję współpracy złożył mi Mar-
tin Campbell, reżyser m.in. Casino Royale i GoldenEye. Miał 
wspaniały pomysł i świetną obsadę na nieco bardziej kameralny 
projekt. Niestety, producenci zawalili ten film. Tego bardzo mi 
szkoda.

to by tłumaczyło pewną lukę w pana zawodowym cV, 
w którym jako ostatni projekt widnieje Rana Fatiha Akina 
z 2014 roku.
Robię nie tylko filmy. Pracuję dużo w teatrze, projektowałem 
w Łodzi spektakl o Zakazanych piosenkach, zajmuję się też reali-
zacjami architektonicznymi w Warszawie, jak m.in. Hotel Saski; 
teraz przygotowuję projekt budynków na Chmielnej. Szykuję 
też scenografię do bardzo ciekawego projektu The Coldest Play. 
Za kamerą debiutujący w fabule Łukasz Kośmicki, a na ekranie 
m.in. William Hurt i Robert Więckiewicz. To produkowany przez 

ście te obrazy, w których miałem szansę zbudować duże dekora-
cje. Takimi tytułami są Oliver Twist albo Pianista. Akurat Roman 
Polański dobrze się czuje w budowanych dekoracjach, chce ich 
i je docenia. Moje dobre wspomnienia, czy filmy które cenię, są 
też w dużym stopniu zależne od dobrej współpracy z reżyserami. 
Właściwie przez całe życie tak mi się udawało pracować. W więk-
szości przyjmuję propozycje nie dlatego, że jestem zachwycony 
scenariuszem, tylko dlatego, że cenię dorobek reżyserów, z któ-
rymi mam pracować. Studenci często mnie pytają, dlaczego zro-
biłem tytuł Hannibal. Po drugiej stronie maski, że to takie nie 
po mojej linii… Rzeczywiście, horror to nie jest moja broszka. 
Ale robiłem go z Peterem Webberem, który zrealizował przed-
tem Dziewczynę z perłą. Tym mnie zachwycił! Pomyślałem sobie, 
że skoro Webber zrobił tak ciekawy plastycznie obraz, to będzie 
otwarty na moje pomysły i pozwoli zbudować dekoracje, które 
chciałbym wykreować w takim filmie. No i do tego szansa współ-
pracy z legendą kina Dino De Laurentiisem!

A jak doszło do współpracy z Władysławem pasikowskim 
przy Pokłosiu?
Jego kino do mnie trafia. Lubię dobre, dramaturgicznie ciekawe, 
scenariusze. To wyniosłem z domu. Pasikowskiego cenię właśnie 
za to, że umie opowiadać. Ale to nie wszystko. Tematyka też była 
szalenie istotna. Dlaczego ceniłem pracę w Człowieku z marmuru 
czy Człowieku z żelaza? Bo w tamtym czasie ich temat wydał mi 
się ważny. Pracowałem z ogromną, pozytywną emocją. uważa-
łem, że takie obrazy muszą powstać i chciałem w nich uczestni-
czyć. Tak samo było z Pasikowskim. Do tego w tym samym filmie 
autorem zdjęć był Paweł Edelman. uwielbiam współpracować 
z operatorami, z którymi mam dobry kontakt. 

czy jak już się posiada Oscara, to potem człowiek ma taką 
myśl w tyle głowy, że musi być następny? czy to jest kwan-
tyfikator, cel, czy nie?
Nie znam kolekcjonerów Oscarów. Ludzie starają się robić jak 
najlepsze filmy, ja też. To, że dostałem Oscara, jest fantastyczne, to 
taki bonus, prawda? Ale nie jest tak, że jak się zaczyna pracować 
przy danym projekcie, to pada hasło: robimy film na Oscara. Jeśli 
tak, to już wiem, że nie ma sensu takiego obrazu robić.

role się podobno tak pisze: „pod komisję”.
Może jestem do tej pory naiwny, bo ciągle myślę, że równie 
dobrze można by grać na loterii. Jasne, można coś napisać pod 
jury, tak sobie myślę, które składa się z ośmiu czy dwunastu 
ludzi, albo pod konkretny festiwal, bo wiadomo, że preferuje 
bardziej takie filmy, a nie inne… Natomiast członków Akade-
mii jest sześć tysięcy. I czy tak można pod sześć tysięcy sobie 
coś zaprojektować? Nie wiem… Zewsząd słychać opowieści, 
że to jest kontrolowane przez przemysł amerykański, a jakby 
pani zobaczyła, kto należy do tych sześciu tysięcy, to właściwie 
olbrzymia część członków Akademii nie jest Amerykanami. 
To Europejczycy, którzy albo przenieśli się do Stanów, albo 
zrobili na tyle interesujące dzieła, że zdobyli Oscary i zostali 
przyjęci do Akademii. Tak czy inaczej – dla mnie największym 
wyróżnieniem była współpraca ze Stevenem Spielbergiem. Bez 
względu na to, co kto powie, jak będzie analizował obrazy Ste-
vena – to jeden z największych żyjących reżyserów. Zrobienie 
z nim Listy Schindlera było dla mnie fantastycznym przeżyciem, 

Watchout Productions (Sztuka Kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej, Bogowie) „political fiction” (historia radziecko-ame-
rykańskiego meczu szachowego w warszawskim Pałacu Kultury 
i Nauki w 1962 roku – przyp. red.). Przerwy w CV są jakoś wpi-
sane w los filmowca. Niektóre projekty nie dochodzą do skutku 
po długich przygotowaniach. Inne udaje się sfinalizować, ale efekt 
rozczarowuje. Np. Rana była dla mnie intrygującym wyzwa-
niem, zajęła mi dwa lata, była bardzo ciężka scenograficznie, ale 
nie odbiła się wielkim echem, nie poszła w świat. Tak bywa. Fatih 
Akin po sukcesie ostatniego tytułu, W ułamku sekundy, znowu 
chce zrobić duży obraz historyczny i już się do mnie zwrócił 
z prośbą o pomoc. Planujemy zdjęcia w przyszłym roku. A tak 
w ogóle, to mówiliśmy wcześniej o nagrodach – to tu jest wła-
śnie ból scenografa: że nie może dostać wyróżnienia za najlep-
szą nawet scenografię w słabszym filmie. Przy takich laurach, jak 
Oscar czy Cezar to się prawie nigdy nie zdarza. Proszę pomyśleć, 
ile powstało genialnych scenografii do wysokobudżetowych pro-
dukcji, które krytycy później lekceważą…

cały czas ma pan silną motywację do pracy? Nie ma pan 
ochoty zwyczajnie odpocząć? 
Nie oszukujmy się, robię teraz o wiele mniej niż kiedyś. Już nie 
czuję takiego łapczywego głodu, szukam projektów, które sprawią 
mi przyjemność. Wybieram wolniejsze tempo także ze wzglę-
dów rodzinnych. Już mnie nie ciągnie do produkcji realizowa-
nych w wielkim świecie, z plenerami w wielu krajach. Miałem 
ostatnio propozycję dużego projektu rozgrywającego się w trzech 
stanach uSA. Odmówiłem. Scenograf, żeby się dobrze do cze-

Zawsze chciałem 
pracować na całym 
świecie, ale żyć 
w Polsce

Allan Starski i Andrzej Wajda 
na planie filmu Pan Tadeusz
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goś takiego przygotować, musi poświecić pięć, sześć miesięcy, 
plus okres zdjęciowy. Trzeba otworzyć nowy dom, przeprowadzić 
się… Mnie się wciąż chce, ale tylko, jak mnie coś poderwie, obu-
dzi we mnie pasję. Teraz takie emocje wywołuje we mnie właśnie 
The Coldest Play.

A wciąż lubi pan oglądać filmy jako widz?
Jestem wielkim fanem kina. Często, jak mi się coś podoba, to się 
zapalam i wręcz denerwuję, jeśli ktoś ma inne zdanie. Podchodzę 
do filmów szalenie emocjonalnie. Szczególnie do tych dobrych.

chciałby pan pracować więcej w polsce?
Tak, ale mój problem polega na tym, że chcę robić filmy 
w podobny sposób, jak to się realizuje na świecie. Stan-

dard jest taki sam, ale nie ma właściwych pieniędzy. Nie 
mówię o swojej gaży, a budżecie pozwalającym na wybudo-
wanie dekoracji i uniknięciu kręcenia jednej sceny w pię-
ciu różnych, trudnych lokalizacjach. Stawiam producentom 
wymagania, które są czasem trudne do spełnienia. Mnie się 
wydaje, że jak każdy mniejszy kraj, powinniśmy postawić na 
koprodukcje.

Wydaje mi się, że angażujemy się w sporo koprodukcji, 
ale to projekty nisko- lub średniobudżetowe…
…bardzo szybko kręcone, bez większych przygotowań, czyli 
trochę przeciwne temu, co ja bym chciał…

Z pobytów na festiwalach wynoszę wrażenie, że teraz 
dwadzieścia dni zdjęciowych to norma.
No właśnie. I to jest coś, co słabo rozumiem, muszę przy-
znać. Nie mówię, że każdy film ma być kręcony jak Oliver 
Twist, dziewięćdziesiąt parę dni… Ale pamiętam starsze pol-
skie tytuły, do których zdjęcia trwały czterdzieści pięć, sześć 
dni, a nie połowę tego. To jest jedna z przyczyn mojej rzadszej 
pracy. Z jednej strony nie chcę robić takich typowo komercyj-
nych projektów, a z drugiej, te filmy, które mnie interesują nie 
dysponują możliwościami budżetowymi.

Gra pan jeszcze w hokeja?
Już nie, ale wciąż jeżdżę na łyżwach. Kilka dni temu byłem 
na Torwarze. Bardzo to lubię. Relaksuje mnie to, ale też daje 
pewną satysfakcję. Podobną trochę do tej zawodowej.

prześciga pan na torze młodych „szczypiorów”?
Czasem tak. Bo ja na tych łyżwach ciągle nieźle jeżdżę. Szybko 
i chyba zręcznie. Zawsze lubiłem współzawodniczyć. Jak staję 
na łyżwach i wiem, że mogę pojechać lepiej od niejednego 
trzydziestolatka, to mam z tego radość. 

Dominuje romantyczna wizja filmowca z papierosem  
à la Godard, a tymczasem kondycja jest u twórcy ważna!
Czasami wręcz kluczowa! Rozmawiałem z jednym reżyserem 
amerykańskim o operatorach. I on mi mówi: „Wiesz, dużo jest 
teraz świetnych, ale najlepsi będą ci, co będą najdłużej zdrowi”. 
I ma rację. Na planie trzeba nieustannie biegać, coś popra-
wiać, patrzeć przez kamerę. Myśmy w tej Wenecji z Martinem 
Campbellem, moim równolatkiem, codziennie przemierzali 
kilometry na piechotę. I to w niezłym tempie. W tej pracy 
trzeba mieć formę. Andrzej też wyznawał tę zasadę. Opowiem 
pani anegdotę. Po naszej współpracy w Dantonie Wajda zaczął 
przygotowania do Miłości w Niemczech z innym scenografem. 
Któregoś dnia zadzwonił do mnie i mówi: „Allan, musisz do 
mnie przyjechać”. „Co się stało?” – pytam. – „Ja już z nim nie 
mogę! On tak wolno chodzi!”.

Poprzez filmy, które realizuję, staram się 
dać świadectwo mojemu światopoglądowi

Roman Polański i Allan 
Starski na planie filmu 
Pianista
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PolsKa
Magia śWiąt
Boże Narodzenie to niewyczerpany temat dla kina. 
I to zarówno w kontekście radosno-bajkowym, jak 
i smutno-nostalgicznym. Polscy filmowcy wiedzą, 
że święta dają moc pozytywnej przemiany bohatera.
rafał christ
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Czekający na pierwszą gwiazd-
kę generał siedzi samotnie przy 
stole, pochylając się nad pustym 
talerzem. Na poziomie skojarze-

niowym oficer wygląda niczym postać 
z obrazu Jacka Malczewskiego „Wigilia na 
Syberii”. Jakże pięknie w tym krótkim uję-
ciu pokazano powtarzalność dziejów Pola-
ków walczących o wolność. Bo fabularnie 
bohater jest jeńcem katyńskim i spędza 
ten ważny wieczór z dala od najbliższych, 
skupiony na własnym bólu, podobnie jak 
sylwetki na wspomnianym płótnie. Tysią-
ce osadzonych z nim osób oczekuje jego 
przemówienia, które swój koniec będzie 
miało w pozbawionym nadziei wspólnym 
wykonaniu kolędy „Bóg się rodzi”. Trud-
no o bardziej przerażającą wizję Bożego 
Narodzenia niż właśnie ta, zaprezento-
wana przez Andrzeja Wajdę, w Katyniu 
z 2007 roku. 

Reżyser uzyskał wzruszający efekt po-
przez odniesienie do pamięci narodowej, 
nawiązanie do innych dzieł sztuki czy też 
polskiej kultury. Żadne inne święta nie 
zajmują tak szczególnego miejsca w ser-
cach rodaków. Boże Narodzenie budzi 
jednoznaczne skojarzenia. Pozbawione 
chociaż jednej cząstki tradycji, wywołuje 
u odbiorcy negatywne emocje. Z drugiej 
strony zaprezentowane z każdym ważnym 
dla Polaków atrybutem, będzie jawiło się 
w zbiorowej wyobraźni jako okres magicz-
ny, w którym wszystko może się zdarzyć.

„mikołaju? jesteś 
tutaj?” – artur ratuje 
GWiazdkę
Prezentowanie wypaczonego 
obrazu świąt i kolacji wigilij-
nej popularne było w PRL-u. 
Służyło filmowcom do uwy-
datnienia poważnego tonu 
narracji i cierpienia postaci, 
nieraz symbolizującego bo-
lączki wszystkich mieszkań-
ców naszego państwa. Nastroje 
społeczne i sytuację polityczną 
panującą w kraju pokazał Le-
szek Wosiewicz, wykorzystując 
nieobecność jednego krewnego 
w czasie Bożego Narodzenia w Wigilii ’81 
z 1982 roku. Trzy kobiety, Anna, Paulina 
i Maria, czekają na przybycie zaginione-
go wkrótce po ogłoszeniu stanu wojenne-
go Witka – męża, syna i zięcia. Nadzieja 
na jego przybycie miesza się z nadzieją na 
wyzwolenie Polski. W filmie nie brakuje 
bezpośrednich odniesień do aktualnych 

bohaterowie próbują wyzbyć się poczucia 
braku i choć nie zawsze kończy się to hap-
py endem, opowieści zwykle utrzymane są 
w lekkim tonie. Świetnie pokazują to Jerzy 
Stefan Stawiński i Helena Amiradżibi-Sta-
wińska w Przedświątecznym wieczorze z 1966 
roku. Andrzej Zapała wyrusza w podróż 
tropem tajemniczej Ewy. Jego nocna wy-
cieczka pełna jest niecodziennych sytuacji. 

wydarzeń. W pokojach wiszą plakaty So-
lidarności, a w tle słychać przemówienie 
Lecha Wałęsy. Sytuacja bohaterek staje się 
metaforą oczekiwania całego narodu liczą-
cego na rychłe zakończenie socjalistycznych 
rządów. Dopóki w oknach palą się świece, 
można liczyć na powrót bliskiego uosabia-
jącego upragnioną wolność. 

Czuwanie przy wigilijnym stole i nadzieja 
na przyjście Witka to jak czekanie na godo-
ta. Nieobecność krewnego w ten wyjątkowy 

wieczór podkreśla, że rodzina 
jest jak maszyna i nieobecność 
jednej osoby czyni ją niefunk-
cjonalną. Chociaż kobiety znają 
się bardzo dobrze, nie potrafią 
ze sobą rozmawiać, przez co 
nieraz zapada krępująca cisza. 
Zagubione, pozbawione celu, 
pałętają się po mieszkaniu, szu-
kając zajęcia. 

Trzeba jednak uważać, cze-
go sobie życzymy, bo czasem 
przybycie dawno niewidzianej 
osoby może być początkiem 

tragedii. Boże Narodzenie często jest okre-
sem rozliczeń z własnym życiem i mijającym 
rokiem. Filmowcy lubią dawać wyraz starej 
prawdzie, że z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciach. Zwrócił na to uwagę Piotr 
Domalewski w swojej nagrodzonej Złotym 
Lwem Cichej Nocy z 2017 roku. grany przez 
Dawida Ogrodnika Adam przyjeżdża z Ho-

Choć idealna partnerka istnieje tylko w je-
go wyobraźni, bohater głęboko wierzy w jej 
odnalezienie i zapomina o wcześniejszych 
zobowiązaniach. Magiczna atmosfera świąt 
usprawiedliwia wszelkie absurdy w rozumo-
waniu protagonisty. umiejscowienie historii 
w tym szczególnym czasie uwiarygodnia ją.

Wszyscy wymienieni bohaterowie liczą 
na zmianę swojej sytuacji materialnej czy 

landii na Wigilię. Wraca do najbliższych, 
nie tyle kierowany tęsknotą, ale żeby móc 
sprzedać dom swojego dziadka. W mia-
rę rozwoju akcji spirala tajemnic i żalów 
nakręca się. Każdy z krewnych ma coś do 
ukrycia, przez co świąteczna kolacja oka-
zuje się katastrofą. 

Działaniami bohaterów kieruje chęć za-
robienia pieniędzy i w tym celu opuszczają 
rodzinny dom, wyjeżdżają za granicę, albo 
planują w przyszłości rozkręcić własny biz-
nes. u reżysera krewni zebrani przy wigilij-
nym stole symbolizują cały naród. Skłóco-
ny, trapiony problemami i ciągłą pogonią 
za dobrami doczesnymi. Dochodzi nawet 
do bratobójczej walki. Domalewski swoje 
postaci czyni archetypami mieszkańców na-
szego kraju i każdy odnajdzie tu coś znajo-
mego. Twórca rozbiera na czynniki pierwsze 
polską rzeczywistość, a wypaczony obraz 
Bożego Narodzenia współgra z tematem 
opowieści, uwydatniając dramat poszcze-
gólnych osób. 

„to nazyWasz szczęśliWą 
rodziną? Po co nam tyle 
dzieci?” – to WsPaniałe 
życie
Święta to jednak przede wszystkim czas ra-
dości i cudów. Dlatego o wiele częściej niż 
na problemach narodowych i społecznych 
twórcy wolą skupiać się na konwencjach 
gatunkowych. W filmach rozrywkowych 

rodzinnej w okresie Bożego Narodzenia. 
I choć mają nadzieję na coś niemożliwego, 
trudno zarzucić im naiwność czy głupotę. 
Jak pokazują inne produkcje, świąteczna 
magia ma szansę zaistnieć tylko, jeśli ro-
dzina będzie pełna, a krewni nauczą się 
cieszyć z tego, co posiadają i poczują ze 
sobą prawdziwą więź. Zaprezentował to 
między innymi Janusz Kamiński w Hani 
z 2007 roku. Tytułową bohaterką nie jest 
kobieta, lecz… choinka będąca najlepszą 
przyjaciółką mieszkającego w domu dziec-
ka Kacpra. Na czas Bożego Narodzenia 
chłopca przygarnia pod swój dach młode 
małżeństwo. I chociaż początkowo męż-
czyzna nie kryje niezadowolenia, w końcu 
jednak zaakceptuje podopiecznego. Pod 
wpływem miłości, jaką został otoczony 
chłopiec, czyli dopiero, gdy cyniczny pra-
coholik zaczyna doceniać wartości rodzin-
ne, spełnia się bożonarodzeniowy cud – 
sierota unosi się w powietrzu.

„…nie tylko taka osoba 
istnieje, ale jestem tutaj, 
aby to udoWodnić” – cud 
na 34. ulicy
Za sprawą zmiany w podejściu Wojtka po-
kazano inny bardzo ważny aspekt świąt, 
czyli wewnętrzną przemianę. Najbardziej 
spektakularne, często graniczące z cudem 
metamorfozy zdarzają się właśnie w okresie 
Bożego Narodzenia. Dobrym przykładem 

teMAt NUMerU

Główne świą-
teczne motywy 
to docenienie 

rodziny, wyba-
czenie złych 
uczynków, 
przemiana 

wewnętrzna 
bohatera

Tomasz Karolak i Stanisława Celińska w filmie 
Listy do M. 3, reż. Tomasz Konecki

Maciej Stolarczyk w filmie Hania, 
reż. Janusz Kamiński

Niespotykanie spokojny człowiek, 
reż. Stanisław Bareja 
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jest nieuczciwy księgowy ze Świątecznej 
przygody Dariusza Zawiślaka z 2000 roku, 
na którego okradany pracodawca nasyła 
zabójców. W wyniku wielu zabawnych 
zbiegów okoliczności (i z pomocą misty-
ki) bohater nie tylko ratuje dom dziecka, 
ale też zaczyna rozumieć, że pieniądze nie 
są najważniejsze. 

Ponieważ w Boże Narodzenie każdy za-
sługuje na przebaczenie za dawne grzechy 
i magicznie zmienia swoje nastawienie do 
życia, bohaterami filmów o świętach czę-
sto zostają przestępcy i osoby zmagające 
się z nałogami. Niejeden złodziej czy al-
koholik w historii naszej kinematografii, 
za sprawą odpowiednich czynników, od-
nalazł w sobie cząstkę dobra i zyskał sym-
patię widzów. 

Bohaterami należącego do cyklu „Święta 
polskie” filmu telewizyjnego Noc świętego 
Mikołaja Janusza Kondratiuka jest para 
kryminalistów. Otrzymują oni przepust-
kę, aby w przebraniach świętego Mikołaja 
i anioła wręczyć prezenty sierotom z domu 
dziecka. I choć z początku intencje jednego 
z nich nie są do końca czyste, ostatecznie 
wykorzystuje on swoje zdolności, aby tym 
najbardziej potrzebującym pomóc poczuć 
magię świąt. Jako że cel uświęca środki,  nie 
brakuje tu kradzieży, kłamstw, manipula-
cji i bójek. Protagoniści wiedzą, że za ta-
kie zachowanie czeka ich surowa kara, ale 
to nie ma znaczenia. Najważniejsze, aby 
najmłodsi otrzymali jak najlepsze zabaw-
ki. W scenariuszu Kondratiuka i grzego-
rza Łoszewskiego wyeksponowano egoizm 
i zdolności manipulatorskie Lucka. gra-
ny przez Zbigniewa Buczkowskiego kry-
minalista, chcąc wykonać powierzone mu 
zadanie, przestaje myśleć o sobie. Podob-
nie dzieje się u Krzysztofa gradowskiego 
w krótkometrażowym Świętym Mikołaju 
pilnie poszukiwanym z 1974. Marek Wal-
czewski wciela się w złodzieja, który ucie-
kając z łupem, trafia do domu dziecka jako 
święty Mikołaj. Odda zrabowane fanty sie-
rotom, ale bynajmniej nie będzie mu z tego 
powodu przykro. Co więcej, gest ten praw-
dopodobnie uratuje go przed więzieniem.

Być może najbardziej spektakularna 
przemiana miała miejsce w Żółtym sza-

noweli. W czasie Bożego Narodzenia jej 
głównego bohatera odwiedzają trzy duchy. 
Pierwszy z nich – duch minionych świąt – 
ma wywołać w skąpcu poczucie braku, po-
kazując Scrooge ’owi, co utracił, rezygnując 
z utrzymywania relacji z najbliższymi. Dru-
gi – duch teraźniejszych świąt – ma uświa-
domić mu, że w tym szczególnym okresie to 
nie pieniądze są najważniejsze, ale rodzina. 
Trzeci – duch przyszłych świąt – unaocz-
nia mu potrzebę wewnętrznej przemiany. 
Czerpiąc nauki z każdej wizyty, Ebenezer 
przechodzi w końcu metamorfozę. Kiedy 
już zrozumie błędy w swoim podejściu do 
Bożego Narodzenia, zaczyna czuć magię 
tego okresu i porzuca dotychczasowe życie. 

W 2000 roku do tematu zupełnie inaczej 
podszedł Piotr Mularuk, który postanowił 
uwspółcześnić dzieło Dickensa, tworząc pro-
dukcję telewizyjną. W Nieznanej opowieści 
wigilijnej skąpcem niedoceniającym wagi 
świąt jest kreowany przez Piotra Machalicę 
Skrudziak. Pragnie on zburzyć dom dziecka 
siostry Hortensji i postawić w jego miejsce 
stację benzynową. Bezdusznemu bohaterowi 
istotę Bożego Narodzenia pokazuje jeden, 
obdarzony niezwykłymi mocami, człowiek. 
Wzorem duchów najpierw wywołuje w nim 
poczucie braku, potem prezentuje znaczenie 
więzów rodzinnych, żeby na koniec obudzić 
w nim potrzebę przemiany.

„to mój dom. muszę Go 
bronić!” – kevin sam 
W domu
W każdej z ekranizacji „Opowieści wigilij-
nej” mamy do czynienia z kompilacją naj-
ważniejszych elementów narracji dotyczą-
cych Bożego Narodzenia. Podobnie dzieje 
się w przypadku o wiele nowszych i może 
nawet bardziej aktualnych świątecznych hi-
tów, czyli trylogii Listów do M. Już w pierw-
szej części z 2011 roku Mitja Okorn zawarł 
wszystkie evergreeny świątecznych filmów 
w jednej produkcji, prowadząc równole-
gle historie dotyczące różnych osób. Posia-
dający wątpliwy kodeks etyczny Melchior, 
za sprawą chłopca z patologicznej rodziny, 
który ukradnie mu komórkę, poczuje ma-
gię i przejdzie przemianę. W innym wątku 
bohaterowie odczuwający brak czegoś waż-
nego, przygarną pod swój dach dziewczynkę 
z domu dziecka, dzięki czemu ich rodzina 
stanie się pełna.

Narracja została żywcem wyjęta z To wła-
śnie miłość Richarda Curtisa z 2003. I tym 
razem korzystanie z zachodniego wzorca 
okazało się strzałem w dziesiątkę. Od swo-
jego powstania Listy do M. co roku zyskują 

liku Janusza Morgensterna z 2000 roku. 
Kreowany przez Janusza gajosa bohater, 
po wielu nieprzyjemnych perypetiach, 
właśnie w czasie świąt postanawia skoń-
czyć z nałogowym piciem i z uśmiechem 
na ustach opuszcza rodzinny dom. Nieza-
leżnie jednak od wyrazistości metamor-
foz, większość tego typu historii kończy 
się przynajmniej pozornym happy endem. 
Opowieści mają swój finał, kiedy nawet 
najgorsi kryminaliści i alkoholicy, poprzez 

nową rzeszę fanów. Film zawdzięcza swoją 
popularność telewizyjnym powtórkom i ko-
lejnym sequelom powstałym w 2015 i 2017 
roku. Wyjęci z jakby się wydawało zupełnie 
różnych bajek bohaterowie, szybko zdoby-
li sympatię widzów, którzy dali się ponieść 
świątecznej magii.

Wspomniane i pozostałe postaci z pro-
dukcji są w pewnym stopniu życiowymi 
rozbitkami, a ich sytuacja podczas jednych 
świąt pod wpływem różnych czynników 
odwraca się do góry nogami. Każda z pro-
wadzonych równolegle narracji zamyka się 
w konwencji współczesnej świątecznej baśni 
z happy endem. Dzięki temu najbardziej 
absurdalne zbiegi okoliczności sprawiają 
wrażenie wiarygodnych. Reżyserzy po-
szczególnych części, korzystając z gatun-
kowej konwencji, snują opowieści o tym, 
co w świętach najważniejsze, tworząc ich 
kompletne obrazy.

„nienaWidzę tych śWiąt! 
Psia duPa!” – listy do m. 2
I chociaż Boże Narodzenie to czas magiczny, 
a twórcy posługując się świąteczną narracją, 
lubią serwować widzom lekkie i przyjemne 
opowieści, nie znaczy to, że nie pozwalają 
sobie na odrobinę uszczypliwości. Nieraz 
wykorzystują Wigilię, aby wypunktować 

 Witold Giersz

Z polskich filmów o tematyce bożona-
rodzeniowej przychodzi mi na myśl 

Cicha Noc Piotra Domalewskiego. Same 
święta są tu tylko pretekstem, by poka-
zać wzajemne relacje członków rodziny, 
pretensje, głęboko skrywane uczucia. Do-
malewski w przenikliwy sposób przedsta-
wia uwikłania ludzi połączonych więzami 
krwi, a jednocześnie drastycznie różnią-
cych się w ocenie tych samych sytuacji. 

chociażby chwilową zmianę swojego po-
stępowania czują się spełnieni i szczęśliwi. 

„tak! tak! lubię śWięta! 
kocham śWięta!” – 
decydująca noc
Każdy z powyższych motywów, czyli poczu-
cie braku, docenienie wartości rodzinnych 
i cudowną przemianę, znajdziemy w naj-
bardziej znanym dziele literackim dotyczą-
cym świąt – „Opowieści wigilijnej” Karola 
Dickensa. Łączy ona w sobie wszystkie ele-
menty, jakie na przestrzeni lat pojawiały się 
na świecie w filmach traktujących o Bożym 
Narodzeniu. W polskiej kinematografii no-
wela Dickensa została kilkukrotnie zekrani-
zowana przez rozmaitych reżyserów. W kla-
sycznej odsłonie można było ją zobaczyć 
w spektaklu Teatru Telewizji. Ebenezera 
Scrooge ’a w 1958 roku u Michała Bogusław-
skiego wykreował sam gustaw Holoubek. 
W nowszej odsłonie z 1993 w główną rolę 
wcielił się Władysław Kowalski, a za realizację 
spektaklu odpowiadał Robert gliński. Aby 
podkreślić świąteczny nastrój, reżyser wplótł 
w narrację, wykonywane przez znanych ak-
torów, piosenki. Niemniej, obaj twórcy by-
li dość konserwatywni i wierni oryginało-
wi, próbując oddać klimat dickensowskiej 

o UlUBioNych PolsKich 
filMach o BożyM NaRodZENiU, 
o PojEdyNcZych scENach lUB 
śWiątEcZNych sKojaRZENiach 
MóWią tWóRcy i KRytycy:

Nasi filmowcy hołdują rodzimym 
tradycjom, jednocześnie tworząc nowe

narodowe przywary. W 1975 roku zrobił 
tak Stanisław Bareja, niekwestionowany 
mistrz satyry. W Niespotykanie spokojnym 
człowieku reżyser ironicznie pokazał nad-
gorliwość i kłótliwość Polaków. W tej krót-
kiej telewizyjnej produkcji dochodzi do zde-
rzenia kultury wiejskiej z miejską i zostaje 
wyśmiana ortodoksyjna postawa rodaków 
oraz irracjonalny strach przed postępem. 
Według reżysera nowoczesność wcale nie 
wyklucza hołdowania tradycji. Przekona się 
o tym bohater próbujący powstrzymać ślub 
syna z miejską robotnicą. A zmiana w jego 
myśleniu będzie prawdziwym cudem, dla-
tego zdarzy się w Wigilię. 

Boże Narodzenie to czas wyjątkowy i ro-
dzimi filmowcy doskonale zdają sobie z tego 
sprawę. Wykorzystują ten okres, aby uświa-
domić widzom w każdym wieku, jakie jest 
znaczenie świąt. Hołdują polskim tradycjom, 
jednocześnie tworząc nowe. Bo spójrzmy 
prawdzie w oczy: czy obecnie można sobie 
wyobrazić końcówkę roku bez rodzinnego 
seansu którejś części Listów do M.? Zresz-
tą, niezależnie od wybranej pozycji i naszej 
relacji z krewnymi, każdy z wymienionych 
w tym tekście filmów powinno się oglądać 
tak samo, jak spędzać Wigilię – w gronie 
najbliższych. Tylko wtedy będziemy mogli 
poczuć ich magię.

Z mojego poletka, nie pamiętam żad-
nego polskiego animowanego filmu na te-
mat świąt Bożego Narodzenia poza moją, 
zrealizowaną według scenariusza Ernesta 
Brylla, Gwiazdą. Jednym z głównych je-
go tematów są narodziny Bożej Dzieciny, 
narodziny nowej idei mającej zjednoczyć 
narody świata. Tytułowa gwiazda prowa-
dzi pochody ludzi z różnych części globu 
do miejsca tychże narodzin. Klimat bu-
dują przejmujące songi z „Kolędy Nocki” 
Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego.

Danuta Szaflarska i Janusz Gajos w filmie 
Żółty szalik, reż. Janusz Morgenstern 

Krzysztof Chamiec w filmie 
Przedświąteczny wieczór, 
reż. Jerzy Stefan Stawiński, 
Helena Amiradżibi-Stawińska
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 karolina bielaWska

przyglądać się światu trzeźwym okiem. 
Mój Boże” – tak mówi bohater, po 

czym bierze haust alkoholu. Tytułowy 
żółty szalik, który ma być talizmanem 
i nadzieją na wyjście z nałogu gubi się, 
czyli tak jak w życiu. Miało być wspania-
le, a wyszło jak zawsze. Tylko tutaj z du-
żą dawką ironii i dystansu zmuszającego 
widza do refleksji. Dlatego ten przewrot-
ny i gorzki obraz Janusza Morgensterna, 
Żółty szalik, jest moim ulubionym filmem 
związanym ze świętami Bożego Narodze-
nia. To wspaniałe kino. 

 bożena janicka

O tym, czy widzowie naprawdę pokochali 
jakiś film bardziej niż kwota wpływów 

świadczy to, jak długo żył w kinach. Listy do 
M. Mitji Okorna, film „na święta”, nie scho-
dził z ekranów przez 130 dni. Wyprzedził go 
w tej konkurencji tylko jeden tytuł, wcze-
śniejszy o kilkanaście lat: Titanic Jamesa 
Camerona… Tajemnicę długowieczności 
Listów do M. da się wyjaśnić chyba tylko 
rzymską sentencją Si vis amari ama (Jeśli 
chcesz być kochanym, kochaj sam), czyli „mi-
łość z miłości się rodzi”. Tę prawdę odnaleźć 
można w zdarzeniach, które w dniu Wigilii 
spotkały bohaterów filmu, lecz wierzą w nią 
chyba także twórcy Listów do M. Nie tylko 
zdarzenia decydują bowiem o klimacie te-
go obrazu. W tym niezwykłym wigilijnym 
dniu kilkoro bohaterów, wyraźniej niż na 
co dzień, odczuwa smutek niespełnień, go-
rycz rozczarowań, ból skrywanych drama-
tów. I autorzy Listów do M. z życzliwością 
i współczuciem dla swoich bohaterów po-
darowują im – nam – szczęśliwe przypadki, 
które odmienią czyjś los. A dlaczego właśnie 
w Wigilię Bożego Narodzenia mogą zdarzyć 
się takie cudowne przypadki – wiadomo od 
ponad dwóch tysięcy lat. 

 PaWeł maślona

Z polskich filmów świątecznych naj-
mocniej bije we mnie wciąż chyba 

Dekalog III Krzysztofa Kieślowskiego. 
Oglądałem go lata temu, ale do dziś pa-
miętam, jak fantastyczny, piękny i mądry 
wydał mi się pomysł, by przykazanie „Pa-
miętaj, abyś dzień święty święcił” opo-
wiedzieć poprzez historię faceta, który 
w wigilijny wieczór wychodzi z domu, 
żeby pomóc swojej byłej kochance. De-
cyduje się zostawić w tym wyjątkowym 

momencie swoją rodzinę, bo kobieta po-
trzebuje jego pomocy. Pamiętam wyraz 
twarzy jego żony, jej milczącą niezgodę. 
Może być tak, że tej sceny w ogóle nie było 
albo zapamiętałem ją zupełnie na opak, 
ale to bez znaczenia – to najbliższy mi 
chyba obraz filmowej Wigilii do dzisiaj.

 maciej karPiński

Wśród polskich filmów świątecznych 
wyróżnia się telewizyjna Noc świętego 

Mikołaja z cyklu „Święta polskie” w reży-
serii Janusza Kondratiuka. Historia pro-
sta, a zarazem oryginalna, równocześnie 
zabawna i wzruszająca, o ludziach, któ-
rzy – przynajmniej w święta – chcą być 
dobrzy, ale im nie wychodzi.

 janusz majeWski

Filmy bożonarodzeniowe? Czy istnieje 
taka kategoria? Jeśli istnieje, to pew-

nie nigdy takich filmów nie widziałem. 
W każdym razie nie przypominam sobie. 
Czy mam żałować?

 andrzej haliński

W poprzednią Wigilię, na wygodnej 
kanapie w domu mojego syna w To-

ronto, oglądałem z trójką przytulonych do 
mnie wnucząt Opowieść wigilijną wypro-
dukowaną przez studio Walta Disneya. 
Nieczuły i sknerowaty Ebenezer Scrooge 
skwaszoną miną wita każdego, kto stanie 
mu na drodze. Ale w tę Wigilię Bożego 
Narodzenia pozna okrutny los, jaki go 
czeka, jeśli nadal będzie tak postępował. 
Duchy Przeszłości i Teraźniejszości zabie-
rają przerażonego bohatera w niezwykłą 
podróż w czasie – w jedną magiczną noc 
pokazują mu to, czego inni ludzie uczą się 
przez całe życie. Moje wnuki miały oczy 
pełne łez… Przed oczami stanęła mi sytu-
acja sprzed lat, gdy z moim małym wów-
czas synem oglądałem, jeszcze w Polsce, 
na czarno-białym telewizorze opowieść 
według Dickensa nakręconą w latach 50. 
W jego oczach też były łzy, a i mnie jak-
by drapało w gardle… Wspaniały remake 
z 2009 roku Roberta Zemeckisa jest najlep-
szym przykładem, jak ciągle żywa jest ta 
mądra opowieść. W Polsce brakuje takich 
filmów. Bardzo dawno temu Jan Zamoyski 
powiedział: „Takie będą Rzeczypospolite 
jakie ich młodzieży chowanie”. Może któryś 
z naszych reżyserów przeniósłby na ekran 
tę wiecznie aktualną historię, rezygnując 

z oczekiwanego wyjazdu integracyjnego 
czy kolejnego zastrzyku botoksu?

 mariusz Wilczyński

Zapaliło mi się w głowie jakieś z daw-
nych lat skojarzenie… Zapewne nie-

samowicie stereotypowe i banalne – to 
Potop. Myślę, że dlatego, że w czasach bez-
troski, gdy jeszcze wszyscy moi bliscy żyli, 
i spotykaliśmy się całą rodziną przy bożo-
narodzeniowym stole – to często gdzieś 
po posiłku był włączony telewizor Rubin 
i w fioletowawym zafarbie radzieckiego 
kineskopu Kmicic z Oleńką pędzili w pu-
szystym, skrzącym się od słońca śniegu, 
w swej niezapomnianej sannie. 

 łukasz adamski

Żółty szalik ma siłę Ćmy barowej Barbeta 
Schroedera opartej na prozie Charlesa 

Bukowskiego czy Zostawić Las Vegas Mike’a 
Figgisa. W 2000 roku Janusz Morgenstern na 
podstawie scenariusza Jerzego Pilcha w zale-
dwie godzinę opowiada o upadku nie gorzej, 
niż elaboraty najlepszych moralistów. Histo-
ria dwóch dni z życia prezesa firmy (wspa-
niały jak zawsze Janusz gajos) ma w sobie 
nieprawdopodobny ładunek emocjonalny. 
Duet Morgenstern/Pilch doskonale pokazu-
je błędne koło, w jakie wpadają alkoholicy, 
których cały dzień jest mierzony czasem od 
jednego kieliszka do drugiego. Prezesa ob-
serwujemy na 48 godzin przed tym, jak ma 
odwiedzić w Wigilię swoją matkę. Z każdym 
kolejnym łykiem drogich trunków, z nieuda-
nymi spotkaniami z ukochanym synem, by-
łą żoną czy dwiema kobietami życia, prezes 
popada w otchłań szaleństwa i autodestruk-
cji. W przeciwieństwie do Bukowskiego czy 
Jerzego z filmu Pod Mocnym Aniołem Sma-
rzowskiego, nie celebruje chlania. Pragnie 
ostatecznie oderwać od ust butelkę, która 
wysysa z niego ostatnie soki. Bezimienny 
bohater opowieści Pilcha dostaje od syna 
w prezencie żółty szalik, który w przeszłości 
zawsze gubił. Taki sam prezent znajduje pod 
choinką w domu matki. Żółty szalik jako ta-
lizman ma go uchronić przed powrotem do 
alkoholu. Symboliczny prezent byłby jednak 
niczym, gdyby nie absolutna miłość matki, 
która przy wigilijnym stole wykłada synowi 
podstawowe życiowe prawdy, otaczając go 
ciepłem i miłością, co 24 grudnia nabiera 
jeszcze większej siły.

Wypowiedzi zebrała 
Beata poprawa

a MożE KsiążKę Pod choiNKę...

Książki proponuje 
Główna Księgarnia 
Naukowa im. 
Bolesława Prusa 
przy Krakowskim 
Przedmieściu 7  
(w budynku 
Stowarzyszenia 
Filmowców 
Polskich).

Oprac. B.p.

„modernistki o kinie”
Małgorzata Radkiewicz
(Korporacja Ha!art)

„andrzej munk”
Marek Hendrykowski 

(Więź)

„aktorki. Portrety”, 
„aktorki odkrycia”
Łukasz Maciejewski (Znak)

„janusz majeWski. Film – 
kobieta jeGo życia”
Zofia Turowska (Marginesy)

„ania. bioGraFia anny 
Przybylskiej”
Grzegorz Kubicki, Maciej 
Drzewicki (Agora)

„cybulski.  
PodWójne salto”
Dorota Karaś (Znak)

„alternatyWy 4. 
PrzeWodnik Po serialu  
i rzeczyWistości”
Janusz Płoński (Edipresse)

„od kutza do czekaja”
Barbara Hollender
(Prószyński Media) 

„maneWry miłosne. 
najsłynniejsze romanse 
PolskieGo Filmu”
Wiesław Kot
(Wydawnictwo Poznańskie)

„andrzej 
Wajda. ostatni 
romantyk 
PolskieGo kina”
Małgorzata Fiejdasz-
-Kaczyńska, Anna 
Serdiukow
(Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich)
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GrUDZień 2017 – stYcZeń 2018

 rodzina
 na sPrzedaż
PREMIERA: 1 grudnia

film fabularny 
koprodukcja argentyńsko-bra-
zylijsko-polsko-francusko-nie-
miecko-duńska
reżyseria: Diego Lerman
scenariusz: Diego Lerman, Maria 
Meira
zdjęcia: Wojciech Staroń
muzyka: Jose Villalobos
scenografia: Marcos Pedroso
kostiumy: Valentina Bari
charakteryzacja: Nancy Marignac
montaż: Alejandro Brodersohn 
dźwięk: Leandro de Loredo 
obsada: Daniel Araoz, Bárbara Len-
nie, Claudio Tolcachir 
producenci: Nicolas Avruj Avruj, 
Diego Lerman, Małgorzata Staroń 
produkcja: Campo Cine
czas projekcji: 91 min
dystrybucja: Staron-Film 

Malena jest lekarką z klasy śred-
niej. Mieszka w Buenos Aires. 
Niedawno utraciła dziecko. Po 
tym traumatycznym doświad-
czeniu wyrusza w podróż, 
aby adoptować noworodka 
z biednej rodziny w północnej 
Argentynie. W trakcie podróży 
zaczyna się wahać. Zastanawia 
się, do czego może się jeszcze 
posunąć, aby stworzyć rodzinę 
o jakiej marzy? 

 serce miłości
PREMIERA: 1 grudnia 

film fabularny
reżyseria: Łukasz Ronduda
scenariusz: Robert Bolesto
zdjęcia: Łukasz Gutt
muzyka: Wojciech Bąkowski
scenografia: Joanna Kaczyńska
kostiumy: Małgorzata Karpiuk, 
Justyna Gwizd
charakteryzacja: Olga Nejbauer
montaż: Przemysław Chruścielew-
ski, Nikodem Chabior, Alan Zejer
dźwięk: Mateusz Adamczyk, Seba-
stian Witkowski
obsada: Justyna Wasilewska, 

Jacek Poniedziałek, Magdalena Cie-
lecka, Kamil Abu Zeneh, Szymon 
Czacki
producent: Kuba Kosma
produkcja: Serce
czas projekcji: 79 min
dystrybucja: Gutek Film

Historia związku artystów, 
Zuzanny Bartoszek i Wojtka 
Bąkowskiego, w którym sztuka 
i miłość bez przerwy się przeni-
kają. Ona – poetka przed debiu-
tem i on – uznany artysta wizu-
alny oraz muzyk. Kochają się, 
choć artystycznie coraz bardziej 
ze sobą konkurują. Stopniowa 
emancypacja dziewczyny oraz 
jej debiut artystyczny wysta-
wiają ich związek na próbę. 
Serce miłości to opowieść o rela-
cji opartej na dominacji i pod-
ległości, w której bohaterowie 
nie mogą znaleźć równowagi. 
Sztuka jest dla nich sposobem 
na życie, ale też na ucieczkę 
przed rzeczywistością. 

 Przy Planty 7/9
PREMIERA: 8 grudnia

film dokumentalny
koprodukcja polsko-amerykańska
reżyseria: Michał Jaskulski, Law-
rence Loewinger
scenariusz: Michał Jaskulski
zdjęcia: Michał Jaskulski
muzyka: Bartłomiej Gliniak
montaż: Marcin Latanik
dźwięk: Radosław Ochnio
producenci: Michał Jaskulski, Law-
rence Loewinger, Marcin Wierzcho-
sławski
produkcja: Two Points Films, Metro 
Films
czas projekcji: 86 min 
dystrybucja: Metro Films

4 lipca 1946 roku milicja, żoł-
nierze i zwykli kielczanie zabi-
jają ponad 40 ocalałych z Holo-
caustu Żydów. Pogrom kielecki 
w Polsce jest tematem zaka-
zanym przez władze ludowe. 
Z upadkiem komunizmu, Bog-

dan Białek zaczyna publicznie 
mówić o tym, co wydarzyło się 
w 1946. Przebija się przez teorie 
spiskowe dotyczące pogromu, 
wyparcie go ze świadomości 
kielczan i utrwalane przez lata 
wzajemne stereotypy. Reżyse-
rzy – polski katolik i amerykań-
ski Żyd – przez blisko dziesięć 
lat realizacji filmu uczyli się 
wspólnego spojrzenia na histo-
rię. W 70. rocznicę tragedii 
przedstawiają opowieść o tym, 
jak wiele może się zmienić mię-
dzy ludźmi, gdy nawet najtrud-
niejsza prawda przekazywana 
jest z miłością.

 reakcja
 łańcuchoWa
PREMIERA: 8 grudnia

film fabularny 

Paweł właśnie skończył szkołę 
filmową. Jedno z nich dokonało 
już nieodwracalnego wyboru, 
który doprowadzi do reakcji, po 
której już nic nie będzie takie, 
jak na początku.

 maGiczna zima
 muminkóW
PREMIERA: 22 grudnia

film animowany 
koprodukcja fińsko-polska
reżyseria: Jakub Wroński, Ira Car-
pelan
scenariusz: Małgorzata Więcko-
wicz-Żyła, Piotr Szczepanowicz, Ira 
Carpelan
zdjęcia: film na podstawie materia-
łów z serialu Opowiadania z Doliny 
Muminków Studia Małych Form 
Filmowych „Se-ma-for”, Łódź (reż. 
Łucjan Dembiński, Krystyna Kul-
czycka, Jadwiga Kudrzycka, Dariusz 

kał na tajemniczego gościa – 
gwiazdkę – który już niedługo 
odwiedzi dom Muminków.

 dzikie róże
PREMIERA: 29 grudnia

film fabularny 
reżyseria: Anna Jadowska 
scenariusz: Anna Jadowska
zdjęcia: Małgorzata Szyłak
muzyka: Agnieszka Stulgińska
scenografia: Anna Anosowicz
kostiumy: Marta Ostrowicz
charakteryzacja: Aleksandra Dut-
kiewicz
montaż: Anna Mass
dźwięk: Agata Chodyra
obsada: Marta Nieradkiewicz, 
Michał Żurawski, Halina Rosia-
kówna, Konrad Skolimowski, Nata-
lia Bartnik
producenci: Izabela Igel, Roman 
Jarosz

reżyseria: Jakub Pączek
scenariusz: Jakub Pączek
zdjęcia: Piotr Śliskowski
muzyka: Muchy (zespół) 
scenografia: Alicja Kazimierczak
kostiumy: Agnieszka Werner
charakteryzacja: Aneta 
Brzozowska
montaż: Ludwik Sielicki 
dźwięk: Michał Robaczewski
obsada: Małgorzata Mikołajczak, 
Tomasz Włosok, Bartosz 
Gelner, Wiktoria Stachowicz, 
Anna Radwan, Andrzej Mastalerz, 
Janusz Chabior, Malwina 
Buss, Magdalena Popławska, 
Paweł Smagała, Magdalena 
Woleńska
producent: Filip Bajon
produkcja: Studio Filmowe „Kadr”
czas projekcji: 82 min
dystrybucja: Kino Świat

Marta i jej narzeczony Adam 
planują ślub. Ich przyjaciel 

Zawilski, Wacław Fedak)
muzyka: Łukasz Targosz
montaż: Przemysław Chruście-
lewski
obsada (polska wersja dubbin-
gowa): Piotr Fronczewski (Nar-
rator), Natalia Kukulska (Mama 
Muminka), Maciej Musiał (Mumi-
nek), Maciej Stuhr (Paszczak)
producenci: Tom Carpelan, Ira Car-
pelan, Grzegorz Wacławek, Piotr 
Szczepanowicz 
produkcja: Filmkompaniet Alpha, 
Animoon Sp. z o.o.
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: UIP

Muminek, który postanawia 
nie zapadać w zimowy sen, jak 
to mają w zwyczaju od pokoleń 
Muminki, chce dowiedzieć się, 
jak wygląda świat zimą. Pierw-
szy raz zobaczy śnieg i mróz. 
Z niecierpliwością będzie cze-

produkcja: Alter Ego Pictures
czas projekcji: 93 min
dystrybucja: All Muses Sp. z o.o./
Alter Ego Pictures Sp. z o.o. 

główna bohaterka Ewa zmaga 
się z samotnością. Jej życie 
wypełnia zajmowanie się 
domem i dwójką dzieci. Mąż 
pracuje w Norwegii i rzadko 
przyjeżdża do domu. Młoda 
kobieta, chcąc znowu poczuć się 
kochaną i adorowaną, wplątuje 
się w romans z nastolatkiem. 
Niestety za chwilę zapomnie-
nia przyjdzie zapłacić jej wysoką 
cenę. Podejrzenia, plotki i oskar-
żenia będą przeplatać się z inną 
tragedią – na plantacji dzikich 
róż, gdzie pracuje bohaterka, 
zaginie jej dwuletni synek Jasio. 

 GotoWi
 na Wszystko. 
 exterminator
PREMIERA: 5 stycznia 

film fabularny
reżyseria: Michał Rogalski
scenariusz: Przemysław Jurek, 
Michał Rogalski
zdjęcia: Kacper Fertacz
muzyka: Bartłomiej Bogacki, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiński
scenografia: Anna Anosowicz
kostiumy: Emilia Czartoryska
charakteryzacja: Pola Guźlińska
montaż: Przemysław Chruścielew-
ski, Nikodem Chabior, Alan Zejer
obsada: Piotr Domagała, Piotr 
Rogucki, Krzysztof Czeczot, Piotr 
Żurawski, Agnieszka Więdłocha, 
Aleksandra Hamkało, Dorota Kolak, 
Dominika Kluźniak
producenci: Leszek Bodzak, Aneta 
Hickinbotham
produkcja: Aurum Film
dystrybucja: Kino Świat

Opowieść o przyjaciołach 
z młodości, którzy po latach 
reaktywują zespół deathmeta-
lowy, ale na skutek okoliczno-
ści są zmuszeni do grania na… 
festynach. Fo
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Przy Planty 7/9, 
reż. Michał Jaskulski, 
Lawrence Loewinger

Rodzina na sprzedaż, 
reż. Diego Lerman

Reakcja łańcuchowa, 
reż. Jakub Pączek

Magiczna zima Muminków, 
reż. Jakub Wroński, Ira Carpelan

Dzikie róże, 
reż. Anna Jadowska

Serce miłości, 
reż. Łukasz Ronduda
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koprodukcja polsko-brytyjska
reżyseria: Alek Kort (pseud.art)
scenariusz: James Johnson-
-Carter, Alek Kort (pseud. art.)
zdjęcia: Paweł Flis
muzyka: DJ Under
scenografia: Katarzyna Śląska
kostiumy: Natalia Data, Małgorzata 
Karpiuk
charakteryzacja: Marcin Rodak
montaż: Tomasz Poszwiński
dźwięk: Mariusz Wysocki
obsada: Maja Hirsch, 
Cristian Solimeno, Daniel 
Olbrychski, Miltos Yerolemou, 
Lena Góra, Robert Gonera, Marcel 
Borowiec, Roselind Halstead, Lewis 
Goody, Kirsten Parker, Mike Sarne, 
Owen Oldroyd
producenci: Daniel Macauliffe, 
Anoj Ranganath, Mariusz 
Muskietorz, Paweł Jodłowski
produkcja: Project London LTD
czas projekcji: 96 min

dystrybucja: Project London

Inspirowana prawdziwymi 
zdarzeniami historia uka-
zana poprzez losy utalentowa-
nej, undergroundowej polskiej 
DJ-ki Mini. To intrygujący 
obraz kultury klubowej, który 
przedstawia hermetyczne i zdo-
minowane przez mężczyzn 
środowisko DJ’ingu, a jedno-
cześnie pierwszy film przedsta-
wiający to zjawisko z perspek-
tywy kobiecej.

 syn króloWej  
 śnieGu
PREMIERA: 19 stycznia 

film fabularny 
reżyseria: Robert Wichrowski
scenariusz: Paweł Sala

zdjęcia: Mirosław Brożek
scenografia: Małgorzata Grabow-
ska-Kozera
kostiumy: Beata Frankowicz
charakteryzacja: Monika Mirow-
ska, Dariusz Krysiak
montaż: Adam Kwiatek, Mateusz 
Kiełbowicz
dźwięk: Artur Kuczkowski
obsada: Michalina Olszańska, Fran-
ciszek Pieczka, Anna Seniuk, Rafał 
Fudalej, Maciej Bożek, Ewa Szykul-
ska, Robert Czebotar
producent: Piotr Mikołajczak
produkcja: Ursa Major
czas projekcji: 85 min
dystrybucja: Kondrat-Media

Film łączy cechy dramatu 
i współczesnej baśni, w której 
dobro walczy ze złem. Akcja 
rozgrywa się w dwóch przepla-
tających się wymiarach – reali-
stycznym oraz poetycko-ba-

śniowym. Siedmioletni Marcin, 
dzięki emerytowanemu pisa-
rzowi Kazimierzowi, ucieka 
do krainy fikcyjnych bohate-
rów Hansa Christiana Ander-
sena. Jego dwudziestokilkulet-
nia matka Anna wychowuje go 
samotnie, ledwo wiążąc koniec 
z końcem. gdy pozna Kamila, 
pojawi się nadzieja na lepsze 
jutro. 

 Podatek
 od miłości
PREMIERA: 26 stycznia

film fabularny
reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk
scenariusz: Piotr Bronowski, Kata-
rzyna Krzysztopik
zdjęcia: Jan Holoubek
scenografia: Joanna Macha
kostiumy: Sławomir Blaszewski
charakteryzacja: Marcin Rodak
montaż: Jarosław Barzan
dźwięk: Przemysław Kamieński
obsada: Aleksandra Domań-
ska, Grzegorz Damięcki, Roma 
Gąsiorowska, Weronika Rosati, 
Magdalena Popławska, Magda-
lena Różczka, Grażyna Wolszczak, 
Michał Czernecki, Ewa Gawry-
luk, Zbigniew Zamachowski, Anna 
Smołowik, Tomasz Włosok
producenci: Tomasz Blachnicki, 
Anna Waśniewska-Gill
produkcja: TVN
dystrybucja: Kino Świat

Komedia romantyczna o miło-
ści, którą można spotkać wszę-
dzie, nawet w urzędzie Skarbo-
wym. Surowa inspektor Klara 
ściga domniemanego oszusta 
podatkowego – cynicznego, 
acz pełnego uroku Mariana, 
który przez niefrasobliwość 
i dobre serce popadł w kłopoty 
podatkowe. Kiedy los ściga-
nego wydaje się przesądzony, 
nieoczekiwanie Klara i Marian 
zakochują się...

Oprac. Beata 
poprawaFo

t. 
Ki

no
 Ś

w
ia

t, 
Pr

oj
ec

t L
on

do
n,

 D
ys

try
bu

cj
a 

M
ów

i S
er

w
is

, K
on

dr
at

-M
ed

ia
 

 studnióWk@
PREMIERA: 5 stycznia

film fabularny
koprodukcja polsko-włosko-bel-
gijsko-hongkońska
reżyseria: Alessandro Leone
scenariusz: Alessandro Leone, 
Marta Leone
zdjęcia: Tadeusz Kieniewicz
muzyka: Marcin Nierubiec
scenografia – Giuseppina Arrigoni, 
Grażyna Szeller-Gorecka
kostiumy – Massimo Cantini Parrini
charakteryzacja – Marta Justyna 
Pyt, Justyna Saternus, Joanna 
Skiba
montaż: Rafał Wieczyński, 
Agnieszka Kowalczyk
dźwięk: Paweł Uszyński, Bartez 
Putkiewicz
obsada: Agnieszka Fórmanow-
ska, Marianna Januszewicz, Kry-
styna Demska-Olbrychska, Daniel 
Olbrychski, David Oakes, Robert 
Gonera, Beata Tyszkiewicz
producenci: Alessandro Leone, 
Emiliano Caradonna, Augusto 
Missori, Patryk Gajewski, Patricia 
Rybarczyk
produkcja: Agresywna Banda, 
L’age d’or, Gemstone Film, Wistech 
Capital
czas projekcji: 82 min
dystrybucja: Wistech Media  
Sp. z o.o.

uczniowie ostatniej klasy 
liceum przygotowują się do 
studniówki. Większość z nich 
poświęca przygotowaniom całą 
uwagę, zapominając o szkol-
nych obowiązkach. główna 
bohaterka stroni od zakrapia-
nych imprez i podbojów miło-
snych, którymi żyją jej koledzy. 
Poznajemy świat młodzie-
żowych słabości i życiowych 
wyborów. 

 narzeczony 
 na niby
PREMIERA: 12 stycznia

film fabularny

 atak Paniki 
PREMIERA: 19 stycznia

film fabularny 
reżyseria: Paweł Maślona
scenariusz: Paweł Maślona, 
Aleksandra Pisula, Bartłomiej 
Kotschedoff
zdjęcia: Cezary Stolecki
scenografia: Elwira Pluta
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Liliana Gałązka
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk: Marcin Kasiński, Kacper 
Habisiak, Jarosław Bajdowski, 
Grzegorz Kucharski
obsada: Artur Żmijewski, Dorota 
Segda, Nicolas Bro, Magdalena 
Popławska, Grzegorz Damięcki, 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, 
Bartłomiej Kotschedoff, Aleksandra 
Pisula, Julia Wyszyńska
producent: Jan Kwieciński

reżyseria: Bartek Prokopowicz
scenariusz: Katarzyna 
Sarnowska, Katarzyna 
Priwieziencew
zdjęcia: Jeremi Prokopowicz
muzyka: Radosław Łuka
scenografia: Mela Melak
kostiumy: Anna Męczyńska
charakteryzacja: Dominika 
Dylewska
montaż: Jakub Tomaszewski
dźwięk: Ola Pniak
obsada: Julia Kamińska, Piotr 
Stramowski, Sonia Bohosiewicz, 
Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, 
Mikołaj Roznerski, Barbara 
Kurdej-Szatan, Ewa Kasprzyk, 
Dorota Kolak, Janusz Chabior, 
Andrzej Grabowski, Krzysztof 
Stelmaszyk, Jan Szydłowski
producenci: Agnieszka 
Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej 
Sowiński
produkcja: TFP
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

gdy życie Kariny zamienia się 
w pasmo nieszczęść, postana-
wia wziąć sprawy w swoje ręce 
i „podkolorować” rzeczywi-
stość. Niestety lawina małych 
i dużych kłamstw wymyka się 
jej spod kontroli, doprowa-
dzając do wielu komicznych 
sytuacji. W konsekwencji 
wszyscy bohaterowie muszą 
zrobić porządek zarówno 
w swoim życiu, jak i w ser-
cach.

produkcja: Akson Studio
czas projekcji: 99 min 
dystrybucja: Akson Dystrybucja

Wielowątkowa opowieść, 
w której zwykli ludzie wpadają 
w wir nieoczekiwanych zda-
rzeń, co radykalnie odmienia 
ich życie. Autorka krymina-
łów na randce spotyka swojego 
byłego. Wracające z wakacji 
małżeństwo wybiera najgorsze 
miejsca w samolocie. Nastola-
tek po raz pierwszy pali trawkę 
i przeżywa odlot. Komedia, 
w której codzienność zamienia 
się w czyste wariactwo.

 dj
PREMIERA: 19 stycznia

film fabularny 
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Syn Królowej Śniegu, 
reż. Robert Wichrowski

Studniówk@, reż. Alessandro Leone
Atak paniki, 
reż. Paweł Maślona

Gotowi na wszystko. Exterminator, 
reż. Michał Rogalski

Narzeczony na niby, 
reż. Bartek Prokopowicz

Podatek od miłości, 
reż. Bartłomiej Ignaciuk

DJ, reż. Alek Kort

GrUDZień 2017 – stYcZeń 2018
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Jeśli twój debiut, zrealizowany we 
współpracy z Maciejem sobiesz-
czańskim Performer, oceniano 
dobrze, o Sercu miłości trzeba 

powiedzieć, że przyjmuje się je wręcz 
entuzjastycznie. czy czujesz, że od 
czasu swojego poprzedniego filmu 
rozwinąłeś się jako reżyser?
Performer był rodzajem eksperymentu – 
stanowił hybrydę filmu aktorskiego, 
dokumentu i performance’u. Przy okazji 
Serca miłości poczułem, że mam już ten 
etap za sobą i mogę bardziej zbliżyć się 
do czystego kina. Nie oznacza to oczywi-
ście, że nakręciłem zupełnie konwencjo-
nalną fabułę. Choć w moim filmie grają 
aktorzy, jego bohaterami pozostają prze-
cież realnie istniejący artyści – Wojciech 
Bąkowski i Zuzanna Bartoszek. To dość 
nietypowa sytuacja, która pociągnęła za 
sobą szereg dylematów etycznych.

Na czym przede wszystkim one 
polegały? 
Inaczej niż twórcy klasycznych filmów 
biograficznych, opowiadających najczę-
ściej o ludziach, którzy już od dawna nie 
żyją, miałem świadomość, że Serce… 
będzie oddziaływać na życie osób będą-
cych pierwowzorami głównych bohaterów, 
a „prawdziwi” Wojciech i Zuzanna zyskają 
z kolei wpływ na ostateczny kształt obrazu. 
Jest w Sercu… np. scena, z której wynika, 
że bohaterka, choć funkcjonuje w sta-
łym związku, jednocześnie uprawia seks 
z innymi mężczyznami. Absolutnie nie 
mógłbym pokazać czegoś takiego, gdybym 
nie uzyskał wcześniej aprobaty Zuzanny.

Nie obawiałeś się, że wybór takiej 
strategii ograniczy twoją twórczą 
wolność?
Już na naszym pierwszym spotka-
niu wyraźnie powiedziałem Wojtkowi 
i Zuzannie, że Serce… będzie miało 
sens tylko wtedy, jeśli okaże się szczere, 
a więc chwilami także niewygodne dla 

bohaterów. gdybyśmy chcieli budo-
wać im pomnik, film okazałby się nie 
tylko nudny, ale i hermetyczny. Mnie 
oraz innym członkom ekipy zależało 
tymczasem, żeby przez pryzmat rela-
cji Wojtka i Zuzanny spróbować dociec 
jakiejś ogólniejszej prawdy o współcze-
snych związkach między ludźmi.

relacja pomiędzy tak wyrazistymi 
jednostkami jak Wojciech 
i Zuzanna może mieć w sobie coś 
uniwersalnego?

Wierzę, że tak. gdy zaczynaliśmy pracę 
nad Sercem…, doszliśmy ze scenarzy-
stą Robertem Bolesto do wniosku, że 
znamy wielu ludzi, którzy tak jak Wojtek 
i Zuzanna szukają w partnerach odbić 
samych siebie. To zresztą chyba przy-
czyna tego, że związki tak często się roz-
padają. gdy odkrywamy, że druga osoba 
jednak nie jest naszą kopią, ma swój 
świat, poglądy i osobowość, często nie 
jesteśmy w stanie się z tym pogodzić. 
Może nie tylko w związkach, ale w ogóle 
mamy dziś problem, by pogodzić się 
z radykalną innością?

tendencja do narcyzmu istnieje 
właściwie od zawsze. czy na pewno 
w naszych czasach ulega ona 
szczególnemu nasileniu?
Wystarczy przeanalizować rolę, jaką 
odgrywają w naszym życiu media spo-
łecznościowe. Choć teoretycznie mają 
nam umożliwić kontakt z innymi 
ludźmi, w rzeczywistości są zaprogramo-
wane tak, by kojarzyć nas z tymi, którzy 
są do nas jak najbardziej podobni – słu-
chają podobnej muzyki, lubią te same 
knajpy, czy wreszcie wyznają zbliżone 
poglądy polityczne. W takiej sytu-
acji przestajemy mieć ochotę na dialog. 
Wystarczy nam wsłuchiwanie się w echo 
samych siebie.

Facebook, twitter czy tinder 
uczyniły z nas też więźniów 
autokreacji.
Żyjemy w społeczeństwie spektaklu. 
Bywa, że artyści odczuwają tę świado-
mość szczególnie mocno. Bohatero-
wie Serca… dobrowolnie odzierają się 
z prywatności – ona przetwarza twórczo 
związkowe kłótnie, a on tworzy perfor-
mance na bazie kończącego relację rozsta-
nia. Oczywiście, można dostrzec w tym 
wszystkim triumf sztuki nad życiem, 
ale mój film pokazuje, że to zwycięstwo 
odniesione bardzo dużym kosztem. 
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Rozmowa 
z Łukaszem 
rondudą, 
reżyserem filmu 
Serce miłości

Serce miłości

W sPołEcZEństWiE 
sPEKtaKlU

Napięcie pomiędzy twórczymi 
uniesieniami a nieefektowną 
codziennością interesuje wielu 
artystów. pisarz Marek Bieńczyk 
kończy jeden ze swoich tekstów 
apelem: „pisz, ale trochę żyj!”.
Świetne hasło. I coraz trudniejsze do 
zastosowania w praktyce. Przykład 
z naszego filmu jest może ekstremalny, 
ale tendencja do zacierania się granic 
pomiędzy życiem zawodowym a pry-
watnym jest przecież uniwersalna. Dziś 
wszędzie, także w pracy, oczekuje się od 
ciebie, byś angażował się całym sobą, we 
wszystkie działania inwestował swoje 
autentyczne emocje. To bardzo eksplo-
atujące podejście, które sprawia, że cza-
sem zwyczajnie jest się zbyt zmęczonym 
psychicznie, by nakładać na siebie dodat-
kowe zobowiązanie w postaci związku. 

Miłość to luksus dostępny 
nielicznym?
Na coś podobnego zwraca uwagę Eva 
Illouz w książce „Dlaczego miłość rani?”, 
która była dla mnie ważnym źródłem 
inspiracji. Illouz pisze, że bardzo trudno 
tworzyć trwałe relacje uczuciowe w świe-
cie, w którym wielu z nas nie może liczyć 
na stałą pracę i bezpieczeństwo eko-
nomiczne. To duża zmiana od czasów 

epoki wiktoriańskiej, gdy struktura spo-
łeczna była bardzo stabilna i ludzie naj-
częściej po prostu poszukiwali partne-
rów w obrębie najbliższego otoczenia. 
Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, 
że marzy mi się powrót do czasów opisy-
wanych w powieściach Jane Austen, ale 
do pewnego stopnia jestem w stanie zro-
zumieć, dlaczego jej książki są dziś tak 
popularne.

twoi bohaterowie nie czytają „Dumy 
i uprzedzenia”, ale za to w jednej ze 
scen oglądają Psy pasikowskiego.
Pierwotnie nie doszukiwałem się w tym 
żadnego głębszego znaczenia – „Praw-
dziwi” Wojtek i Zuzanna po prostu bar-
dzo lubią ten film i często go razem oglą-
dali. gdyby jednak zatrzymać się nad 
tym trochę dłużej, wybór ten ma w sobie 
coś symbolicznego. Psy to w końcu bodaj 
najsłynniejszy w polskim kinie przykład 
promowania myślenia maczystowskiego, 
opartego na totalnej zależności kobiety 
od mężczyzny. Relacja Wojtka i Zuzanny, 
choć pozornie zupełnie inna, „cywilizo-
wana”, pozbawiona fizycznej przemocy, 
zasadza się na czymś bardzo podobnym. 
Nie bez powodu za każdym razem, gdy 
Zuzanna chce wybić się na niepodle-
głość, mocniej zaistnieć jako artystka, 

Wojtek podcina jej skrzydła i próbuje 
utrzymać swoją hegemonię. Co jed-
nak istotne, Zuzanna nie chce mu na to 
pozwolić i do samego końca próbuje się 
wyemancypować.

Serce miłości byłoby zatem 
filmem o zmieniającym się na 
naszych oczach charakterze relacji 
damsko-męskich?
Niektórzy, zwłaszcza dziewczyny, czy-
tają go właśnie w ten sposób. Jeszcze inni 
twierdzą z kolei, że Serce… jako opo-
wieść o bohaterach pogrążonych w nar-
cyzmie stanowi doskonały komentarz do 
sytuacji, w której polskie społeczeństwo 
podzieliło się na dwa osobne, niepotra-
fiące się porozumieć „plemiona”. O żad-
nej z tych rzeczy nie myślałem podczas 
kręcenia Serca…, ale bynajmniej nie 
odrzucam wspomnianych interpretacji. 
To zresztą fascynujący paradoks: choć 
zamierzyłem sobie zrealizowanie filmu 
o ludziach żyjących w absolutnie prywat-
nym wszechświecie, otaczająca rzeczy-
wistość nieustannie wdziera się do niego 
i nasyca go coraz to nowymi kontek-
stami.

Rozmawiał piotr 
czerkawski

Jacek Poniedziałek i Justyna Wasilewska 
w filmie Serce miłości, reż. Łukasz Ronduda

Łukasz Ronduda

MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018
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Od dawna pracowałeś nad 
tym projektem. pierwszy 
tytuł brzmiał Płyn Lugola?
Tak, i tym tytułem mnie 

teraz wszyscy katują! Zaczęło się 
od tego, że moja koleżanka aktorka 
opowiedziała mi, że urodziła się 
w dniu wybuchu elektrowni w Czarno-
bylu, i gdy była jeszcze noworodkiem, 
podano jej rzeczony płyn. Potem oka-
zało się, że była to zła dawka i robiono 
jej – malutkiemu dziecku – płukanie 
żołądka. Wydało mi się to strasznie 
brutalne i pomyślałem, że picie płynu 
Lugola jest rodzajem zdarzenia, którego 
niby nikt nie pamięta, ale każdy musiał 
przeżyć przez czyjąś odgórną i nie do 
końca uzasadnioną decyzję.

szukasz wspólnego mianownika dla 
tego pokolenia?
Jestem od tego bardzo daleki. Bo to 
by wymagało zrobienia filmu społecz-

nego albo pokoleniowego, a ja nie mia-
łem w najmniejszym stopniu takiego 
zamiaru. Jak realizujesz obraz o boha-
terach w tym samym wieku, to od razu 
słyszysz, że to film pokoleniowy. Czy 
to oznacza, że takim jest Szatan z siód-
mej klasy? Zresztą, co to jest pokole-
nie? Bo ja w ogóle nie uosabiam żadnej 
odgórnie wyróżnionej przez socjologów 
generacji. Czy to znaczy, że jestem bez-
pokoleniowcem? Szukanie w Czarno-
bylu znamion przeżycia pokoleniowego, 
czyli czegoś, co się rzuca cieniem na 
całą generację – to coś, co mnie zupeł-
nie nie obchodzi. 

Kluczowa jest tutaj tytułowa reakcja 
łańcuchowa. sytuacja-katalizator 

doprowadza do kolejnych, 
zmieniając diametralnie życie kilku 
osób…
Życie składa się z reakcji łańcuchowych. 
Nawet Przypadek Kieślowskiego miał 
w warstwie scenariuszowej świetnie roz-
pisany taki schemat. Potem Kieślow-
ski go wyciął z filmu. Do reakcji łańcu-
chowej doprowadza jeden z bohaterów 
mojego obrazu, który dokonuje takiego, 
a nie innego wyboru. Jakiś czas temu 
Marcin Koszałka zrealizował film Czer-
wony Pająk, na motywach historii Karola 
Kota, tzw. wampira z Krakowa. Z tym, że 
u Koszałki dziewczyna mordercy ginie. 
Prawdziwa dziewczyna Kota wcale nie 
zginęła – żyje do dziś z tym piętnem. 
To mnie zastanowiło. Co byś zrobił, 
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Rozmowa z Jakubem pączkiem, 
reżyserem filmu Reakcja łańcuchowa

reakcja łańcuchowa

gdyby ktoś ci powiedział, że zabił czło-
wieka, a ty byś go kochał? Przed jakim 
wyborem byś stanął? I to jest opowieść 
o takim dylemacie.

W filmie początkiem reakcji jest 
zaginięcie młodej dziewczyny…
Tak było w jednej z prawdziwych histo-
rii, które mnie zainspirowały do napi-
sania scenariusza. A konkretnie, były to 

historie zbrodni popełnionych w ostat-
nich latach w Polsce przez ludzi, którzy 
nie mieli do tego najmniejszych pobu-
dek – ani materialnych, ani społecz-
nych, ani jakby się wydawało psycho-
logicznych. Mam wrażenie, że co jakiś 
czas w Polsce pojawia się zbrodnia, 
którą popełnia ktoś taki jak Kajetan P. – 
morderstwo, które jest trochę poka-
zem swoistej bezradności i niedojrza-
łego buntu: nie wiem, co mam zrobić ze 
swoim życiem, więc zrobię coś nieod-
wracalnego. Coś takiego jak w Krótkim 
filmie o zabijaniu Krzysztofa Kieślow-
skiego. Skompilowałem kilka podob-
nych historii.

rusza reakcja łańcuchowa, którą 
widz obserwuje… 
Chciałem, żeby widz widział więcej, 
niż widzą bohaterowie – żeby mógł 
zbliżyć się do nich w chwili wahania 
i zobaczył, że człowiek czasami działa 
nieracjonalnie, wręcz surrealistycz-
nie. Jesteśmy na to skazani, bo nigdy, 
a szczególnie w historii takiej jak w fil-
mie, nie mamy perspektywy całości 
zdarzeń. 

Od początku czujemy napięcie 
między bohaterami. to nie są 
normalne relacje…
Relacja moich bohaterów od pewnego 
momentu staje się narastającą katastrofą 
pomiędzy ludźmi, którzy chcieliby być 
sobie bliscy, ale naprawdę nie wiedzą, 
co to bliskość i jak się ją buduje. Tak 
naprawdę moi bohaterowie chcą zmie-
nić życie, ale boją się opuścić swoją strefę 

komfortu. I tu być może zbliżę się do 
pokoleniowości – bo mam sporo takich 
znajomych, którzy boją się coś utracić, 
choć mogliby zmienić swoje życie na 
lepsze, gdyby tylko zaryzykowali choć 
odrobinę. Nie chcą – a wydaje mi się, że 
nie da się zmienić życia, nie ryzykując. 
To jest film o relacjach między takimi 
ludźmi, ale też o braku podjęcia decy-
zji. Oni próbują dociąć siebie do innych, 
a nie być sobą. Może to ich tragedia? 

Reakcja łańcuchowa nie jest 
konwencjonalnym kinem 
gatunkowym. Na pierwszy rzut 
oka to dramat psychologiczny, 
ale pojawiają się tam również 
elementy thrillera i kryminału. czy 
nawiązujesz do twórczości paula 
Verhoevena, który lubi stosować 
różne konwencje w obrębie jednego 
filmu?
Moje ulubione tytuły zmieniają konwen-
cje w czasie ich trwania. Tak jest u Buñu-
ela, Verhoevena, Sidneya Lumeta czy 
braci Coen. Verhoevena bardzo lubię. 
Wielokrotnie inspirował mnie jego wcze-
sny, jeszcze holenderski film – Turecki 

owoc, który zaczyna się jak Gorączka 
sobotniej nocy, a kończy jak wstrząsa-
jący dramat o raku, ocierając się po dro-
dze nawet o surrealizm Buñuela. u mnie 
konwencja splata się z życiem, bo to 
w końcu prawdziwa historia.

Do głównych ról udało ci się znaleźć 
nowe twarze…
Chciałem zaangażować trójkę ludzi, któ-
rzy nie tyle indywidualnie zagraliby naj-
lepiej, ale jako grupa wywoływali między 
sobą odpowiednie reakcje. Pierwszym 
moim pomysłem był Tomek Włosok, 
którego znałem jeszcze z lat szkolnych. 
Do niego dobrałem resztę. Tomek, Mał-
gorzata Mikołajczak, ze swoim nieuga-
szonym niepokojem w oczach, i Bartek 
gelner z tą niepohamowaną pewnością 
siebie – stworzyli takie trio. Najtrud-
niej było z postacią, którą gra Małgo-
rzata, ponieważ od niej zależało, w jaką 
stronę pójdzie film. Miałem ostatecz-
nie kilka kandydatek, ale każda wyzna-
czała inny kierunek, w którym mogłaby 
zmierzać historia. Opiekun artystyczny, 
Filip Bajon, twierdził, że czytając tekst, 
od pierwszego momentu widział w roli 
Marty kogoś w typie Małgorzaty. Mając 
już cały tercet, szukałem świeżej twarzy 
do roli młodszej siostry głównej boha-
terki – Asi, maturzystki. I tak znalazłem 
Wiktorię Stachowicz, która jest fanta-
styczna, a którą prosto po pierwszym 
roku studiów aktorskich w Łodzi pod-
sunął mi Mariusz Jakus. Dla spotkań 
z takimi aktorami robi się filmy.

te dwie młode aktorki zagrały 
w całkiem odważnych scenach…
Nagość w tym filmie to pewien kod sto-
sunku, jaki obie bohaterki mają do ciała, 
intymności. Z drugiej strony, nieco 
metaforyzując ciało, jest ono nośni-
kiem tego, co przeżywamy. gdy zosta-
jesz przeniknięty przez promieniowanie 
jak w Czarnobylu, to znowu łatwa prze-
nośnia dla tego, co dzieje się pomiędzy 
ludźmi. Bo promieniowanie cię przenika, 
ale tak naprawdę nie wiesz, co się w tobie 
zmienia, dowiadujesz się o tym po cza-
sie. Tak samo jest z ludźmi, których dzia-
łania wpływają na ciebie. Bo czy idąc na 
pierwszą randkę z dziewczyną, zasta-
nawiasz się, jak ona wpłynie na twoje 
życie? Nie. 

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Jakub Pączek

Janusz Chabior i Magdalena 
Popławska w filmie Reakcja 
łańcuchowa, reż. Jakub Pączek
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powstanie filmu poprzedziło 
powstanie piosenki „Bring 
the snow!” tłumaczonej na 23 
języki!

Zofia Jaroszuk: Piosenka pojawiła się 
w zeszłym roku jako zapowiedź filmu. 
Jej wydanie zbiegło się z rocznicą 100-
-lecia fińskiej niepodległości, a sam 
teledysk stał się oficjalną kartką świą-
teczną Finlandii. Jej polską wersję pod 
tytułem „Nie bój się!” zaśpiewała Nata-
lia Kukulska. Tworzyliśmy teledysk, 
dysponując jedynie materiałami wyj-
ściowymi z serialu. „Bring the snow!” 
stało się wizytówką filmu. Nieoficjalnie 
pobiliśmy rekord guinnessa, bo utwór 
miał premierę jednocześnie w 23 kra-
jach. 
Grzegorz Wacławek: Na świecie poza 
takimi wytwórniami, jak Disney, Dream-
works czy Sony Animations nikt nie 
produkuje piosenek do promocji swo-
ich filmów na tak szeroką skalę. To było 
wielkie wyzwanie.

produkcja Magicznej zimy... opiera 
się na wykorzystaniu materiałów 
z serialu zrealizowanego przez łódzki 
se-Ma-For oraz austriacki Jupiter 
Film w latach 1977-1983. Z wielu 
odcinków serii robicie całkiem nowe 
dzieło. Na „starą historię” nakładacie 
„nową fabułę”. Jak przygotowuje się 
scenariusz do takiego filmu-kolażu?
piotr szczepanowicz: To jest pro-
jekt „found-footage” – dysponujemy 

gotowymi klockami, czyli odcinkami 
serialu, a także tematem przewodnim. 
Scenariusz musi więc odpowiadać już 
istniejącym elementom. W praktyce 
jednocześnie pisaliśmy scenariusz i mon-
towaliśmy film, sprawdzając, czy to, co 
robimy faktycznie układa się w całość 
na ekranie. Kluczowe było zachowanie 
charakteru, który odpowiadałby książ-
kom Tove Jansson. Od Iry i Toma Car-
pelan – fińskich producentów z Film-
kompaniet – dostaliśmy pierwszą wersję 
scenariusza, ale widzieliśmy, że wymaga 
on wiele pracy.
G.W.: Było to niebywale trudne zadanie 
zarówno na etapie scenariuszowym, jak 
i montażowym. Piotr i gosia Więcko-
wicz-Żyła – scenarzyści filmu – musieli 
poznać i zapamiętać prawie wszyst-
kie 78 odcinków, tak aby ułożyć z nich 
zupełnie nową historię. Oczywiście 
podstawą była wersja scenariusza autor-
stwa Iry Carpelan, ale wspólnie uzna-
liśmy, że chcemy dodać jeszcze trochę 
od siebie.

Jak zareagowali na to, że chcecie 
wprowadzić zmiany?
p.sz.: Znali nas z poprzedniej produkcji. 
Po dwóch latach wspólnej pracy darzą 
nas dużym zaufaniem. Myślę, że nasze 
zaangażowanie i poświęcenie przerosło 
ich oczekiwania. 

Jak Finowie wciągnęli was do 
współpracy? 

G.W.: Toma poznałem kilka lat temu 
na Cartoon Movie we Francji. Od 
tamtego czasu mamy stały kontakt. 
Wyprodukowali do tej pory jeszcze 
dwie inne animacje w oparciu o serial 
o Muminkach. Nawet nie śmieliśmy ich 
zapytać, czy chcą nas włączyć do swoich 
realizacji. To tak, jakbyś zapytała, czy 
możesz produkować Myszkę Miki. To 
było coś zupełnie poza sferą naszych 
marzeń. Aż nagle Tom zapytał nas, czy 
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Rozmowa ze scenarzystą i producentem 
piotrem szczepanowiczem oraz 
Zofią Jaroszuk i Grzegorzem 
Wacławkiem, producentami fińsko-
-polskiej Magicznej zimy Muminków

magiczna zima muminków

MUMiNKi to MaRKa 
saMa W soBiE

chcemy współpracować. Później wszystko 
potoczyło się w szaleńczym tempie.
Z.J.: Pomysł na koprodukcję z Polską był 
zupełnie naturalny i wynikał z charak-
teru projektu. Serial produkował polski 
„Se-ma-for,” a jako jedna z niewielu pro-
dukcji realizowanych w tamtym czasie 
zyskał autoryzację samej Tove Jansson. 
Autorka przyjechała do Łodzi, oglądała 
lalki i czuwała nad koncepcją całości. 

serial miał 78 odcinków, 858 minut, 
708 minut bez czołówki i tyłówki – 
sporo materiału wyjściowego…
p.sz.: Odcinków o tematyce zimowej 
w serialu było zaledwie kilka. Zresztą 
na początku lat 80. powstał już film 
Zima Muminków – zmontowany wła-
śnie z odcinków serialu. Korzystaliśmy 
z podobnych materiałów, nie chcieliśmy 
powielać treści. Początkowo wybiera-
liśmy całe sceny, potem poszczególne 

ujęcia. Przesuwaliśmy nawet klatki tak, 
by oddać ruch czy podkreślić uczu-
cia bohaterów. Przez to, że Muminki 
nie mają ust, ich emocje musieliśmy 
oddawać przy pomocy animacji. Cza-
sami ten ruch trzeba było dopasować do 
wypowiadanego tekstu. Nasz montaży-
sta, Przemysław Chruścielewski, włożył 
w ten projekt dużo pracy, tego wymagał 
charakter filmu. W trwającym 80 minut 

obrazie skorzystaliśmy z materiałów z 49 
odcinków.
G.W.: Przemek w zasadzie wyuczył się 
na pamięć wszystkich odcinków. Praco-
wał, z reżyserem Kubą Wrońskim, nad 
montażem setki godzin. W pierwszej 
wersji było ponad 1200 sklejek. Dodat-
kowym wyzwaniem było to, że po etapie 
montażowym nie mogliśmy wprowadzać 
zmian, bo materiał trafił do rekonstruk-
cji, którą wykonywał zespół Fixa Film.

Każda z książeczek nieuchronnie zwią-
zana jest z katastrofą, która staje się 
osią wydarzeń, co jest tą osią w Magicz-
nej zimie Muminków?
Z.J.: Przychodzi gwiazdka! To kata-
strofa dla Muminków, absolutny koniec 
świata!
p.sz.: Muminki zawsze przesypiają zimę, 
a u nas nie mogą zapaść w zimowy sen. 
Na wieść, że zbliża się gwiazdka, wpa-

dają w panikę – nie wiedzą, kim ona jest, 
czym ją mogą ugościć i w jaki sposób 
z nią rozmawiać. Próbują dociec, jak naj-
lepiej się przygotować.

Wykorzystaliście animację lalkową. 
Nie macie obawy, że ta technika 
jest dla współczesnego widza zbyt 
anachroniczna? W tym roku wśród 
tytułów dla dzieci triumfowały Gru, 
Dru i Minionki oraz Dzieciak rządzi. 

Magiczna zima Muminków, 
reż. Jakub Wroński, 
Ira Carpelan
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p.sz.: Faktycznie, polska widownia została 
przyzwyczajona do efektownej animacji 
komputerowej. Magiczna zima Muminków 
ma zupełnie inny charakter i nie da się 
tego ukryć. Zrobiliśmy dobrą robotę, jeśli 
chodzi o pracę z materiałem archiwalnym, 
ale wiemy, że tego filmu nie będzie można 
porównywać do innych dużych produk-
cji. To arthousowy obraz pośród anima-
cji dla dzieci. Bardzo skromny projekt dla 
widowni familijnej i dzieci w wieku 4-6 lat.
G.W.: Nie do końca mogę się zgodzić 
z tym, że animacja lalkowa jest anachro-
niczna. Obecnie przeżywa swój renesans. 
Co roku w kinach pojawia się coraz więcej 
takich animacji. Rośnie liczba nomina-
cji oscarowych dla tego typu produkcji. 
Nasz film powstał na podstawie wyjątko-
wego serialu realizowanego w tej technice. 
Tutaj każde ujęcie było animowane na tzw. 
wieloplanie, w którym szyby były ułożone 
jedna nad drugą z zamontowaną nad nimi 
kamerą poklatkową. Lalki były wycięte 
i wykonane w formie płaskorzeźby. W dzi-
siejszych czasach może się wydawać tro-
chę anachroniczna, ale przetrwała próbę 
czasu i nadal się podoba. Dowodzi tego 
sprzedaż naszej produkcji do wielu krajów 
na całym świecie, m.in. do Skandynawii, 
Francji, Chin czy Japonii. 

stąd zaskakuje mnie, że jednak na dys-
trybucję zdecydował się tak duży gracz 
jak Uip. Jednocześnie został też zmie-
niony tytuł.
G.W.: Cieszy nas współpraca z uIP. Firma 
należąca do wielkich hollywoodzkich 
producentów universal oraz Para mount, 
przekonała się do tego, aby podjąć się 

dystrybucji Magicznej zimy Muminków 
w Polsce. Myślę, że istotną rolę w podjęciu 
decyzji odegrała siła samej marki. 
p. sz.: Pierwotnie tytuł brzmiał Gwiazdka 
Muminków. Jego zmiana umożliwiła nam 
dłuższy okres dystrybucyjny. Nie kojarzy 
się wyłącznie z okresem bożonarodzenio-
wym. Jest to film „około-zimowy”. 

czy Muminki to marka też w polsce? 
chyba trudno było o dofinansowanie 
takiego projektu. Wniosek składali-
ście w nietypowym momencie, przed 
ustanowieniem w pisF priorytetu dla 
kinematografii dziecięcej i familijnej.
Z.J.: Składaliśmy go jako koprodukcję 
mniejszościową. Co też było nietypową 
sytuacją, bo projekt o dofinansowanie 
animacji wpadł między produkcje fabu-
larne. Ostatecznie otrzymał wsparcie PISF 
i jestem przekonana, że niemały wpływ na 
decyzję oceniających wniosek miał aspekt 
emocjonalny – każdy z nas spotkał się 
z książkami Tove Jansson.
G.W.: Wychowaliśmy się na książkach 
o Muminkach – pamiętam je dokładnie 
z pięknych ilustracji i małego, uroczego 
formatu. Wsparcie PISF było dla nas nie-
zwykle ważne i pomogło w zamknięciu 
finansowania. Projekt rzeczywiście trafił 
na nietypowy okres powstawania nowego 
priorytetu. Został on wprowadzony dzięki 
staraniom pani dyrektor Sroki, dla której 
twórczość dla dzieci była niezwykle ważna. 
Oczywiście w ustanowieniu tego priorytetu 
wspierało ją silnie środowisko twórców dla 
dzieci. Cieszy nas, że polskie kino stawia na 
młodą publiczność i dzięki tej inicjatywie 
ma szansę na dynamiczny wzrost.

stara wersja ma narratora. Jak będzie 
teraz? czy wiadomo już, kto wcieli się 
w poszczególne postaci?
Z.J.: Każda jest dubbingowana przez 
innego aktora, ale narrator, w którego 
wciela się Piotr Fronczewski jest obecny. 
Pozwala ustrukturyzować poszczególne 
rozdziały, kolejne sekwencje, tak by histo-
ria miała swój rytm. Czasami dopowiada 
również to, czego nie widać w obrazie. 
W obsadzie znaleźli się też Maciej Musiał 
grający Muminka i Maciej Stuhr w roli 
Paszczaka. Dużym odkryciem była dla 
nas Natalia Kukulska, która po raz pierw-
szy wzięła udział w nagraniach dubbingo-
wych, a jako Mama Muminka poradziła 
sobie znakomicie. 

Wybieranie aktorów do dubbingu było 
trudne?
G.W.: Kierowałem się intuicją – zasta-
nawiałem się, kogo chciałbym usłyszeć 
w danej roli. Następnie konsultowaliśmy 
pomysły obsadowe z Bartkiem Wierzbiętą 
(reżyserem dubbingu) i naszym dystrybu-
torem. 
p. sz.: Warto też dodać, że w wersji anglo-
języcznej dubbingu wzięła udział obsada 
aktorów wielkiego formatu z Alicią Vikan-
der na czele, która zagrała Małą Mi i Pie-
ska Ynka. W wersji anglojęzycznej głosu 
postaci Taty Muminka użyczył Stellan 
Skarsgård, a Muminka dubbinguje jego 
syn Bill. To świetny duet. Wzruszam się, 
słysząc tę wersję. Stellan opowiadał, że 
czytał synowi „Muminki”, a teraz cieszy 
się, że mogli wcielić się w te role. 

Myśleliście o takim duecie w polskiej 
wersji językowej – Maciej stuhr i Jerzy 
stuhr?
Z.J.: Pojawił się taki pomysł, ale z róż-
nych względów musieliśmy zdecydować 
się na inne rozwiązanie. Do roli Muminka 
potrzebowaliśmy bardzo młodego aktora. 
Bohater jest postacią zagubioną, dziec-
kiem w świecie, którego zupełnie nie 
rozumie. Zmienia się, a tę przemianę bar-
dzo dobrze udało się wypracować Barto-
szowi Wierzbięcie z Maciejem Musiałem. 
Kluczowym elementem, który pozwo-
lił pokazać przemianę Muminka okazała 
się muzyka autorstwa Łukasza Targosza 
i dźwięk zrealizowany przez Michała Foj-
cika. Muzyka i udźwiękowienie nadały fil-
mowi wyjątkowy charakter.

Rozmawiała  
Beata poprawa

Magiczna zima Muminków, 
reż. Jakub Wroński, Ira Carpelan
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Dzikie róże nakręciłaś 
w miejscu, w którym się 
wychowałaś – na dolnoślą-
skiej prowincji. Jakie wra-

żenia towarzyszyły ci, gdy wróciłaś 
z kamerą w rodzinne strony?
W trakcie pisania scenariusza miałam 
w głowie mapę swojej wsi. Starałam się 
spojrzeć na nią oczami dziecka, któremu 
świat wydawał się nieskończony, a oko-
liczne przestrzenie – bezkresne. Kiedy 
jednak przyjechałam na miejsce, oka-
zało się, że wygląd mojej wioski różni się 
od tego, który zapamiętałam z dzieciń-
stwa. Przestała istnieć choćby, odgry-
wająca istotną rolę w fabule, plantacja 
róż. W związku z tym przeniosłam część 
zdjęć gdzie indziej – pod Lądek-Zdrój, 
gdzie znajduje się jedna z ostatnich plan-
tacji w Polsce.

Okoliczności zewnętrzne uległy 
zmianie, a co z mentalnością 
mieszkańców?
Myślę, że ona również bardzo się zmie-
niła. gdy byłam mała, wiejskie społe-
czeństwo miało w sobie coś znacznie 
bardziej kolektywnego, pierwotnego. 
Dzieci zawsze biegały razem i cieszyły 
się dużą swobodą. Nikt specjalnie nie 
przejmował się tym, czy faktycznie wró-
cimy do domu o umówionej porze. Dziś 
byłoby to już nie do pomyślenia, nawet 
na głębokiej wsi.

to twoim zdaniem dobrze czy źle?
Trudno powiedzieć, ale myślę, że sytu-
acja, w której współcześni rodzice nie 
chcą zgadzać się, by ich dzieci, nawet te 
całkiem duże, wychodziły same na dwór, 
jest dość niepokojąca. Wszyscy potrze-
bujemy światła słonecznego, przestrzeni, 
poczucia wolności, które przynosi kon-
takt z przyrodą. gdy funkcjonujemy 
z dala od natury, jesteśmy trochę jak 
zwierzęta trzymane w klatce.

Od jakiegoś czasu sama jesteś 
matką i chętnie przyznajesz, że 
macierzyństwo stanowi dla ciebie 
źródło twórczej inspiracji.
Dzięki macierzyństwu na pewno zła-
godniałam i mam w sobie dużo więcej 

cierpliwości, co widać także na planie fil-
mowym. Dziecko okazuje się także naj-
lepszym nauczycielem empatii – stały 
kontakt z nim zmusza do wczucia się 
w sytuację innego człowieka i spoglą-
dania na świat jego oczami, a to bardzo 
przydaje się w pracy.

ewa, główna bohaterka Dzikich róż, 
jest znacznie mniej spokojną osobą 
niż ty.
Ewa jest jednostką zablokowaną, zdezin-
tegrowaną, głuchą na potrzeby swojego 
ciała. W dużej mierze wynika to z faktu, 
że wcześnie urodziła dziecko, więc nie 
miała czasu, by nacieszyć się młodością. 
Bezpośrednio przeszła od dzieciństwa do 
świata rutyny i obowiązków.

Bohaterka wydaje mi się 
także ofiarą stereotypowego 
postrzegania roli kobiety w polskim 
społeczeństwie.

Otóż to. Na przykładzie tego, jak otocze-
nie traktuje Ewę, widać, że polskie spo-
łeczeństwo jest nie tylko patriarchalne, 
lecz także obdarzone podwójną moral-
nością. Ludziom nie mieści się w gło-
wach, że przysłowiowa Matka Polka 
może mieć swoje potrzeby emocjonalne 
i seksualne. Nie jest zresztą przypad-
kiem, że gdy władza chce odebrać spo-
łeczeństwu wolności, zaczyna od tych 
związanych z kobiecą cielesnością – pra-
wem do aborcji i dostępem do antykon-
cepcji.

Jak takie podejście do kobiet 
przekłada się na ich pozycję 
w polskim środowisku filmowym?
Myślę, że wciąż jesteśmy traktowane tro-
chę gorzej niż mężczyźni. Podczas festi-
walu w gdyni rozmawiałam z Marysią 
Sadowską, która zwróciła mi uwagę na 
to, że kobiety w Polsce bardzo rzadko 
dopuszcza się do realizacji wysokobu-
dżetowych filmów albo seriali. Produ-
cenci wychodzą z założenia, że możemy 
robić sobie niszowe kino artystyczne, ale 
gdy przychodzi do inwestowania dużych 
pieniędzy, prawie zawsze wolą zaufać 
facetowi.

Zaczynam rozumieć, dlaczego 
cieszysz się opinią reżyserki, która 
mówi to, co myśli i specjalizuje się 
w przełamywaniu tabu.
Powiem więcej, chciałabym te tabu 
w końcu rozsadzić! Na razie droga do 
tego wydaje się daleka, ale, bez obaw, 
jestem zdeterminowana. Póki co, wraz 
z Kasią Adamik, Olgą Chajdas, Anną 
Kazejak i Agnieszką Smoczyńską założy-
łyśmy nieformalną grupę, która połączy 
siły z polskimi pisarkami i stworzy fabułę 
na temat – mówiąc w dużym skrócie – 
erotyzmu widzianego oczami kobiet. 
Kto wie, może to właśnie będzie petarda, 
która rozsadzi patriarchat w polskim 
kinie?

Dzikie róże to nie tylko gniewna 
treść, lecz także starannie 
przemyślana forma. szczególnie 
istotny wydaje się w twoim filmie 
montaż, za który odpowiada Anna 
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Rozmowa z Anną 
Jadowską, 
reżyserką filmu 
Dzikie róże

Dzikie róże

EWa, cZyli KoBiEta

Mass, czyli prawa ręka słynnego 
Andrieja Zwiagincewa. Jak doszło do 
nawiązania waszej współpracy?
Jak już wspomniałam, chciałam opowie-
dzieć swoją historię w sposób afabularny, 
więc poszukiwałam montażysty, który 
miałby w tym zakresie pewne doświad-
czenie. Pierwotnie miałam współpraco-
wać z Litwinem Danieliusem Kokanau-
skisem, czyli stałym współpracownikiem 
Siergieja Łoźnicy, ale nie udało się nam 
zgrać terminów, więc moja producentka 
Iza Igel skontaktowała się z Anną. Bar-
dzo mnie to ucieszyło, bo lubię zmon-
towaną przez nią Elenę Zwiagincewa, 
w której czuć, że twórcy podążają za 
bohaterką i są w stanie zrozumieć ją 
nawet wtedy, gdy dokonuje ewidentnie 
złych wyborów. 

Jak podkreślają niemal wszyscy 
recenzenci, wielką siłę twojego 
filmu stanowi kreacja Marty 

Nieradkiewicz. Od samego początku 
wiedziałaś, że w roli ewy chcesz 
obsadzić właśnie ją?
Scenariusz Dzikich róż napisałam 
specjalnie dla Marty, której jestem 
wdzięczna za to, że mobilizowała mnie 
do pracy w czasie, gdy po urodzeniu 
dziecka, nie umiałam wykrzesać z sie-
bie motywacji. Fakt, że podczas pisania 
scenariusza miałam w głowie konkretną 
aktorkę znacząco ułatwił mi ten pro-
ces, ale Marta wiedziała, oczywiście, że 
na ekranie nie wystarczy po prostu być 
i włożyła dużo pracy w przygotowania 
do roli.

Na czym właściwie one polegały?
Przede wszystkim Marta spędziła dużo 
czasu z bohaterką Trzech kobiet (doku-
ment Anny Jadowskiej z 2013 – przyp. 
red.), samotnie wychowującą dwójkę 
dzieci Małgosią. Myślę, że to spotkanie 
pomogło Marcie w wytworzeniu odpo-

wiedniego podejścia do dzieci. Doszła 
w tej kwestii do tak dużej perfekcji, 
że chłopiec, który grał jej filmowego 
syna, za każdym razem, gdy ją widział, 
wyciągał ręce, jakby była jego drugą 
mamą.

Marta zagrała u ciebie główną rolę 
nie tylko w Dzikich różach, lecz 
także w filmie Z miłości z 2011 
roku. Na czym polega sekret waszej 
współpracy?
Lubię Martę za to, że jest aktorką pozba-
wioną granic i obdarzoną wielką wytrzy-
małością zarówno psychiczną, jak 
i fizyczną. Jest też bardzo zdetermino-
wana. Większość aktorów nie wkłada 
tyle energii w zdjęcia, Marta, nawet 
kiedy skończyła swoje sceny, zostawała 
na planie ze swoją filmową córką Mary-
sią i pomagała jej przygotować się do 
sceny. 

Marta angażuje się na ekranie na 100 
procent?
Na 200. Pamiętam z planu Dzikich róż 
sytuację, w której miałyśmy trudny 
dzień zdjęciowy, na planie było gorąco, 
pracowałyśmy już chyba z 15 godzin, 
a została nam jeszcze do zagrania 
skomplikowana scena, w której Ewa 
wykonuje telefon do swojego męża. 
Widziałam, że Marta cała trzęsie się ze 
zmęczenia. Zaproponowałam, że prze-
łożymy tę scenę na jutro, a Marta odpo-
wiedziała zdecydowanie, że nie ma 
mowy: teraz albo nigdy. Ostatkiem sił 
zagrała tak dobrze, że nie było potrzeby 
kolejnego dubla.

Rozmawiał piotr 
czerkawski

Anna Jadowska

Dzikie róże, reż. Anna Jadowska

Natalia Bartnik i Marta 
Nieradkiewicz w filmie Dzikie 
róże, reż. Anna Jadowska
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twój poprzedni film Letnie 
przesilenie to zupełnie inne 
kino niż komedia Gotowi na 
wszystko. Exterminator. 

Lubię i cenię komedie. uważam, że są 
potrzebne w tym samym stopniu co 
poważniejsze kino, które jest dla mnie 
po prostu inną formą wypowiedzi. Jeżeli 
miałbym planować swoją przyszłość 
w jakiejś dalszej perspektywie, to wiem 
jedno: nie chciałbym z żadnego z tych ele-
mentów rezygnować. One się wzajemnie 
we mnie dopełniają.

Wielu reżyserów twierdzi, że komedia 
to gatunek stanowiący największe 
wyzwanie. Łatwiej kogoś wzruszyć, 
niż szczerze rozbawić, oczywiście na 
pewnym poziomie.
W komedii najważniejszy jest – moim 
zdaniem – timing, reakcje. Wraz z akto-
rami lubię dłubać w językowych niuan-
sach, znaczeniach, cytatach, osadzać sceny 
w kulturowych kontekstach. Tak było 
w tym przypadku, wiele rzeczy opierali-
śmy na improwizacji. Wspaniale praco-
wało mi się z tymi ludźmi. Zżyliśmy się ze 

sobą, doskonale rozumieliśmy się. Bazo-
waliśmy na książce Przemysława Jurka, 
dobudowując trochę do przedstawionego 
tam świata. Przy okazji śmiesznej histo-
rii próbowaliśmy opowiedzieć o dzisiej-
szej Polsce. Małe miasteczko, gdzie roz-
grywa się akcja, jest symbolem polskiego 
zaścianka. Dla mnie komedia powinna 
zahaczać o rzeczywistość i w nienachalny 
sposób ją komentować.

Wspomniałeś o książce Jurka, zresztą 
na podstawie której powstała też 
sztuka teatralna.
Kiedy przeczytałem pierwszą wersję sce-
nariusza, który Przemek napisał z innym 
reżyserem, zauważyłem możliwość opo-
wiedzenia o czymś więcej niż jedynie 
komicznych perypetiach. Postanowili-
śmy pogłębić ten świat, w czym pomo-

gły lokacje. Film kręcony był w Pionkach. 
To szare miasteczko w województwie 
mazowieckim. Zastygłe w czasie, będące 
dowodem, że taka Polska gdzieś istnieje. 
Kiedy spotkałem się z aktorami, każdy 
z nich powiedział coś bardzo podob-
nego, co stało się poniekąd naszym punk-
tem wyjścia. Paweł Domagała pochodzi 
z Radomia, Piotrek Żurawski ze Śląska, 
Piotrek Rogucki z Łodzi, a Krzysiek Cze-
czot z Pomorza. Przekonywali, że kiedy 
przyjeżdżają do rodziców na święta i spo-
tykają się ze swoimi kumplami z daw-
nych lat, powtarza się ta sama rozmowa: 
„Wszyscy mieliśmy wielkie plany, a tobie 
dopisało szczęście. Zobacz, gdzie jesteś, 
a ja tu dalej siedzę i palę fajki na tej samej 
ławce co dwadzieścia lat temu”. Zdałem 
sobie sprawę, że możemy dotknąć czegoś 
poważniejszego. 
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Rozmowa z Michałem rogalskim, 
reżyserem filmu Gotowi na 
wszystko. Exterminator

goTowi na wszysTko. exTerminaTor

śWiat jaK tRagifaRsa

W zabawny sposób zwracasz też 
uwagę, że polityka nie powinna 
mieszać się w kulturę. 
Cieszę się, że to wybrzmiewa, bo to dla 
mnie fundamentalna sprawa. Podobnie 
jak to, co wyrażone jest na samym końcu, 
w dedykacji dla moich dzieci. Wolność 
jest najważniejsza i nie należy o tym zapo-
minać. To także temat Letniego prze-
silenia. Musimy pamiętać, że wolność 
i demokracja nie są dane nam na zawsze. 
Trzeba o nie walczyć. Tak uważam, choć 
może się wydać, że to wielkie słowa dla 
tak „błahego” filmu, jak ten.

to także opowieść o konfrontacji 
marzeń z koniecznością pójścia 
na kompromis. Zakładam, że 
współpraca z producentami: 
Leszkiem Bodzakiem i Anetą 
Hickinbotham, o których w samych 
superlatywach wypowiadał się też 
Jan p. Matuszyński, nie wymagała ich 
zbyt wielu?
Nigdy nie współpracowało mi się tak 
dobrze z producentami. Okazało się, że 
te same rzeczy są dla nas ważne. Inna 
sprawa, że na szczęście nie trafiłem do tej 
pory na producentów, którzy wjeżdżają 
w projekt jak czołg i zmieniają go według 
swojego widzimisię.

Jedynym, który „przetrwał” 
z obsady sztuki teatralnej jest paweł 
Domagała. 
Pracowaliśmy razem przy serialu O mnie 
się nie martw. Szybko okazało się, że 
nadajemy na tych samych falach. Bardzo 
ucieszyłem się, że w zamyśle Leszka było, 
by Paweł kontynuował rolę teatralną. 
Jesteśmy dla siebie takim lustrzanym 
odbiciem, inspirujemy się wzajemnie. To 
człowiek, który pomimo swojego wize-
runku wcale nie jest śmieszkiem. Ma 
w sobie potencjał dramatyczny, wiele 
powagi. Pozostał zwykłym facetem 
z Radomia, nie ma w sobie nic z gwiaz-
dorstwa. Mam nadzieję, że będzie nam 
dane jeszcze razem pracować, i to nieko-
niecznie w komediowej odsłonie. Pomo-
gło też jego muzyczne zaplecze. W zasa-
dzie jedyną osobą z tej czwórki, która na 
niczym nie grała, był Piotrek Żurawski. 
Ale szybko to nadrobił. 

Film, choć rozgrywa się współcześnie, 
odnosi się do czasów, które sam 
doskonale pamiętasz. Kasety 
magnetofonowe, oglądanie serialu 

Alf, małe sklepy komputerowe. to 
twoje wspomnienia?
To sprawy generacyjne. Choć mam wra-
żenie, że robi się ostatnio moda na lata 
70., 80., 90., co widać zwłaszcza w ame-
rykańskich serialach. W naszym filmie 
jest to tło, dzieje się on współcześnie, 
choć w rzeczywistości, która zastygła 
w czasie. Widać to najlepiej we wspo-
mnianych Pionkach, będących syno-
nimem polskiej prowincji. Wystarczy 
ściągnąć anteny satelitarne i możemy 
przenieść się do połowy lat 80.

czy ten obraz jest zatem zrodzony 
z sentymentu?
Absolutnie. I tu raz jeszcze mógłbym 
odnieść się do kina amerykańskiego, 
chociażby Clerks. Sprzedawców Kevina 
Smitha. Nasz film mówi o pasji i muzyce. 
Sam nigdy nie słuchałem death metalu, 
a z tego gatunku muzyki wywodzi się 
kapela Exterminator. Ostry metal daje 
możliwość wykrzyczenia wszystkiego, 
co leży na sercu, zaszokowania prowin-
cjonalnego, konserwatywnego otoczenia 
i przestraszenia lokalnego kołtuna. Choć 
chyba czasy się zmieniają, dziś podobno 
najfajniej być narodowcem. 

trudno było uchwycić balans 
pomiędzy elementami 
humorystycznymi a tymi nieco 
poważniejszymi?

To w dużej mierze wynikało z improwi-
zacji, która była dla nas bardzo ważna. 
Pozwalaliśmy sobie na planie niemalże 
na wszystko i wielokrotnie przekraczali-
śmy granicę dobrego smaku, wychodząc 
z założenia, że decyzje i tak podejmo-
wane będą w montażu. Szybko powstał 
też pomysł ewentualnej drugiej części 
Exterminatora. Kiedy patrzę na świat, 
mam wrażenie, że jest tragifarsą. Nagle 
jesteś mistrzem świata, a za pięć minut 
stajesz się pośmiewiskiem. To tragiczne 
i zarazem fascynujące.

twój główny bohater mówi 
w pewnym momencie: „Marzenia 
szybko zamieniłem na wkurwienia”. 
Masz podobnie?
Jestem z natury optymistą, zawsze cie-
kawi mnie, co jest za rogiem. Jeżeli 
wyrzucają mnie drzwiami, staram się 
wrócić w inny sposób, ale na własnych 
zasadach. Kiedyś zrobiłem dokument 
Film życia. Paweł i Ewa (jego bohater 
pojawia się i w tym obrazie). gdy skoń-
czyłem szkołę filmową, wiadomo było, że 
nikt na mnie nie czeka z propozycją zro-
bienia fabuły. Jedyną szansą było wzięcie 
małej, własnej kamery i zrobienie doku-
mentu. Myślę, że właśnie na tym polega 
życie, by dążyć do swego i się nie pod-
dawać.

Rozmawiał Kuba Armata

Krzysztof Czeczot, 
Piotr Rogucki i Piotr 
Żurawski w filmie Gotowi 
na wszystko. Exterminator, 
reż. Michał Rogalski

Michał Rogalski
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ci, którzy widzieli Chemię, 
twój debiut reżyserski, 
i przeczytają opis Narze-
czonego na niby, mogą 

pomyśleć, że te dwa projekty dzieli 
wszystko. prawda jest jednak inna.
Po ukończeniu Chemii postanowiłem 
zostać przy filmach, które dają dobre 
emocje i docierają do szerokiego grona 
widzów, opowiadając o rzeczach waż-
nych w różny sposób. Dla mnie najistot-
niejsze jest, żeby kino, które robię, miało 
publiczność. Nie zależy mi na 20 tys. 
widzów i wyróżnieniu w Cottbus. Moim 
marzeniem jest zrobienie filmu o maso-
wym rażeniu, który dostarczy emo-
cji. Narzeczony na niby jest gatunkowo 
komedią romantyczną, co nie oznacza, że 
to kino płytkie. udało mi się opowiedzieć 
coś ważnego w przystępny sposób, prze-
mycić moje spojrzenie na świat, a jed-
nocześnie zagwarantować rozrywkę na 
wysokim poziomie. Scenariusz, podob-
nie jak do Chemii, napisała Katarzyna 
Sarnowska, która świetnie operuje kon-
wencją i posługuje się znakomitymi 
dialogami. Chemia była filmem o trud-
nych sprawach, a zobaczyło go 450 tys. 
widzów, chociaż krytyka go nie rozpiesz-
czała. To pozwala mi mieć nadzieję, że 
tym razem będzie jeszcze lepiej.

przy Chemii nie wierzyłeś,  
że znajdziesz widza?
Podjąłem trudny temat, ale nie chcia-
łem go doginać kolanem, tylko opowie-
dzieć o nim ładnym i ciekawym obrazem. 
Śmierć i cierpienie pukają też do drzwi 
pięknych mieszkań i ładnych ludzi, a nie 
tylko do piwnic i bloków. Tam posłu-
giwałem się alegorią plastyczną. Przy 
Narzeczonym… natomiast postawiłem 
na totalną prostotę realizacyjną: kamera 
jest opowiadająca, znajduje się tuż przy 
aktorze, co samo w sobie jest trochę old-
schoolowe. Przygląda się bacznie mimice, 
bo to kino dialogowe. Chciałem uciec 
od serialowości, dać widzowi trochę 
dynamiki, ruchu, inscenizacji i to się na 
pewno udało. Największym wyzwaniem 
dla mnie była praca z aktorami, których 
miałem na planie kilkunastu i to takie 
tuzy, jak Dorota Kolak, Piotr Stramow-
ski, Krzysztof Stelmaszczyk czy Tomasz 
Karolak. Mamy tutaj też elementy musi-
calu, bo akcja dzieje się w cieniu talent 
show dziecięcego, co pozwoliło na inkru-
stowanie fabuły piosenkami, tak samo 
jak było w Chemii. One nie są tylko 

upiększeniem, spełniają funkcję drama-
turgiczną i są nośnikiem emocji. Każ-
dego z aktorów chciałem ugryźć w inny 
sposób, tak jak jeszcze widzowie ich nie 
oglądali. Oczywiście, można się żachnąć: 
znowu Karolak, znowu Adamczyk, ale 
w takim wydaniu ich jeszcze nie ogląda-
liśmy. Podobnie jak Stramowskiego bez 
irokeza i bez brody, który zagrał taksów-
karza, bez pistoletu, bez odznaki, a jed-
nak będącego w tym wszystkim męskim 
i miękkim jednocześnie.

Z tego, co mówisz, wynika, że to 
bardzo autorski projekt. W komedii 
romantycznej jest miejsce na 
autorskość?
Jak najbardziej. Mam świadomość 
gatunku – umówiłem się z producen-
tami, że zrobię film, który dotrze do 
masowego widza, a ja zawsze dotrzy-

muję słowa. Od dekady realizuję reklamy, 
które jak wiadomo, mają sprzedawać 
produkt, ale to nie jest tak, że mają być 
głupie, i że nie mogę się cieszyć z trzyse-
kundowego smaczku, który jest w nich 
mój. W ramach umowy z producen-
tami robię swoje. Jestem człowiekiem od 
emocji i najlepiej wychodzi mi rozbawia-
nie, dotykanie, wzruszanie. Najswobod-
niej czuję się w kinie środka – pomiędzy 
idiotyzmami w rodzaju Botoksu, a kinem 
artystycznym na 10 tys. widzów, które 
wygrywa gdynię. Cieszę się, że jest miej-
sce na każdy z tych rodzajów kina.

Jaki jest sznyt Bartka prokopowicza 
w tym filmie?
Moim autorskim sznytem jest współ-
praca ze stałymi współpracownikami – 
z operatorem Jeremim, który jest moim 
bratem, gdzie nie muszę rozmawiać 
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Rozmowa z Bartkiem 
prokopowiczem, reżyserem filmu 
Narzeczony na niby

narzeczony na niby

REżysER to 
staN dUcha

z nim o formie, tylko w pięciu zdaniach 
jesteśmy w stanie się dogadać i zbudo-
wać rodzaj światła i inscenizacji, który 
chcemy wykorzystać. To przekłada się na 
ciekawe ustawienia kamery, które można 
swobodnie stosować w każdym rodzaju 
kina. Nie ma przecież specjalisty od kina 
noir, moralnego niepokoju, sensacyjnia-
ków czy filmów wojennych. Reżyser albo 
umie robić filmy, albo nie umie. Oczywi-
ście, może czuć się lepiej w jakiejś kon-
wencji. Ja chciałbym próbować każdej, 
jakiej się da. Reżyser to nie zawód, tylko 
stan ducha i doświadczenie realizator-
skie. Nie dzielę filmów na gatunki, tylko 
na dobre i złe, komedia romantyczna 
może być albo udana, albo nieudana. 
Przy Narzeczonym… oglądałem się na 
niezależne komedie z Sundance, a nie na 
Wyjazd integracyjny.

pojedźmy tytułami: które komedie 
romantyczne uważasz za udane?
Był sobie chłopiec, Mała miss, To właśnie 
miłość, Notting Hill – to tytuły, których 
nie waham się określać mianem udanych 
filmów. W Polsce nie ma dobrych kome-
dii romantycznych. Te, które powstały, 

cierpią z powodu nieudanych scenariuszy 
i fatalnych dialogów. Winni są też pro-
ducenci, którzy wchodzą cały czas w te 
same buty i dziwią się, że nie zachodzą 
w nich daleko. Oczywiście, zdaję sobie 
sprawę, że wszystkie sceny i ujęcia zostały 
już w kinematografii światowej nakrę-
cone, ja też zapożyczam. Ale ważne jest, 
jakie ma się do tego zapożyczania podej-
ście. Przy łucie szczęścia i talencie do 
pozyskiwania zaufania aktorów można 
osiągnąć to, że Mikołaj Roznerski będzie 
w stanie zagrać geja, nie bojąc się plwocin 
hejterskich.

Jak udało ci się go do tego przekonać?
Postacią, która nie jest piszczącym chło-
pakiem, bo też większość gejów taka 
nie jest. unikałem klisz. Tak samo było 
w przypadku Julii Kamińskiej, która gra 
nieporadną i niezdarną panią „kłopo-
tek”, dziewczynę z sąsiedztwa, która nie 
pociąga i nie odrzuca. Mamy też inte-
resujący układ rodzinny – dzieciaka 
wychowują i wspierają faceci. Liczę na to, 
że widzowie docenią to, że nie oglądają 
świata z TVN-u. My nie zrobiliśmy fol-
derowej Warszawy. u nas dziadek grany 

przez Stelmaszczyka leży na łóżku zasła-
nym kocem, a Stramowski na rozkłada-
nym łóżku w kuchni. Jest to oczywiście 
kolorystycznie dobrane i ciekawe, ale 
jest w tym jakaś prawda. Nie jest tak, jak 
w Planecie Singli, gdzie dyrektor szkoły 
grany przez Karolaka mieszka ze swoją 
partnerką, bezrobotną fryzjerką w eks-
kluzywnym mieszkaniu, na które w życiu 
nie byłoby mnie stać. Sprzedajemy kon-
wencję bajki, ale zbudowaną na praw-
dzie. A to coś, w czym się najlepiej czuję, 
bo bardzo chcę odmieniać miłość przez 
wszystkie przypadki. Ten film jest o wielu 
odmianach miłości: partnerskiej, ojcow-
skiej, siostrzanej, maminej, damsko-mę-
skiej, męsko-męskiej, po przejściach 
i odwrotnie, do łez. Sceny są wymyślone, 
ale prawdę buduję na pracy z aktorem 
i kamerą. Trudno jest tę energię, pęk-
nięcia i niedoskonałości nazywać, ale to 
właśnie ten dwutakt aktora i kamery pra-
cuje na to, żeby świat przedstawiony był 
brudny, a przez to prawdziwy. To jest nie-
samowite.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Sonia Bohosiewicz i Tomasz Karolak w filmie 
Narzeczony na niby, reż. Bartek Prokopowicz

Bartek Prokopowicz i Dorota Kolak 
na planie filmu Narzeczony na niby
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Jak zrodził się Atak paniki?
Zaczęło się 4 lata temu. Ola Pisula 
i Bartek Kotschedoff przyszli do 
mnie z pomysłem napisania tek-

stu na konkurs w Wenecji. Nie mieli 
nic określonego, tylko intuicję, o czym 
by to mogło być. To było kilka historii, 
które łączy kryzys śmieciowy w Neapolu. 
Pokazałem ten pomysł w Aksonie. 
Spodobał się. Ale ponieważ nie mieliśmy 
pieniędzy na realizację we Włoszech, 
pojawiło się pytanie, czy walczyć dalej 
i przepisać film na Polskę. Po dwóch 
latach z pierwotnych sześciu historii 
zostały dwie. Reszta musiała zostać prze-
pisana. W międzyczasie wrócił do mnie 
tytuł, który kiedyś wymyśliłem do etiudy 
w szkole filmowej: Atak paniki. Ta etiuda 
nigdy nie powstała, a tytuł pasował mi 
idealnie. Pojawiło się pytanie: jak to 
hasło przenieść na cały film? Co zrobić, 
żeby tytuł odnosił się nie tylko do treści, 
ale i do formy obrazu? 

Jesteś współautorem scenariusza 
do Demona Marcina Wrony. Lubisz 
pracować nad tekstem w grupie?
To nie jest przypadek. Lubię wymyślać 
i pisać, ale też trochę nienawidzę, bo to 
praca, którą się wykonuje w samotno-
ści, co na dłuższą metę męczy. Zawsze 
lubię mieć kogoś, z kim mogę praco-
wać, żeby popodbijać pomysły, zwłasz-
cza na pierwszym etapie. Jak współ-
pracuję z kimś, to zazwyczaj szybciej 
weryfikuję, czy pomysł jest dobry czy 
nie. A ten trafiony to często konsekwen-
cja odrzucenia wcześniej trzydziestu 
innych. Pierwszy etap – czyli posta-
wienie historii, znalezienie przebiegu, 
początku i końca – jest najtrudniejszy. 
Później, jak jest pomysł na scenę, to 
napisać ją wraz z dialogiem – to już nie 
jest dla mnie kłopot. umiem to robić 
dosyć sprawnie i szybko. 

Oczywiście trzeba umieć wpuścić 
innych do swojego świata.

Wiesz co, każdy jest trochę bogiem tego 
świata. W filmie to reżyser jest autorem. 
Zawsze. To reżyser powoduje, że obraz 
jest taki czy owaki, zły czy dobry. Mnie 
to wystarcza. Nigdy nie miałem potrzeby, 
żeby podpisać się samemu pod tekstem. 
Jeśli lepiej pracuje mi się z kimś, i dzięki 
temu szybciej doprowadzę do powstania 
filmu, to mogę pracować w ten sposób za 
każdym razem. 

czy od początku wiedziałeś, że twoi 
współscenarzyści, Ola i Bartek, 
wystąpią w filmie? czy jakieś role były 
pisane dla nich?
Znałem ich jeszcze ze szkoły teatralnej, 
byłem na ich dyplomach. Chciałem z nimi 
pracować jako aktorami. W trakcie pracy 
nad tekstem szukałem dla nich ról, w któ-
rych sam chciałbym ich zobaczyć. I zapro-
ponowałem im je podczas pisania. Dzięki 
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Rozmowa z pawłem Maśloną, 
reżyserem filmu Atak paniki

aTak Paniki

żEBy WsZystKiE 
KlocKi się sKlEjały 

temu obydwa epizody – Miłosza i Kamili – 
były bardzo szybko omawiane z Olą i Bart-
kiem jako odtwórcami tych postaci.

W filmie pojawiają się bardzo znani 
aktorzy, jak Artur Żmijewski, Dorota 
segda, Magdalena popławska. Obok 
nich występują debiutanci. Jaki był 
klucz ich doboru?
Po pierwsze, chcesz aktorów, którzy będą 
pasować do danej roli. Po drugie, bie-
rzesz dobrych aktorów. Po trzecie, chodzi 
o pewną świeżość, bo wiele twarzy jest już 
ogranych. Widz jest przyzwyczajony do 
tego, że widział aktorów w określonych 
rolach i nie powinno się ich powielać. 
W takiej sytuacji dobrze, że wykorzystu-
jesz popularność i konkretne skojarzenia 
widza (np. w przypadku Artura – z księ-
dzem i lekarzem). Zawsze fajni są debiu-
tanci, których w naszym filmie mieliśmy 
całkiem sporo. To ma jeszcze jeden dodat-
kowy walor. Początkujący artyści mają 
niebywałą energię i są w podobnej sytu-
acji jak ja. Bo to też mój debiut. Chciałem 
mieć ludzi z taką energią, żeby oni razem 
ze mną skoczyli w przepaść. Zawsze kibi-
cuję młodym aktorom. To wielka satysfak-
cja, jak wyciągniesz debiutanta i nagle jego 
kariera rusza. Poczucie, że jako pierwszy 
dałeś mu szansę. 

Zarzekasz się, że Atak paniki to nie 
komedia.
To czarna komedia albo tragikomedia. 
Bo tu jest i śmiesznie, i strasznie. To, że 

film jest śmieszny nie oznacza, że nie 
boli, a ludzie nie umierają. Ten obraz jest 
bolesny. I chyba im bardziej boli, tym 
jest śmieszniej. W życiu te dwie rzeczy 
współistnieją, więc dlaczego nie oddać 
tego w filmie? Rzeczywistość jest dla mnie 
humorystyczna i nie pozwala, żebyśmy 
mogli być patetyczni cały czas. I to czę-
sto w sytuacjach, które są najsmutniej-
sze; popatrz na zachowania ludzi w żało-
bie, albo kiedy ktoś jest chory. Jest masa 
zabawnych zdarzeń, które jednocześnie 
są trudne. Dla mnie sztuką jest mieć te 
dwie perspektywy równocześnie, umieć 
być w środku i dystansować się na chwilę, 
i wracać. 

Jakie filmy oglądasz w kinie?
Najchętniej kino amerykańskie. Braci 
Coenów z Poważnym człowiekiem i To nie 
jest kraj dla starych ludzi. Lubię Quen-
tina Tarantino, Sidneya Lumeta, Francisa 
Forda Coppolę, Paula Thomasa Ander-
sona, Todda Solondza, Martina Scorse-
sego. Bardzo lubię też kino koreańskie. 
Przede wszystkim thrillery.

Jaki film robi się łatwiej – wielo- czy 
jednowątkowy?
Każda z tych narracji ma trudności i inne 
wyzwania. Częstym minusem klasycznego 
opowiadania jest przewidywalna forma. 
Ciężko mieć historię, która wytrzyma 
półtorej godziny, i tak ciekawego boha-
tera, że chcemy za nim iść przez ten cały 
czas. W filmie wielowątkowym bardziej 

opowiadasz świat, niż historię. To ma 
swoje plusy, ale rodzi inne problemy. Bo te 
wszystkie wątki musisz jakoś połączyć. 

Dlaczego robisz filmy?
Zawsze chciałem je robić. Od dwuna-
stego roku życia. Tak po prostu było. 
Oglądałem ich dużo i wierzyłem, że 
kiedyś sam będę ich autorem. Pierwsze 
zacząłem realizować w liceum. Później 
miałem przerwę, poszedłem na poli-
tologię, bo bałem się zdawać do szkoły 
filmowej. Potem cieszyłem się, że stu-
diowałem politologię, bo miałem wra-
żenie, że byłem bardzo głupi, jak mia-
łem te dwadzieścia parę lat. Kino zawsze 
było moim marzeniem. Im bardziej w to 
wchodziłem, tym bardziej wiedziałem, 
że chcę w tym być. To działa jak narko-
tyk. To jest najlepszy zawód, jaki mogę 
uprawiać. Nigdzie indziej bym się tak nie 
przydał.

co jest dla ciebie najważniejsze 
w filmie?
Fantastyczne jest to, że robiąc go, tworzysz 
przestrzeń dla wielu artystów, którzy mogą 
tam rozwinąć skrzydła: aktorów, autorów 
zdjęć, dźwiękowców, montażystów, kom-
pozytorów. I czasem zdarza się kumulacja 
talentów. Ty to nadzorujesz, musisz podpi-
sać się pod całością i zadbać, żeby wszyst-
kie klocki się sklejały.

Rozmawiała Anna 
Michalska

Atak paniki, reż. Paweł Maślona 

Paweł Maślona
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Syn Królowej Śniegu zrodził się 
z nagłówków gazet?
Paweł Sala oparł scenariusz na 
konkretnym przypadku zabicia 

sześcioletniego chłopca. Zbrodni doko-
nali konkubent matki i jego przyjaciel. 
Ciało chłopca zostało utopione w Wiśle. 
Ta sprawa była bardzo trudna i poszla-
kowa. Matka ofiary była najpierw aresz-
towana, skazana, później wypuszczona 
i uniewinniona. Temat rzeczywiście mnie 
zainteresował. Zacząłem czytać o innych 
takich wypadkach i okazało się, że jest ich 
bardzo dużo. 

Opowiadasz o tzw. zabójstwie 
z wygody. Jakie są jego motywacje?
Na pewno mówimy tu o osobach niedoj-
rzałych, niepotrafiących kochać, nieod-
powiedzialnych i sfrustrowanych. Poza 
samym zabójstwem chodzi o coś jesz-
cze: o przyzwolenie na cierpienie dziecka. 
Często to nie matki dokonują zbrodni, ale 

kochankowie tych matek, konkubenci, nie-
rzadko ojcowie. Molestowanie albo kato-
wanie odbywa się przy milczącej zgodzie 
najbliższych lub sąsiadów. To dla mnie nie-
dopuszczalne. Nie wiem, czy faktycznie nie 
wiemy, co się dzieje za ścianą, czy nie chce 
nam się reagować. 

Syn Królowej Śniegu to z jednej 
strony zbrodnia oparta na faktach, 
z drugiej baśń. Do czego była ci 
potrzebna bajkowa strona filmu? 
chodziło o stworzenie specyficznej 
przypowieści?
Przypowieść to bardzo dobre określenie. 
Nie chciałem opowiadać w sposób bru-
talny, naturalistyczny. Chciałem pokazać 
ucieczkę dziecka w inny, lepszy świat. Nie 
jest on otoczony tylko złem. Jest tam też 
miłość: w postaci pana Kazimierza granego 
przez Franciszka Pieczkę. Myślałem też 
o mechanizmie opisywanym przez psycho-
logów, że dziecko do 6-7 lat nie potrafi roz-

dzielić rzeczywistości od świata wyobra-
żonego. W jego głowie zachodzi również 
pewnego rodzaju rozdwojenie: jeśli mama 
jest dobra, to jest ona moją mamą, ale jeśli 
krzyczy, to zamienia się w kogoś innego. 
Baśnie są też ważne dla mnie osobiście, nie 
tylko Hans Christian Andersen, ale przede 
wszystkim bracia grimm. Czytam wiele 
opracowań, począwszy od najsłynniejszych 
Brunona Bettelheima.

Michalina Olszańska ponoć mocno 
przeżyła scenę zabójstwa: kamera jest 
skupiona na jej twarzy, zbrodnia dzieje 
się za jej plecami. 
Tak, ta scena była dla niej bardzo trudna. 
Wszyscy zresztą czuliśmy duży dyskom-
fort podczas jej realizacji. Wiedzieliśmy, że 
to fikcja i film, ale mieliśmy świadomość, 
że do takich rzeczy dochodzi. Zależało mi 
na podkreśleniu obojętności matki, która 
nie jest w stanie zareagować na śmierć jej 
dziecka. Chce się pozbyć problemu. Syn 
hamuje jej życie i ogranicza wolność.

Zrobiłeś kino społeczne?
Raczej nie, przede wszystkim przez pomie-
szanie tych dwóch światów: bajkowego 
i realistycznego. Zależało mi na stworze-
niu spektaklu filmowego, takiego teatru 
w filmie. Jako widzowie tylko przyglądamy 
się pewnym wydarzeniom. Z pewnością 
to jednak kino, które porusza społecznie 
ważny temat i podaje go w sposób niejed-
noznaczny. usłyszałem już, że temat dzie-
ciobójstwa jest wydumany i nie ma sensu 
opowiadać o jednostkowych sprawach. 
uważam jednak, że ta historia nie jest jed-
nostkowa, tylko powszechna. Nagłówki 
w gazetach przynajmniej raz w miesiącu 
wyją tytułami, że gdzieś zamordowano 
albo skatowano dziecko. W filmie pojawia 
się też na końcu napis, że my tej historii 
nie wymyśliliśmy. Po pierwszych pokazach 
mam już świadomość, że obraz będzie 
wzbudzał kontrowersje. Pojawiały się głosy, 
że traktuje o patologii, zoofilii i nie wia-
domo czym jeszcze. Wiedziałem, że ta 
konwencja baśniowości będzie ryzykowna. 

Dotykają cię takie krytyczne głosy?
Z punktu widzenia czysto ludzkiego, to 
jasne! Każda, zwłaszcza brutalna krytyka 
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Rozmowa z robertem 
Wichrowskim, reżyserem filmu 
Syn Królowej Śniegu

SyN królowej śNiegu

sPołEcZNa Baśń

jest nieprzyjemna, ale z drugiej strony 
przestaję już o niej myśleć. Wiem, co chcę 
zrealizować, w jaki sposób się wypowie-
dzieć. Przestaję kalkulować, czy to się na 
pewno spodoba.

Michalina Olszańska od początku 
miała być wyrodną matką?
Długo tego nie wiedzieliśmy. W tzw. „ści-
słym finale” znalazły się dwie aktorki. 
Byłem pewny co do Rafała Fudaleja, 
potrzebna mi była odpowiednia dla niego 
partnerka. Na festiwalu w Berlinie zoba-
czyłem Ja, Olga Hepnarova, czesko-polsko-
-słowacką produkcję, w której Michalina 
zagrała tytułową rolę. Bardzo mnie urze-
kła, pokazała tam ogromne możliwości 
aktorskie i dla mnie była najmocniejszym 
punktem tego filmu. Nie ukrywam jednak, 
że była też inna aktorka, którą zobaczy-
łem w teatrze i też mi się jej rola ogromnie 
spodobała. Nie wiem, co przeważyło. To 
była chwila, moment, intuicja.

A Franciszek pieczka? On raczej nie 
przyjmuje już ról.
Wiedziałem, że rola pana Kazimierza 
jest dla niego. Problemem było tylko to, 
żeby chciał zagrać. Nigdy wcześniej z nim 

nie pracowałem, ale bardzo lubię i cenię 
filmy Jana Jakuba Kolskiego, a Franciszek 
Pieczka jest w nich wielokrotnie moto-
rem napędowym. Zawieźliśmy scena-
riusz, porozmawialiśmy i pan Franciszek 
się zgodził, bo wydawało mu się, że ten 
temat i film są ważne. Pokazywałem mu 
zmontowany obraz z pewną obawą, czy go 
przyjmie, czy mu się spodoba. Zobaczyłem 
wzruszenie i łzy w oczach. Pan Franciszek 
powiedział, że film jest lepszy, niż wynikało 
to ze scenariusza.

Kalendarz filmowca często jest taki, 
że jeden tytuł wchodzi do kin, drugi 
jest na etapie produkcji. U ciebie 
premiery jedna po drugiej: teraz Syn 
Królowej Śniegu, w marcu Kobieta 
sukcesu.
Ten drugi tytuł to kino gatunkowe: kome-
dia romantyczna. Propozycja wyszła od 
producentów. Czytałem wcześniej kilka 
takich scenariuszy, ale czegoś im brako-
wało. Tutaj obok sympatycznego humoru 
są też momenty wzruszenia, mimo że 
historia jest dość klasyczna dla tej konwen-
cji: dwóch chłopaków i dziewczyna. W roli 
głównej Agnieszka Więdłocha, obok niej 
m.in. znany głównie z teatru Krzysztofa 

Warlikowskiego oraz z filmu Płynące wie-
żowce Bartek gelner. Do tego świetny 
zwierzak – pies, który się wabi Paproch. 
A tak naprawdę to nie pies, a suka – Janet. 
Już teraz mam poczucie, że zrobiliśmy 
sympatyczny i dobry w tym gatunku tytuł. 
Chcieliśmy stworzyć komedię roman-
tyczną, która nie przekracza granicy głu-
poty i żenady

czyli nie boli cię, gdy producent mówi: 
słuchaj robert, musimy tym filmem 
zrobić 100 tys. widzów w weekend 
otwarcia. 
Nie, w ogóle. Cieszę się, że ktoś chce mi 
zaufać w gatunku, którego ja z własnej nie-
przymuszonej woli nie będę uprawiał, Nie 
usiądę za biurkiem i takiej komedii nie 
napiszę. Robiąc tego typu projekt, myślę 
oczywiście, żeby był to przyzwoicie zreali-
zowany obraz, oraz żeby przyciągnął wielu 
widzów do kina. Z kolei, gdy robię film 
autorski w ogóle nie zastanawiam się, czy 
obejrzy go tysiąc czy milion widzów. Choć 
oczywiście cieszę się z każdej osoby w sali 
kinowej.

Rozmawiała patrycja 
Wanat

Maciej Bożek i Franciszek 
Pieczka w filmie Syn Królowej 
Śniegu, reż. Robert Wichrowski
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co zdecydowało, że wybrał 
pan do swojego nowego, ale 
kolejnego autobiograficz-
nego, filmu temat związany 

z pana dziadkami? czy to ukłon mi-
łości i szacunku dla nich oraz ich ży-
cia, czy może „ucieczka” do kolejnych 
wspomnień, pięknych i niepowtarzal-
nych lat dzieciństwa i młodości?
Jan Jakub Kolski: Do filmu Ułaskawie-
nie dojrzewałem przez lata. W piątej 
klasie szkoły podstawowej przyniosłem 
na lekcje historii dwa Krzyże Walecz-
nych – mojego dziadka Jakuba i brata 
mojej mamy Wacława Szewczyka, jeden 
za wojnę polsko-rosyjską, drugi za AK. 
Pani nauczycielka odezwała się w te 
słowa: „Kolski, czyś ty zwariował? Prze-
cież te Krzyże są już nieważne!”. Potem 
przez lata podobnie „nieważne” były trzy 
lata Auschwitz mojego dziadka, udział 
w szarży przełamującej losy Bitwy War-
szawskiej, zamordowanie wuja Wacka 
przez uB w 1946 roku, trzykrotne wyko-
pywanie go z grobu, katowanie babci na 
uB w Piotrkowie Trybunalskim. Dzi-
siaj na nowo „uważniam” losy mojej 
rodziny, daję dziadkom szansę ponow-
nego pochowania syna. Jadą z trumną 
przez pół Polski, wyprawiają mu godny 
pochówek na Kalwarii Pacławskiej. Nig-
dzie tym filmem nie uciekam. To nie 
jest droga „od” tylko „do”. Pisząc go, 
siedząc przez rok w IPN-ie – przybliża-
łem się do… siebie. Na koniec tego pro-
cesu, w gajówce w Chrzemcach, w miej-
scu śmierci wuja Wacka, wydłubałem 
z belki pocisk – jeden z serii, która go 
zabiła. Wiem to na pewno, bo wiem, 
kto do niego strzelał i z jakiej broni. Na 

ułaSkawieNie

No i zależy od projektu. Ten, którym się 
teraz zajmuję wymaga drobiazgowości 
i szacunku do szczegółów.

co przez Ułaskawienie chce pan 
przekazać współczesnym polakom, 
europejczykom, młodym ze smart-
fonami w ręku i naszemu pokoleniu, 
zaczynającemu w różny sposób czy-
tać „naszą historię”?
J.J.K.: Nigdy, przenigdy nie idę przez 
film z rachubą, że oto niosę jakieś ważne 
przesłanie komuś po drugiej stronie 
kamery. Ten rodzaj arogancji biorącej się 
z przekonania, że wiem o czymś lepiej, 
może śmiertelnie zainfekować obraz. 
I już go nie ma, nie istnieje. Zamiast tego 
jest plakat propagandowy. Moje filmy, to 

moje sprawy, czyli sprawy… polskie. Ja 
tu żyję, w Polsce, tu odczuwam, tu uczę 
studentów i tu dzielę się moim widze-
niem świata. Szczerze. Najszczerzej, jak 
potrafię.

co pan czuje, debiutując jako autor 
zdjęć w filmie Jana Jakuba Kolskiego?

Julian Kernbach: gdy Jan Jakub Kol-
ski złożył mi tę propozycję, poczułem 
się bardzo wyróżniony. To wspaniała 
szansa dla debiutanta zrobić film z takim 
reżyserem, w szczególności historyczny. 
Oczywiście towarzyszył temu też pewien 
stres, wiedziałem, że nie będzie łatwo. Na 
szczęście od początku współpracy było 
jasne, że mamy z Jankiem podobną wizję 
tego, jaki klimat zdjęć chcemy osiągnąć. 
To dało mi pewność, że to szansa, bym 
spełniał swoje marzenia.

czy różnica pokoleniowa, inny bagaż 
doświadczeń życiowych i twórczych, 
nie stanowi dla pana problemu we 
współpracy na linii reżyser – autor 
zdjęć? 
J.K.: Bardzo cenię dorobek i warsztat 
Jana. Mając takiego partnera, można się 
wiele nauczyć. Jego doświadczenie fil-
mowe i życiowe ma ogromny wpływ na 
współpracę i na wiele decyzji podjętych 
już w czasie przygotowań. Na planie czę-
sto trzeba reagować na nowe okolicz-
ności i tu nieraz wynikała różnica zdań 
czy podejścia, ale myślę, że ostatecznie 
dobrze się uzupełniamy. Wierzę, że klu-
czem do każdej współpracy jest wza-
jemny szacunek i pokora, w trudnych 
warunkach czasem łatwo o tym zapo-
mnieć, jednak jeśli się o nie dba, cała 
ekipa daje z siebie wszystko.

Zabić bobra, Las 4 rano, a teraz Uła-
skawienie. Jest pani bardzo młodą 
osobą, która już po raz kolejny sa-
modzielnie tworzy scenografię do fil-
mów Jana Jakuba Kolskiego. czy mo-
że pani uchylić rąbka tajemnicy, jak 
do tego doszło?
paulina Korwin-Kochanowska: Przy-
padkiem. Chociaż uważam, że przy-
padków nie ma. Jana Jakuba Kolskiego 
poznałam dzięki znajomym wujostwa, 
których akurat odwiedziliśmy. W trakcie 
studiów na ASP w Łodzi współpracowa-
łam ze studentami łódzkiej Szkoły Fil-
mowej, tworząc scenografię do ich etiud. 
Jan Jakub Kolski, planując produkcję 
Zabić bobra, chciał zrealizować projekt 
po studencku, minimalnie, z małą ekipą 
i tak też się stało. Pracowałam z siostrą 
bliźniaczką urszulą (tak też jest w tym 
projekcie Ułaskawienie), mając świado-
mość, że wiele musimy się nauczyć, że 
to duże wyzwanie, odpowiedzialność, 
ale i szansa. Był to nasz debiut. Przy 
pracy nad filmem Las, 4 rano było jakby 

łatwiej, wiedziałam już, co lubi, na czym 
mu zależy, czego oczekuje. 

czy Ułaskawienie jest dla scenogra-
fa filmem łatwym, trudnym, a może 
bardzo trudnym?
p.K-K.: Ułaskawienie to trudny pro-
jekt. Po pierwsze, jest filmem historycz-
nym. główna część akcji toczy się w 1946 
roku, wymagało to więc zdobycia wiedzy 
o tamtych czasach, informacji, konsulta-
cji z historykami i nie tylko. Poszukiwa-
nie albumów, fotografii przedstawiających 
życie codzienne w bardzo trudnych latach 
powojennych. Po drugie, ze względów 
logistycznych. Zdjęcia były realizowane 
w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, 
w Kotlinie Kłodzkiej, w Czechach i na 
Podkarpaciu. Bardzo dużo plenerów, ale 
też zróżnicowanych wnętrz. Dużo wyzwań, 
a reżyser jest bardzo wymagający. Przed 
nami ostatni etap zdjęć, czekamy na zimę.

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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Rozmowa ze scenarzystą i reżyserem Janem Jakubem 
Kolskim, autorem zdjęć Julianem Kernbachem 
i scenografką pauliną Korwin-Kochanowską

NA pLANie

podstawie zeznań z IPN-u zrobiłem 
mapę zdarzenia i ona mnie powiodła do 
tego pocisku. Wydobyłem go przy wielu 
świadkach.

Jest wielką sztuką przekonać widza 
i krytykę do kina autorskiego, bardzo 
osobistego. czy po wielu własnych 

doświadczeniach, zna pan już meto-
dę twórczą, żeby tego dokonać?
J.J.K.: Nikogo do niczego nie przeko-
nuję. W ogóle się tym nie zajmuję. Twór-
czość jest rodzajem oddychania, więc 
po prostu… oddycham. Nie szukam też 
metody twórczej, ona jest zawsze echem 
charakteru, stosunku do ludzi, do pracy. 

Ułaskawienie

To kolejne „starcie” Jana Jakuba 
Kolskiego ze swoją autobio-

grafią, ale także szerzej, z historią. 
Jak mówi sam reżyser: „Ułaskawie-
nie ma być obrazem bardzo oso-
bistym. Chcę powołać się w tym 
filmie na życie moich dziadków – 
Anny i Jakuba. W ich losie wpisa-
nym w panoramę losów polskich, 
pierwszych lat po wojnie, przecho-
wał się jakiś szczególnie przejmu-
jący depozyt cierpienia, uporu i… 
miłości”. Ułaskawienie to koproduk-
cja polsko-czesko-słowacka. Obraz 
został dofinansowany przez PISF, 
Czeski Fundusz Filmowy, Łódzki, 
Dolnośląski oraz Podkarpacki Fun-
dusz Filmowy. Scenarzystą i reżyse-
rem jest Jan Jakub Kolski, a autorem 
zdjęć Julian Kernbach. Za scenogra-
fię odpowiadają Paulina i urszula 
Korwin-Kochanowskie, za kostiumy 
Monika Onoszko, a za charakteryza-
cję Anna Nobel-Nobielska. W rolach 
głównych zobaczymy: grażynę Błęc-
ką-Kolską, Jana Jankowskiego oraz 
Michała Kaletę. Premierę zaplano-
wano na 2018 rok. s.N.
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Na PlaNiE filMU 
UłasKaWiENiE

Michał Kaleta, Jan Jankowski i Grażyna Błęcka-Kolska 
w filmie Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski
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W prODUKcJi

 rock’n’roll
 eddie
EtAP PRODuKCJI: 
POStPRODuKCJA

reżyseria: Tomasz 
Szafrański
scenariusz: Tomasz 
Szafrański
zdjęcia: Michał Grabowski
muzyka: Fred Emory Smith
scenoGraFia: Andrzej 
Kowalczyk
kostiumy: Zuzanna 
Markiewicz
charakteryzacja: Dorota 
Hayto
montaż: Adam Kwiatek
dźWięk: Radosław Ochnio, 
Wojciech Ślusarz
obsada: Maciej Makowski, 
Szymon Radzimierski, 
Weronika Kaczmarczyk, Alicja 
Dąbrowska, Łukasz Matecki, 
Piotr Janusz, Kamila Bujalska, 
Mikołaj Grabowski, Janusz 
Andrzejewski
Producenci: Marcin 
Ksobiech, Paweł Jadczak
Produkcja: Dogoda Media
PlanoWane zakończenie 
Produkcji: 2018
czas Projekcji:  
ok. 100 min
Premiera: 2018 

Nastolatek zaprzyjaźnia się 
z rock’n’rollowcem zbiegłym 
z baśniowej krainy piosenek. 
Wspólna podróż mająca ura-
tować przybysza przed bez-
względnymi łowcami nagród 
okazuje się czymś więcej, bo 
możliwością scalenia rozbitej 
rodziny chłopca.

 kreW boGa
KOPRODuKCJA 
POLSKO-bELGIJSKA
EtAP PRODuKCJI: 
POStPRODuKCJA

reżyseria: Bartosz 
Konopka
scenariusz: Bartosz 

Konopka, Przemysław 
Nowakowski, Anna Wydra
zdjęcia: Jacek Podgórski
muzyka: Jerzy Rogiewicz
scenoGraFia: Marek 
Warszewski
kostiumy: Marta Ostrowicz
charakteryzacja: 
Dariusz Krysiak
montaż: Andrzej Dąbrowski
dźWięk: Marcin Lenarczyk
obsada: Krzysztof 
Pieczyński, Karol Bernacki, 
Wiktoria Gorodeckaja, Olivier 

de Sagazan, Jacek Koman, 
Jan Bijvoet, Jeroen Perceval
Producenci: Anna Wydra, 
Jurgen Willocx, Melissa 
Dhondt
Produkcja: Otter Films, 
Earlybirds Films
PlanoWane 
zakończenie 
Produkcji: wiosna 2018
czas Projekcji: ok. 100 
min
dystrybucja: Kino Świat

Wczesne średniowiecze. Na 
ostatnią pogańską wyspę 
dociera cudem ocalały rycerz 
Willibrord. Okrutnie doświad-
czony przez los, lecz twardo 
stąpający po ziemi wojow-
nik już dawno zginąłby, gdyby 
nie pomoc Bezimiennego – 
pełnego ideałów chłopaka, 
skrywającego przed świa-
tem prawdziwą tożsamość. 
Pomimo różnic w światopo-
glądzie i podejściu do religii, 
mężczyźni zostają towarzy-
szami podróży. Kontynuują 
wędrówkę połączeni wspól-
nym celem – chcą odnaleźć 
i ochrzcić ukrytą w górach 
osadę pogan. Chociaż chry-
stianizacja mieszkańców to 
jedyny sposób, by uchronić ich 
przed zbliżającą się zagładą, 
misję bohaterów spróbują 
zatrzymać kapłan pogan oraz 
ich wódz geowold. Wkrótce 
miłość skonfrontuje się z nie-
nawiścią, dialog z przemocą, 
szaleństwo z zasadami, a wielu 
będzie musiało zginąć…

Oprac. Beata 
poprawa

PEłNoMEtRażoWE filMy faBUlaRNE
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Krew Boga, 
reż. Bartosz 
Konopka

Rock'n'Roll Eddie, reż. Tomasz Szafrański



FestiWALe ZA GrANicĄpOLONicA

Polskie
dokumenty
docenione
W czechach

Na 21. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych w Jihlavie (24-29 paź-
dziernika) wśród nagrodzo-
nych znalazły się polskie tytuły. 
Spośród 9 obrazów reprezentu-
jących kino Europy Środkowo- 
-Wschodniej najlepszym oka-
zała się Opera o Polsce Piotra 
Stasika. Tradycyjnie podczas 
odbywającego się w Jihlavie 
East Silver Market wręczono 
nagrody Silver Eye w trzech 
kategoriach: film krótko-, 
średnio- i pełnometrażowy. 
Nagroda główna w kategorii 
krótkiego dokumentu trafiła 
do etiudy Proch Jakuba Radeja 
(WRiTV uŚ). Jury doceniło 

trażowy film Zofii Kowalew-
skiej Więzi.

18. Polish Film
Festival los
anGeles

W dniach 18-26 paździer-
nika odbywał się 18. Polish 
Film Festival w Los Ange-
les. Specyfiką tej imprezy jest 
przyznawanie nagród podczas 
gali Otwarcia (jury wcze-
śniej ogląda filmy). Za naj-
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

61

Pełnometrażowy film animowany Twój 
Vincent w reżyserii Doroty Kobieli 

i Hugh Welchmana zdobywa ekrany kino-
we oraz serca widzów w kolejnych krajach. 
Jest hitem m.in. we Włoszech – w ciągu  
3 dni wyświetlania zarobił ponad 1,3 mln 
dolarów, wchodząc na szczyt aktualnego 
zestawienia najchętniej oglądanych tytu-
łów w tym kraju, i bijąc w tym okresie takie 
przebojowe produkcje, jak Blade Runner 
2049 czy Pierwszy śnieg. W innych krajach 
europejskich i w Stanach Zjednoczonych 

jego frekwencja w kinach stale rośnie.  
Obraz został sprzedany do ponad 130 kra-
jów i zobaczą go widzowie m.in. we Fran-
cji, Chinach, Włoszech, Hiszpanii, Danii, 
Finlandii, Norwegii, Szwecji, Grecji, Portu-
galii, Japonii, Tajlandii, Kolumbii, Indiach, 
Rosji czy Brazylii. Światowa premiera 
Twojego Vincenta odbyła się w Konkursie 
Głównym Festiwalu Filmów Animowanych 
w Annecy, gdzie obraz zdobył Nagrodę Pu-
bliczności. Na ekrany polskich kin wszedł  
6 października. 

tWój vincent Podbija śWiatoWe kina

Film Wojciecha Sma-
rzowskiego Wołyń 

otrzymał aż trzy nagro-
dy na 5. Waterloo Histori-
cal Film Festival w Belgii 

(19-22 października). Na 
tej imprezie poświęconej 
kinu historycznemu polski 
obraz wyróżniono nagrodą 
dla najlepszej aktorki (Mi-

chalina Łabacz), nagrodą 
młodego jury dla najlep-
szego filmu oraz nagrodą 
za scenografię i kostiumy.

Wołyń uhonoroWany W belGii 

Michalina Łabacz 
w filmie Wołyń, 
reż. Wojciech 
Smarzowski 

Twój Vincent, 
reż. Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman

ten obraz za „oderwane od 
emocji, koncepcyjne przedsta-
wienie tematu śmierci, piękne 
zdjęcia i dopracowany montaż”. 
Nagroda przeznaczona jest na 
wsparcie promocji i dystrybucji 
zagranicznej filmu.

Polskie Filmy
na 40. mFF
W denver

W dniach 1-12 listopada odby-
wał się w Denver 40. Między-
narodowy Festiwal Filmowy, 
w programie którego zapre-
zentowano kilka polskich tytu-
łów. W Konkursie głównym, 
o Nagrodę im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego, walczyło 6 filmów 
z całego świata, w tym polskie 
Szczęście świata Michała Rosy 
oraz islandzko-duńsko-polska 

koprodukcja W cieniu drzewa 
Hafsteinna gunnara Sigurðs-
sona. „Festiwal w Denver ma 
długą tradycję prezentacji pol-
skiego kina w Stanach Zjedno-
czonych. Pokazujemy zarówno 
filmy weteranów, jak i debiutu-
jących filmowców, które zdoby-
wają nagrody na całym świecie, 
ale rzadko trafiają do amery-
kańskich kin” – napisali orga-
nizatorzy festiwalu, umieszcza-
jąc w tegorocznym programie 
specjalną sekcję Polish Sidebar, 
w której znalazło się aż 10 pro-
dukcji. Obok najnowszych, 
jak Ach śpij kochanie Krzysz-
tofa Langa czy Czuwaj Roberta 
glińskiego, zaprezentowano: 
Pamiętnik znaleziony w garbie 
i Różyczkę Jana Kidawy-Błoń-
skiego oraz Trzy kolory. Niebie-
ski Krzysztofa Kieślowskiego 

(te 3 obrazy pokazywano także 
w sekcji Retrospective, gdzie 
znalazło się 14 tytułów waż-
nych dla historii tego amery-
kańskiego festiwalu). Polskie 
kino wypełniło również poza-
konkursową sekcję Contempo-
rary World Cinema, w ramach 
której można było obejrzeć 
m.in. Dzikie róże Anny Jadow-
skiej, Jestem mordercą Macieja 
Pieprzycy czy Amok Kasi Ada-
mik.

Ptaki śPieWają
W kiGali
z naGrodami
W usa
i luksemburGu

Jury Konkursu głównego 53. 
MFF w Chicago (12-26 paź-
dziernika) nagrodę Srebrnego 
Hugo za Najlepszą Reżyserię 
przyznało Joannie Kos-Krauze 
i Krzysztofowi Krauzemu 
za Ptaki śpiewają w Kigali. 
Ponadto Nagrody za Najlepszą 
Rolę Kobiecą powędrowały do 
Jowity Budnik i Eliane umu-
hire – odtwórczyń głównych 
ról w filmie Krauzów. Obraz 
otrzymał również grand Prix 
w Luksemburgu na 10. edycji 
festiwalu CinEast 2017 (5-22 
października). Jury pod prze-
wodnictwem francuskiej reży-
serki, Anne Fontaine przyznało 
tę nagrodę jednogłośnie. Trzeba 
jeszcze dodać, że główny laur 
na 53. MFF w Chicago i statu-
etkę Złotego Hugo otrzymała 
współfinansowana przez PISF 
argentyńsko-brazylijsko-pol-
sko-francusko-niemiecko-duń-
ska koprodukcja Rodzina na 
sprzedaż w reżyserii Diego Ler-
mana ze zdjęciami Wojciecha 
Staronia. Natomiast podczas 
CinEast 2017 w Konkursie 
Dokumentalnym Nagrodę 
Publiczności zdobył krótkome-

lepszy obraz jurorzy uznali 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego. W innych katego-
riach przyznano jeszcze 7 lau-
rów. Na festiwalu pokazano 
ponad 30 obrazów fabularnych 
oraz łącznie blisko 80 doku-
mentów, animacji i krótkich 
metraży. gala otwarcia odbyła 
się tradycyjnie w Egyptian The-
atre w Hollywood, a festiwal 
otworzył pokaz filmu Sztuka 
kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej z udziałem reżyserki 

Marii Sadowskiej, operatora 
Michała Sobocińskiego oraz 
aktorów Justyny Wasilewskiej 
i Arkadiusza Jakubika. Wielu 
pokazom filmowym towarzy-
szyły spotkania publiczności 
z twórcami i aktorami. gośćmi 
specjalnymi byli m.in. Maria 
Mamona, Klara Kochańska, 
Karolina Szymczak, Ryszard 
Bugajski, Łukasz Simlat, Maciej 
Sobieszczański, Bartosz gli-
niak, Janusz Chabior. W pierw-
szą rocznicę śmierci Andrzeja 

Wajdy pokazano Powidoki 
oraz odnowionego cyfrowo 
Dantona, po którego projek-
cji z publicznością spotkał się 
Andrzej Seweryn.

Fokus na Polską
animację
W seulu

W dniach 2-7 listopada odby-
wał się 15. Asiana Internatio-
nal Short Film Festival, na któ-
rym zaprezentowano przegląd 
naszych obrazów animowa-
nych, zorganizowany z oka-
zji 70-lecia polskiej animacji. 
Festiwal Asiana jest jedną z naj-
ważniejszych imprez poświę-
conych filmom krótkometra-
żowym w Azji. W tym roku 
gościem honorowym w Seulu 
była Polska. W specjalnym pro-
gramie „Meet Polish Animated 
Films through Time” zaprezen-
towano aż 21 rodzimych tytu-
łów, od najważniejszych dzieł 
z lat 1950-1980, po współcze-
sne, nagradzane na międzyna-
rodowych imprezach. Na festi-
walu pojawił się jeszcze jeden 
polski akcent – film Ucieczka 
Bartosza Konopki, który zna-
lazł się w oficjalnej selekcji. 
Oprócz seansów widzowie 
w Seulu mogli wziąć udział 
w warsztatach dotyczących pol-
skiej animacji poprowadzonych 
przez Roberta Sowę, twórcę 
i kierownika katedry filmu 
animowanego na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Opowiedział on o fenomenie 
polskiej animacji, związkach 
z literaturą, sztuką i muzyką, 
zaprezentował najważniejszych 
animatorów, mówił o polskich 
uczelniach i systemie produk-
cji. Wydarzenie w Korei Połu-
dniowej było organizowane 
w ramach projektu prowadzo-
nego przez Krakowską Fun-
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dację Filmową „Polish Docs / 
Polish Animations Intercon-
tinental”, wspieranego przez 
MKiDN. 

złe uczynki
WyGryWają
W czechach
i teheranie

Na 17. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Studenc-
kich w Pisku (13-15 paździer-
nika) obraz Piotra Domalew-
skiego Złe uczynki otrzymał 
nagrodę Best Narrative Film 
ufundowaną przez stowa-
rzyszenie OAZA. Na festi-
wal zgłoszono w tym roku aż 
400 tytułów z 52 krajów. Jury 
doceniło Złe uczynki za opo-
wiadanie o ludzkiej godności 
w tragikomiczny, a jednocze-
śnie dosadny sposób. Z kolei na 
33. Teheran Short Film Festival 
(19-21 października) grand 
Prix w kategorii fabuły również 
zdobył ten sam krótki obraz 
laureata tegorocznych Złotych 
Lwów w gdyni (za Cichą Noc). 
Bohaterem Złych uczynków jest 
Maks, dziesięcioletni syn szpi-
talnej sprzątaczki, który zostaje 

talny. Oba tytuły mają już na 
koncie prestiżowe laury mię-
dzynarodowych festiwali i fan-
tastyczne recenzje w świato-
wej prasie filmowej. Laureatów 
Nagród EFA poznamy podczas 
jubileuszowej 30. ceremonii ich 
wręczenia, 9 grudnia w Ber-
linie. Warto przypomnieć, że 
gospodarzem ubiegłorocznej 
ceremonii był Wrocław.

Polskie Filmy
z sukcesami
W rumunii

W rumuńskim mieście Sibiu 
w dniach 16-22 października 
odbywał się 24. Astra Film 
Festival, na którym aż trzy pol-
skie tytuły otrzymały nagrody: 
Komunia Anny Zameckiej 
(najlepszy dokument w Kon-
kursie Europy Centralnej 
i Wschodniej), Miejscy kowboje 
Pawła Ziemilskiego (najlepsza 
reżyseria w Konkursie Szkół 
Filmowych) oraz Nauka Emi 
Buchwald (najlepszy dokument 
w Konkursie Szkół Filmo-
wych). Festiwal Astra powstał 
dla filmów etnograficznych 
i antropologicznych, by z cza-
sem rozwinąć się i stać się jed-
nym z najważniejszych festiwali 
dokumentalnych w tej części 
Europy. 

Polacy najlePsi
W cottbus

Podczas ceremonii rozdania 
nagród na 27. Film Festival 
Cottbus (7-12 listopada) naj-
większe powody do święto-
wania mieli polscy filmowcy 
i aktorzy. Dzikie róże, najnow-
szy obraz Anny Jadowskiej, 
wygrał niemiecki festiwal, zdo-
bywając grand Prix o wartości 
25 tys. euro. Doceniona została 
także Marta Nieradkiewicz 

przyłapany na próbie kradzieży 
portfela jednego z pacjentów. 
Poszkodowany staruszek posta-
nawia nie zgłaszać kradzieży, 
ale w zamian prosi Maksa 
o wykonanie trzech zadań. Te 
okazują się o wiele trudniejsze, 
niż Maks się spodziewał. 

retrosPektyWa
andrzeja
żułaWskieGo
W brazylii

Do 2 listopada w Brazylii odby-
wała się retrospektywa filmów 
Andrzeja Żuławskiego. Obej-
mowała 7 tytułów wybitnego 
reżysera, w tym zarówno pro-
dukcje polskie, jak i dzieła zre-
alizowane we Francji. Obrazy 
były prezentowane w São Paulo 
i Rio de Janeiro. Brazylijscy 
widzowie obejrzeli: Trzecią 
część nocy, Diabła, Najważ-
niejsze to kochać, Opętanie, 
Na srebrnym globie, Błękitną 
nutę i Kosmos. Przy organizacji 
retrospektywy współpracował 
Instytut Adama Mickiewicza, 
a wydarzenie było współfinan-
sowane przez PISF.

Więzi docenione
W luksemburGu

Kolejną zagraniczną nagrodę 
otrzymał krótki dokument 
Zofii Kowalewskiej wypro-
dukowany w Studiu Mun-
ka-SFP. Podczas 10. festi-
walu CinEast w Luksemburgu 
(5-22 października) Nagroda 
Publiczności w kategorii krót-
kometrażowego dokumentu 
trafiła do Więzi Zofii Kowalew-
skiej. CinEast to festiwal prze-
znaczony dla filmów z Europy 
Centralnej i Wschodniej. 
Od 2010 przyznaje nagrody 
zarówno pełnometrażowym 
fabułom, jak i filmom krótkim. 

komunia
zWycięża
W noWej
kaledonii

Dobra passa Komunii trwa. 21 
października odbyła się cere-
monia zakończenia festiwalu 
Ânûû-rû Âboro w Nowej Kale-
donii, gdzie główna nagroda 
został przyznana właśnie doku-
mentowi Anny Zameckiej. To 
kolejna wygrana dla tego filmu 
podczas jego jesiennej tury 

po krajowych i zagranicznych 
festiwalach.

ikona z naGrodą
W meksyku

Dokument Ikona w reżyserii 
Wojciecha Kasperskiego otrzy-
mał Nagrodę Jury na Między-
narodowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych DocsMX 
w Meksyku (12-21 paździer-
nika). To kolejne prestiżowe 
zagraniczne wyróżnienie dla 
tego obrazu po niedawnym 
Prix Italia.

komunia
i tWój vincent
nominoWane do
naGród eFa

W tym roku do Europejskich 
Nagród Filmowych (Euro-
pean Film Awards) nomino-
wano dwa polskie tytuły. Twój 
Vincent Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana ma szansę na 
nagrodę w kategorii Pełno-
metrażowy Europejski Film 
Animowany, a Komunia Anny 
Zameckiej w kategorii Najlep-
szy Europejski Film Dokumen-

za główną rolę w tym tytule, 
otrzymując nagrodę w wyso-
kości 5 tys. euro. Dzikie róże 
uhonorowało również Jury 
FIPRESCI oraz Jury Ekume-
niczne. Nagrodę specjalną za 
najlepszą reżyserię o warto-
ści 7,5 tys. euro, zdobył Maciej 
Pieprzyca za film Jestem mor-
dercą. Także w tym przypadku 
jury doceniło odtwórcę głów-
nej roli i Mirosław Haniszew-
ski otrzymał nagrodę o war-
tości 5 tys. euro. Z kolei jury 

w Konkursie Kina Młodzie-
żowego u 18 uhonorowało 
biograficzny obraz Łukasza 
Palkowskiego Najlepszy, przy-
znając reżyserowi nagrodę 
w wysokości 3 tys. euro. 
W ciągu 7 dni trwania festi-
walu w Cottbus zaprezento-
wano prawie 200 filmów z 42 
państw. Tegoroczna frekwen-
cja z wynikiem 21 tys. widzów 
okazała się rekordowa w histo-
rii imprezy.

dzikie róże
naGrodzone
W sztokholmie
i Paryżu

Najnowszy film w reżyse-
rii Anny Jadowskiej otrzymał 
prestiżową Stockholm Impact 
Award na 28. MFF w sto-
licy Szwecji (8-19 listopada). 
Nagroda przyznawana jest od 
2015 roku przez ten festiwal 
oraz Miasto Sztokholm nie-
złomnym wizjonerom, w któ-
rych twórczości odbija się nasz 
współczesny świat. To statuetka 
międzynarodowej sławy arty-
sty Ai Weiweia. Towarzyszy 
jej nagroda finansowa: milion 
szwedzkich koron (ponad 400 
tys. złotych) z przeznaczeniem 
na pracę nad kolejnym pełno-
metrażowym filmem twórcy. 
Dzikie róże zostały uhonoro-
wane za, jak uzasadniło jury, 
„metaforę ludzkiej niezłomno-
ści” oraz „za subtelne poka-
zanie matki, która nie godzi 
się na porzucenie prawdziwej 
siebie, za portret zbuntowa-
nego dziecka, które podważa 
zasady ultrakonserwatywnego 
społeczeństwa, za wspaniałą 
stylistykę wizualną”. Z główną 
nagrodą dla najlepszego filmu 
Dzikie róże wyjechały również 
z Paryża, gdzie odbywał się 10. 
Festiwal Filmu Polskiego Kino-
polska (14-19 listopada), orga-
nizowany przez Instytut Polski 
w Paryżu, z myślą o widowni 
francuskiej. Obraz doceniono 
za szczerość, delikatność, za 
sportretowanie bohaterów 
w sposób uczciwy i nasycony 
autentycznymi emocjami. To 
już kolejne po grand Prix oraz 
innych nagrodach w Cott-
bus zagraniczne sukcesy filmu 
Anny Jadowskiej.

Oprac. Julia 
Michałowska Fo
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POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Film w reżyserii Katarzyny Rosłaniec otrzymał Wyróż-
nienie Specjalne Jury na 25. Filmfest Hamburg (5-14 

października). Przewodniczący jury, Michael Lehmann, tak 
uzasadnił werdykt: „Szatan kazał tańczyć nie podporządko-
wuje się żadnej konwencji, łamiąc reguły. To film, w którym 
przeplatają się rożne wymiary czasowe i dlatego nie sposób 
porównać go z jakimkolwiek innym obrazem. To dziecko 
współczesnych czasów, dzieło generacji, która rośnie razem 
z clipami na YouTubie. Specjalne wyróżnienie dla Kasi Rosła-
niec i jej filmu połączone jest z ponownym zaproszeniem do 
Hamburga, aby obejrzeć ten obraz jeszcze raz w gronie mło-
dych filmowców i móc wspólnie o nim porozmawiać”.

szatan kazał tańczyć
Wyróżniony W niemczech

Na 62. MFF w Valladolid (21-28 paź-
dziernika) nagrodę dla najlepszej 

aktorki otrzymała Agnieszka Mandat 
za rolę Janiny Duszejko w filmie Pokot 
Agnieszki Holland. Jury nagrodę tę przy-
znało ex aequo dwóm aktorkom, oprócz 
Agnieszki Mandat wyróżniono Laeti-
tię Dosch za rolę Pauli w obrazie Jeune 
femme Léonor Serraille. Główną Nagro-
dę na hiszpańskim festiwalu otrzymała 
szwedzko-duńsko-niemiecka produkcja 
Morderstwo w hotelu Hilton w reżyserii 
Tarika Saleha.

aGnieszka mandat
naGrodzona W hiszPanii

Agnieszka Mandat w filmie Pokot, 
reż. Agnieszka Holland 

Magdalena Berus 
w filmie Szatan 
kazał tańczyć, 
reż. Katarzyna 
Rosłaniec
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Na czwartej edycji festiwalu 3Kino 
w Pradze (1-5 listopada) jed-
nym z wydarzeń był pokaz Sza-
manki, która w 1996 roku, gdy 

powstała, została odrzucona przez widzów 
i krytyków. Po 20 latach od premiery ma 
już inny status: dopełnia pełne przepychu, 
barokowe kino Żuławskiego, wpisuje się 
tematycznie w jego twórczość, w której 
wykazywał, jak cienka jest granica między 
pożądaniem a szaleństwem, opętaniem 
a uniesieniem.

Czescy widzowie byli poruszeni bez-
kompromisowym i wyrazistym charakte-
rem pisma reżysera, a także pieczołowitym 
wypełnianiem przestrzeni kadrowej dodatko-
wymi kontekstami. Jeden z czeskich aktorów 
na seans przyszedł z mamą i ponad 90-let-
nią babcią. Mówił mi już wieczorem, kilka 
godzin po projekcji, że nie potrafi zrozumieć, 
co tak oburzyło krytyków i znawców, że nie 
poznali się na tym filmie od razu. „Nawet 
moja wiekowa babcia, wyczulona na twór-
czy fałsz i bezsensowne upajanie się nagością 
nie miała problemu, żeby Szamankę doce-
nić. Po seansie wyrażała raczej ubolewanie, 
że nie doczekaliśmy się tak osobnego reży-
sera w Czechach” – mówił mi bez kokieterii.

Praski festiwal od czterech lat pracuje na 
to, aby wzbogacać polsko-czeskie relacje 
kinowe. Skończył się czas, kiedy my, Polacy, 
patrzyliśmy z zazdrością na zdystansowane, 
inteligentne i lekkie komedie naszych połu-
dniowych sąsiadów. Chociaż wciąż mamy 
problem z opowiadaniem o przeszłości czy 
otaczającej nas codzienności z taką lekko-
ścią jak oni, to bez kompleksów możemy 
chwalić się naszym kinem współczesnym 
i autorami, którzy mają już u nas swoje 
miejsce w historii, ale za granicą ich talent 
nie został jeszcze odkryty.

W tym roku przychylnym przyjęciem 
cieszył się zwłaszcza obraz Michała Rosy 
Szczęście świata. Twórca przyjechał do 
Pragi, a na spotkaniu z nim padł chyba 
rekord aktywności widzów. Ciekawość 
wzbudzał pokazany w filmie Śląsk i jego 
skomplikowana historia, bliska prze-
cież samym Czechom. Pytano o status 
etniczny autochtonów i ich relacje z Pola-
kami i innymi mniejszościami, co pięknie 
reżyserowi udało się odmalować.

Organizatorzy zadbali też, by przybyli 
do Pragi Polacy (z roku na rok jest ich 

coraz więcej) znaleźli w programie nie 
tylko filmy, których nie zdążyli u sie-
bie zobaczyć, ale też te, które w polskiej 
dystrybucji dopiero się pojawią. Jednym 
z nich była Miłość w mieście ogrodów z Ire-

neuszem Czopem i urszulą grabowską 
w reżyserii Ingmara Villqista i Adama 
Sikory. Ten ostatni był gościem imprezy, 
na której opowiadał o koncepcji obrazu 
odgrywającego w filmie ogromną rolę. 
Spotkanie z nim pokazało, jak duża jest 
potrzeba rozmowy po seansie wśród cze-
skiej publiczności.

Takie inicjatywy jak 3Kino wypełniają 
rolę promocji polskiego filmu za granicą na 
„piątkę”, bo stoją za nimi rozkochani w pol-
skiej kulturze Czesi. Dyrektorzy Miloš 
Máca i Vavřinec Menšl śledzą nie tylko 
tytuły z głównego nurtu, ale też sięgają 
głębiej do kina dokumentalnego i nieza-
leżnego, które na festiwalu promują (w tym 
roku były to m.in. Więzi Zofii Kowalew-
skiej, Komunia Anny Zameckiej czy Ciepło- 
-zimno Marty Prus), jak i do historii. Pol-
ska powinna wychodzić naprzeciw takim 
inicjatywom i dbać o to, żeby pokazy nie 
musiały odbywać się z jakościowo pozo-
stawiających wiele do życzenia nośników, 
jak to miało miejsce w przypadku oble-
ganej Szamanki.

Artur Zaborski

cZEsi o żUłaWsKiM
Renesans Andrzeja Żuławskiego trwa 
nie tylko w Polsce i we Francji. Jego 
twórczością zainteresowali się także Czesi. 

Spotkanie z Michałem Rosą

Kino Praha

3kiNo w praDze
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Międzynarodowy Festiwal Krót-
kich Filmów, którego 21. edy-
cja odbyła się w listopadzie 
w szwajcarskim Winterthur 

należy do sieci podobnych imprez obywają-
cych się w całej Europie. W tym gronie jest 
i nasza Żubroffka z Białegostoku, stąd nie 
powinna dziwić obecność w składzie jury 
tegorocznego Kurzfilmtage Winterthur Mar-
cina Łuczaja, koordynatora programowego 
białostockiego wydarzenia.

Cechą wspólną wspomnianych festiwali 
jest prezentacja kina niezależnego, form eks-
perymentalnych zrealizowanych często poza 
dużymi wytwórniami, co jednak wcale nie 
oznacza, że to kino amatorskie robione w 
weekendy przez pasjonatów X Muzy, którym 
dzisiejsza technika pozwala na samodzielną 
produkcję filmową. To filmy (w Winterthur 
była ich zdecydowana większość) na zada-
walającym, profesjonalnym poziomie warsz-
tatowym. Nie bez znaczenia jest informacja, 
że powstają głównie w szkołach i uczelniach 
artystycznych, czy w studiach działających 
przy stacjach telewizyjnych, albo jak w Pol-
sce Studio Munka przy stowarzyszeniach 
twórczych. Trochę gorzej z ich warstwą tre-
ściową, fabularną. Tu kłania się po raz wtóry 
powszechny w świecie filmu głód dobrych, 
oryginalnych scenariuszy, które w przypadku 
krótkich, kilkunastominutowych obrazów, 
mają często decydujące znaczenie dla ogól-
nego kształtu dzieła. Zwięzłość wypowiedzi, 
czytelne przesłanie, dialog ograniczony do 
niezbędnego minimum, albo przemyślana 

artystycznie i wizualnie forma. Te pierwsze 
cechy muszą, czy raczej powinny, dominować 
w dokumentach i krótkich fabułach, te drugie 
przede wszystkim w animacji, która zresztą 
przeżywa od kilku lat wielki światowy boom.

Mamy i my w nim ogromny udział, czego 
także dowodem obecność w Winterthur 
bloku pod nazwą „Tricky Bodies, Animated 
Dreams”, w którym zaprezentowano siedem 
polskich tytułów, podpisanych przez: Bal-
binę Bruszewską (Miasto płynie), Ewę Bory-
sewicz (Do serca Twego), Martę Magnuską 
(Ciało obce), Agnieszkę Polskę (Ćwiczenia 
korekcyjne), urszulę Palusińską (Coś w tym 
gatunku), Martę Pająk (Figury niemożliwe i 
inne historie II) i Renatę gąsiorowską, któ-
rej słynna Cipka także w Szwajcarii wywo-
łała entuzjazm, podobnie jak wcześniej na 
kilkunastu imprezach filmowych (nagrody 
m.in. w Los Angeles, Clermont-Ferrand, 
Koszalinie i Lipsku). Blok przygotowany 
i rekomendowany przez Iwonę Aleksan-
drę Hałgas, współpracującą z Krakowską 

Fundacją Filmową, pokazano dwukrotnie 
z kompletem publiczności i ożywioną dys-
kusją po seansach z udziałem reprezentacji 
autorsko-producenckiej. Świetne przyjęcie 
stworzyło powszechne niemal wrażenie, że 
Polki naprawdę będą rządzić w światowej 
animacji przez najbliższe lata. 

Rodzima obecność w Winterthur była 
więc zauważalna, ale dla kogoś, jak dla niżej 
podpisanego, który na Kurzfilmtage gościł 
po raz pierwszy, największym zaskoczeniem 
była znakomita frekwencja podczas całego 
festiwalu. Widownię zarówno w zabytko-
wym Casinotheater, jak i w nowoczesnym 
gmachu Teatru Miejskiego wypełniali soli-
darnie młodzi animatorzy niezależnego kina 
i… seniorzy, ciekawi co też mają do powie-
dzenia i do pokazania potencjalni następcy 
uznanych mistrzów, jaki świat prezentują, 
co jest dla nich ważne, gdzie widzą zagro-
żenia, a gdzie źródła nadziei na przyszłość.

Janusz Kołodziej

PolKi RZądZą
Festiwal w Szwajcarii to kolejne miejsce 
na filmowej mapie świata, gdzie nasze 
animatorki pokazały profesjonalną klasę.

Laureaci i Jury Międzynarodowego 
Festiwalu Krótkich Filmów
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ścią wyostrza widzenie kom-
pozycji, koloru oraz światła.

Ostatnio był pan bardzo 
zajęty. W niedługim cza-
sie pojawiły się dwie pana 
fabuły – Miłość w mieście 
ogrodów i Powrót Giganta, 
dokument Nadal wracam. 
Portret Ryszarda Krynic-
kiego oraz dwa filmy, do 
których robił pan zdjęcia, 
czyli Ja, Olga Hepnarova 
petra Kazdy i tomáša Wein-
reba oraz Wspomnienie 
lata Adama Guzińskiego. 
trudno było to wszystko 
pogodzić?
Rzeczywiście tak to wygląda, 
ale nie czuję, żebym był jakoś 
strasznie zapracowany. Te pro-
jekty nie nakładały się na sie-
bie. Nie lubię takich sytuacji, 
kiedy różne rzeczy, przy któ-
rych jestem zaangażowany, 
ze sobą kolidują. To wszystko 
działo się w różnym czasie, 
a tak się stało, że teraz, w tym 
samym momencie, zbieram 
żniwa.

Kiedy rozmawialiśmy jakiś 
czas temu, powiedział 
pan, że fascynuje go mrok. 
Najbliżej tego chyba jest 
w Powrocie Giganta. Długo 
myślał pan nad koncepcją 
wizualną tego obrazu?
Ten film właściwie robię całe 
życie. Jedenaście lat temu zre-
alizowałem Giganta, teraz 
Powrót…, podejrzewam, że na 
starość gigant będzie odcho-
dził. Wszystko to związane 
jest z Międzygórzem – miej-
scem, do którego często jeżdżę. 
Jest tam fantastyczny pensjo-
nat z końca XIX wieku. Sam 
w sobie jest niesamowitą, nie-
pokojącą przestrzenią, co potę-
guje jeszcze okolica. To takie 
opuszczone świadectwo obec-
ności innej cywilizacji, a kon-
kretnie kultury niemieckiej, 
która była tam obecna do 1945 
roku. Zrujnowane kościoły, 
fragmenty napisów na ścianach 
czy nagrobkach. Ilekroć tam 
jestem, robię zdjęcia i myślę 

o tym filmie. Zatem każdy kadr 
i miejsce widoczne na ekranie 
wraz ze swoją historią miałem 
znalezione wcześniej. Powrót 
Giganta powstawał w ramach 
warsztatów szkolnych, ale 
wtedy doskonale już wiedzia-
łem, o czym będzie. Jego tema-
tem jest melancholia. Opis 
procesu rozpadu tożsamości, 
osobowości, na przykładzie 
głównego bohatera. Siłą rze-
czy naturalnym krajobrazem 
tego procesu jest ciemność. To 
wszystko dzieje się w mroku. 

Z czego wynika to, że pan 
tak chętnie wraca w to miej-
sce?
Pozostaje ono niezmienne, 
za to ja się zmieniam. Z inną 
energią psychiczną jeździłem 
tam dziesięć lat temu, z inną – 
jeżdżę obecnie. Zmianie ulega 
perspektywa, odbiór tych 
przestrzeni, a przez to znaczy 
zupełnie coś innego.

różnice widać też w pana 
projektach operatorskich. 
Z jednej strony chłodna, 
wystudiowana Ja, Olga Hep-
narova, z drugiej impre-
syjne Wspomnienie lata. 
Filmy zupełnie odmienne 
w sposobie obrazowania. 
Do której poetyki jest panu 
bliżej?
Staram się oddzielić to, co 
mnie interesuje w kinie i reali-
zuję w niszowych projektach, 
od zawodu operatora. Spo-
tykam się tam z reżyserem, 
mamy scenariusz, który już 
określa pewne ramy, precyzo-
wane następnie w rozmowie. 
Na szczęście każdy twórca jest 
inny, ma zróżnicowane ocze-
kiwania i wizję filmu. Moim 

zadaniem jest ją realizować. 
Kiedyś pojawiło się ważne 
pytanie – czy operator może 
mieć styl, czy do każdego 
tytułu powinien podchodzić 
trochę inaczej? Trudno mi 
jednoznacznie odpowiedzieć. 
Na pewno rozpoznawalny styl 
powinien mieć reżyser, w przy-
padku operatora nie jest to 
takie oczywiste. Miał go Sven 
Nykvist, ale był on chyba zwią-
zany z Ingmarem Bergmanem. 
Ja raczej staram się dopasowy-
wać do oczekiwań reżysera.

W ciekawy, nieoczywisty 
sposób portretuje pan śląsk 
w Miłości w mieście ogro-
dów. to w ogóle taki mocno 
śląski film.
Początkowo myśleliśmy 
o obrazie, w którym tło, osa-
dzenie w miejscu będzie jesz-
cze bardziej istotne. Chcieliśmy 
wygenerować nieistniejącą, 
autonomiczną, śląską prze-
strzeń. Potem wraz z Ingma-
rem Villqistem do pewnego 
stopnia z tego zrezygnowali-
śmy, chcąc skupić się na rela-
cjach pomiędzy bohaterami. 
Ważniejsze było, żeby uczy-
nić ten film kameralnym. To 
była taka pokuta za Ewę, ciężki 
obraz o problemach społecz-
nych i dogorywającym, rozpa-
dającym się Śląsku. Spotka-
liśmy się wtedy z zarzutami, 
że trochę to przerysowali-
śmy. Tutaj chcieliśmy zro-
bić coś odwrotnego, pokazać 
niesamowite, futurystyczne, 
wykreowane miejsce, w któ-
rym funkcjonuje zupełnie inny 
bohater. Choć są tu też odwo-
łania do tradycji. Bohater roz-
paczliwie próbuje odnaleźć 
tożsamość, którą zagubił. Stara 

aRtysta to 
RycERZ WalKi 
o WolNość
Z Adamem sikorą, 
operatorem, malarzem, 
reżyserem i scenarzystą 
rozmawia Kuba Armata

Interesuje mnie typ bohatera 
z różnych powodów 
skazanego na samotność

Niedawno do kin 
wszedł film Krzysz-
tofa Langa Ach śpij 
kochanie, do którego 

robił pan zdjęcia. Ważna jest 
tam forma, nawiązująca styli-
stycznie do kina noir. 
Koncepcję wizualną inspirowaną 
stylistyką noir stworzyłem wspól-
nie z reżyserem. Związane to było 
z tematem opowieści oraz czasem, 
w jakim się rozgrywa. Początek 
lat 50. to dominacja tego rodzaju 

formy filmowej. Stworzyliśmy sto-
ryboard, przed przystąpieniem do 
zdjęć posiadaliśmy pełną wiedzę 
na temat rodzaju ujęć, jakie zamie-
rzamy przeprowadzić. W podob-
nej stylistyce utrzymany był obraz 
Davida Ondříčka W cieniu z 2012, 
przy którym pracowałem. Mia-
łem zatem już opanowane główne 
cechy wizualne tego rodzaju kina.

są w tym filmie sceny, które 
imponują malarskością kadru. 

Jaki wpływ na uprawianie 
zawodu operatora filmowego 
ma fakt, że na co dzień zajmuje 
się pan także malarstwem?
W malarstwie, które uprawiam 
raczej interesuje mnie zagad-
nienie płaszczyzny, faktury, 
reliefu. To jest jednak zupełnie 
odmienny sposób obrazowania 
niż przed kamerą. Formowa-
nie obrazu filmowego podlega 
innym zasadom, jednak ciągły 
kontakt z malarstwem z pewno- Adam Sikora w swojej pracowni
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się odwołać do świata, w jakim 
wyrósł, ale nie ma z nim już 
żadnej emocjonalnej łączno-
ści. Są tu elementy dawnego 
Śląska. Zawsze w tej materii 
staramy się nawiązać do kano-
nicznego dla tego rejonu reży-
sera, czyli Kazimierza Kutza. 

A jak to było z Adamem 
Guzińskim? Bo Wspomnie-
nie lata to dla mnie praw-
dziwe odkrycie.
Adam jest reżyserem, który 
ma bardzo wyraźną i spójną 
wizję. Jasno definiuje, co go 
interesuje, jaki rodzaj insce-
nizacji, sposób filmowania. 
Spotkaliśmy się lata temu po 
tym, jak zrobił znakomitą 
szkolną etiudę Antychryst, 
która zdobyła sporo nagród. 
Tuż po szkole dostał do reali-
zacji spektakl Teatru Telewizji 
i zaprosił mnie do współpracy. 
Oparty był na statycznych, 
malarskich kadrach, długich 
ujęciach. Zupełne przeciwień-
stwo Wspomnienia lata. W tym 
przypadku zależało mu na 
intensywności obrazu, kamera 
filmowa nieustannie zwią-

zana miała być z bohaterem. 
Po pierwsze miała go charak-
teryzować, po drugie – z jego 
punktu widzenia – opisywała 
świat. 

powiedział pan kiedyś, że 
pana filmy są niemal nie-
ruchome, ale jak patrzę na 
Miłość… to mam wrażenie, 
że coś się w tej materii zmie-
niło.
W Miłości w mieście ogrodów 
chcieliśmy odejść od nad-
miernego epatowania formą. 
Naszym założeniem było zro-

adam sikora
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bienie filmu popartowskiego. 
To opowieść o człowieku, który 
ma wszystko, ale w jednej 
chwili to traci. Nie chcieliśmy 
tego zbytnio dramatyzować, 
a osadzić w niezwykle estetycz-
nej rzeczywistości. Założyliśmy 
sobie operowanie strukturą 
współczesnego kina, a więc 
atrakcyjną formą zdynamizo-
waną w montażu, narracji, roz-
wijanych wątkach. Pokaz tego 
tytułu w Cieszynie uświadomił 
mi, że to może nie jest obraz 
dla dwudziestolatków, nie-
znających jeszcze problemów, 
które spotykają ludzi w latach 
późniejszych. Bo tematem 
filmu nie jest zdrada bohatera, 
a raczej to, że ktoś, kto miał 
wszystko, na skutek dziwnej, 
niezrozumiałej emocjonalności 
wynikającej pewnie z poczucia 
samotności, nagle to traci.

samotność to dla mnie 
słowo klucz, jeśli patrzę na 
bohaterów każdego z tych 
filmów. to temat, który 
mocno pana interesuje?
Tak mi się jakoś układa. Inte-
resuje mnie rodzaj skazania na 

samotność. Jest taki typ boha-
tera, który nie pragnie samot-
ności, powiedziałbym nawet, 
że źle się z nią czuje. Nie jest 
w stanie niczym jej wypełnić, 
nie ma zdolności empatii. Jest 
skazany na samotność, bo nie 
jest w stanie wejść w żadne 
relacje. To taki beckettowski 
człowiek. Widać to zwłasz-
cza w Powrocie Giganta, gdzie 
niektóre kwestie są daleką 
parafrazą beckettowskiego 
języka. Dla mnie Beckett to 
mistrz konstruowania samot-
nego, pozbawionego wszelkiej 

szliśmy od tej radykalności. 
Pojawił się minimalny ruch, ale 
ważna była surowość i chłód 
obrazu.

ryszard Krynicki w doku-
mencie, który mu pan 
poświęcił, mówi w pewnym 
momencie o buddyzmie 
i kontemplacji rzeczywisto-
ści. Wydało mi się to bardzo 
zasadne w kontekście boha-
terów, o których rozma-
wiamy.
To bardzo dobra uwaga. 
Podobnie jak Krynicki nie 
jestem buddystą, niestety 
żadna religia nie poruszyła 
mnie do tego stopnia, żeby 
być jej wyznawcą, ale jeśli cho-
dzi o pewną propozycję na 
doświadczanie i przeżywanie, 
to jest mi to najbliższe. Ten 
rodzaj kontemplacji.

po dokumencie o Brunonie 
schulzu to kolejny film zro-
biony z Agnieszką traczew-
ską. Wtedy ona podsunęła 
panu ten temat. Jak było 
tym razem?
Historia w zasadzie się 
powtórzyła. Autorem scena-
riusza był Andrzej Franaszek, 
który zna dobrze Krynic-
kiego, a ten darzy go zaufa-
niem. A to raczej nieufny, 

introwertyczny człowiek, 
którego ciężko namówić na 
słowo. Andrzej był głównie 
odpowiedzialny za rozmowy 
z Krynickim, choć i mnie 
zdarzyło się taką przeprowa-
dzić. Początkowo chciałem 
robić film mówiony. Wydało 
mi się to szalenie interesu-
jące w kontekście bohatera 
posługującego się pięknym 
językiem i mającym wiele 
mądrego do powiedzenia. Po 
pierwszej wersji montażowej 
okazało się jednak, że film 
potrzebuje większej atrak-

cyjności wizualnej. Szuka-
łem klucza do tego, chcia-
łem zwizualizować świat, 
w którym poeta się wychował 
i żył. Tam w ogóle pada wiele 
ważnych zdań. utkwiła mi 
myśl, kiedy Krynicki mówi 
o stanie wojennym. Puściłem 
ten fragment moim studen-
tom, bo niestety okazało się 
to niezwykle aktualne. Mówi 
o tym, że zawsze przycho-
dzi moment w życiu arty-
sty, kiedy musi się odnieść 
do tego, co dzieje się wokół 
niego. Nie można próbować 

tego nie zauważać. Być może 
po wielu latach znów mamy 
taki moment, kiedy musimy 
jakoś zareagować. Zająć sta-
nowisko, bez względu na to, 
po której stronie. Element 
społeczny w sztuce jest nie-
zwykle ważny.

Mnie z kolei utkwiło 
w pamięci zdanie, kiedy 
Krynicki mówił o tym, że 
język nie jest bezintere-
sowny, bardzo łatwo da się 
nim manipulować i często 
niesie za sobą ukryte treści.

Mówił o tym w kontekście 
politycznym. Był przeciwko 
zakłamaniu ideologicznemu 
języka socrealizmu. Szcze-
gólnie propagandy końca lat 
60. i 70. w Polsce. Język nagle 
zaczął służyć czemuś zupeł-
nie innemu. Nie komunikacji, 
a jakiejś fikcyjnej, politycz-
nej rzeczywistości. Zwracał 
się przeciwko temu. Najbar-
dziej fascynowało mnie jed-
nak jego milczenie i ciągle 
zastanawiałem się, co się pod 
nim kryje.  

Wie pan już, komu ze świata 
sztuki poświęci kolejny 
dokument?
Teraz będę robił film o sobie 
(śmiech). A właściwie o pew-
nym epizodzie z mojego życia 
w stanie wojennym. Byłem 
wtedy młodym, niedojrzałym, 
artystowskim młodzieńcem, 
mieszkającym w niewielkim 
Mikołowie. Na skutek jakiegoś 
dziwnego zbiegu okoliczności 
znalazłem się wtedy w samym 
oku cyklonu, w konsekwencji 
czego trafiłem do więzienia. To 
oczywiście tylko punkt wyj-
ścia. Chcę zrobić film o stanie 
wojennym, bo zorientowa-
łem się, że w zasadzie takiego 
nie ma. Po pewnym czasie to 
doświadczenie nabiera trochę 
innego charakteru. Chciał-
bym tym obrazem przypo-
mnieć młodym ludziom, od 
czego wyszliśmy. Mając zajęcia 
ze studentami, zauważam, że 
oni zatracili poczucie świado-
mości, z jakiego świata wyszli 
ich rodzice, czym był komu-
nizm. Nie mają pojęcia, ile 
teraz posiadają, i jak bardzo 
swoją postawą to marnotra-
wią. Artysta zawsze musi być 
rycerzem walki o wolność. 
Wolność to też immanentna 
cecha ludzi młodych. Jeżeli 
żyjemy w świecie zniewolo-
nym politycznie, to nie ma 
miejsca na prawdę w komuni-
kacie artystycznym. A młodzi 
w jakiś dziwny sposób godzą 
się na taką sytuację i to mnie 
niepokoi. 

nadziei bohatera. Doskonale 
to wyraża na poziomie języka. 
Jest szczątkowy, nie układa 
się w płynną narrację. Istotna 
jest też niemożność zaznacze-
nia podmiotu narracyjnego 
sprawy. Bo być może historia 
jest snuta zupełnie przez kogoś 
innego.

À propos ludzi skazanych na 
samotność, w głowie siedzi 
mi najmocniej Olga Hepna-
rova. Miał pan poczucie, że 
opowiadacie ważną dla cze-
chów historię?
Myślałem o tym, choć na 
pewno nie wszedłem w to tak 
głęboko, jak grająca główną 
rolę Michalina Olszańska. 
Musiała zbudować bardzo 
dziwną postać. Dziewczynę 
z dobrego domu, która nie 
odkryła jeszcze swojej seksual-
ności. Odrzucała świat, w któ-
rym się wychowała i zainfe-
kowana była Sartre ’owską 
literaturą egzystencjalną. 
Być może zbyt dosłownie to 
potraktowała. Kiedy ogląda-
łem zmontowaną wersję filmu, 
przypomniał mi się Woja-
czek. Nie tylko ze względu na 
stronę wizualną, ale i samego 
bohatera. Kompletnego out-
sidera, postać zmarginalizo-
waną. Tyle że Wojaczek wyko-
rzystał to, stając się geniuszem 
poezji, a Olga poszła – nie-
stety – w inną stronę. Był to 
jednak podobny rodzaj odrzu-
cenia świata i społeczeństwa. 
gest sprzeciwu wobec niego. 
To było naprawdę ciekawe spo-
tkanie z czeskimi reżyserami – 
Petrem i Tomášem. Bardzo 
wyraźnie określili, jaki rodzaj 
obrazowania ich interesuje. 
Mówili o tym, że film ma być 
statyczny, o długich ujęciach, 
czerni i bieli. Trochę się tego 
obawiałem. Nie chciałem być 
aż tak ortodoksyjny, bo mia-
łem świadomość, że zupełnie 
niedawno Paweł Pawlikowski 
zrobił Idę. Mówiliśmy o czymś 
podobnym. Nie chciałem, żeby 
ktoś nam zarzucił, że robimy 
kalkę z Idy, dlatego trochę ode-

W świecie zniewolonym 
politycznie, nie ma miejsca 
na prawdę w sztuce

Michalina Olszańska w filmie Ja, Olga 
Hepnarova, reż. Petr Kazda i Tomáš Weinreb

Ingmar Villqist, Michalina Olszańska i Adam Sikora 
na planie filmu Miłość w mieście ogrodów
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przez ostatnie lata warsztaty bar-
dzo się rozrosły. Kiedyś ściągały 
kilkadziesiąt osób. Tym razem, w 
październiku, do Krakowa przyje-

chało 300 uczestników i 50 wykładowców. 
Nie tylko z Polski, bo o Film Spring Open 
mówi się już na wielu zagranicznych festiwa-
lach. „Nigdy nie sądziłem, że będę zajmował 
się tym przez tyle lat” – przyznaje Sławomir 
Idziak. – „Ale gdy widzę tę nabitą po brzegi 
salę, czuję energię, która z niej płynie, gdy 
oglądam filmy, które tu powstają, to… nie 
mam wątpliwości: będziemy dalej to robić”. 

Po zamykającym tegoroczne warsztaty 
wykładzie ich pomysłodawca otrzymał 
owacje na stojąco. Nie krył wzruszenia. 
Sympatię, przede wszystkim zaś szacu-
nek kursantów, zdobywa swoją wiedzą i 
doświadczeniem, ale też szczerością. Otwar-
cie przestrzega młodych przed pułapkami 
pracy w branży filmowej. Marzenia o karie-
rze wielkiego Autora zderza z rzeczywisto-
ścią, która autorów coraz rzadziej szuka. 
Wytyka też chaotyczne skakanie pomiędzy 
projektami – „krótkometrażową mental-
ność”, przez którą projekty są porzucane, 
gdy jeszcze nie są dobre. Zachęca za to, żeby 
chadzać niewydeptanymi ścieżkami i… 
„spadać z liny rozwieszonej pomiędzy naj-
wyższymi szczytami, gdy patrzy cały świat, 
a nie z linki umieszczonej pięć centyme-
trów nad ziemią”. Po to właśnie są plenery 
Film Spring Open. Lepszych warunków do 
poszerzania praktycznej wiedzy nie można 
by sobie wymarzyć. „To sprzęt, ludzie, ale 
również wolność twórcza” – zaznacza Sła-
womir Idziak. – „uczestnicy nie są obar-
czeni ciężarem odpowiedzialności, która 
spadnie na nich od razu za tymi murami. 
Nie muszą myśleć o pieniądzach, ocze-
kiwaniach producenta. Mogą swobodnie 
tworzyć, uczyć się i poznawać wzajemnie”. 

Idziak określa Film Spring Open mianem 
„piaskownicy” dla młodych twórców i ich 
pomysłów. W Domu gościnnym uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Przegorzałach, gdzie 
wydarzenie się odbywa, można nakręcić 
małą formę lub w znaczący sposób rozwi-
nąć większy projekt. Swoją różnorodnością 
i intensywnością program tegorocznych 
plenerów mógł przyprawić o zawrót głowy. 
10 dni wypełniły wykłady, sesje pytań i 
odpowiedzi oraz praca pod okiem m.in. 
Marcina Koszałki, Doroty Kędzierzaw-

rYNeK FiLMOWY

śniejszy sprzęt, czasami udostępniany po 
raz pierwszy w Polsce – w tym roku takim 
rarytasem była kamera bezprzewodowa 
ARRI Alexa. Atrakcją jest też profesjonalne 
mobilne studio filmowe: imponujący wyglą-
dem i wyposażeniem Cinebus, który Fun-
dacja Film Spring Open użytkuje również 
poza okresem warsztatowym (do Krakowa 
Cinebus przyjechał z Opola, gdzie posłużył 
do prac nad filmem Opolan portret własny 
w reżyserii Andrzeja Szypulskiego).

Sławomir Idziak patrzy na kino naprawdę 
bardzo szeroko i kompleksowo. Pamięta też 
o aspekcie biznesowym. W tym roku na 
warsztatach wiele miejsca poświęcił pro-
pagowanemu przez siebie nowemu mode-
lowi produkcji filmowej, w którym stawia 
na nowoczesność, oszczędność i konkuren-
cyjność. „Trzeba patrzeć na to, co czeka za 
rogiem” – mówi. 

Wiele z materiałów Film Spring Open 
dostępnych jest bezpłatnie na stronie www.
filmspringopen.eu. Kolejne warsztaty za rok.

Dagmara romanowska

Plenery Film Spring Open, 
zainicjowane w 2005 roku przez 
Sławomira Idziaka, już po raz 12. 
zgromadziły młodych twórców.

Film sPring oPen
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filMoWy ZaWRót głoWy

skiej, Krzysztofa Raka, Roberta Bolesto, 
Wojciecha Staronia czy Marcina Ziębiń-
skiego. Tematyka rozpięta była pomiędzy 
zagadnieniami scenariuszowymi, prewizu-
alizacją a VR-em, grami komputerowymi 
i filmami przyrodniczymi. 

Plenery to nie tylko słowa. Kursanci 
otrzymują do dyspozycji najnowocze-
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Film Spring Workshop 
–  Dawid Ogrodnik

Film Spring Workshop – Adam Korcz, 
Kuba Siedlecki i Damian Beżowy



MistrZOWie

Rzadko obdarza się mia-
nem „klasyka” reży-
sera filmowego. I to 
za życia. Jerzy Kawa-

lerowicz, którego akurat dość 
wcześnie zaczęto nazywać kla-
sykiem, doceniał wagę tytułu, 
ale wyczuwał też niebezpieczeń-
stwo. Dzieło klasyka jest warto-
ścią zamkniętą, służy – mówiąc 
kolokwialnie – do podziwia-
nia. Jednak prawdziwy twórca 
oczekuje po cichu kontrowersji. 
Chce, żeby to, co tworzy było 
żywe, pobudzające.

Należałoby powiedzieć, że Je-
rzy Kawalerowicz nie lubił ani 
nadmiernych pochwał, ani kry-
tyki skierowanej przeciw nie-
mu, co wcale nie znaczy, że nie 
doceniał ukrytych inspiracji. 
Może nie tak od razu je pod-
chwytywał – niektórzy twier-
dzili, że nie pozwalał mu na to 
charakter, nawet przez przyja-
ciół określany jako raczej trud-
ny – umiał jednak przetrawić 
to, co należało i wysnuć z tego 
wnioski. 

No cóż, charakter zmienia się 
z wiekiem. Kawalerowicz wyda-
wał się, wbrew cechującego go 
sceptycyzmowi, entuzjastą w pa- Fo

t. 
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Jerzy kawalerowicz 

miętnym czasie uczestnictwa 
w kursie przeszkolenia (mówio-
no częściej: przysposobienia) fil-
mowego, który zastąpił nieszczę-
śliwie poczęty Warsztat Filmowy 
Młodych. Działo się to w Kra-
kowie, w latach 1945 i 46. Po-
dobno przysposabiać się chciało 
ponad pół tysiąca młodziaków, 
dopuszczono do zawodowego 
przygotowania pół setki, a byli 
wśród nich Wojciech Jerzy Has, 
Jerzy Passendorfer, Mieczysław 
Jahoda i 23-letni student malar-
stwa w krakowskiej ASP, Jerzy 
Kawalerowicz. Co dalej, wiado-
mo: asystent u boku Wandy Ja-
kubowskiej na planie Ostatnie-
go etapu, a w trzy lata później 
współautor, ukryty pod pseu-
donimem „Paweł”, scenariusza 
napisanego na wezwanie, wpro-
wadzającego do polskiego kina 
socrealizm, Zjazdu w Wiśle, i za-
tytułowanego Gromada. Drugim 
autorem okazał się Kazimierz 
Sumerski, komunistyczny neo-
fita. Obaj zostali wyznaczeni do 
wyreżyserowania filmu, prawie 
natychmiast skierowanego do 
produkcji. Ale nie ma co wypo-
minać Kawalerowiczowi osią-
gnięć „skrajnego socrealizmu”. 

Filmy, których czas      się nie skończył
27 grudnia upłynie 
10 lat od śmierci Jerzego 
Kawalerowicza – 
współzałożyciela i pierwszego 
prezesa Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, jednego 
z najznakomitszych autorów 
polskiego kina.

Jerzy Kawalerowicz 
na planie filmu Austeria
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kończone zabójstwem pierwsze-
go prezydenta Rzeczpospolitej, 
gabriela Narutowicza. Ale czy 
jest to tylko kronika, film faktów 
w stylu rozwijającym się wów-
czas w kinie światowym? I tak, 
i nie, bowiem pod drobiazgową 
rekonstrukcją historycznych wy-
darzeń kryją się pytania, na któ-
re odpowiedzi musi znaleźć sam 
widz. Obraz pojawił się w czasie, 

MistrZOWie

Raczej przypomnieć należy am-
bitną próbę wyjścia poza granice 
tej poetyki w obrazie Celuloza 
(1953), opartym wprawdzie na 
bardzo socrealistycznej powieści 
Igora Newerlego, ale zwracają-
cym się w inscenizacji i śmia-
łym wykorzystaniu pleneru do 
wzorów neorealizmu. Włoskie-
go, jeszcze wówczas u nas mało 
znanego.

droGa na 
szczyt
W tym początkowym okresie 
nazywano Kawalerowicza re-
żyserem poszukującym, przede 
wszystkim za względu na zmie-
niającą się poetykę jego kolej-
nych filmów. A zmieniał ją kon-
sekwentnie. I próbował nowych, 
radykalnych rozwiązań. Choćby 
w zapomnianym dziś dramacie 
szpiegowskim Cień (1956), gdzie 
wraz ze scenarzystą, debiutują-
cym Aleksandrem Ściborem- 
-Rylskim, wprowadził zaskaku-
jące zawieszenie rozwiązania. 
To widzowie mieli zgadnąć, już 
po seansie, kto kieruje mecha-
nizmem trzech różnych wyda-
rzeń pokazanych na ekranie, kto 
jest tytułowym wrogim „cieniem”. 
Ale podobnych zaskoczeń nie 
ma w filmach, które z dzisiejszej 
perspektywy tworzą kanon „kla-
syczny”. To przede wszystkim trzy 
tytuły wyróżniające się świado-
mością środków kina i wynikają-
cą z tego dojrzałością formy, trzy 
obrazy zrealizowane w okresie 
siedmiu lat, wyznaczonych da-
tami premier: 1959, 1960 i 1966. 
Kolejno: Pociąg, Matka Joanna 
od Aniołów i Faraon. Nie, nie są 
nowatorskie. Jakby ich twórca 
świadomie odrzucił etykietkę 
„poszukującego”. Jeżeli czegoś 
się w nich szuka, to równowagi 
użytych elementów. Równowa-
gi czysto filmowej, bowiem u ich 
podstaw leży bardzo różny mate-

riał wyjściowy: współczesne stu-
dium psychologiczne, stylizowa-
na nowela z osiemnastowieczną 
scenerią i dziewiętnastowieczna 
powieść o starożytnym Egipcie.

Po latach 
od Premiery
Jak ocenia się te tytuły dzisiaj? 
Wysoko, jednak inaczej niż pół 
wieku temu. Nadal zalicza się je 
do polskiej szkoły, bowiem po-
wstały w Zespole Filmowym 
„Kadr”, którego Kawalerowicz 
był kierownikiem artystycznym. 
I w tej właśnie funkcji uważa-
ny jest za współtwórcę kierun-
ku. Spod jego opiekuńczej ręki 
wyszły dzieła sztandarowe, po-
czynając od Człowieka na torze 
Andrzeja Munka z 1956 roku. 
A potem te najważniejsze – eks-
presyjne, dynamiczne obrazy wo-
jenne Andrzeja Wajdy – Kanał, 
Popiół i diament, Lotna, ironicz-
na Eroica Munka, nowofalowy 
Ostatni dzień lata Tadeusza Kon-
wickiego, rozliczeniowy Krzyż 
Walecznych Kazimierza Kutza. 
Ale na tym tle filmy Kawalero-
wicza uderzają odmiennością, 
która chyba wyraźniej widoczna 
jest dzisiaj. Jest w nich zaskaku-
jący dystans wobec świata uka-
zanego na ekranie, nastawienie 
przede wszystkim intelektual-
ne, ze ściszoną emocjonalnością. 
Tylko pozornie sytuacja trójki 
bohaterów Pociągu to konflikt 
wyłącznie emocjonalny, z moty-
wem zaborczej miłości. W istocie 
gra prowadzona przez nich, wpi-
sana w monotonny rytm jazdy 
pociągu, ma za temat stopnio-
we osiąganie samoświadomości, 
życiowego wyboru decydującego 
o pozycji w określonym układzie 
społecznym. I nie jest błędem, jak 
to niektórzy interpretowali, nie-
oczekiwana sekwencja pościgu 
za bandytą, bo właśnie w niej – 
krytycznej metaforze – ujawnia-

ją się wspólne wszystkim cechy 
osobowości. To wielowarstwowy, 
subtelny film, który wychodzi na 
przeciw wielu tendencjom cha-
rakterystycznym dla dzisiejszego 
kina psychologicznego.

aktualne 
konteksty 
i PonadczasoWe 
znaczenia
Jeśli jednak nazwać go można 
„odideologizowanym”, określe-
nie to nie pasuje do Matki Jo-
anny od Aniołów. gra psycho-
logiczna, jaką toczą idealistycz-
ny – ale i zwyczajnie zakochany – 
ksiądz Suryn i „opętana” zakon-
nica, odczytywana była tenden-
cyjnie, prostacko jednoznacznie 
w chwili, gdy film powstał. De-
cydował aktualny kontekst walki 
komunistycznej władzy z Kościo-
łem, walki, w której obraz został 
przez Kościół oficjalnie potępio-
ny. Ale minęły lata i okazuje się, 
że w zmienionych warunkach na 
plan pierwszy wysuwa się zupeł-
nie co innego: uniwersalny temat 
walki dobra ze złem w człowie-
ku, konflikt o wymiarze przede 
wszystkim metafizycznym. Temu 
służy ascetyczna stylizacja czy 
dostrzeżone przez krytyków geo-
metryczne rozplanowanie prze-
strzeni obrazu filmowanego przez 
Jerzego Wójcika. To jest zasad-
niczy temat filmu. I trudno nie 
przyznać racji tym, dla których 
Matka Joanna od Aniołów pozo-
staje w formie najwybitniejszym 
dziełem Kawalerowicza.

Podobnych kontrowersji nie 
wywołał Faraon, choć jest na 
różnych poziomach zaskakują-
co nieortodoksyjny. Kawalero-
wicz zmienił wymowę powieści 
Bolesława Prusa, wydobył z niej 
traktat o mechanizmach władzy, 
wbrew autorowi w ostatecznej 
wymowie pesymistyczny. Ich 
istotą jest ekonomiczna gra in-

teresów, w której już nie liczy się 
jednostka, ale także grupy spo-
łeczne. Odgrywa rolę przypa-
dek, czynnik irracjonalny, który 
odbiera wszelkiej strategii sen-
sowność. głęboko pesymistycz-
ny, mądry film wpisany został 
w plastyczną wizję (zdjęcia Jerze-
go Wójcika) starożytności, słusz-
nie nazwaną „anty-Kleopatrą”, bo 
Kawalerowicz daleko odszedł od 
schematów widowiskowego ki-
na włoskiego i hollywoodzkie-
go. Faraon pozostał niedocenio-
ny, mimo nominacji do Oscara, 
praktycznie nieobecny w świato-
wym rozpowszechnianiu, czego 
przyczyną były błędy popełnio-
ne przy próbach sprzedaży. Ale 
to już osobna, przykra historia.

Polityka 
a człoWiek
Kawalerowicz sięgał jeszcze po 
temat zakorzeniony w polityce, 
z czego liczą się dwie najbardziej 
konsekwentne próby. W 1977 ro-
ku powstała Śmierć prezydenta, 
film odtwarzający z kronikarską 
dokładnością wydarzenia rozgry-
wające się od 28 listopada 1922 
do 16 grudnia tegoż roku i za-
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Wiele dzieł Kawalerowicza porusza  
do dziś aktualnym przesłaniem
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kiedy w Polsce wciąż odzywała się 
stłumiona, niechętna reakcja na 
zmiany w Konstytucji utrwalają-
ce tezy o kierowniczej roli Partii 
i wiernym sojuszu z ZSRR. Bez-
pośrednia krytyka była niemożli-
wa, ale film wyraźnie dopomina 
się o zróżnicowanie postaw po-
litycznych, żąda prawa do od-
mienności, jest krytyczną reflek-
sją na temat sposobu rządzenia. 

Opowiadając historię o Naruto-
wiczu i jego zabójcy, Kawalero-
wicz bynajmniej nie traci kon-
taktu z dniem dzisiejszym, wy-
maga jednak odczytania sądów 
ukrytych w paradokumentalnej 
tkance dzieła. Nie jest to łatwe – 
i zadecydowało chyba o ambiwa-
lentnym przyjęciu w roku 1977. 
Podobnie spojrzenia z odległości 
wymaga właściwa ocena Austerii 
(1983), powstającej jeszcze w cza-
sie stanu wojennego, w warun-
kach ostrej cenzury. Pozornie – 
obrazek obyczajowy z pierwszego 
dnia wojny 1914 roku. W karcz-
mie starego Taga zatrzymuje się 
grupa Żydów, uciekinierów z ga-
licyjskiego miasteczka, która nie 
ma przed sobą drogi wyjścia. 
Więc czekają. grupa zróżnico-
wana społecznie i majątkowo, 
są w niej chasydzi, bogaci miesz-
czanie i biedota – przekrój mało-
miasteczkowej społeczności ży-
dowskiej. Trzeba przypomnieć 
że film wszedł na ekrany kiedy, 
jak pisze w monografii Kawa-
lerowicza Jan Rek „o obecność 
polskich Żydów w polskiej kul-
turze i życiu społecznym upo-
mniało się pokolenie Solidar-

ności”. A końcowa scena, kiedy 
Żyd i polski ksiądz katolicki idą 
na pewną śmierć do rosyjskiego 
dowództwa prosić o życie pojma-
nego przez Kozaków chłopaka, 
jest symbolicznym aktem huma-
nitarnego współdziałania wbrew 
wszelkim podziałom. Poczucie 
wspólnoty – takie było przesła-
nie filmu, które równie mocno 
rozbrzmiewa dzisiaj.

Oczywiście, w twórczości 
Kawalerowicza obejmującej 15 
pełnometrażowych filmów plus 
jeden serial, są pozycje, które 
w kanonie klasyki się nie miesz-
czą. Rzadko się je przypomina, 
ich czas się skończył. Ale każdy 
artysta ma prawo do prób i do 
ich odrzucania. Zapewne war-
to byłoby dzisiaj przyjrzeć się 
tytułom pozostającym gdzieś 
w niepamięci. Jednak znacznie 
ważniejsze wydaje się zadanie 
utrzymania w obiegu tych kil-
ku, które mimo upływu lat nie 
utraciły siły oddziaływania. Od-
czytywane na nowo odsłania-
ją treści ukryte i zadziwiająco 
świeże. W dodatku są to filmy 
(przepraszam, zabrzmi to naiw-
nie!) bardzo piękne.
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Barbara Brylska 
w filmie Faraon, 
reż. Jerzy Kawalerowicz

Mieczysław Voit i Lucyna Winnicka 
w filmie Matka Joanna od Aniołów, 
reż. Jerzy Kawalerowicz
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Zdzisław Mrożewski 
w filmie Śmierć prezydenta, 
reż. Jerzy Kawalerowicz
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inspiratorem i pomysłodawcą nakrę-
cenia Ambulansu był Tadeusz Łom-
nicki. Producentem – łódzkie Studio 
Małych Form Filmowych „Se-ma-for”. 

W roku 1960, niejako na marginesie Do 
widzenia, do jutra, Janusz Morgenstern 
i zaproszony przez niego do współpracy 
Jerzy Lipman na płycie lotniska Lublinek 
pod Łodzią przystąpili do realizacji unikato-
wego krótkiego metrażu aktorskiego. Temat 
arcytrudny: fabularna opowieść o ekstermi-
nacji dzieci żydowskich na terenach okupo-

Klasyk, jeden z najbardziej znanych na świecie filmów 
produkcji polskiej. Do dziś podziwiany na międzynarodowych 
przeglądach i festiwalach. Jego kopie znajdują się w archiwach 
na wszystkich kontynentach. W kraju wie o nim niewielu…
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Marek Hendrykowski
nicy (kierowca ambulansu) niespiesznie 
i dokładnie wykonują swe rutynowe czyn-
ności. Przygotowaniom asystują, nieświa-
dome dalszego ciągu, bezbronne ofiary. Jest 
jeszcze ktoś: przyciągająca uwagę korcza-
kowska postać z tego filmu – opiekun dzieci 
(w tej roli znany z Domu na pustkowiu Jana 
Rybkowskiego aktor Jerzy Śliwiński) i nie-
zapomniany malec z wiatraczkiem (Marek 
Śniatkiewicz).

Dzięki swej artystycznej klasie Ambulans 
może się mierzyć z najlepszymi krótkimi 
metrażami na świecie, tymi z rzędu klasycz-
nych. To arcydzieło niebywałego skupienia 
dramatycznego i narracyjnej precyzji. Z każdej 
sceny, z każdego ujęcia bije tu świetne przy-
gotowanie zawodowe i reżyserska dojrzałość 
39-letniego filmowca. Absolutna oszczędność 
ekranowej ekspresji, świadoma zamierzonego 
efektu asceza użytych środków wyrazu. Wyko-
rzystano ich dokładnie tyle, ile koniecznie być 
powinno. Nie ma jednego zbędnego elementu. 
Fenomenalnie subtelne ruchy kamery i bez-
błędny timing. Od początku do końca akcja 
dzieje się bez jednego słowa. Z offu dobiega 
jedynie marszowe hitlerowskie „heili heilo”. 
Całość scenografii audialnej filmu wypełniają 
odgłosy szmerów i dźwięcząca cisza. 

W drugiej części Ambulansu na ścieżce 
pojawia się wspaniała muzyka skompono-
wana przez Krzysztofa Komedę. Jedna z naj-
lepszych, jaką napisał. Inspiracji dostarczyła 
mu żydowska melodia, którą na jego prośbę 
zagwizdał reżyser, wywołując ją z głębokiej 
pamięci własnego dzieciństwa. Ten niezwy-
kły krótkometrażowy obraz – zapomniane 
arcydzieło polskiej szkoły filmowej – mimo 
upływu blisko sześciu dekad od jego reali-
zacji, ze względu na swój godny podziwu 
profesjonalizm i mistrzowski warsztat nadal 
pozostaje powodem do dumy polskiej kine-
matografii lat 60.
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Ambulans, reż. Janusz Morgenstern

wanych przez Niemców zawarta w jednym 
akcie i z zachowaniem trzech antycznych 
jedności: czasu, miejsca i akcji.

Powstał film o wyjątkowym ładunku 
emocjonalnym. Zimna jak nóż, wstrząsa-
jąca opowieść, jakby żywcem wyjęta z kart 
„Medalionów” Zofii Nałkowskiej. W ciągu 
zaledwie dziewięciu minut oglądamy skon-
densowaną do maksimum, pełną drama-
tycznego napięcia, scenę załadunku grupy 
dzieci do hitlerowskiej ciężarówki. Kaci 
(esesman i strażnik z psem), ich pomoc-



od BRahMsa do WaldoRffa

brahms
Dosyć wcześnie, bo już w czasach nauki w liceum muzycznym, 
zupełnie oszalałam na punkcie Brahmsa, a zwłaszcza jego czterech 
symfonii. Kocham w nich wszystko, a przede wszystkim – kolor! 
Kalejdoskopowo zmieniającą się harmonię, mnogość fascynujących 
modulacji, nieoczekiwanych zderzeń tonacyjnych. Patrząc z per-
spektywy tylu minionych lat, sądzę, że moim „filmem życia” była 
Cudzoziemka Ryszarda Bera. Reżyser, mimo początkowych oporów, 
wreszcie mi uwierzył, że Koncertem skrzypcowym D-dur Brahmsa 
potrafię nasycić cały jego film. Najpierw mówił: „No coś ty, Anka, 
utwór instrumentalny jako ilustracja?”. Powiedziałam, że Walerian 
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Borowczyk już raz mi uwierzył i Dzieje grzechu pozwolił mi opra-
wić Koncertem skrzypcowym Mendelssohna. Nikt mu nie robił 
z tego zarzutu, przeciwnie, muzykę uznano za jedną z najlepszych 
warstw tego filmu.

Kiedy wreszcie Ryszard wyraził zgodę na Brahmsa – wycałowa-
łam go niemal ze łzami w oczach i jak na skrzydłach pobiegłam do 
roboty z partyturą w ręku. W wyborze przeróżnych innych utwo-
rów „grających” w filmie jedną z głównych ról (bohaterka, jak wia-
domo, była skrzypaczką) trochę mi pomógł mój własny ojciec, bo 
jako dyplomowany skrzypek był świetnie zorientowany w literatu-
rze skrzypcowej. Nikt z oglądających film nawet się nie domyślał, 

że Ewa Wiśniewska w ogóle nie gra na skrzypcach. Wprawdzie jej 
ojciec także był skrzypkiem, ale ona sama, z powodu nieustannego 
rzępolenia taty w domu, raczej obrzydziła sobie skrzypce na zawsze. 
Tak mi przynajmniej wyznała podczas licznych naszych kontaktów 
przy pracy nad tym filmem. 

W Akademii Muzycznej wynalazłam nieco niższą od Ewy studentkę 
klasy skrzypiec, która użyczała aktorce albo obrazu palców na gryfie 
instrumentu, poruszając za nią smyczkiem, albo też, w zbliżeniach 
twarzy Ewy, niejako „pod spodem” obrazu grała za nią utwór pusz-
czany z playbacku. No i wszystko musiało się zgadzać. Nie tak, jak 
np. w filmie Czarownice z Eastwick z Susan Sarandon, która siada 
przy wiolonczeli i szoruje smykiem po strunach „ni priczom”! Nic się 
nie zgadza: ani palce na gryfie, ani prowadzenie smyka, ani rytm, ani 
tempo, ani frazowanie… A w dodatku dowiadujemy się z filmu, że 
bohaterka jest świetną zawodową wiolonczelistką! Dla mnie to nie-
wybaczalne brakoróbstwo! Żaden reżyser nie powinien dopuszczać 
do podobnej partaniny. Mogę się pochwalić, że w Cudzoziemce cała 
strona muzyczna jest bez zarzutu. Nawet w planie ogólnym panuje 
idealny synchron, kiedy np. Ewa Wiśniewska stoi na podium, dając 
recital w ambasadzie. 

Do całości „ilustracji muzycznej” wykorzystałam nagrany na płytę 
Koncert D-dur Brahmsa – w wykonaniu i za zgodą mojego serdecz-
nego przyjaciela, opiekuńczego ducha naszych wspólnych wojaży 
zagranicznych z łódzkimi filharmonikami, Krzysztofa Jakowicza. 
A liczne w filmie drobiazgi skrzypcowe wykonał wieloletni koncert-
mistrz naszej filharmonii Zenon Hodor. Dyktowałam mu, co ma 
grać i pod obraz, i przed zdjęciami także. Ten film to była straszna 
robota! I to przez cały okres zdjęciowy. Nie było prawie dnia, żebym 
nie była potrzebna na planie. Ale – warto było! Dla niebywałej satys-
fakcji i bezcennego uczucia samozadowolenia, jakiego nie dostarczył 
mi chyba żaden inny tytuł, przy którym pracowałam.

Przed przystąpieniem do robienia kopii, Rysio Ber zawiózł film 
na projekcję do Kazimierza, do domu autorki „Cudzoziemki”, Marii 
Kuncewiczowej, z prośbą o ocenę swojej pracy. Sędziwa pisarka 
cieszyła się, że jeszcze przed śmiercią (zmarła trzy lata później) jej 
ukochana książka doczekała się wreszcie ekranizacji. Okazało się, że 
sporo uwagi poświęciła… komentowaniu muzyki. Ponoć marzyła, 
aby cały ten film nasączono Brahmsem. I chociaż nikomu o tym 
nie mówiła – jakoś potrafiliśmy wyczuć jej intencje. Powiedziała: 
„Przecież Róża całe swoje życie pragnęła zagrać właśnie Koncert 
D-dur Brahmsa przed wielkim audytorium…”. Poprosiła reżysera, 
aby przekazał mi od niej specjalne podziękowanie. 

WaldorFF
Zaczęło się od nagrody SPAM za krytykę muzyczną. Publicysta „Życia 
Warszawy” Zdzisław Sierpiński (przez ponad rok byliśmy z Dyziem 
bardzo w sobie zakochani i nawet rozważaliśmy… małżeństwo!) 
pobiegł do Jerzego Waldorffa z moim zdjęciem, a ten opublikował 
je z przemiłym, własnym komentarzem w tygodniku „Świat”, gdzie 
wówczas pisywał swoje stałe felietony. Potem już się z Jerzym czę-
sto spotykaliśmy i to przeważnie we trójkę, bo był jeszcze partner 
życiowy Jerzego – Mieczysław Jankowski, były tancerz, pedagog i cho-
reograf. Kiedy między panami „wszystko grało”, Jurek przedstawiał 

go w towarzystwie jako swojego brata, a kiedy się ździebko skłócili, 
mówił chłodno: „mój kuzyn”. Zawiadamiałam ich telefonicznie, że 
przyjeżdżam, a Miecio natychmiast biegł do kuchni, aby przygoto-
wać moje ulubione danie – zraziki wołowe z kaszą gryczaną i sosem 
grzybowym. Wiele razy z ogromną przyjemnością bywałam w Alei 
Przyjaciół, gdzie obaj żyli w jakimś mikro-świecie, wśród antycznych 
zegarów, na które można było patrzeć z zachwytem i słuchać ich 
szeptów w nieskończoność. No i głaskać okrutnie przekarmionego 
jamnika Puzona – kolejnego potomka paru poprzednich Puzonów. 
Drzwi zawsze otwierał Miecio i w kuchennym fartuszku rzucał mi się 
na szyję. Przeważnie powodem mojej bytności w Warszawie był jakiś 
wyjątkowy koncert, premiera operowa, kolejny etap przesłuchań do 
Konkursu Chopinowskiego, albo któryś z wieczorów „Warszawskiej 
Jesieni”. Na widowni siedziałam albo z nimi dwoma, albo też Miecio 
wspaniałomyślnie oddawał mi swoje miejsce. Z prawdziwym wzru-
szeniem wspominam, z jaką troską – tuż przed naszym wyruszeniem 
z Jurkiem na imprezę – Miecio czyścił szczotką jego marynarkę, 
potem płaszcz. Żadna kobieta nie robiłaby tego z większym ciepłem, 
troską, serdecznością. Chyba właśnie tak bliskie poznanie tej pary 
sprawiło, że już na zawsze stałam się zajadłym wrogiem wszelakich 
homofobów. Obaj z autentycznymi łzami w oczach opowiedzieli mi 
kiedyś, jak to Jurek po wybuchu powstania wrócił do stolicy, idąc 
pieszo 26 kilometrów, żeby z płonącego miasta wyrwać Miecia, wziąć 
go ze sobą i wylądować bezpiecznie w Podkowie Leśnej, w „Stawi-
sku” – gościnnej posiadłości Jarosława Iwaszkiewicza. To była taka 
niezwykle rzadko zdarzająca się ogromna miłość, wzajemne pełne 
oddanie na całe życie.

Ewa Wiśniewska w filmie 
Cudzoziemka, reż.  Ryszard Ber 
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O wyjątkowo pięknych dla filmu dźwiękach Johannesa 
Brahmsa, wrażliwych na muzykę artystach i gościnnym 
domu Jerzego Waldorffa.

Jerzy Waldorff

Anna iżykowska-Mironowicz



życiE ZatRZyMaNE W BiEgU

W alcząc o wolną przestrzeń 
w mieszkaniu, co jakiś czas 
przekazuję część księgo-
zbioru w dobre ręce. Jest 

jednak specjalna półka z pozycjami nie-
usuwalnymi. To dom dla tych tekstów, do 
których się wraca. Swoje zasłużone miej-
sce ma w nim „Cybulski. Podwójne salto” 
Doroty Karaś. 

Ta książka to świetna baza dla scenarzy-
stów, człowiek czyta i widzi przed oczami 
konkretne sceny. Takie, które są w stanie 
zbudować nie tylko biograficzną opowieść 
o Zbyszku Cybulskim, ale szerzej – uniwer-
salny film o nadwrażliwcu, którego życie 
zostało zatrzymane w biegu. To szansa 
na opowieść, w której widz będzie mógł 
odnaleźć fragmenty siebie, bo przestrzeń 
tzw. wspólnoty doświadczeń jest ogromna. 
W tej historii jest ciężar wojennej traumy, 
samotność w tłumie i cena, jaką płaci się za 
rozpoznawalność. Mamy tu walkę o mło-
dzieńcze ideały, zabieganie o sztukę, która 
jak mówił Zygmunt Hübner, „ma prawo się 
wtrącać” i rozedrganie, które nie pozwala 
zapuścić korzeni. Tak jak Bogowie Łukasza 
Palkowskiego byli historią wybitnego kar-
diochirurga – profesora Zbigniewa Religi, 
a jednocześnie opowieścią o codzienno-
ści lekarzy, tak „Podwójne salto” w wer-
sji filmowej mogłoby sporo powiedzieć 
o zawodzie aktora i oczekiwaniach, którym 
człowiek nie jest w stanie sprostać. Tych 
narzucanych z zewnątrz, a także tych, które 
sami – często nieświadomie – wrzucamy 
sobie na plecy. 

Scena otwierająca książkę, w wersji 
filmowej, wymagałaby zaangażowania 
masy statystów. Chodzi o pogrzeb aktora 
w Katowicach. W zasadzie wypadałoby 
użyć liczby mnogiej. Dorota Karaś przy-
pomina, że odbyły się dwie ceremonie 
żałobne – kościelna i państwowa. Partyjni 
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towarzysze słusznie spodziewający się tłu-
mów, nie pozwolili odsunąć się od uro-
czystości. Scenariusz pogrzebu był roz-
pisany co do minuty, do zakładów pracy 
wysłano precyzyjne instrukcje. Naka-
zano staranne sprawdzanie list obecno-
ści podczas przedpołudniowej ceremonii 
kościelnej, a jednocześnie zezwolono na 
skrócenie godzin pracy tym, którzy zade-

klarowali chęć uczestnictwa w cywilnych 
uroczystościach. Wiadomo, że w katedrze 
Chrystusa Króla zebrało się kilkanaście 
tysięcy wiernych, wśród nich znaleźli 
się funkcjonariusze SB notujący każde 
słowo kazania. Kiedy ogląda się zdję-
cia archiwalne wykonane 12 stycznia 
1967 roku, wrażenie robi morze głów. 
Takich tłumów na ulicach nie widziano 

podobno od czasów pogrzebu Wojcie-
cha Korfantego w 1939. Na grobie aktora 
położono budzik. Nieprzypadkowy. Był to 
rekwizyt, który wielokrotnie pojawiał się 
w inscenizacjach teatrzyku studenckiego 
Bim-Bom (współzałożonego przez Cybul-
skiego). Podczas jednej z etiud zostawiał 
go przygarbiony człowiek na grobie swo-
jego przyjaciela.

Od tej sceny mogłaby rozpocząć się fil-
mowa retrospekcja. Podwójny pogrzeb 
aktora paradoksalnie otwiera opowieść 
o życiu zwielokrotnionym. Zmultiplikowa-
nym przez scenariusze filmowe i te, które 
brutalnie pisało życie. Dzieciństwo Zbyszka 
naznacza jego dorosłość. W zawierusze 
wojennej traci kontakt z rodzicami. Polski 
Czerwony Krzyż przysyła wiadomość o ich 
śmierci. W 1945 roku następuje zwrot akcji, 
który trudno byłoby uznać za wiarygodny, 
gdyby zapisano go na papierze. Okazuje 
się, że państwo Cybulscy jednak żyją. Ta 
informacja wywołuje szok i wielką radość. 
Znowu może się spotkać z tymi, z których 
odejściem musiał się pogodzić. Tak jakby 
ktoś na górze rozpatrzył niesprawiedliwość 
losu i umorzył życiowy wyrok. W między-
czasie młody Zbyszek poznaje poświęcenie 
wujka, który wyrywa wszystkie złote zęby, 
by móc utrzymać bratanków. 

Jedno krótkie życie – aktor zmarł 
w wieku 39 lat – zawiera w sobie momenty 
głodu i upokorzenia, obok chwil sławy 
i uznania publiczności. Jest w nim miej-
sce na festiwal w Cannes, stypendium we 
Francji, wyjazd na Kubę. Chłopak, który 
z niedożywienia cierpiał na szkorbut, już 
jako dorosły mężczyzna poznaje Mar-
lenę Dietrich. Ta nie ukrywa zachwytu 
nad jego kreacją w Popiele i diamencie 
Andrzeja Wajdy. Niemiecka aktorka i pio-
senkarka nie wyklucza występu w jego 
filmie, bo o reżyserii filmowej Zbyszek 
myśli nieustannie.

Patrzymy na mężczyznę z obłędnym 
uśmiechem, w skórzanej kurtce i dżinsach, 
który ma w sobie jakiś rodzaj niedopaso-
wania do świata. Bliscy mu ludzie zauwa-
żają, że wprawdzie wojna się skończyła, ale 
on nadal nosi ją w sobie, nie może znaleźć 
swojego miejsca. Ma też zwyczajne kom-
pleksy związane z wyglądem. Nie akcep-
tuje np. swojej sylwetki. Do kumpli mówi 

wprost: „mam dupę nad kolanem”. Cztery 
litery pojawiały się też we wspomnie-
niach Witolda Pyrkosza, który opowia-
dał: „Nazywaliśmy go »Stary Polak z tako 
nisko dupo«, bo nie wymawiał samogło-
sek nosowych”. Pyrkosz żartował przyjaź-
nie, bo wiadomo, że panowie darzyli się 
sporą sympatią. Część środowiska filmo-
wego wypominała Cybulskiemu kiepską 

dykcję i problemy z zapamiętaniem tek-
stu, ale doskonale wiedziała, że to on ma 
w sobie magnes, który przyciąga publicz-
ność. Propozycji mogli mu pozazdrościć 
inni aktorzy. Sam Michelangelo Antonioni 
zaproponował mu rolę w Zaćmieniu. Wyda-
wało się oczywiste, że aktor zaangażuje się 
w ten projekt. Jednak nie. Cybulski dał 
wcześniej słowo Januszowi Nasfeterowi. 
Termin zaproponowany przez włoskiego 
reżysera kolidował ze zdjęciami do filmu 
Zbrodnie i panny. Antonioni zatrudnił osta-
tecznie Alaina Delona. 

„Podwójne salto” pokazuje mecha-
nizm zdobywania popularności, rejestruje 
moment, kiedy człowiek staje się niemal 
własnością publiczną. W pewnym momen-
cie – jak pisze Dorota Karaś – cała Polska 
jest z aktorem na „ty”. Ludzie przysiadają 
się do jego stolika, kiedy przychodzi do pła-
cenia, zostaje sam z rachunkiem do uregu-
lowania. Z czasem problemy z alkoholem 

przekładają się na jego pracę. Na zdjęcia 
przychodzi spóźniony, często na kacu. Kie-
rownicy produkcji do listy swoich zadań 
dopisują doprowadzenie aktora na plan. 
Współpracę z nim wielu zaczyna okre-
ślać mianem koszmaru, jednak reżyserzy 
doskonale wiedzą, że publika przyjdzie na 
Cybulskiego. uchodzi mu więcej niż innym. 
W Polsce ma status gwiazdy, a jego sława 

sięga poza granice kraju. Popioł i diament 
znają i doceniają: Tarkowski, Buñuel czy 
Scorsese. Dostaje masę listów – w środku 
propozycje matrymonialne, wyrazy sym-
patii, w końcu prośby o wsparcie, mające 
w sobie wiele z emocjonalnego szantażu. 
Musi być mu trudno dźwigać ciężar czło-
wieka – remedium na wszystkie problemy 
świata. Obok życia zawodowego toczy się 
to prywatne. Z listów wynika, że jak sza-
lony cieszy się z narodzin syna Maćka, ale 
ostatecznie niemal dezerteruje z domowego 
planu. Rola ojca i męża okazuje się chyba 
największym wyzwaniem. Jego historia to 
materiał na dobry i ważny film fabularny. 
Tym samym zamieszczam anons: „Oddam 
pomysł w dobre ręce”.

PS: Pozostaje pytanie – kto mógłby 
zagrać Zbyszka Cybulskiego? Może Dawid 
Ogrodnik – dwukrotnie nominowany do 
nagrody jego imienia?

wyobraź Sobie

Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski

„Cybulski. Podwójne salto” Doroty Karaś to biografia, 
którą trudno byłoby wymyślić scenarzyście. Wielowątkowa 
historia aktora, który już za życia stał się legendą.
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018



ZMaRNoWaNy ENtUZjaZM
prZeZ sUBieKtYW

Fo
t. 

To
m

as
z W

ie
rz

ej
sk

i/F
ot

on
ov

a

Fo
t. 

Ja
ce

k 
Do

m
iń

sk
i/R

ep
or

te
r

82 83

kami, bo nas wchłonęli. Później nastąpiło 
kolejne rozczarowanie. Rosjanie wkro-
czyli na Węgry i zaczęli krwawo tłumić 
powstanie w Budapeszcie. Wszyscy jak 
jeden mąż wypisaliśmy się wówczas ze 
Związku Młodzieży Polskiej przy Szkole 
Filmowej. 

po prostu oddaliście legitymacje? 
Oddaliśmy legitymacje. Kto miał siłę cha-
rakteru i spryt życiowy jak Romek Polań-
ski, to dał dyla zagranicę i miał to z głowy. 
Inni, np. Witek Leszczyński (mówię tu 
o tych samych rocznikach), tak zaczęli 
kombinować, żeby robić coś na boku swo-
imi apolitycznymi filmami. 

A karnawał solidarności?
Było już dla mnie za późno jak na karna-
wał, miałem 50 lat. 

stan wojenny?
To było poruszające dla każdego. Już 
bez względu na pokolenie, na to, kim się 
było. Pamiętam dokładnie, jak jechali-
śmy z dziećmi w marcu 1968 do Zako-
panego na sanki i narty. Ania miała trzy 
latka, a Paweł rok. Małe dzieci. Jecha-
liśmy autobusem Warszawa-Zakopane 
przez Kraków. Autobus zatrzymywał się 
na krakowskim Rynku pod Orbisem, 
bo to był orbisowski autobus. Była jakaś 
przerwa, 15 minut, coś takiego. Przyje-
chaliśmy, a tam trwały rozruchy. Zoba-
czyliśmy przez okna, jak milicja leje 
studentów. Wtedy po raz pierwszy po 
wojnie poczułem strach, jakby odżyły 
chwile, kiedy czekaliśmy, czy przyjdą 
po nas w nocy i wywiozą na Sybir, czy 
uda się dotrwać do rana. Pod okupacją 
niemiecką znów się baliśmy. Poczułem 
strach o te małe dzieci, że za chwilę coś 
się może stać, np. podpalą nam auto-
bus. Kierowca szybko się jednak zwi-
nął i odjechaliśmy, ale to wystarczyło, 
by odżyły strachy okupacyjne i bolsze-
wickie. Zobaczyłem, że to nie przelewki, 
że tutaj idzie o władzę i oni nie cofną się 
przed niczym, że będą strzelać do swo-
ich rodaków. W stanie wojennym było 
trochę zabawniej, bo przydarzyła mi się 
historia z pewnym Murzynem. Nieraz 
o tym opowiadałem. Jakiś Janusz Majew-

z palącym się węglem i patrole się przy 
nim grzały. No więc panie z tego baru 
wynosiły im zupę i szybko zdążyli się 
wszyscy przy tym ognisku zaprzyjaźnić. 

to się koksownik nazywa.
Właśnie, koksownik. groźna Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego, ten cały 
WRON, to wyglądało w pierwszych 
dniach niebezpiecznie, zresztą baliśmy 

się, że Ruscy wkroczą i będzie dopiero 
łaźnia jak w Budapeszcie. Ale codzien-
ność wyglądała bardziej jak przy tym kok-
sowniku. 

Mając wiedzę, którą ma pan teraz, 
nie wziąłby pan do rąk legitymacji 
solidarności?
Nie. Właśnie o to chodzi. Teraz widzę, jak 
duża w tym była doza naiwności. Prze-
cież można było przewidzieć, że się to 
wszystko wynaturzy i zamieni w polskie 
piekło. Dlatego patrzę z politowaniem na 
tych, którzy się tym entuzjazmują do dzi-
siaj i jeszcze się o to kłócą. 

* Fragmenty wywiadu rzeki, jaki Andrzej 
Gajewski, uczeń prof. Janusza Majewskiego 
w Studium Scenariuszowym oraz na Wydziale 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, przeprowadził ze 
swoim Mistrzem.

jaNuSz majewSki – reżySer życia
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Z Januszem Majewskim rozmawia Andrzej Gajewski 

Janusz Majewski

ski był czarnym działaczem Solidarności. 
Za granicą myśleli, że jestem interno-
wany, a chodziło o niego. Przyszła dele-
gacja filmowców norweskich do naszego 
ambasadora w Oslo, żeby zaprotestować 
przeciwko aresztowaniu mnie. On nic nie 
wiedział, bo tak samo był odcięty od Pol-
ski, telefony nie działały. Przyjął ich i póź-
niej mi to opowiedział. Tak się złożyło, 
że nieco wcześniej byłem w Norwegii, 

w składzie jakiejś delegacji polskich fil-
mowców z Kawalerowiczem jako preze-
sem na czele. Zaraz po tym nastąpił stan 
wojenny. Norwegowie byli pod wraże-
niem naszej wizyty, więc poszli protesto-
wać, a potem okazało się, że to wcale nie 
o mnie chodziło. Cały ten stan wojenny 
na początku wydawał się bardzo groźny, 
ale potem wszystko się rozmyło w pol-
skiej, wiejskiej poczciwości. Ściągnęli do 
Warszawy milicjantów z małych wio-
sek, takich chłopków-roztropków. Mnie 
kiedyś zatrzymał taki w czasie, gdy nie 
można było używać samochodów. Jecha-
łem do domu, na Żoliborz. Rumiany 
chłopiec prosto od pługa patrzy w moje 
dokumenty i mówi: „No panie Januszku, 
co też pan ma w bagażniczku, zaraz zoba-
czymy!”. To było groteskowe. Albo na 
rogu, blisko domu był taki bar, „Fawory” 
się chyba nazywał. Tam postawili kosz 

podobno podczas pana studiów 
sposobem na życie była apolityczność. 
taki dystans, że w polityczne tematy 
nikt się nie wdawał; i w dyskusjach, 
i w szkolnej twórczości. czy zdarzyło 
się, że jednak uległ pan kiedyś 
polityce?
Przechodziłem okresy entuzjazmu. Naj-
pierw to był „komunizm domowy”, gdy 
gorączkowo spierałem się z ojcem, któ-
rego uważałem za reakcjonistę, bo mi 
natłukli do głowy jakichś bzdur politrucy 
na politechnice. Byłem przez pewien 
czas dosyć czerwony w poglądach, jed-
nak wszystko runęło, gdy wyszły na jaw 
zbrodnie Stalina, jak Chruszczow to 
wszystko ujawnił światu. Ja i moi rówie-
śnicy przeżyliśmy ogromne rozczaro-

wanie i odwróciliśmy się od tego już 
bezpowrotnie. Wtedy nastąpiła ważna 
przemiana. Myśmy stali się apolityczni, 
mówię „my”, bo podobnie odczuwali moi 
koledzy, rówieśnicy. To były pierwsze lata 
studiów, w 1953 byłem na czwartym roku, 
i kiedy umarł Stalin, absolutnie wyco-
faliśmy się z ideologii. Potem przyszedł 
Październik. Wzbudził w nas trochę entu-
zjazmu, ale był już podszyty niewiarą. 
Odnosiliśmy się do niego z dużą ostroż-
nością. Wkrótce okazało się, że to się nie 
powiodło. Odeszliśmy od tych mrzonek 
i wypisałem się. Wszyscy się wypisaliśmy. 

Z czego?
Z ZMP. Znaleźliśmy się w tej organi-
zacji właściwie wbrew własnej woli. 

Wszystko zaczęło się od tego, że jeszcze 
przed maturą przychodzili do nas agita-
torzy i namawiali, żebyśmy wstąpili do 
różnych organizacji młodzieżowych. Była 
taka partia, Stronnictwo Demokratyczne, 
która miała swoją młodzieżówkę. Nam się 
ich program najbardziej podobał, może 
dlatego, że był pomyślany dla zrównowa-
żonej inteligencji. Liceum im. Sobieskiego 
w Krakowie, było konserwatywnym, 
przedwojennym, reakcyjnym środowi-
skiem. No i w większości wstąpiliśmy 
właśnie do tej organizacji przy Stronnic-
twie Demokratycznym. Tylko że potem 
nastąpił zjazd wszystkich młodzieżowych 
organizacji i powstał Związek Młodzieży 
Polskiej będący przybudówką PZPR-u. 
Chcąc nie chcąc, zostaliśmy jego człon-

Warszawa 13 grudnia 1981 roku – wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce – oddział ZOMO na placu Konstytucji 
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K iedy po spotkaniu w Piwnicy Pod 
Baranami, promującym książkę 
Andrzeja Pacuły „Życie wspomi-
nam łagodnie”, poświęconą kra-

kowskiemu kompozytorowi Andrzejowi 
Zaryckiemu, podsunąłem mu swój egzem-
plarz do podpisu, oznajmił: „Ale ja dla filmu 
prawie nic nie napisałem”. „Jak to? A Wajda, 
Holland…” – oponowałem. „To epizody” – 
odrzekł. 

Zarycki, z urodzenia zakopianin, z wyboru 
krakowianin, należy do ekskluzywnego grona 
piwnicznych kompozytorów, wśród których 
niemal od początków kabaretu rej wodził 
Zygmunt Konieczny. To on – jak sam przy-
znaje – z tego miejsca przepędził jazzmanów 
i wypełnił je piosenką poetycką. Dla kompozy-
torów piwnicznych zawsze niezwykle istotny 
był tekst, który ich partytura miała muzycz-
nie zinterpretować. Takie spojrzenie na pio-
senkę zaczęło się właśnie od Koniecznego. 
Już na debiutanckiej płycie Czarnego Anioła 
Piwnicy Pod Baranami, wydanym w 1967 
longplayu zatytułowanym „Ewa Demarczyk 
śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego”, 
w zamieszczonym na okładce spisie utworów 
na pierwszym miejscu widniał autor tekstu 
(wiersza), na drugim zaś – kompozytor, czyli 
odwrotnie, niż jest to powszechnie przyjęte.

Andrzej Zarycki to artysta wywodzący 
się z tego samego muzycznego pnia co 
Konieczny. Z Piwnicą związał się w 1966 roku, 
pisząc muzykę głównie do pieśni wykonywa-
nych przez Demarczyk. To spod jego pióra 
wyszły tak wspaniałe utwory, jak „Ballada 
o cudownych narodzinach Bolesława Krzy-
woustego”, „Skrzypek Hercowicz”, „Cyganka”, 
„Na moście w Avignon”. Nie tylko pisał dla 
Czarnego Anioła, ale przez wiele lat kiero-
wał zespołem muzycznym towarzyszącym 
tej wspaniałej pieśniarce. Komponował także 
dla Białego Anioła, czyli Anny Szałapak, 
oraz Anioła Rudego, czyli Doroty Ślęzak. 
Jego piosenki mają w repertuarze nie tylko 

„anielice”, ale również inni piwniczni arty-
ści, m.in. Beata Rybotycka, Tadeusz Kwinta, 
Mieczysław Święcicki, Jacek Wójcicki, i nie 
tylko piwniczni, m.in. Irena Santor, Hanna 
Banaszak, Katarzyna groniec, Janusz Radek, 
Zbigniew Wodecki. 

„Mam głęboki szacunek do ludzi zdol-
nych, a jeśli przy tym są sympatyczni, inte-
ligentni i dowcipni, to mogę im węgiel zrzu-
cić do piwnicy, jak tylko tego potrzebują. 
Taką osobą jest Andrzej Zarycki, z którym 

znamy się bez mała pół wieku, czyli, jak na 
Kraków, od niedawna” – wyznał nieodża-
łowany Zbigniew Wodecki, znakomity pie-
śniarz i muzyk, kiedyś skrzypek w zespole 
Ewy Demarczyk. Notabene, jedną z pierw-
szych swych piosenek – z muzyką Zaryckiego 
i słowami Leszka Długosza, też piwnicza-
nina – zaśpiewał w Zazdrości i medycynie 
(1973) Janusza Majewskiego.

Zarycki to jednak przede wszystkim 
kompozytor teatralny. Ma na swym koncie 
muzykę do ponad 220 spektakli teatralnych 
(!) oraz blisko 50 spektakli i widowisk tele-
wizyjnych. W tym kontekście jego twórczość 
filmowa to istotnie epizody, m.in. Zaproszenie 
do wnętrza (1978) Andrzeja Wajdy, Aktorzy 
prowincjonalni (1978) Agnieszki Holland, 
Cham (1979) Laco Adamika, Jemioła (1988) 
Wandy Różyckiej-Zborowskiej. Znaczące, to 
jednak epizody.

„Muzyka Andrzeja pozwala żyć i łatwiej 
znosić trudne chwile – wywołuje piękne. 
A Andrzeja życzliwość to lekarstwo na nasze 
niemoce i zło tego świata” – mówi Anna 
Dymna. Te słowa chyba najlepiej charaktery-
zują Zaryckiego jako artystę i jako człowieka. 

Aktorzy prowincjonalni, „Na moście w Avignon”, 
Piwnica Pod Baranami – to hasła, za którymi kryje się 
niezwykły kompozytor – Andrzej Zarycki.
Jerzy Armata

moJa (Filmowa) muzyka
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filMoWy EPiZodysta
prZeZ sUBieKtYW

Ewa Krzyżewska i Mariusz 
Dmochowski w filmie Zazdrość 
i medycyna, reż. Janusz Majewski

Andrzej Zarycki
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Filmowy Pen club

to, co NajWażNiEjsZE
tomasz 
raczek

Grażynko,
gdy zbliża się koniec roku, 
odruchowo zaczynam się 
zastanawiać, co było w nim 
najważniejsze. Chodzi mi 
zwykle o najlepsze filmy, 
najważniejsze przełomy, 
najbardziej zaskakujące 
odkrycia, wielkie kre-
acje lub kolejne technolo-
giczne rewolucje. Tym razem jednak mam wrażenie, że nic 
naprawdę istotnego nie pojawiło się na świecie: ot, filmy bar-
dziej i mniej udane, dobrze zapowiadające się debiuty, jakieś 
nagrody, które nie zmieniają niczego w historii kina. Raczej 
rok rzemieślników, niż wizjonerów. 

W polskim kinie podobnie. W 2017 nie zdarzyła się nam 
tak doniosła epopeja jak Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Za 
to cieszy różnorodność filmów i osobowości reżyserskich. 
Nie ma co prawda kolejnej polskiej szkoły filmowej, kina 
moralnego niepokoju, ani nowej fali, nie ma żadnego trendu, 
pokolenia, grupy twórczej, ale za to jest rozmaitość. Nawet 
najbardziej niszowi twórcy mieli okazję zrobić filmy dłuż-
sze i krótsze, odrodziło się kino młodego widza, które przez 
ostatnie lata oddawało Hollywoodowi pole walkowerem. 
Doszło do tego, że w PISF-ie utworzono specjalną komi-
sję zajmującą się rozpatrywaniem wniosków dotyczących 
produkcji filmów dla dzieci. Tak trzymać! A właśnie, czy 
wszystko co dobre, uda się w PISF-ie utrzymać w nadcho-
dzącym roku? Nowe kierownictwo może bowiem oznaczać 
nową politykę, a polityka i sztuka są jak Balladyna i Alina – 
rzecz musi skończyć się morderstwem. 

W rezultacie wychodzi na to, że najważniejszym wyda-
rzeniem w światowym kinie 2017 roku był… skandal 
wywołany ujawnieniem wieloletniego molestowania akto-
rek przez producenta Harveya Weinsteina i aktorów przez 
Kevina Spacey’ego. Cóż, wykorzystywanie marzenia o karie-
rze jednych dla zaspokojenia popędu seksualnego drugich 
jest stare jak świat. Ale rzucanie za to anatemy, odbieranie 
prawa do wykonywania zawodu (Kevin Spacey) to rzecz 
nowa. Przypominam sobie, że kiedyś wybaczono nawet 
Zarah Leander i Herbertowi von Karajanowi, że współpra-
cowali z Hitlerem, mimo że wiedzieli o milionach zamor-
dowanych przez III Rzeszę. Jesteś dziś gotowa wybaczyć 
Harveyowi i Kevinowi? 

tomek

Grażyna 
torbicka

tomku,
skoro o końcu roku mowa, 
to zacznę od końca Two-
jego listu. Sprawa Harveya 
i Kevina to oczywiście 
wierzchołek góry lodowej 
i choć jak piszesz zjawisko 
„stare jak świat”, to jednak 
zasługujące na całkowite 
potępienie. używanie swojej 

pozycji, władzy, sfery wpływów, popularności, by wykorzystać 
seksualnie drugiego człowieka świadczy nie o sile, ale o słabo-
ści i małości gatunku ludzkiego. Herbert von Karajan to w tym 
wypadku nie przypadek Kevina Spacey’ego, tylko Quentina 
Tarantino, który przyznał, że od lat wiedział o zachowaniu 
Weinsteina i nie reagował, a teraz posypuje głowę popiołem. 
Może kiedyś mu wybaczę. 

Naprawdę nie znalazłeś nic interesującego w kinie A.D. 
2017? A widziałeś zdobywcę Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, 
film węgierskiej reżyserki Ildikó Enyedi Dusza i ciało? Co za 
pomysł, by historię o szlachetności i czystości uczuć umieścić 
na tle rzeźni. Brzmi strasznie, a jednak dawno nie widziałam 
dzieła, które byłoby tak pięknie skonstruowane i dopracowane 
stylistycznie. To węgierski kandydat do Oscara, podobnie jak 
rosyjska Niemiłość Andrieja Zwiagincewa. Jest w Niemiłości 
scena, która całkowicie rozbiła mnie emocjonalnie. Nie opiszę 
jej teraz, bo film wejdzie do kin w nowym roku, ale jak wia-
domo nawet jedna scena wystarczy, by obraz uznać za dobry. 
Polskie kino też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Przede 
wszystkim, po raz pierwszy od lat, nie nudziłam się na festi-
walu w gdyni dzięki debiutantom. Jagoda Szelc, Piotr Doma-
lewski, Paweł Maślona, Norman Leto. Każdy inny, ale każdy 
szczery i prawdziwy. I jeszcze mój numer jeden (choć to już 
nie debiutant), czyli Serce miłości Łukasza Rondudy i nie-
przeciętnie utalentowana Justyna Wasilewska. Wszyscy oni 
są indywidualistami, ale jednocześnie, tak jak obserwowałam 
ich właśnie w gdyni, są razem. Cieszą się, że mogą robić takie 
filmy, jakie chcą, że konkurencja jest duża, bo to inspirujące. 
Wiedzą, że mają wsparcie w PISF, i że ich myślenie o sztuce 
nie jest, jak dotąd, niczym ograniczone, poza granicami ich 
wyobraźni. To jest stan, jakiego dawno nie mieliśmy w pol-
skim kinie. Wyobraźmy sobie zatem, chociaż to nie łatwe, 
taki oto film z happy endem: w PISF króluje wyłącznie sztuka 
i wszyscy tworzą długo i szczęśliwie.

Grażyna
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B ajka miała powstać w Warszawie. 
gdy Roman gutek zaczynał dzia-
łalność w Fundacji Sztuki Filmo-
wej, Warszawa planowała odstąpić 

nowym dystrybutorom lokale kinowe. „Ro-
man marzył o Bajce, w której od lat odby-
wały się seanse prowadzonego przez niego 
Warszawskiego Tygodnia Filmowego, póź-
niejszego Warszawskiego Festiwalu Filmo-
wego” – wspomina Waldemar Niedźwiedź, 
wieloletni dyrektor Bajki w Lublinie, prywat-
nie brat Romana gutka. „Nie udało się. Ro-
man nie byłby jednak sobą, gdyby nie wpadł 
na inny pomysł – i tak po kilku dniach za-
dzwonił do mnie: »Słuchaj, nie dali mi Baj-
ki« – oznajmił. »Otwórzmy Bajkę w Lublinie. 
Jest sala po Domu Nauczyciela. Ty zostaniesz 
kierownikiem«. Miałem 26 lat i szukałem 
swojego miejsca w życiu. »Czemu nie?« – 
odpowiedziałem”. 

Sala pewną renomę już wcześniej sobie 
w Lublinie wyrobiła. Właściciel obiektu, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, miał 
tu salę konferencyjną, a w latach 70. pod-
jął decyzję o dostosowaniu jej do projekcji 
filmowych. „Dobudowano kabinę, zaku-

kiNo bajka w lubliNie

Malowniczy Lublin widzom 
poszukującym studyjnego 
repertuaru ma dziś do zaoferowania 
tylko jedno stałe, ale jakże 
niezwykłe kino. Łatwo się w nim 
zakochać od pierwszego wejrzenia. 
Jak to w… Bajce. 
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piono sprzęt i uruchomiono kino Dom 
Nauczyciela. Pod tą nazwą funkcjonowało 
do roku 1988” – przybliża historię miejsca 
dyrektor Niedźwiedź. – „Przy kinie dzia-
łał nawet DKF, w ramach którego czasami 
pojawiały się filmy z prężnie działającej tuż 
obok Chatki Żaka i DKF-u »Bariera« Piotra 
Kotowskiego. Tytuły z powszechnego obiegu 
trafiały do Domu Nauczyciela najpóźniej po 
tym, jak taśmy wyeksploatowano w większych 
salach: Kosmosie, Wyzwoleniu i Robotniku. 
Niemniej, kino cieszyło się popularnością. 
Pamiętam, jak sam do niego chodziłem na 
westerny. Sala zawsze była pełna”.

W 1989 pojawił się pierwszy prywatny 
najemca obiektu, który nazwę Dom Nauczy-
ciela zamienił na West. Zabrakło widać pomy-
słu i zapału, gdyż kino splajtowało po półtora 
roku. Wtedy na scenę wkroczyli bracia Roman 
i Waldemar. Po kilku miesiącach przygoto-
wań, 4 października 1991 roku, zainauguro-
wali działalność Bajki seansem Tańczącego 
z wilkami. Niedługo potem do ekipy dołączył 
jeszcze brat Krzysztof oraz siostra Renata, 
a także żona pana Waldemara – Bożena i jej 
brat – Waldemar. Do dziś to bardzo rodzinne 
kino. Dzięki temu przetrwało najtrudniejszy 
okres, ale o tym za chwilę...

Przez kilka lat Bajka funkcjonowała pod 
egidą Fundacji Sztuki Filmowej. Waldemar 
Niedźwiedź pełnił najpierw rolę zastępcy 
dyrektora i nabywał doświadczenia pod 
okiem wieloletniej kierowniczki kina Dom 
Nauczyciela, Danuty Połącarz. „Wcześniej 
zajmowałem się tylko drobnymi przedsię-
wzięciami związanymi z filmem, pomagałem 
przy Warszawskim Tygodniu Filmowym, bez 
większej odpowiedzialności. A tu, z dnia na 
dzień, musiałem nauczyć się wszystkiego. 

Pani Danuta zgodziła się wprowadzić mnie 
do obowiązków. Sama miała wkrótce odejść 
na emeryturę i chciała przekazać ster kolej-
nej osobie” – wspomina dyrektor. 

1 stycznia 1995 zmienił się status prawny 
Bajki. Fundacja Sztuki Filmowej została roz-
wiązana, a Roman gutek otworzył swoją 
firmę dystrybucyjną. Z kolei Bajka stała się 
kinem prowadzonej przez obu braci firmy 
gemini Film. 

Od początku w repertuarze dominowało 
kino ambitne. Widzowie mogli oglądać tu 
m.in. obrazy Krzysztofa Kieślowskiego, ale 
i Thelmę i Louise. Nie brakowało premier, za 
których przygotowanie odpowiadali nie dys-
trybutorzy, a właśnie kino. goście tacy, jak 
Daniel Olbrychski czy Jan Jakub Kolski godzi-
nami dyskutowali z publicznością i do dziś 
z rozrzewnieniem wspomina się ich wizyty. 
Każda bogata w anegdoty… A gdy trzeba 
było wymienić się kopiami z innymi kinami 
regionu, w sprawę bywała angażowana poli-
cja. „Faustyną dzieliliśmy się z trzema innymi 
kinami w trzech różnych miejscowościach. 
Policja w połowie województwa była poin-
formowana, że piraci drogowi będą wozić 
kopie. Zdarzało się nam wymieniać z Rze-
szowem i Świdnikiem. Padały rekordy szyb-
kości. Wszystkie szpule dojeżdżały jednak 
na czas” – śmieje się Waldemar Niedźwiedź. 

Z czasem w Lublinie wykształcił się natu-
ralny podział: duże kina grały komercję, 
Bajka – filmy z zacięciem artystycznym. „Nie 
wchodziliśmy sobie w drogę, nie podbie-
rali wzajemnie tytułów” – opowiada dyrek-
tor. – „Pierwsze lata może były trudne, ale od 
1993-94 roku frekwencja stale rosła. Czego 
bym nie grał, widzowie zawsze byli. Dzięki 
projekcjom Pana Tadeusza udało się nam 

przeprowadzić kapitalny remont: odrestau-
rować fotele, usunąć boazerię, zbudować 
kasę, poprawić nagłośnienie i ekran, zmo-
dernizować sanitariaty”.

Do 2004 roku kino prężnie się rozwijało – 
zatrudniało około 20 pracowników. Kłopoty 
zaczęły się, gdy w Lublinie powstał pierwszy 
multipleks, i to w dodatku kilka kroków od 
Bajki. Odchodzić zaczęła nawet najwierniej-
sza widownia, która nie chciała już czekać na 
nowości. Dystrybutorzy zaczęli traktować 
kina studyjne drugorzędnie. A kino z Lublina 
musiało też czekać na kopie w kolejce po 
większych miastach. „Wierzyliśmy, że prze-
trwamy. Inne kina się zamykały. Nam poma-
gał fakt, że Bajka znajdowała się w rękach 
prywatnych. Rodzina była bardziej otwarta 
na wyrzeczenia. Wsparciem była też Sieć Kin 
Studyjnych” – opowiada Waldemar Niedź-
wiedź. – „gdy w multipleksach zaczęły się 
pojawiać projektory cyfrowe, wiedzieliśmy, 
że i my w końcu taki kupimy”.

I rzeczywiście. Znowu rozległ się dzwo-
nek telefonu. „Romek zadzwonił z informa-
cją, że PISF uruchamia program cyfryzacji 
kin” – relacjonuje Waldemar Niedźwiedź. – 
„Natychmiast napisaliśmy wniosek. umowa 
z Bajką ma numer jeden. Byliśmy pierwszym 
kinem jednosalowym w Polsce z projekto-
rem cyfrowym”. 

Widzowie wrócili i Bajka odzyskała dawny 
wigor. Dziś zmaga się z innymi wyzwaniami. 
Brakuje drugiej sali – jedna ogranicza dobór 
repertuaru. Stary budynek praktycznie prze-
kreśla możliwość przebudowy. Konieczne jest 
znalezienie innego rozwiązania, a potem pie-
niędzy na drugi projektor. Przed kinem też 
kolejny remont: stare drewniane fotele mają 
swój nieodparty urok, ale widzowie mają już 
inne przyzwyczajenia co do wygody. Przyda się 
nowe oświetlenie. W planach jest też posze-
rzanie repertuaru: już nie tylko filmy, ale i (re)
transmisje teatralne, operowe, z wystaw. I nowe 
cykle, jak np. „Wszystko o jedzeniu”, opra-
cowywany przez Jakuba gutka. Wkrótce 
w Lublinie powstać ma jeszcze jeden multi-
pleks. „Może jednak nie powinienem się tak 
bardzo tym wszystkim przejmować? Bajka 
znowu ma stałych widzów – młodszych 
i starszych. W repertuarze łączymy ambitne 
kino i ciekawsze propozycje komercyjne. Od 
instalacji projektora cyfrowego w 2011 roku 
stale wzrasta frekwencja” – mówi Waldemar 
Niedźwiedź. – „Chciałbym doczekać tu eme-
rytury. To wspaniała praca. Zawsze dzieje się 
coś nowego, poznaje się nowych ludzi. Może 
uda mi się syna pasją zarazić?”.

Dagmara romanowska

Młodzieżowa Akademia Filmowa – 
prowadząca zajęcia Lidia Biały oraz 
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
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W KiNiE jaK 
W BajcE

Kino Bajka w Lublinie
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Plan filmowy przypo-
mina pole walki. Bój 
toczy się o każde uję-
cie i dubel. Operatora 

kamery (szwenkiera) Tomasza 
Kuzio najbardziej w jego pra-
cy cieszy to, że walczy w niej 
na pierwszej linii frontu. Pra-
cował ze znamienitymi reżyse-
rami: Dariuszem gajewskim, 
Robertem glińskim, Łukaszem 
Palkowskim, Władysławem Pa-
sikowskim, Romanem Polań-
skim, Wojciechem Smarzow-
skim, Jerzym Stuhrem, Małgo-
rzatą Szumowską, Andrzejem 
Wajdą, Filipem Zylberem. I ze 
świetnymi autorami zdjęć fil-
mowych: Pawłem Edelmanem, 
Michałem Englertem, Moniką 
Lenczewską, Bartoszem Pro-
kopowiczem, Piotrem Sobo-
cińskim jr., Wiesławem Zdor-
tem. W dorobku ma głośne ty-
tuły: Tatarak, Wałęsę. Człowie-
ka z nadziei i Powidoki Wajdy, 
Pokłosie Pasikowskiego, Wołyń 
Smarzowskiego, Ono Szumow-
skiej, Obce niebo gajewskiego. 
Do kin wchodzi Najlepszy Pal-
kowskiego.

Od dłuższego czasu Edel-
man i Kuzio pracują razem 
za granicą, a rezultaty: Praw-
dziwą historię Polańskie-
go oraz trzy kryminały zna-
nego szwedzkiego reżysera 
Daniela Alfredsona pewnie 
w przyszłym roku obejrzy-
my w Polsce.

Pan Tomasz tłumaczy, 
o co chodzi z tą pierwszą li-
nią frontu. Otóż szwenkier – 
zwłaszcza teraz, gdy reżyser 
i autor zdjęć oglądają kręco-
ne ujęcie z oddali, na moni-
torze w namiocie – jest naj-
bliżej aktorów. I w końcu on 
jeden, nawet jeśli pozostali 
ważni członkowie ekipy sie-
dzą przed monitorem, widzi, 
jak ujęcie wygląda w wizjerze Fo
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cie utrzymanie od początku 
do końca precyzyjnej kom-
pozycji kadru i właściwego 
rytmu” – dodaje. 

być Wolnym 
człoWiekiem
Tomasz Kuzio urodził się 
w 1972 roku w Łodzi, w ro-
dzinie wieloletniego dyrekto-
ra Studia Małych Form Filmo-
wych „Se-ma-for”, Bogusława 
Kuzio. W młodości nie był ani 
kinomanem, ani fotoamato-
rem. Jednak w „Se-ma-forze” 
zetknął się z wybitnymi reali-
zatorami filmów animowanych 
dla dorosłych, m.in. Zbignie-
wem Rybczyńskim. „Artyści 
ci, uniezależnieni od machi-
ny produkcyjnej filmów fa-
bularnych, mieli dużą swo-
bodę twórczą i biegle posłu-
giwali się praktycznie każdą 
techniką animacji, dzięki cze-
mu postrzegałem ich jako lu-
dzi wolnych. Od tamtej pory 
wolność kojarzyłem z filmem. 
Jakiś czas później przyjaciółka 
rodziców, też animatorka, orze-
kła, że prawdziwym filmow-
cem jest operator, bo w koń-
cu to on dzierży podstawowe 
narzędzie kina, kamerę, i nią 
filmuje. Jej słowa zapadły mi 
głęboko w pamięć i wszyst-
ko ułożyło się w logiczny ciąg: 
wolność to film, a film to ope-
rator, więc chcąc być wolnym 
człowiekiem, powinienem zo-
stać operatorem” – zwierza się 
Tomasz Kuzio.

z Gór do kina
Na razie jednak uprawiał 
wspinaczkę wysokogórską. 
Podczas jednej z  wypraw 
służył zabezpieczeniem alpi-
nistycznym zdjęć do doku-
mentu operatora Pawła Pe-
łecha. „Ci zwykli filmowcy, 
nie animatorzy, wydali mi się 
zrazu dziwni. Wyruszyliśmy 
na Żółtą Turnię, aby stamtąd 
sfilmować teleobiektywem, na 
tle ogromnej tarczy zachodzą-
cego słońca, sylwetkę alpini-
sty wspinającego się na Ko-
ścielec. Dotarliśmy na miej-

Na pierwszej liNii 
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Tomasz kuzio

To operator kamery jest zawsze 
najbliżej aktora. Na nim spoczywa 
odpowiedzialność, czy dane ujęcie zostanie 
prawidłowo nakręcone.
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sce i… okazało się, że ktoś za-
pomniał zabrać z bazy kabel 
łączący kamerę z zasilającym 
ją akumulatorem. Nazajutrz 
ekipa gramoliła się tak wol-
no, że słońce zdążyło zajść za 
horyzont. Dopiero, gdy trzeci 
raz wdrapaliśmy się na szczyt, 
udało się nakręcić to istotnie 
piękne ujęcie” – wspomina 
z rozbawieniem pan Tomek.

Wykorzystał jednak tamten 
czas dla siebie: pod okiem Pe-
łecha zaczął uczyć się fotogra-
fii, przeszedł intensywne szko-
lenie z kamerą filmową i za-
sięgnął jego rady, jak dostać 
się na Wydział Operatorski 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Do-
stał się – w 1992 – za pierw-
szym razem. „Wcześniej – mó-
wi Kuzio – chciałem specja-
lizować się w zdjęciach wy-
sokogórskich. Na studiach, 

pod wpływem legendarnych 
profesorów: Mieczysława Ja-
hody, Jacka Korcellego, Wi-
tolda Sobocińskiego, Jerzego 
Wójcika i Wiesława Zdorta 
zainteresowałem się kinem 
także pod innymi względa-
mi. Kiedy między III i IV ro-
kiem miałem trochę kłopo-
tów, profesor Zdort wyrato-
wał mnie od pójścia do woj-
ska, biorąc jako szwenkiera 
do Syzyfowych prac Pawła Ko-
morowskiego. Reżyser, kul-
turalny starszy pan, siedział 
pod kamerą, gdzie miał bez-
pośredni kontakt z aktorami. 
Autor zdjęć stał tuż za mną. 
Nie mieliśmy podglądu wideo, 
bez którego dzisiejsza mło-
dzież filmowa nie potrafi się 
obejść! Imponowało mi, że to 
mnie, nowicjusza, doświad-
czony reżyser i wybitny ope-

rator pytali, czy ujęcie się uda-
ło” – powiada pan Tomasz. 

ryGor 
i sWoboda
Jeśli chodzi o autorów zdjęć 
filmowych, bohater artykułu 
najczęściej pracował z Pawłem 
Edelmanem. „Paweł obdarzał 
mnie rosnącym zaufaniem, do-
puszczał do inscenizowania, 
które uwielbiam, pozostawiał 
mi wybór obiektywów” – cieszy 
się pan Tomasz. Pracując w du-
ecie, obaj trafiali pod skrzydła 
reżyserów różniących się sty-
lem pracy. „O ile niezapomnia-
ny pan Andrzej Wajda przed-
stawiał nam w ogólnych zary-
sach swoją wizję sceny, pod-
suwał jakąś inspirującą myśl 
i pozostawiał operatorom du-
żo swobody w przeniesieniu 
jego koncepcji na ekran, o ty-
le Polański z nikim nie dzie-
lił się swoim filmem, był rygo-
rystą oczekującym od nas do-
kładnego sfotografowania tego, 
co sobie zamierzył” – porów-
nuje Kuzio. Żelazną dyscypli-
nę narzucił mu też Pasikowski. 
„Z kolei u Smarzowskiego i Pio-
tra Sobocińskiego jr. przy Wo-
łyniu miałem względnie dużą 
wolność. Po części dawało mi 
ją uwielbiane przeze mnie fil-
mowanie z ręki. Mogę wtedy 
w większym stopniu polegać 
na intuicji, szybciej reagować 
na zachowania aktorów” – tłu-
maczy pan Tomek.

„Miałem dotąd wielkie szczę-
ście pracować ze wspaniałymi 
reżyserami, którzy niezależnie 
od dzielących ich różnic w wy-
maganiach stawianych opera-
torom, wiedzieli doskonale, ja-
ki film chcą zrobić i docenia-
li wkład, który może wnieść 
weń szwenkier” – konkludu-
je. Dodajmy, że Tomasz Kuzio 
jest także autorem zdjęć z liczą-
cym się dorobkiem w serialach 
telewizyjnych, z Przystanią Fi-
lipa Zylbera – reżysera, którego 
wysoko ceni – na czele.

Andrzej 
Bukowiecki

Tomasz Kuzio

kamery. A kiedyś, gdy nie było 
podglądu elektronicznego, po-
za nim nikt tak naprawdę nie 
wiedział, „jak wyszło”. 

Operator kamery walczy na 
pierwszej linii frontu nie tylko 
w trakcie ujęcia. „Swego cza-
su usłyszałem od Jana Jakuba 
Kolskiego mądrą uwagę, że 
szwenkier pracuje za i przed 
kamerą” – mówi Tomasz Ku-

zio. „Bowiem nim ona pój-
dzie w ruch, do ostatniej chwi-
li uczestniczy w sprawdzaniu, 
czy wszystko jest tak, jak być 
powinno. gdy patrząc przez 
wizjer, dojdzie do wniosku, że 
jakiś element scenografii mo-
że odciągnąć uwagę widza od 
aktorów, powinien podzielić 
się tym spostrzeżeniem z reży-
serem, autorem zdjęć, sceno-

grafem. Czasami warto pod-
sunąć też drobną wskazów-
kę aktorowi” – tłumaczy pan 
Tomek. „Detaliczne uzgod-
nienia szwenkiera – także 
z ostrzycielem, wózkarzem, 
oświetlaczami, mikrofonia-
rzem – są pomocne, gdy reali-
zuje się skomplikowane, dłu-
gie i wieloplanowe ujęcie. uła-
twiają w tej koronkowej robo-

Andrzej Wajda, Tomasz Kuzio i Paweł 
Edelman na planie filmu Powidoki
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Grand Prix 16. Między-
narodowego Forum 
Niezależnych Filmów 

Fabularnych Cinemaforum 
(8-12 listopada) otrzymały 
Najpiękniejsze fajerwerki ever 
Aleksandry Terpińskiej. Jury 
nagrodziło Terpińską za „prze-
szywającą diagnozę naszego tu 
i teraz, podaną w formie pełnej 
wyobraźni i odwagi, stanowią-
cej wzór dla młodych filmow-

ców w Polsce i na świecie”. Ak-
cja filmu toczy się współcze-
śnie w jednym z europejskich 
miast. Opowiada jeden dzień 
z życia trójki młodych przyja-
ciół, którzy w obliczu fikcyjne-
go konfliktu zbrojnego w ich 
kraju, muszą zmodyfikować 
swoje plany na przyszłość. Ob-
raz swoją światową premie-
rę miał w Cannes podczas 56. 
Semaine de la Critique, gdzie 

W marc u padł 
pierwszy klaps 
na planie fil-
mu Cicha Noc 

Piotra Domalewskiego. Już we 
wrześniu ten pełnometrażowy 
debiut otrzymał Złote Lwy 42. 
Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych w gdyni. 24 listopa-
da odbyła się premiera kinowa 
Cichej Nocy, którą w weekend 
otwarcia obejrzało prawie 60 
tys. widzów – to najlepszy wy-
nik dla dotychczasowych peł-
nometrażowych produkcji Stu-
dia Munka. Również w 2017 do 
kin trafił Królewicz Olch Kuby 
Czekaja, który był pokazywany 
na kilkunastu zagranicznych 
festiwalach. Swoją międzyna-
rodową premierę miał podczas 
Slamdance Film Festival, wal-
czył także o nagrody w sekcji 
generation podczas Berlinale 
2017. Tytuł ten w 2018 będzie 
miał swoją dystrybucję kino-
wą w Azji. 

Kolejny pełnometrażowy de-
biut fabularny, 53 wojny Ewy 
Bukowskiej, jest już na etapie 
zaawansowanych prac postpro-
dukcyjnych i w 2018 rozpocz-

otrzymał Nagrodę Canal+ oraz 
Rail d’Or. 

Z kolei Baraż Tomasza gąs-
sowskiego otrzymał Nagrodę 
Jury głównego „Offelia” pod-
czas 11. Festiwalu Filmowego 
OFFeliada (2-5 listopada) oraz 
główną nagrodę – Złotego Sędzi-
woja 2. FF „Nowe Kino – Nowy 
Sącz” (17-18 listopada). Baraż to 
historia mieszkającego pod War-
szawą 38-letniego Zygi. Mężczy-

dwa scenariusze: Eastern Piotra 
Adamskiego i Supernovą Bar-
tosza Kruhlika. Zdjęcia do obu 
filmów planowane są na pierw-
szą połowę 2018 roku. 

Anna Kot

90

zna próbuje wyjaśniać Witkowi, 
na czym polegają rządzące świa-
tem zasady. Sam nie zawsze się 
do nich stosuje, co nie uchodzi 
uwadze bystrego synka. Kopro-
ducentem i producentem wyko-
nawczym tej krótkiej fabuły jest 
Studio Filmowe Odeon. 

Podczas OFFeliady dwie na-
grody otrzymał również Roman-
tik Mateusza Rakowicza. Film, 
który został wyprodukowany 
w ramach 2. edycji konkursu 
„Warszawa-Paryż”, otrzymał 
Nagrodę Jury Młodego Widza 
„Horacy” oraz Nagrodę Jury 
Studenckiego „Hamlet”. 

A.K.

Najpiękniejsze fajerwerki ever wygrały 
Cinemaforum, a Baraż zdobył dwie 
nagrody na polskich festiwalach!

MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018

2017 był rokiem bardzo bogatym 
w wydarzenia dla programu Studia 
Munka-SFP – „Debiut Pełnometrażowy”.
nie swoje festiwalowe życie. 
Premiera kinowa zaplanowana 
jest na jesień. Ponadto cały czas 
trwa development Kolorowych 
łez Karoliny Bielawskiej, która 
w swoim debiucie fabularnym 
opowie historię Violetty Villas. 

Z kolei nad dwoma kolejnymi 
projektami trwają prace sce-
nariuszowe. 

Jesienią 2017 odbyło się 
pierwsze spotkanie Rady Ar-
tystycznej programu „60 Minut”, 
która skierowała do produkcji 
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młodzi kinofile, studenci, którzy odkryli, 
jak bardzo polskie kino jest ekscytujące 
i pełne życia, pomimo tego, że niektóre 
z tych obrazów zrealizowano 60 lat temu. 

co jest najważniejsze w pracy z twór-
cami?
D.D.: Słuchanie ich, zdawanie sobie 
sprawy z tego, jak postrzegają film, ucze-
nie się jego historii, dowiadywanie się, 
jak zdaniem twórców dany obraz powi-
nien zostać wydany, traktowanie reży-
sera i jego dzieła z szacunkiem oraz pro-
mowanie tytułu w najlepszy możliwy 
sposób. Naszym zadaniem jako firmy 
for-profit jest przynoszenie zysku także 
reżyserowi, i bywa, że opłaty licencyjne 
są pierwszymi pieniędzmi, które on 
w ogóle otrzymał z filmu. To się zdarza 
bardzo często. Jeśli chodzi o wydawa-
nie, to naprawdę trzeba z poszanowa-
niem podejść do dzieła. Moim ulubio-
nym przykładem jest Charles Burnett, 
który był nieszczęśliwy, że jego filmy, 
a jest on afroamerykańskim reżyserem, 
były pokazywane w białych teatrach 
w bogatych dzielnicach dla mas zainte-

resowanych sztuką. To było w porządku, 
ale on chciał również pokazywać swoje 
obrazy w kinach społecznościowych – 
tam, gdzie faktycznie mogłyby oddzia-
ływać na środowisko Afroamerykanów. 
Zatem pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy 
był pokaz Killer of Sheep w Harlemie. 
A.H.: Myślę, że drugą sprawą jest bycie 
uczciwym. Kiedy pozyskujemy film 
mówimy: „Słuchaj, oto kim jesteśmy 
i co myślimy, że uda nam się zrobić”. 
Nie obiecujemy więcej niż wydaje się 
rozsądne. Omawiamy ramy czasowe, 
w których mamy nadzieję się zmieścić 
i próbujemy sprawić, żeby twórcy byli na 
bieżąco z tym, co się dzieje. Wiele reno-
wacji i sporo ich wydań idzie powoli, co 
w pewnym sensie jest w porządku. Przy 

starym filmie bardzo często nie ma na 
takie działania konkretnego deadline’u, 
zatem jeśli potrzebujesz więcej czasu, 
możesz go mieć. Ale dla twórców to 
może być frustrujące, zatem ważne jest 
tłumaczenie im pewnych rzeczy i infor-
mowanie na bieżąco. Zawsze robimy 
spory research dotyczący tytułów, któ-
rymi się zajmujemy. Jeden z naszych 
press kitów ma 75 stron. Staramy się 
zatem pokazać nasz szacunek i uwagę 
dla filmu oraz twórców, i oni zazwyczaj 
to rozumieją. Czasami udaje się nam 
również zarobić dla nich sporo pienię-
dzy. Albo chociaż trochę. 

Rozmawiała Kalina 
cybulska

czy możecie nam opowie-
dzieć więcej o swojej firmie?
Amy Heller: 27 lat temu mój 
mąż i ja pobraliśmy się, zwol-

niliśmy z pracy i założyliśmy własną 
firmę. Przez lata nasza działalność się 
rozwinęła, ale wciąż pozostajemy przed-
siębiorstwem dwuosobowym. Odnowi-
liśmy setki filmów. Naszą pasją jest szu-
kanie dzieł, które nie weszły do kanonu, 
zatem dotychczas zajmowaliśmy się 
obrazami kobiet, twórców afroamery-
kańskich, głosami, które nie były sły-
szalne. Próbujemy przedstawiać ludziom 
filmy, jakich nie mieli szansy zobaczyć. 
To wielki przywilej, zadanie zawsze inte-
resujące i spore wyzwanie.

Jak postrzegacie Fi:re?
A.H.: Byliśmy bardzo podekscytowani 
przyjazdem tutaj. Pracowaliśmy z Elż-
bietą Wysocką z FINA oraz Jędrzejem 
Sablińskim z DI Factory. Dystrybuowa-
liśmy kinowo w Stanach Zjednoczonych 
cykl „Martin Scorsese Presents: Master-
pieces of Polish Cinema”, a potem sprze-
dawaliśmy płyty Blu-ray. Zatem od lat 
blisko współpracujemy z Elą i Jędrzejem 
i ogromną radością jest zobaczenie ich 
w środowisku, w którym pracują.
Dennis Doros: Pierwsze, co pomyśla-
łem to, że Fi:Re jest jak wielki, przyjazny 
uścisk. Wszyscy w Warszawie i wszyscy 
zajmujący się konferencją byli niezwy-
kle serdeczni. Ciekawe było dla mnie, że 
chociaż znam prawie każdego z paneli-
stów, przyjaźnimy się, to i tak wiele się 
tutaj nauczyłem. Jest tyle nowych pomy-
słów, tyle szeroko zakrojonych projek-
tów dotyczących renowacji. Jestem pod 
wrażeniem tego, co mówili goście kon-
ferencji.

czy moglibyście podsumować, 
o czym opowiadaliście podczas swo-
jej prezentacji?
A.H.: Chcieliśmy porozmawiać o tym, że 
przywracanie filmu do życia, ponowne 
przedstawienie go światu odbija się czę-
sto szerokim echem. Rozmawialiśmy 
o tym, jak to wpływa na historię, kul-
turę, innych filmowców, artystów. Kiedy 
robisz renowację i dystrybucję możesz 
nie zdawać sobie sprawy z tego, jak 
wspaniałe rzeczy mogą się dzięki temu 
wydarzyć w przyszłości. Dennis i ja, 
rozpoczynając projekt, zawsze myślimy 
o tych nieprzewidzianych efektach 
i zmianach, które mogą nastąpić. To daje 
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Rozmowa z Amy Heller 
i Dennisem Dorosem, gośćmi 
Fi:Re Film Restoration Summit 
w Warszawie, założycielami Milestone 
Films – firmy dystrybucyjnej w USA 
zajmującej się renowacją zbiorów 
archiwalnych

pisF

dZiEdZictWo 
filMoWE
to sKaRB
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Amy Heller i Dennis Doros

nam nadzieję podczas kontynuowania 
naszych działań.

Jakie macie po konferencji wrażenia 
o sytuacji w polsce?
A.H.: Z informacji, które zebraliśmy, 
z tego, co powiedziano w Warszawie 
wynika, że w Polsce sytuacja archiwum 
wciąż wymaga poprawy. To nie jest 
sprawa unikatowa dla waszego kraju, czy 
tego konkretnego archiwum, ale mam 
nadzieję, że uda się ulepszyć infrastruk-
turę ze względu na to, o czym mówił 
podczas konferencji Thomas Christen-
sen: „Jeżeli zrobicie to teraz, zaoszczędzi-
cie sobie wielkich wydatków w przyszło-
ści, a także zachowacie materiały, które 
możecie stracić”. Myślę, że to ważne. 
Narodowe dziedzictwo filmowe jest 
skarbem i mam nadzieję, że archiwum 
będzie w stanie je chronić, a także konty-
nuować renowację w najlepszych możli-
wych warunkach.
D.D.: Słuchanie o tym, że zdigitalizuje-
cie 160 fabularnych dzieł klasyki, które 
będą dostępne dla publiczności, było 
niesamowite. Macie pieniądze na digita-

lizację, które znacznie przewyższają to, 
co mają Stany Zjednoczone. To niezwy-
kły projekt. Jednocześnie fundusze są 
potrzebne, żeby chronić materiały ory-
ginalne, ponieważ co każde 5 do 50 lat 
obrazy należy redigitalizować, zajmować 
się nimi ponownie. Z tego względu ory-
ginalna wersja filmu musi być zacho-
wana jako pierwsza. A to oznacza, że 
przede wszystkim powinno się myśleć 
o budynkach i infrastrukturze.

Jakie widzicie możliwości dystrybu-
cyjne dla polskiej klasyki w UsA?
D.D.: Kiedy dystrybuowaliśmy „Mar-
tin Scorsese Presents: Masterpieces of 
Polish Cinema” byłem mocno zdzi-
wiony, ponieważ nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, jak popularny będzie to cykl. 
W wielu miejscach bilety były wyprze-
dane. Po pierwsze, jest bardzo duża spo-
łeczność polskich Amerykanów w uSA, 
która tęskni za domem, zatem szuka cze-
goś swojego, a te filmy są olśniewające 
i piękne. Te tytuły same w sobie są zna-
komite i widać było, że to dla tych ludzi 
niesłychanie ważne Po drugie, są jeszcze 

To, że zdigitalizujecie 160 fabularnych 
dzieł klasyki, które udostępnicie 
widzom jest niesamowite
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„filMóWKa” 
Z RaMóWKi tVN

tytuł może mylić, Burzyńska roz-
mawia bowiem z absolwentami 
różnych szkół (nie tylko jak wyda-
wać by się mogło – łódzkiej „Fil-

mówki”), czy to PWST w Krakowie, Akade-
mii Teatralnej w Warszawie, czy PWSFTviT 
w Łodzi. Przez termin ten rozumie rozmowy 
o latach artystycznej edukacji. 

Temat wchodzenia do zawodu aktora aż 
prosi się o szeroką perspektywę. Autorka 
wybrała głównie rozmówców należących do 
pokolenia w średnim wieku: Agatę Kuleszę, 
Tomasza Kota, Cezarego Pazurę czy Maję 
Ostaszewską. Najmłodszą rozmówczynią 

jest Joanna Kulig (ur. 1982), troje: Andrzej 
grabowski, Dorota Kolak i Marek Kon-
drat to przedstawiciele zawodu urodzeni 
w latach 50. Brakuje mi rozmów z aktorami 
najstarszego pokolenia, którego spojrzenie na 
szkołę i początki przypadające na okres nie 
tak daleki od wojny wiele wniosłyby do tej 
lektury. Z drugiej strony nie znajdziemy roz-
mów ze wschodzącymi gwiazdami, choćby 
Zofią Wichłacz, Jakubem gierszałem, Micha-
liną Olszańską, Michaliną Łabacz, których 
start w filmowy świat ma jednak zupełnie 
inny rys niż starszych kolegów.

Mankamentem książki jest to, że pre-
zentuje wizję świata uładzoną i barwną jak 
z seriali TVN, w której problemy bohate-
rów są daleko za pasmem sukcesów. Mało 
w tych rozmowach dociekań o trudności, 
jakie na swojej drodze spotykali aktorzy. 

Rozmówcy wielokrotnie powtarzają: „Tuż 
po szkole dostałem etat”, „Nie muszę bać się 
o role”. Czytelnik łatwo może odnieść wra-
żenie, że życie aktorów usłane jest różami. 
Nie ma mowy o porażkach czy niepowo-
dzeniach. A co z tymi, których gwiazda 
zabłysła tylko na chwilę, którzy dosłow-
nie mieli swoje „5 minut”? Może warto 
byłoby porozmawiać z aktorami, którzy 
przed kilkoma laty święcili triumfy (a dziś 
są daleko od świateł bilbordów), zwycięz-
cami gdyńskich debiutów aktorskich czy 
Nagród Cybulskiego, choćby Karoliną Pie-
chotą laureatką z gdyni za Drzazgi (2009) 
czy Marcinem Kowalczykiem zdobywcą obu 
nagród za Jestem Bogiem (2012).

Książka Burzyńskiej jest zrozumiała 
zarówno dla widzów popularnych seriali, 
jak i filmów festiwalowych. Każdy znajdzie 
w tych rozmowach znajome odniesienia. 
A im więcej czytelnik-widz obejrzał, tym 
więcej z niej wyniesie. Walorem jest też pro-
sta, czytelna i – przede wszystkim – spójna 
oprawa graficzna. Każdy rozdział na wstę-
pie ilustrowany jest dwoma czarno-białymi 
kadrami i jednym barwnym z programu 
„Szkoła Filmowa”.

Autorce udało się uniknąć formuły wywia-
du-kwestionariusza, zadawania podobnych 
pytań kolejnym przedstawicielom zawodu. 
Powtarzają się pewne wątki: autorytety roz-
mówców (tu nader często pojawia się nazwi-
sko Anny Polony), ogólny obraz studiów 
w latach 80., przywoływanie technik wcie-
lania się w rolę: „na pstryk” lub całkowite 
wejście w odgrywaną postać, wspomnienia 
współpracy z Andrzejem Wajdą czy Wojcie-
chem Smarzowskim (co niemal dla wszyst-
kich jest wielkim zaszczytem), czy różnice 
w graniu na scenie i na planie. Widać, że 
Burzyńska, przygotowując się do rozmów, 
zrobiła obszerny research, przywołuje róż-
norakie teatralne, filmowe, telewizyjne role 
aktorów, anegdoty o nich, zdania wypowie-
dziane przez innych twórców.

To książka w swoim gatunku dobra – lekka 
i przyjemna. Szkoda jednak, że zabrakło tu 
reporterskiego zacięcia, próby wydobycia 
szczerych odpowiedzi, tej naturalnej w życiu 
każdego z nas – nawet poważanego aktora – 
łyżki dziegciu.

Beata poprawa

„Szkoła Filmowa. 
Rozmowy” 
powstała na 
podstawie 
programu 
w TVN Fabuła. 
Wywiady na 
potrzeby książki 
zostały z niego 
wprost spisane 
i zredagowane.

KiERUjąc 
oBiEKtyW 
Na tWaRZ

Dwaj hollywoodzcy reżyserzy, 
mistrzowie westernu, spotkali 
się przypadkowo w wizualnie 
monotonnym plenerze, w któ-

rym przyszło im nakręcić filmy. „Co my tu, 
do diabła, możemy sfilmować?” – pożalił 
się jeden z nich. Na co drugi – był nim John 
Ford – odparł: „Nie martw się, jeśli nic cie-
kawego nie znajdziemy, zawsze możemy 
skierować obiektyw na twarze”.

Kiedy Robert Benton angażował Nestora 
Almendrosa jako operatora Sprawy Krame-
rów, powołując się na jego zdjęcia w Niebiań-
skich dniach Malicka, mistrz kamery zdumiał 
się: „Przecież w tamtym filmie chodziło o pej-
zaże, a w twoim chodzi o ludzi”. W odpowie-
dzi usłyszał: „No właśnie – w moim pejza-
żami będą ich twarze”. Najzwięźlej ujął rzecz 
Ingmar Bergman, mówiąc, że woli angażo-
wać starych aktorów niż młodych, gdyż to, 
co młodzi muszą zagrać, starzy mają wypi-
sane na twarzach.

Ma więc rację znany poznański filmo-
znawca, prof. Marek Hendrykowski, pisząc 
w pierwszym zdaniu „Wprowadzenia” do 
„Semiotyki twarzy”, że na zaledwie kilkuset 
centymetrach kwadratowych powierzchni, 
jakie zajmuje twarz, rozpościera się „medium 
ludzkich uczuć, ekran emocji”. Trzy przyto-
czone wyżej przykłady dowodzą, że filmowcy 
są tego świadomi.

Jednakże książka Hendrykowskiego – choć 
ilustrowana głównie fotosami z filmów (sta-
rannie dobranymi, świetnie zreprodukowa-
nymi, zawsze powiązanymi z tekstem obok 
nich, a mimo to szkoda, że niezaopatrzo-
nymi w podpisy) – nie jest książką ograni-
czającą się do kina.

Jej lejtmotywową myśl, że ten niewielki 
powierzchniowo lecz niezmierzony seman-
tycznie komunikator, jakim jest twarz – to 
wytwór natury, wszakże pod wieloma róż-
nymi względami zależny także od kultury, 
wpisany w jej rozległe konteksty – autor 
rozwija na blisko 290 stronach. Imponu-
jąc, nie pierwszy raz, erudycją i biegłością 
w posługiwaniu się aparatem naukowym, 
tworzy obszerne – może nazbyt obszerne – 

spektrum zagadnień wiążących twarz, spo-
soby komunikowania przez nią znaczeń 
i ich odczytywania, z jej wizerunkami nie 
tylko w kinie, ale również w innych sztukach 
przedstawiających i plastycznych, włącznie 
z fotografią, literaturą, propagandą, wresz-

cie w powszednim, życiowym doświadcze-
niu. W aspekcie historycznym „Semiotyka 
twarzy” cofa się aż do antyku i dociera do 
dzisiejszych czasów Facebooka, selfies itp. 
Nadążenie za współczesnością to wielki plus 
tego studium. 

Wydaje się, że autor jest w prawdzi-
wie swoim żywiole. Z jego rozważań 
i przykładów (oraz fotosów) wyłania 
się obraz złożonej sytuacji, w jakiej 
ludzkie lico znajduje się na ekranie. 
W przeciwieństwie do zastygłych twa-
rzy z malarstwa czy fotografii, porusza 
się – niby tak samo jak w naturze, a jed-
nak inaczej, bo w dużej mierze pod 
dyktando reżysera, operatora i mon-
tażysty. Ci zaś używają twarzy jako ele-
mentu języka kina (wielki plan – zbli-
żenie twarzy właśnie! – uchodzi za taki 
element), bacząc jednocześnie, podob-
nie jak aktor, by nie zgasł w niej – dla 
widza najważniejszy – „ekran emocji”. 

„Semiotyka twarzy” to pozycja cie-
kawa, ale miejscami trudna. Pewien 
nadmiar słownictwa naukowego, 
w jakie została ujęta część dywagacji 
teoretycznych, może tzw. zwykłemu 
czytelnikowi, spoza kręgów humani-
styki akademickiej, nie ułatwić lektury.

Andrzej Bukowiecki

Twarz jako element języka kina. 
„Ekran emocji”, który może budować 
filmową narrację.
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roman Bratny
PAN OD 
KOLuMBÓW

To nie mógł być przypadek, bo 
w komputerze Najwyższego nie 
ma przypadków. Nie mógł być 
i pewnie dlatego Roman Bratny 

(wł. Roman Mularczyk) zmarł ledwie tydzień 
po Władysławie Kowalskim, któremu rola 
w serialu, zrealizowanym według jego naj-
głośniejszej powieści, przyniosła niebywałą 
popularność. Zrealizowany w 1970 roku 
przez Janusza Morgensterna pięcioodcin-
kowy serial Kolumbowie (tytuł powieści to 
„Kolumbowie. Rocznik 20” – przyp. red.) 
ma swoje miejsce w historii polskiej telewizji, 
a Władysław Kowalski był po jego premie-
rze już zawsze kojarzony z postacią „Jerzego”, 
wrażliwego okularnika, który z kolegami 
z AK-owskiego oddziału – „Kolumbem”, 
„Zygmuntem” i „Malutkim” – przeszedł do 
ekranowego panteonu bohaterów przegra-
nych powstań.

Bratny sam napisał scenariusz do serialu, 
a Morgenstern znakomicie dobrał obsadę. 
Jak podkreślano, to właśnie dzięki przeko-
nywującym kreacjom Jana Englerta, Włady-
sława Kowalskiego i Jerzego Matałowskiego, 
ich bohaterowie podbili ówczesną widownię. 
Potrafili przemówić do niej językiem lat 70., 
w niczym nie zubożając swej historycznej 
i literackiej wiarygodności. Stanisław Dygat 
tak charakteryzował ten fenomen na łamach 
„Ekranu”: „Byłem wtedy młodzieżą i spo-
tykałem się z Kolumbami. Z tymi »praw-
dziwymi« z epopei Bratnego i z filmu Mor-
gensterna też. Nie było wtedy Niemena ani 
Brigitte Bardot. Ani beatu, ani autostopu, 
ani podróży międzyplanetarnych. Nie było 
swobody poruszania, ani swobody obycza-
jów, ani telewizji. Była godzina policyjna, 
łapanki i huk salw karabinowych. Ale Kolum-
bowie szli na śmierć dlatego, że tak bardzo 
kochali życie. Kochali je tak samo, jak kocha 
je młodzież dzisiejsza i starali się wykorzy-
stać każdy urok, który mogło ofiarować. Pod 
tym względem nie różnili się od młodzieży 
dzisiejszej... Morgenstern odkrył w Kolum-
bach nowe i szerokie możliwości, jakie daje 
polskiemu filmowi tematyka okupacyjna. To 
nieprawda, że ludzie mają dosyć tej tematyki. 
Mają jej dosyć w wersji sfałszowanej”.

Choć od tych słów minęło kilkadziesiąt 
lat, wydają się nic nie tracić na aktualności. 
Wiarygodność pokazywanych na ekranie 
postaci wciąż jest u telewizyjnej widowni 
w najwyższej cenie. Dodajmy, że cztery lata 
przed Morgensternem spektakl telewizyjny 
według powieści Bratnego przygotował Adam 
Hanuszkiewicz.

Epokowe znaczenie powieści, która po 
październikowej odwilży „otworzyła” temat 

Był znakomitym przedstawicielem 
pokolenia, dla którego sam ukuł nazwę. 
Odszedł w wieku 94 lat, do końca 
kojarząc się z generacją przedwojennych 
dwudziestolatków.

AK-owski nie zmienia faktu, że nierozerwal-
nie kojarzony z „Kolumbami” nie był prze-
cież Roman Bratny autorem jednej powieści, 
choć hasło – Kolumbowie – na określenie 
całej generacji weszło już na stałe do spo-
łecznego, nie tylko literackiego czy filmo-
wego obiegu.

Bratny firmuje obok powieści, noweli 
i poezji również liczne utwory sceniczne, 
by wspomnieć takie tytuły, jak „Ludzie, którzy 
rosną”, „Przeciw krzywdzie”, „Sześć godzin 
ciemności”, „Spór o wiek XX-sty” czy „Prze-
słuchanie Pana Boga”.

Jego związki z filmem miały również długą 
historię. W latach 1955-60 był kierowni-
kiem literackim Zespołu Filmowego „Studio”, 
a w latach 1969-72 Zespołu Filmowego „Kraj”. 

Według jego scenariuszy zrealizowano 
takie tytuły, jak Trudna miłość Stanisława 
Różewicza, Życie raz jeszcze Janusza Mor-
gensterna, Powrót, Zerwany most i Niedzielę 
sprawiedliwości Jerzego Passendorfera, Naga-
niacza Ewy i Czesława Petelskich czy Kon-
trybucję Jana Łomnickiego.

Janusz Kołodziej

Roman Bratny
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Zmarły 6 listopada w wieku 67 lat 
popularny aktor Marek Frącko-
wiak zagrał łącznie około 200 ról 
filmowych i telewizyjnych. Obok 

nich miał liczne kreacje teatralne. Mimo iż 
na ekranie wcielał się przeważnie w posta-
cie drugoplanowe lub epizodyczne, tworzył 
wyraziste, zapadające w pamięć portrety 
swoich bohaterów.

„Fascynowała ta twarz chłopaczka skrzy-
żowana z obliczem gangsterów z amery-
kańskich filmów” – celnie emploi aktorskie 
Marka Frąckowiaka opisała kiedyś Joanna 

Piątek. Między „chłopaczkiem” i „gang-
sterem” mieściła się cała skala wyrazów 
twarzy, przy czym Frąckowiak nie spro-
wadzał do nich swego aktorstwa, one były 
tylko wynikiem zagłębienia się w charakter 
postaci. To umiejętność budowania roli, 
a nie „robienia min”, pozwalała mu prze-
konująco zarysować przed kamerą wize-
runki tak różnych osób, jak żałosny zazdro-
śnik z Między ustami a brzegiem pucharu 
Zbigniewa Kuźmińskiego, ponury ubek 
ze Skargi Jerzego Wójcika, zdemoralizo-
wany glina z Psów Władysława Pasikow-

skiego czy sympatyczny proboszcz parafii 
św. Stanisława Kostki w Warszawie, ks. 
Teofil Bogucki, który w filmie Rafała Wie-
czyńskiego Popiełuszko. Wolność jest w nas, 
słysząc, jak ks. Jerzy śpiewa, niemiłosier-
nie fałszując, powierzał mu z uśmiechem 
inne zadania.

Rozliczność aktorskich „masek”, które 
Frąckowiak „nakładał” na twarz, świad-
czyła o jego elastyczności w doborze środ-
ków wyrazowych. Przy czym sugestywnie 
przeobrażając się w kogoś innego, zarazem 
pozostawał rozpoznawalny, a jego aktor-
stwo było powściągliwe, dalekie od nad-
miernej ekspresji w mimice i gestykulacji. 

Marek Frąckowiak urodził się w 1950 
roku w Łodzi. Zawsze chciał być aktorem. 
O tej profesji mówił, że „to takie usankcjo-
nowane zawodowo przeistaczanie się”. Już 
na samym początku studiów na Wydziale 
Aktorskim PWSFTviT w Łodzi, które ukoń-
czył w 1974 roku, statystował w Bolesła-
wie Śmiałym Witolda Lesiewicza. W trak-
cie nauki zadebiutował na dużym ekranie 
główną rolą – chłopca z rozbitej rodziny – 
w młodzieżowym dramacie Jerzego Pas-
sendorfera Zabijcie czarną owcę. Otrzymał 
za nią nagrodę na I Koszalińskim Festi-
walu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 
(1973). W pierwszym okresie kariery jeszcze 
kilka razy zagrał ciekawe role pierwszopla-
nowe: był wrażliwym studentem w Opisie 
obyczajów Józefa gębskiego i Antoniego 
Halora, dwuznacznym moralnie naukow-
cem w Rebusie Tomasza Zygadły, leśniczym 
z AK-owską przeszłością w Azylu Romana 
Załuskiego. „Jako absolwent szkoły filmowej 
miał większe wyczucie planu zdjęciowego 
niż jego rówieśnicy po szkołach teatralnych 
i potrafił lepiej od nich grać realistycznie” – 
mówi gębski. Potem Frąckowiak coraz 
częściej schodził na aktorski drugi plan, 
ale w latach 80., w serialu Marka Piestraka 
Przyłbice i kaptury znów wysunął się do 
przodu. „Sprawdził się w nietypowej dla 
siebie roli romantycznego zawadiaki z fil-
mów płaszcza i szpady” – wspomina reżyser.

Marek Frąckowiak występował w wielu 
teatrach warszawskich. W ostatnich deka-
dach nie schodził z ekranu telewizyjnego, 
grając w wielu popularnych serialach. 
W zeszłym roku został odznaczony Brązo-
wym Medalem Zasłużony Kulturze – glo-
ria Artis. Miał w karierze wzloty i upadki. 
Z upadków wydźwignął się z pomocą drugiej 
partnerki życiowej – aktorki Ewy Złotow-
skiej. Pokonała go choroba nowotworowa.

Andrzej Bukowiecki

Marek Frąckowiak
PIERWSZORZęDNY 
NA DRugIM PLANIE
Miał wspaniale charakterystyczną 
twarz, która mogła należeć i do czarnego 
charakteru, i do dobrodusznego bohatera. 

Marek Frąckowiak

Od lat cieszyła się sympatią kolej-
nych pokoleń. Stało się tak głów-
nie za sprawą roli sprzed półwie-
cza, w ciągle przypominanym 

serialu Wojna domowa Jerzego gruzy. Zagrała 
ciotkę Anuli, poznającą nieznane jej wcze-
śniej problemy relacji między rodzicami 
a dorastającymi dziećmi. Zaprezentowała 
najlepsze cechy nowoczesnego – nie tylko na 
tamte czasy – aktorstwa: specyficzny rodzaj 
dystansu do kreowanych bohaterek, lekką 
ironię wobec siebie i rzeczywistości.

Pojawiła się już w pierwszym powojennym 
filmie, Zakazane piosenki Leonarda Buczkow-
skiego, co prawda tylko na moment, zaśpie-
wała „Czerwone jabłuszko”, ale to wystar-
czyło, by ją zapamiętać. W przejmującym 
Ostatnim etapie Wandy Jakubowskiej o więź-
niarkach z Auschwitz była Jugosłowianką 
Dessą. Jej słowiańską urodę wykorzystano 
w socrealistycznym Czarcim żlebie, gdzie 
jako góralka Hanusia pomagała wrócić na 
uczciwą drogę góralowi Jaśkowi. W pierw-
szej powojennej komedii Skarb Buczkow-
skiego zagrała z kolei Basię i ten typ trzeźwo 
myślącej, pozornie chłodnej emocjonalnie 
kobiety powielała potem w innych filmach. 
Choćby w Poradniku matrymonialnym Wło-
dzimierza Haupego, w którym jej Roksana 
usiłowała odzyskać męża flirtującego z roz-
maitymi kobietami. Mógł to być melodra-
mat, za sprawą głównie Janowskiej powstała 
satyryczno-sarkastyczna komedia.

W latach 60. i 70. kino potrafiło zresztą 
wykorzystać nie tylko jej talent komediowy. 
Z jednej strony był zabawny Dzięcioł Jerzego 
gruzy, z drugiej – dramatyczny, wojenny 
Samson Andrzeja Wajdy lub klasyka – główna 
rola w Dulskich w reżyserii Jana Rybkow-
skiego czy baronowa Krzeszowska w tele-
wizyjnej Lalce Ryszarda Bera.

Z dużym ekranem pożegnała się w pierw-
szej dekadzie XXI wieku rolami zabawnej puł-
kownik Dowgird w Ostatniej akcji Michała 
Rogalskiego oraz lirycznej Marii w Nieza-
wodnym systemie Izabeli Szylko. Za tę drugą 
kreację dostała w 2009 roku nagrody na festi-
walach w Monaco i Zimbabwe. Dłużej była 
obecna na ekranie telewizyjnym, tworząc 
przez kilkanaście lat jedną z najbardziej roz-
poznawalnych postaci serialu Złotopolscy. 

Potem przeniosła się jeszcze na dwa sezony 
do popularnej Plebanii.

Była aktorką, która szybko doceniła siłę 
telewizji i dzięki niej w latach 60. zyskała 
ogromną popularność. Występowała w seria-
lach dla dorosłych i dla młodzieży (jako pani 
Rose w Stawce większej niż życie, dyrektorowa 
Celina Powroźna w 40-latku, ciocia ula, kró-
lowa autostopu, w Podróży za jeden uśmiech), 
w sensacyjnych „Kobrach” czy programach 
kabaretowych. Była świetną interpretatorką 
monologów i piosenek zarówno przedwojen-
nych , jak i powstałych w Studenckim Teatrze 
Satyryków („Okularnicy”, „Widzisz mała”).

Z ostatnich aktorskich wcieleń warto jesz-
cze wspomnieć telewizyjny film Andrzeja 

Barańskiego Wszyscy święci, podejmujący 
temat rozliczeń pokolenia AK-owskiego 
z wojenną i PRL-owską rzeczywistością. 
Zagrała dawną łączniczkę Marię, dając tej 
roli część własnego okupacyjnego życiorysu 
oraz pogody ducha, która cechowała ją przez 
wszystkie lata, także w bogatej i różnorodnej 
działalności społecznikowskiej.

Po raz ostatni pojawiła się w 2013 roku 
na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu, gdzie obchodzono wówczas jej 90. 
urodziny. Postępująca choroba Alzheimera 
wyłączyła ją później z życia publicznego. 
Zmarła 13 listopada 2017, przeżywszy 94 lata.

Jacek Marczyński

Alina Janowska

KOMEDIOWA I LIRYCZNA
Alina Janowska była aktorką 
o wyjątkowo wszechstronnym talencie, 
szczęśliwie dla niej i widzów chętnie 
wykorzystywanym przez film.

Alina Janowska
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W wieku 81 lat (29 paździer-
nika) odszedł wybitny aktor 
filmowy i teatralny – Włady-
sław Kowalski. Trudno wspo-

minać go, nie odwołując się do lekko pate-
tycznej tonacji. Należał do pokolenia artystów 
urodzonych w latach 30. ubiegłego wieku, które 
zaraz po generacji Kolumbów kształtowało 
oblicze polskiej sztuki filmowej. Był postacią 
drugoplanową, ale emblematyczną. uosabiał na 
ekranie i scenie cechy, które przyjaciele i kole-
dzy dostrzegali u niego w życiu codziennym: 
subtelność, wrażliwość, prawość. Nawet jeśli 
w jego niektórych rolach pojawiał się rys neu-
rasteniczny, to zwykle niwelowany, czy raczej 
wzbogacany, nutą człowieka refleksyjnego, 
posiadającego lub przeczuwającego głębszą 
życiową mądrość. Komentując jego postawę 
poza ekranem, koleżanki i koledzy aktorzy 
podkreślali, że był osobą, która prowadziła 
rozmowę z namysłem, nigdy nie odwołując 
się do szablonów i cudzego języka. Stąd inne 
tempo, charakter i rezultat takiego dialogu – 
jakby z innej rzeczywistości.

Władysław Kowalski ukończył warszawską 
PWST w 1959 roku, debiutując na deskach 
gdańskiego Teatru Wybrzeże w spektaklu 
„Kapelusz pełen deszczu” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Na ekranie pojawił się już wcześniej 
u tego reżysera, w drobnej roli w Kanale. 
W pamięci wielu widzów pozostał wybit-
nym filmowym aktorem drugoplanowym, 
choć dorobek artysty nie potwierdza w pełni 
tej opinii. W kinie pierwsze większe propo-
zycje pojawiły się u Wojciecha Jerzego Hasa. 
Zagrał u niego w Rozstaniu, a następnie główną 
rolę w Złocie. Był w tych obrazach nieco zagu-
bionym młodym mężczyzną, właściwie jesz-
cze chłopcem szukającym swojego miejsca 
w świecie. W tym okresie jego ekranowe emploi 
wiązało się z takąż figurą Chłopca, którego 
rys rozzłoszczonych, zagubionych, bywa że 
cynicznych i neurastenicznych młodzieńców 
dostrzegał wówczas wybitny krytyk, Konrad 
Eberhardt. Dodajmy jeszcze – zagubionych 
między marzeniami a teraźniejszością, lirycz-
nych, ale jednak nie infantylnych, banalnych.

Nieco później, w latach 70., aktor bardzo 
owocnie współpracował z Januszem Morgen-
sternem. Rola Jerzego w serialu Kolumbowie, 
lekarza-chirurga w kultowym Trzeba zabić tę 

miłość, czy Filipa, przyjaciela głównego boha-
tera z Mniejszego nieba, pokazują innego już 
nieco bohatera, dojrzalszego, operującego iro-
nią i subtelnym poczuciem humoru, czasem 
przygaszonego, zwykle bardzo inteligentnego. 
To cechy aktorstwa Władysława Kowalskiego, 
które cenimy najbardziej, a widoczne zwłasz-
cza w postaciach z dekady następnej. Najlepszą 
z nich jest prawdopodobnie rola Jakuba Rosen-
berga z Kartki z podróży Waldemara Dzikiego, 
mówiącej o Holocauście. Bohater Kowalskiego 
to samotnik i intelektualista, który sam ska-
zany na zagładę stara się nie poddawać i brać 

odpowiedzialność za innych, a konkretnie za 
małego chłopca, któremu pragnie zaszczepić 
poczucie godności w momencie beznadziei. 
Taki wizerunek aktora jest dzisiaj powszechny; 
widzimy w nim kogoś, kto dysponuje mądro-
ścią i spokojem, ale jego wewnętrzna żarliwość 
wcale łatwego spokoju nie przynosi. Raczej 
komplikuje egzystencjalne, codzienne zadowo-
lenie, ucząc zarazem wrażliwości na odmien-
ność i słabość, która ratuje przed historycznymi 
i życiowymi zawirowaniami. 

Jacek Nowakowski

Władysław Kowalski
MąDRY, WRAŻLIWY, PRAWY 

Był aktorem, którego kreacje bardzo 
często odpowiadały jego własnym cechom 
charakteru i wartościom, którymi kierował 
się w życiu prywatnym.

Władysław Kowalski
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Janusz Kłosiński był stałym elementem 
krajobrazu mego dzieciństwa. Kor-
pulentny, łysy, o charakterystycznym 
nosowym głosie, pojawiał się niemal we 

wszystkich serialach polskiej telewizji lat 
60. i 70. Zarówno familijnych, oglądanych 
o poranku, jak i tych dla dorosłych, emitowa-
nych po „Dzienniku” i podglądanych przez 
dziurkę od klucza. Kapitan Sowa na tropie, 
Czterej pancerni i pies, Niewiarygodne przy-
gody Marka Piegusa, Stawka większa niż życie, 
Doktor Ewa, Chłopi, Podróż za jeden uśmiech, 
Janosik, Droga, 40-latek, Dyrektorzy, Szaleń-
stwo Majki Skowron, Wielka miłość Balzaka, 

Lalka, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, 
Strachy, Dom… Kłosiński występował w nich 
na drugim planie, wcielał się w role, które 
zawsze, w taki czy inny sposób, kojarzyły 
mi się z władzą. Nieco przaśnych, o robot-
niczo-chłopskim pochodzeniu, jowialnych, 
ale też, gdy trzeba, zasadniczych mężczyzn 
w poważnym wieku (mam wrażenie, że aktor 
nigdy nie był na ekranie młody), piastujących 
kierownicze stanowiska.

Wystarczy zresztą spojrzeć na spis ról 
Kłosińskiego. Dyrektor cyrku, sekretarz 
powiatowego komitetu partii, sołtys, bos-
man, sierżant, komendant milicji, dozorca, 

major, rządca, majster, ambasador, kierownik 
sklepu myśliwskiego, dyrektor naczelny zjed-
noczenia, i znowu sołtys, i znowu dozorca, 
i znowu dyrektor… Tym najpopularniejszym 
był zapewne Wardowski, przełożony Kar-
wowskiego w 40-latku – swój chłop, a jed-
nak aparatczyk. 

Janusz Kłosiński zadebiutował w pierwszym 
powojennym polskim filmie – Zakazanych 
piosenkach – w epizodzie gestapowca. Przed 
kamerą stawał bardzo często (jego filmo-
grafia liczy ponad sto tytułów), choć rzadko 
zdarzało mu się grywać główne role. Jeśli, to 
w produkcjach telewizyjnych, takich jak Nie-
spotykanie spokojny człowiek Stanisława Barei, 
gdzie wcielił się w upartego chłopa, który nie 
chce dopuścić do tego, by jego syn wywędro-
wał do miasta. Najczęściej Kłosiński pojawiał 
się w komediach i innych filmach rozrywko-
wych, ale ma na swoim koncie także występy 
u Jerzego Skolimowskiego w Walkowerze czy, 
kilkakrotnie, u Wojciecha Jerzego Hasa, cho-
ciażby w Rękopisie znalezionym w Saragossie.

Kłosiński był też cenionym aktorem (rów-
nież reżyserem) teatralnym. I to właśnie ze 
sceną związany jest najdramatyczniejszy epi-
zod w zawodowym życiu Kłosińskiego. Aktor 
(który był członkiem PZPR) poparł w tele-
wizyjnym wystąpieniu wprowadzenie stanu 
wojennego, a także wezwał kolegów po fachu 
do zakończenia bojkotu telewizji. W efekcie, 
29 stycznia 1982 roku, publiczność wyklaskała 
go, gdy występował w „Weselu” w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza. Po tym wydarzeniu 
zrezygnował z pracy scenicznej. Coraz rzadziej 
pojawiał się też na dużym ekranie. Po 1989 
przestano mu proponować role. Mignął jedy-
nie na dalekim planie w Uprowadzeniu Agaty 
Marka Piwowskiego, jak również zagrał księ-
dza we Wszystko będzie dobrze Tomasza Wisz-
niewskiego. Cały czas natomiast występował 
w radiowym słuchowisku, „W Jezioranach”.

Wyświechtane zdanie, że wraz z czyimś 
odejściem „kończy się pewna epoka” w tym 
przypadku brzmi wyjątkowo trafnie. Janusz 
Kłosiński, który dożył prawie stu lat, jest 
bowiem jednym ze znaków rozpoznawczych 
kinematografii czasów PRL-u. Tego, co w niej 
charakterystyczne, choć często dyskusyjne. 

Bartosz Żurawiecki

Janusz Kłosiński
AKTOR MINIONEJ EPOKI

Rzadko grał główne role, ale przez długie lata 
nie znikał ze szklanego i srebrnego ekranu, 
tworząc charakterystycznych bohaterów.

Janusz Kłosiński
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Lech Ordon
MISTRZ DRugIEgO PLANu

Niedawno w Dzień Wszystkich 
Świętych wspominaliśmy pol-
skich wybitnych artystów, któ-
rzy odeszli w ostatnich miesią-

cach. Wśród wielu znakomitości znalazł 
się Lech Ordon, wspaniały aktor na sce-
nie i ekranie, mistrz filmowego drugiego 
planu i epizodu. urodzony w 1928 artysta 
zmarł w październiku tego roku. Imponu-
jąca filmografia pochodzącego z Poznania 
Ordona obejmuje kilkadziesiąt różnorod-
nych pozycji. Przez swoją charakterystyczną 
sylwetkę i sposób gry był ozdobą wielu 
filmów i seriali. Występował w komedio-
wych i dramatycznych tytułach współ-
czesnych i kostiumowych, ekranizacjach 

Należał do tych aktorów, którzy nawet 
w epizodzie potrafią wykreować bohatera 
zapadającego w pamięć i serca widzów.

klasyki literackiej i teatralnej oraz w spek-
taklach Teatru Telewizji. Z powodzeniem 
grał postacie ciepłe i pełne życia – głównie 
ludzi prostych, chłopów, mieszczan, kup-
ców i księży. Dobrze też odnajdywał się 
w kreowaniu bohaterów dramatycznych, 
przejętych strachem i skrajnymi emocjami, 
a także w postaciach złowrogich. 

 Podobnie do wielu swoich rówieśni-
ków, Lech Ordon rozpoczął karierę aktor-
ską, opóźnioną latami okupacji, w 1946 
roku. Dostał się wówczas do Teatru Wojska 
Polskiego. Pod kierunkiem Leona Schil-
lera w 1948 ukończył warszawską PWST 
z siedzibą w Łodzi i z miejsca rozpoczął 
występy w teatrach i filmach. Od socre-

alistycznych Jasnych łanów, przez epizody 
w kolejnych tytułach, takich jak Warszaw-
ska premiera, Młodość Chopina, Sprawa do 
załatwienia, Autobus odjeżdża 6.20, War-
szawska syrena, Szkice węglem. Niektóre 
z tych mistrzowskich miniaturek aktor-
skich nie były wymieniane w czołówkach. 
Zapewne wówczas reżyserzy i producenci 
zorientowali się, że Lech Ordon znakomi-
cie ubarwia realizowane przez nich obrazy, 
tworząc wyraziste postacie charaktery-
styczne. galeria tych bohaterów wydaje się 
zdumiewająca. Artysta pojawiał się w nie-
zliczonej ilości filmów i seriali, takich jak 
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, 
Ktokolwiek wie…, Westerplatte, Stawka 
większa niż życie, Doktor Ewa, Samocho-
dzik i Templariusze, Nie lubię poniedziałku, 
Chłopi, Wielka miłość Balzaka, Janosik, Pol-
skie drogi, Kariera Nikodema Dyzmy, Jan 
Serce, 07 zgłoś się, Dom, Szaleństwa panny 
Ewy, Akademia Pana Kleksa, Lata dwu-
dzieste… lata trzydzieste, C.K. Dezerterzy, 
Janka, Zawrócony, Awantura o Basię, Szatan 
z siódmej klasy. Autorami tych utworów 
byli czołowi twórcy polskiego kina (Kazi-
mierz Kutz, Stanisław Różewicz, Janusz 
Morgenstern, Janusz Majewski), jak rów-
nież reżyserzy mniej znani, specjalizujący 
się w realizacjach telewizyjnych i gatun-
kach popularnych, w tym kinie dla mło-
dzieży. Równocześnie artysta występował 
w wybitnych przedstawieniach Teatru Tele-
wizji, realizowanych na podstawie dzieł 
uznanych pisarzy. Wymieńmy Bal Mane-
kinów Brunona Jasieńskiego, Proces Franza 
Kafki, Wielkiego Fryderyka Adolfa Nowa-
czyńskiego czy Judasza z Kariothu Karola 
Huberta Rostworowskiego. 

Ostatnie lata artysta spędził bardzo pra-
cowicie, nieustannie kontynuując występy 
w filmach i serialach różnych gatunków. 
Filmografię Lecha Ordona dopełniają role 
w serialach Boża podszewka, Siedlisko, Ple-
bania, Sąsiedzi i Piąty stadion oraz kreacje 
w komediach: Śluby panieńskie i Listy do M. 

Nie będzie zatem przesadne stwierdze-
nie, że bez wielkiego dorobku aktorskiego 
Lecha Ordona nie można sobie wyobrazić 
polskiego kina powojennego.

Mirosław Winiarczyk

Lech Ordon

Bogdan Kalinowski urodził się 24 
kwietnia 1939 roku w Warszawie. 
Był synem znanego malarza abstrak-
cjonisty Tadeusza Kalinowskiego, 

który przed wojną pracował jako scenograf 
u Leona Schillera i Wilama Horzycy. W 1947 
trafili do Bydgoszczy. Tam ośmioletni Bogdan 
poszedł po raz pierwszy do kina, na projek-
cję Seansu Davida Leana. Dwa lata później 
przeprowadzili się do Poznania, gdzie Tadeusz 
Kalinowski zaczął malować plakaty filmowe. 
Chodząc na seanse do kina Miniaturka, zabie-
rał nastoletniego syna. Tak zaczęła się pasja 
granicząca z obsesją. Bogdan zaczął zapisywać 
wszystkie obejrzane filmy: zapisywał nie tylko 
tytuły (te się tak często powtarzają!) i reży-
serów, ale również dystrybutorów i głów-
nych aktorów. Pierwszy zapis: „Dziewczyna 
z gitarą, reżyseria Aleksandr Fajncymmer, 
rosyjski, 1959”. Bywalcy poznańskich kin 
i licznych festiwali często widywali Bogdana 
Kalinowskiego, który przy miękkim blasku 
latarki prowadził swoje enigmatyczne zapi-
ski. Na potrzeby tych notatek wymyślił wła-
sny „język”. „Mój alfabet to graficzny system 
znaków oparty na prostym pomyśle przypo-
rządkowania kolejnych liter polskiego alfa-
betu symbolom graficznym odpowiadającym 
położeniu danej litery w schemacie dwupię-
trowego domu z pięcioma mieszkaniami” – 
tłumaczył. Kochał tworzyć własne systemy 
komunikacji, gry planszowe, komiksy. Miał 
w sobie coś z księgowego i artysty zarazem, 
był kronikarzem i kolekcjonerem. 

Pamiętacie małego Toto z Cinema Para-
diso? Jego żywą, szczerą i ekstatyczną miłość 
do X Muzy? Takie było też kinowe zamiło-
wanie Bogdana Kalinowskiego. Kochał kine-
matografię jak dziecko. Pierwotnie, otwarcie 
i autentycznie. 

rafał pikuła

Bogdan Kalinowski
KRONIKARZ 
FILMOWYCH OPOWIEŚCI
Z żoną Marią obejrzeli wspólnie tysiące filmów. Pierwszym 
był Król, dama, walet Jerzego Skolimowskiego, 
ostatnim Biegacze Łukasza Borowskiego.

23 listopada zmarła w Konstancinie k. Warszawy Agnieszka paszkowska (57 l.), 
aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Była absolwentką warszawskiej PWST. 

Już w czasie studiów rozpoczęła swą drogę zawodową, występując na deskach Teatru 
im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Po dyplomie, przez wiele lat, występowała w stołecz-
nym Teatrze Rampa. W 1986 zagrała główną rolę w filmie telewizyjnym Słońce w ga-
łęziach w reżyserii Ludmiły Niedbalskiej. W filmowym dorobku ma też takie tytu-
ły, jak Tętno gerarda Zalewskiego, Kurs na lewo Pawła unruga, Po upadku Andrzeja 
Trzosa-Rastawieckiego czy Parę osób, mały czas Andrzeja Barańskiego. W latach póź-
niejszych grała przede wszystkim epizody w serialach: Klan, Na dobre i na złe, Samo 
życie, M jak miłość, Ojciec Mateusz. Z profesji aktorskiej nigdy nie zrezygnowała, ale 
przez ostatnie kilkanaście lat poświęciła się głównie pracy w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w Pracowni Dokumentacji Teatru.

Oprac. Julia Michałowska

Maria i Bogdan Kalinowscy 
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Międzynarodowy 
festiwal filmów 
historycznych 
i Wojskowych

Wdniach 23-27 paździer-
nika odbył się 8. MFFHiW, 

którego projekcje miały miej-
sce w Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie oraz Bibliotece 
Publicznej im. J. u. Niemcewi-
cza – w uRSYNOTECE. Z ramie-
nia Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich w Radzie Artystycznej 

104

Festiwalu zasiadał Andrzej Marek 
Drążewski. Podczas tego wyda-
rzenia liczną reprezentację stano-
wiły filmy członków SFP. Zwycię-
ski okazał się Ambasador pokoju 
Wiesława Dąbrowskiego, który 
w kategorii dokumentu zdobył 
nagrodę Złotej Szabli. Autor stał 
się jedynym podwójnym złotym 
laureatem tego festiwalu. Ponadto 
wśród tytułów nominowanych 
do nagród i wyróżnień znalazły 
się: Bieżeńcy 1915-1922 Jerzego 
Kaliny, Bolesław Matuszewski. 
Nieznany pionier kinematografii 

Jerzego Bezkowskiego, Draża-
-Czetnik. Legenda kresów Jerzego 
Oleszkowicza, Errata do życio-
rysu – Zdzisław Maklakiewicz 
Krzysztofa Tchórzewskiego, 
Marcowa gra. Czy Władysław 
Gomułka był antysemitą? Sła-
womira Koehlera i Mieczysława 
Bartłomieja Vogta, Nowa Huta 
Karola Wojtyły Jerzego i Krzysz-
tofa Ridanów oraz Spętany anioł 
Zbigniewa Kowalewskiego. Na 8. 
MFFHiW pokazano także: Byli-
śmy pierwsi. Poznań 56, Mieszka-
nie w dzielnicy zamkniętej, Mój 

kanał, Najważniejsze miejsce 
na świecie, Pociąg zatrzymał się 
w Auschwitz w reżyserii Sławo-
mira Koehlera, Hakerzy Soli-
darności grzegorza Linkow-
skiego, I tak wszystko widziałam 
Michała Tkaczyńskiego, Jan 
Kulski i Zarząd Miejski Oku-
powanej Warszawy oraz Tajem-
nice śmierci wojewody Hanny 
Zofii Etemadi, Requiem dla 
orłów Zbigniewa Kowalew-
skiego i Wygrać z przeznacze-
niem Marka Lechowicza.

105

Konkurs 
scenariopisarski 
na script fiesta

27 października ruszył nabór 
do konkursu scenariuszo-

wego, którego finał odbędzie 
się podczas festiwalu Script 
Fiesta w dniach 19-24 marca 
2018. W kategorii „koncepcja 
scenariusza serialu telewizyj-
nego” przewidziano nagrodę 
pieniężną w wysokości 20 tys. 
złotych, a autor najlepszego 
„scenariusza etiudy do 30 
minut” otrzyma 5 tys. Nabór 
zgłoszeń do konkursu w obu 

kategoriach trwa do 20 stycz-
nia. Organizatorem festiwalu 
i konkursu jest Warszawska 
Szkoła Filmowa działająca 
przy Fundacji Edukacji i Sztuki 
Filmowej Macieja Ślesickiego 
i Bogusława Lindy „Laterna 
Magica”. Partnerami tegorocz-
nej edycji są m.in. Krajowa 
Izba Producentów Audiowi-
zualnych i Mazowiecki Fun-
dusz Filmowy. Wydarzenie 
współfinansowane jest przez 
Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej. Szczegóły konkursu i regu-
lamin: www.scriptfiesta.pl/
scriptfiesta-konkurs/.

cinePolsKa 
w hiszpanii

13 stycznia rozpoczyna się 
CinePOLSKA, kolejna 

odsłona przeglądu najnow-
szego polsk iego k ina  na 
terenie Hiszpanii. Projek-
cje, w ramach realizowanego 
przez Instytut Polski w Madry-
cie cyklu, zostaną zainaugu-

rowane w Madrycie, po czym 
będą włączone do repertu-
arów prestiżowych filmotek 
w Barcelonie, Walencji, Murcji, 
Kordobie, Sewilli, grenadzie, 
Pampelunie, Saragossie i na 
Teneryfie. Hiszpanie zobaczą 
Ostatnią Rodzinę Jana P. Matu-
szyńskiego, Powidoki Andrzeja 
Wajdy, Słońce, to słońce mnie 
oślepiło  Anki i   Wilhelma 
Sasnalów oraz Amok Kasi Ada-
mik. Wśród prezentowanych 
obrazów znajdą się także cykl 
krótkich metraży oraz anima-
cje. Ponadto każdy film pełno-
metrażowy poprzedzać będzie 
jeden spośród czterech wybra-
nych tytułów: Łaźnia Tomka 
Duckiego, Ukryte Piotra Szcze-
panowicza, Best Friend Kata-
rzyny Kijek i Przemysława 
Adamskiego oraz Afternoon 
Izabeli Plucinskiej. CinePOL-
SKA to projekt Instytutu Pol-
skiego w Madrycie współfinan-
sowany przez PISF, powstający 
w ścisłej współpracy z Filmo-
teką Hiszpańską, najbardziej 
prestiżowymi filmotekami na 

terenie całego kraju oraz przy 
aktywnym zaangażowaniu 
hiszpańskich instytucji kul-
turalnych i mediów. 

gliński, 
ławrynowicz, 
Klimala z nagrodami 
za scenariusze

Poznaliśmy laureatów kon-
kursu stypendialnego na 

stworzenie scenariusza filmu 
fabularnego z zakresu histo-
rii Polski. Jego organizatorem 
był Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a ope-
ratorem Narodowe Centrum 
Kultury. Na konkurs zgłoszono 
856 pomysłów, w kolejnym eta-
pie wpłynęło 48 treat mentów, 
z czego ostatecznie powstało 
8 scenariuszy. Komisja kon-
kursowa jednogłośnie zareko-
mendowała ministrowi kultury 
trzy prace. Laureatem pierwszej 
nagrody w wysokości 35 tys. zło-
tych brutto został Robert gliń- Fo
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Polski Instytut Sztuki Filmowej 
przyznał dofinansowania w prio-

rytecie „Produkcja filmów dla mło-
dego widza lub widowni familij-
nej”. Wsparcie otrzyma najnowszy 
film Mariusza Paleja (reżysera 
Za niebieskimi drzwiami), Czarny 
Młyn. Będzie to adaptacja przygo-
dowo-fantastycznej powieści grozy 
dla młodzieży o tym samym tytule, 
autorstwa Marcina Szczygielskiego 

(Za niebieskimi drzwiami również 
było ekranizacją powieści Szczy-
gielskiego). „To będzie science fic-
tion dla dzieci z ważnym społecz-
nym tłem. Tym razem będzie to film 
przede wszystkim o integracji świata 
ludzi zdrowych ze światem osób 
niepełnosprawnych. Ważne pyta-
nia, intensywne emocje – to moje 
credo” – mówi o swoim nowym pro-
jekcie Mariusz Palej. Producentem 

filmu jest TFP Sp. z o.o. Inne dofi-
nansowane projekty filmów fabu-
larnych i animowanych dla mło-
dego widza lub widowni familijnej 
to Łowcy przygód i złota komnata 
(producent: MD4 Sp. z o.o.), Wigi-
lijne życzenie (producent: Touch-
films Aleksandra Wojtaszek) oraz 
Przyjaciel wesołego diabła (produ-
cent: Agresywna Banda Alessandro 
Leone).

Nowy film Mariusza Paleja z dofinansowaniem

Znamy już wyniki pierwszej 
edycji Script Wars – Mazo-

wieckiego Konkursu Scenariu-
szowego. Laureatem Nagrody 
głównej został Marcin Cia-
stoń, autor tekstu „Hiacynt”. 
Druga Nagroda trafiła w ręce 
Jagody Szelc, scenarzystki 
„Delikatnego balansu ter-
roru”. Na podium znalazł się 
także Piotr Tołoczko (Trze-
cia Nagroda) wraz ze scena-
riuszem „Pomiędzy”. Wyniki 
pierwszej edycji Script Wars 
zostały ogłoszone 12 listopada 
w Warszawie podczas gali 
zamknięcia Cinemaforum – 
Międzynarodowego Forum 
Niezależnych Filmów Fabu-
larnych. 

script Wars 
rozstrzygnięty
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ski, autor scenariusza „Sanato-
rium im. gorkiego” (otrzymaną 
nagrodę w całości przekazał 
na cele dobroczynne). Drugą 
nagrodą o wartości 25 tys. uho-
norowano Marka Ławrynowi-
cza za tekst „Bruno Schulz – 
gra w śmierć”. Trzecia nagroda 
w wysokości 15 tys. została przy-
znana Tomaszowi Klimali za 
scenariusz pt. „Sokół”.

Konferencja 
o rekonstrukcjach 
cyfrowych
W  dniach 9-10 listopada 

w Warszawie odbyła się 
międzynarodowa konferencja 
Fi:Re Film Restoration Sum-
mit. Wzięła w niej udział czo-
łówka specjalistów od cyfrowej 
rekonstrukcji i digitalizacji dzieł 
filmowych z Europy i uSA, 

operatorzy, producenci, eks-
perci rekonstrukcji dźwięku, 
a także dyrektorzy najważniej-
szych festiwali prezentujących 
filmową klasykę. „To były dwa 
bardzo intensywne dni. Jeste-
śmy szczęśliwi, że pierwsza edy-
cja Fi:Re cieszyła się tak dużym 
zainteresowaniem. goście 
z całego świata opowiedzieli 
nie tylko o wyzwaniach zwią-
zanych z rekonstrukcją i archi-

KALENDARZ IMPREZ 
grudzień 2017

22. forum Kina Europejskiego oRlEN cinergia
łóDź, 23 listopada – 2 grudnia
www.cinergiafestival.pl

10. lubelski festiwal filmowy (dawniej Złote 
Mrówkojady)
LubLIN, 24 listopada – 2 grudnia
www.lff.lublin.pl

11. grand off
WARSZAWA, 27 listopada – 4 grudnia
www.grandoff.eu

15. Krakowski festiwal górski
KRaKów, 1-3 grudnia
www.kfg.pl

19. festiwal filmów amatorskich – filmowe 
Zwierciadła
oStRołęKa, 2-3 grudnia
www.akfjantar.pl/zwierciadla

35. Międzynarodowy festiwal filmów Młodego 
Widza ale Kino!
PoZNań, 3-10 grudnia
www.alekino.com

12. żubroffka – Międzynarodowy festiwal filmów 
Krótkometrażowych
BiałyStoK, 6-10 grudnia
www.zubroffka.pl

Kinokozetka w kinie Kultura – pokaz serca miłości 
łukasza Rondudy
WARSZAWA, 7 grudnia 
www.sfp.org.pl

18. festiwal filmu Niemego
KRaKów, 7-10 grudnia
www.festiwalfilmuniemego.pl

17. Międzynarodowy festiwal filmowy Watch docs. 
Prawa człowieka w filmie
waRSZawa, 7-14 grudnia
www.watchdocs.pl

Oprac. B.p.

franciszek Pieczka, znakomity aktor filmowy i teatralny 
11 listopada w Święto Niepodległości został odznaczony 

Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP. Wybitny aktor 
został zapamiętany z wielu ról filmowych i serialowych. 
Zagrał m.in. gustlika w serialu Czterej pancerni i pies. Do 
historii polskiego kina przeszła tytułowa kreacja w fil-
mie Jańcio Wodnik czy główna rola w Żywocie Mateusza. 
Pieczka otrzymał order za, jak czytamy w uzasadnieniu 
prezydenta Andrzeja Dudy, „prawdziwy artyzm, znamio-
nujący wielkość talentu. W uznaniu znamienitych zasług 
dla kultury polskiej, za znaczący wkład w rozwój sztuki 
teatralnej i filmowej. (…) Można rolę odegrać tak, że po 
prostu zostanie odegrana, a można rolę odegrać tak, że 
nabierze ona niezwykłego wymiaru dla danego dzieła arty-
stycznego. I tego właśnie pan Franciszek Pieczka potrafi 
dokonać, jak bardzo niewielu aktorów w historii polskiego 
teatru i w historii polskiego filmu, a także w historii polskiej 
telewizji” – podkreślił prezydent RP. Franciszek Pieczka jest 
członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

franciszek Pieczka uhonorowany 
orderem orła Białego

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych uruchomiła trzecią 

edycję projektu „Plan Filmowy”, który 
powstał przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. „To wyjątkowa scenogra-
fia, kostiumy i rekwizyty, które przeno-
szą zwiedzających w czasie i pozwalają 
poczuć atmosferę miejsca, w którym na 
co dzień pracują twórcy filmowi. Nar-
racja wystawy prowadzi przez kolejne 
etapy powstawania filmu i przybliża naj-
ciekawsze aspekty produkcji filmowej” – 

opowiada Agnieszka Będkowska – kie-
rownik Działu Produkcji Filmowej 
i Projektów Edukacyjnych WFDiF. 
Wystawa została podzielona na dwie 
części – scenograficzną i kostiumową. 
Ekspozycja zajmuje łącznie 800 metrów 
kwadratowych. W części scenograficz-
nej odtworzono dekoracje z kilku pro-
dukcji fabularnych. Na wystawie można 
zobaczyć m.in. salę tronową i królew-
ską sypialnię, a także komnatę, w której 
zainscenizowano królewską ucztę. uzu-
pełnieniem zwiedzania scenografii jest 

multimedialna projekcja, która dzięki 
technologii VR pozwala zwiedzającym 
przenieść się na plan filmowy i obser-
wować nagrywanie ujęć i pracę ekipy 
filmowej, będąc w centrum wydarzeń. 
Wystawa potrwa do końca 2018 roku. 
Jej program skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych (od IV klasy), 
młodzieży, studentów, grup rodzin-
nych, seniorów – grup i osób indy-
widualnych. Szczegółowe informacje 
oraz rezerwacje: tel. 22 559 32 06, plan-
filmowy@wfdif.pl 

Projekt „Plan filmowy” po raz trzeci

wizacją, ale także podzielili się 
bezcennym know-how” – przy-
znała Renata Pawłowska-Pyra, 
pełnomocnik dyrektora PISF 
ds. upowszechniania Kultury 
Filmowej i Promocji. Konfe-
rencję zwieńczyła premiera 
pierwszej polskiej rekonstrukcji 
w rozdzielczości 4K filmu Nóż 
w wodzie Romana Polańskiego. 
Więcej informacji znajduje się 
na stronie: www.fi-re.pl.

Prezydent Andrzej Duda 
i Franciszek Pieczka

Oprac. Beata poprawa
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Jak już można było się przyzwyczaić, 
obserwując dane z rynku dystrybucyj-
nego w ubiegłych latach, jesień to okres 
ożywionego ruchu w kinach. W paź-

dzierniku 2017 sprzedano ponad 4,679 mln 
biletów. Nie jest to rezultat dla tego mie-
siąca rekordowy, ale podtrzymujący dobrą 
passę. W analogicznym czasie frekwencja 
była wyższa w 2016, kiedy Wojciech Sma-
rzowski zaprezentował Wołyń. Tym razem 
również królował rodzimy tytuł – Botoks 
Patryka Vegi. Jak pisałem przed miesiącem, 
produkcja z Olgą Bołądź i Agnieszką Dygant 
miała znakomite, jedno z najwyższych otwarć 
w historii badań nad rynkiem dystrybucyj-
nym. Mimo że film notował spore spadki 
oglądalności w kolejnych tygodniach, prak-
tycznie nie miał konkurencji, która mogła 
powalczyć z tym tytułem o pozycję lidera. 
Obraz w ciągu miesiąca obejrzało kolejnych 
1,145 mln widzów, a od premiery – 2,211 
mln. W trakcie tego okresu wyświetlania, 
Botoks stał się najchętniej oglądanym filmem 
w bieżącym sezonie, detronizując animację 
Gru, Dru i Minionki. 

Tytuły z dalszych pozycji nie gromadziły 
już takich tłumów. Drugim najpopularniej-
szym była kontynuacja kultowego widowiska 
science fiction, Blade Runner 2049, w reżyserii 
Denisa Villeneuve’a. To bardzo ambitny film 
jak na warunki hollywoodzkie, z budżetem 
przekraczającym 150 mln dolarów. Wpływy 
globalne, przy tak wysokich kosztach pro-
dukcji, okazały się rozczarowujące i produ-
cenci ponieśli straty. Jednak w Polsce, rezultat 
osiągnięty przez obraz z Ryanem goslingiem 
i Harrisonem Fordem jest przyzwoity. Dys-
topijny świat wypełniony androidami zain-
teresował przez miesiąc aż 474 293 polskich 
kinomanów. Na tle wyników z innych kra-
jów to relatywnie dobry wynik, pokazujący, 
jak duże jest grono miłośników uniwersum 
stworzonego przez Philipa K. Dicka. 

Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła 
animacja Emotki. Film. Produkcja zbie-

cować na bardzo dobry wynik – blisko 328 
tys. widzów. To bez wątpienia jeden z naj-
popularniejszych filmów w ramach tego 
komiksowego uniwersum. 

W październiku premiery miało także 
kilka polskich tytułów. Najlepiej poradziła 
sobie animacja Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana Twój Vincent. Nagradzany 
na festiwalach obraz zgromadził przed 
ekranami aż 237 889 widzów. To bardzo 
budujący rezultat dla tak unikatowej pro-
dukcji. Swoje grono odbiorców znalazł 
również religijny film Michała Kondrata, 
Dwie korony. Obraz o życiu Maksymiliana 
Marii Kolbego zainteresował blisko 186 
tys. osób. Kryminał Krzysztofa Langa Ach, 
śpij kochanie sprzedał się dużo słabiej niż 
romantyczne pozycje tego reżysera. Film 
z Andrzejem Chyrą obejrzało w paździer-
niku ponad 125 tys. widzów. W kinach 
pojawił się także najnowszy obraz Bodo 
Koxa, Człowiek z magicznym pudełkiem, 
na który sprzedano 25 870 biletów. Pozo-
stałe polskie produkcje przyciągnęły nie-
licznych: Photon Normana Leto zobaczyło 
8367 widzów; Zgodę Macieja Sobieszczań-
skiego – 5830; dokument Biegacze Łukasza 
Borowskiego – 4856 osób. 

paweł Zwoliński

PatRyK VEga RoZBija BaNK

rała raczej negatywne recenzje, ale to nie 
przeszkodziło widzom w wyborze tego 
tytułu. Jego październikowa dystrybucja 
zamknęła się w liczbie 452 tys. sprzeda-
nych biletów. 

Warto zwrócić uwagę na produkcję znaj-
dującą się na miejscu czwartym. Jest nią 
widowisko science fiction, Thor: Ragnarok 
w reżyserii Taiki Waititiego. Blockbuster 
Marvela wystartował tuż przed końcem 
miesiąca i zaledwie w tydzień zdołał zapra-

Katarzyna Warnke w filmie Botoks, 
reż. Patryk Vega

W październiku 
2017 roku na 
ekranach kin 
rządził Botoks.

Marieta Żukowska w filmie 
Botoks, reż. Patryk Vega
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WSZYStKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 BOTOKS BOTOKS KINO ŚWIAT POLSKA 23 522 490 1 145 347 45 534 673 2 211 757 487 29.09.2017

2 BLADE RUNNER 2049 BLADE RUNNER 2049 UIP USA/WLK. BRYTANIA/
WęGRY/KANADA

10 235 763 474 293 10 235 763 474 293 158 06.10.2017

3 EMOTKI. FILM THE EMOJI MOVIE UIP USA 8 594 438 452 021 8 594 438 452 021 199 13.10.2017

4 THOR: RAGNAROK THOR: RAGNAROK DISNEY USA 7 086 784 327 924 7 086 784 327 924 255 25.10.2017

5 MY LITTLE PONY. FILM MY LITTLE PONY: THE 
MOVIE

MONOLITH USA/KANADA 5 478 860 292 996 5 478 860 292 996 204 06.10.2017

6 PIERWSZY ŚNIEG THE SNOWMAN UIP WLK. BRYTANIA/
SZWECJA/USA

4 259 682 207 011 4 259 682 207 011 131 13.10.2017

7 TWÓJ VINCENT TWÓJ VINCENT NEXT FILM WLK. BRYTANIA/
POLSKA

3 950 964 237 889 4 095 497 249 046 176 06.10.2017

8 GEOSTORM GEOSTORM WARNER USA 2 801 795 128 463 2 801 795 128 463 143 20.10.2017

9 POTWORNA RODZINKA MONSTER FAMILY MONOLITH NIEMCY/WLK. 
BRYTANIA

2 632 287 139 261 2 632 287 139 261 171 20.10.2017

10 KRUCYFIKS THE CRUCIFIXION KINO ŚWIAT USA/WLK. BRYTANIA/
RUMUNIA

2 218 515 116 193 2 218 515 116 193 112 13.10.2017

70 781 578 3 521 398

11 DWIE KORONY DWIE KORONY KONDRAT 
MEDIA

POLSKA 2 190 992 149 638 2 190 992 149 638 182 13.10.2017

12 ACH ŚPIJ KOCHANIE ACH ŚPIJ KOCHANIE MONOLITH POLSKA 2 070 169 105 162 2 070 169 105 162 185 20.10.2017

13 LEGO NINJAGO: FILM NINJAGO WARNER USA/DANIA 1 984 721 104 227 7 366 814 382 972 293 22.09.2017

14 WSZYSCY MOI 
MĘŻCZYŹNI

HOME AGAIN KINO ŚWIAT USA 1 983 996 102 001 2 119 681 112 450 113 06.10.2017

15 PIŁA: DZIEDZICTWO SAW: LEGACY MONOLITH USA 1 896 744 97 006 1 896 744 97 006 197 27.10.2017

16 TARAPATY TARAPATY NEXT FILM POLSKA 1 130 988 80 126 3 979 851 269 609 215 15.09.2017

17 TO IT WARNER USA/KANADA 1 093 340 57 846 14 414 426 715 313 272 08.09.2017

18 MIĘDZY NAMI 
WAMPIRAMI

THE LITTLE VAMPIRE 3D KINO ŚWIAT NIEMCY/WLK. 
BRYTANIA/DANIA/
HOLANDIA

990 329 49 058 990 329 49 058 151 27.10.2017

19 ŚMIERĆ NADEJDZIE 
DZIŚ

HAPPY DEATH DAY UIP USA 964 608 47 248 964 608 47 248 111 27.10.2017

20 LINIA ŻYCIA FLATLINERS UIP USA/KANADA 849 840 44 028 1 764 921 91 161 101 29.09.2017

15 155 727 836 340

TOP 20: 85 937 305 4 357 738

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 BOTOKS KINO ŚWIAT 23 522 490 1 145 347 45 534 673 2 211 757 487 29.09.2017

2 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 3 950 964 237 889 4 095 497 249 046 176 06.10.2017

3 DWIE KORONY KONDRAT MEDIA 2 190 992 149 638 2 190 992 149 638 182 13.10.2017

4 ACH ŚPIJ KOCHANIE MONOLITH 2 070 169 105 162 2 070 169 105 162 185 20.10.2017

5 TARAPATY NEXT FILM 1 130 988 80 126 3 979 851 269 609 215 15.09.2017

6 CZŁOWIEK Z MAGICZNYM PUDEŁKIEM KINO ŚWIAT 401 731 21 873 401 731 21 873 97 20.10.2017

7 NA UKŁADY NIE MA RADY KINO ŚWIAT 168 208 11 508 1 753 791 91 010 187 08.09.2017

8 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI KINO ŚWIAT 148 963 10 971 693 979 42 793 113 22.09.2017

9 PHOTON ALTER EGO 
PICTURES 113 635 7 446 113 635 7 446 30 06.10.2017

10 ZGODA KINO ŚWIAT 105 075 7 070 105 075 7 070 47 13.10.2017

TOP 10: 33 803 215 1 777 030
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Odzyskiwanie 
bOgactwa 
przeszłości
To film, który w subtelnej, pełnej półcieni 
formie, opisuje świat kolorów, narodów 
i języków Galicji, przypominając 
o wielokulturowej historii Polski.

MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 76-77/grudzień 2017 – styczeń 2018

Bartosz Żurawiecki

Koryntu” (1964) i „Król Obojga 
Sycylii” (1970). Kuśniewicz był – 
podobnie jak austriacki pisarz, 
Joseph Roth, do którego jest 
często porównywany – piewcą 
galicji. Wielokulturowej kra-
iny, której kres położy rozpad 
po pierwszej wojnie Austro-Wę-
gier. W „Lekcji…”, inspirowa-
nej tak Rothem, jak i twórczo-
ścią Tomasza Manna (zwłaszcza 
„Śmiercią w Wenecji” i „Czaro-
dziejską górą”), przewodnikiem 
po świecie galicyjskiej prowin-
cji jest porucznik Alfred Kieke-
ritz. Austriacki oficer, „komen-
dant punktu etapowego”. Chory 
na gruźlicę esteta i homoerota. 
Arystokrata ducha i kolekcjoner, 
który zbiera obrazy, rzeźby, tale-
rze – nie zawsze zresztą wielkiej 
wartości. Odpryski rozpadają-
cego się świata. Kiekeritz walczył 
na froncie ukraińskim, widział 
śmierć i pożogę. Ze zgliszczy 
spalonych domów wygrzebywał 
przetrącone figurki pogańskich 
bogiń, sztychy i ryciny „w potłu-
czonym szkle i szczątkach maho-
niowych ramek”. Fascynuje go 
piękno – ułomne, nietrwałe, bez-

bronne wobec sił natury i histo-
rii, ale fascynuje go także śmierć 
jako estetyczny absolut, prze-
jaw omnipotencji, rytuał wła-
dzy, od której nie ma odwołania. 
W zadawaniu śmierci bohater 
chce widzieć akt tworzenia arcy-
dzieła, połączenia energii Erosa 
z żywiołem Tanatosa. Nim sam 
umrze, zabije ze sztucera mło-
dego rosyjskiego zbiega, choć 
wolałby „przytknąć spragnione 
wargi do nagości twych pleców, 
wyczuć ruchy łopatek kurczą-
cych się od zaznawanej piesz-
czoty, przesunąć powoli usta po 
bruździe kręgosłupa lub całować 
w pokorze twoje młodzieńcze 
piersi, by poczuć smak twej skóry 
i twego młodego potu”.

adaPtując 
PoWieść
Książka Kuśniewicza – erudy-
cyjna, dygresyjna, stanowiąca 
zapis świadomości Kiekeritza, 
splot jego obserwacji, wspo-
mnień, refleksji, które komen-
tuje i weryfikuje niewidzialny 
narrator – na pierwszy rzut oka 
robi wrażenie niemożliwej do 

sfilmowania. Majewski wydo-
był jednak to, co najistotniejsze 
z fabuły i ustawił ją w porządku 
chronologicznym, rozrywanym 
od czasu do czasu przez wybu-
chy pamięci – sceny wojenne, 
w których uczestniczył bohater. 
Tworzą one kontrast dla melan-
cholijnej, ospałej atmosfery 
Turka, pogrążonego w jesien-
nych mgłach i prowincjonalnej 
nudzie. Wszystko jest tu tknięte 
jakąś nieudolnością, a może po 
prostu zmęczeniem, które wywo-
łuje przeciągająca się wojna. 
Nawet, gdy pojawia się bolsze-
wicki agitator i zaczyna wykrzy-
kiwać z dachu komunistyczne 
hasła, żołnierze nie są w stanie 
go ustrzelić. ucieka, śmiejąc się 
z pudłujących żołdaków. Nad 
jeńcami rosyjskimi pieczę spra-
wować ma Moszko Kapłan – 
poczciwy niedorajda w okula-
rach z pękniętym szkiełkiem, 
wyśmiewany przez miejscowe 
dzieciaki. Nic dziwnego, że co 
rusz któryś z więźniów czmycha 
w siną dal. Nota bene, Moszkę 
zagrał Juliusz Machulski – przy-
szły reżyser i twórca takich hitów, 
jak Vabank czy Seksmisja. 

Ludzkiego krajobrazu mia-
steczka dopełniają: żydow-
scy właściciele hotelu, leśni-
czy Szwanda – twardy chłop 
i zapalony myśliwy, ukraińska 
pielęgniarka Irina, dróżniczka 
Liza Kut, skrycie zakochana 
w Kiekeritzu, i jej przełożony, 
naczelnik stacji Valasek. A także 
miejscowy lekarz, popi, polski 
dyrektor gimnazjum… Wkrótce 
do Turka przywlecze się cyrk, 
oferujący m.in. zakazane seanse 
hipnozy i spirytyzmu, w których 
medium jest Cyganka Olga. Kli-
mat melancholii Lekcja martwego 
języka zawdzięcza także „przy-
dymionym” zdjęciom Zygmunta 
Samosiuka, skupionej na deta-
lach, lecz nieprzeładowanej sce-
nografii Janusza Sosnowskiego 
oraz romantycznej muzyce 
Andrzeja Kurylewicza, wyraź-
nie nawiązującej do Sonaty Księ-
życowej Beethovena. 

Idealnego Kiekeritza zna-
lazł Janusz Majewski w osobie 

Olgierda Łukaszewicza, aktora, 
który – przypomnijmy – już raz 
malowniczo umierał na gruź-
licę, w Brzezinie (1970) Andrzeja 
Wajdy. Klasyczna, a zarazem 
delikatna uroda aktora, prze-
sycona anielską niewinnością, 
ale i tknięta rysem dekadenc-
kiego zepsucia, uczyniła z Łuka-
szewicza niemalże etatowego 
odtwórcę ról findesieclowych 
młodzieńców, na których gład-
kim, wysmukłym ciele Eros 
splata się z Tanatosem. Majew-
ski osłabił zresztą homoero-
tyczny wymiar postaci Kieke-
ritza, dużo silniej zaznaczony 
w powieści Kuśniewicza, gdzie 
wprost jest napisane, iż porucz-
nik czuł „obrzydzenie do kobiet”, 
a ich dotyk „stałby się dla niego 
istną męczarnią”. Jednakże i ten 
aspekt opowieści wybrzmiał 
w filmie (zwłaszcza w scenach 
końcowych), co dostrzegł m.in. 
krytyk Aleksander Ledóchowski, 
porównujący w swojej recen-
zji Kiekeritza z Mannowskim 
gustawem von Aschenbachem 
ze Śmierci w Wenecji: „Jest (…) 
w obu postaciach coś greckiego 
i pogańskiego, homoerotyczny 
estetyzm, a nawet szczególny 
transwestytyzm, jakby chcieli 
wejść w inne postacie, albo ode-
grać inne, nie swoje role…”.

trudy 
W dotarciu do 
Widza
Lekcja martwego języka nie 
miała łatwej drogi na ekrany. 
Dobrze przyjęta na kolauda-
cji, stała się obiektem zainte-
resowania cenzorów, którym 
nie podobał się jej „kosmopo-
lityczny” charakter. Jak wspo-
mina reżyser w książce „Ostatni 
klaps”, partyjny urzędnik zru-
gał go za to, że pokazuje gali-
cję jako wielonarodowy tygiel: 
„Po co polska młodzież ma się 
o tym dowiadywać i to jeszcze 
w taki inteligencki sposób! PRL 
jest krajem, w którym nie ma 
mniejszości narodowych, i to 
jest nasz bezcenny skarb i wiel-
kie osiągnięcie klasy pracującej: 
jeden naród na etnicznie pol-

Zrealizowana w 1979 
roku Lekcja martwego 
języka Janusza Majew-
skiego zajmuje w histo-

rii polskiego kina miejsce osobne. 
Na fascynujących peryferiach, 
z dala od głównych nurtów na-
szej kinematografii. Akcja filmu 
też zresztą toczy się na kresach 
Austro-Węgier, w galicyjskim 
miasteczku Turka. Jest rok 1918, 
wciąż trwa Wielka Wojna, ale tu, 
w tej zapomnianej przez Boga 
mieścinie, życie wlecze się we 
własnym, sennym rytmie, zakłó-
canym czasami przez ucieczkę 
rosyjskich jeńców lub przejazd 
pociągu wojskowego z żołnie-
rzami jadącymi na front. 

Obraz powstał na podstawie, 
wydanej w 1977 roku, powie-
ści Andrzeja Kuśniewicza – 
pisarza cenionego i nagradza-
nego w PRL-u, dzisiaj jednak 
nieco zapomnianego. Jako pro-
zaik Kuśniewicz zadebiutował 
późno, po pięćdziesiątce, powie-
ścią „Korupcja” (1961). Oprócz 
„Lekcji…” do najgłośniejszych 
jego dzieł należą „W drodze do 

lekcja martwego języka

Olgierd Łukaszewicz i Zygmunt 
Malanowicz w filmie Lekcja martwego 
języka, reż. Janusz Majewski Bogdan Baer i Olgierd Łukaszewicz



skich ziemiach”. Istniało nie-
bezpieczeństwo, że część scen 
trzeba będzie kręcić od nowa, 
gdyż polskie władze bały się 
reakcji towarzyszy ze Związku 
Radzieckiego, do którego nale-
żały wówczas, opisywane w Lek-
cji…, tereny ukraińskie. Film 
potępił także w przemówieniu 
premier Piotr Jaroszewicz, poda-
jąc go jako przykład marnowa-
nia państwowych pieniędzy na 
dekadenckie dzieła dla garstki 
pięknoduchów, oderwane od 
rzeczywistych potrzeb mas pra-
cujących. 

Na festiwalu polskiego kina 
w gdańsku Lekcja martwego 
języka otrzymała zaledwie 
jedną nagrodę – za muzykę. Do 
kin weszła w niewielkiej licz-
bie kopii i wkrótce przepadła 

w zawierusze dziejowej, którą 
przyniósł nam rok 1980. Sam 
reżyser przyznaje, że był to film 
zupełnie nie na czasie. Ze swym 
estetycznym wysublimowaniem, 
wyciszeniem, kontemplacyjnym 
nastrojem, ze spojrzeniem na 
historię z dystansu, z boku, 
z dalekich marginesów… Pod-
czas gdy u bram stoczni stała już 
rewolucja i robiła coraz więk-
szy hałas.

Także dzisiaj Lekcja martwego 
języka jest filmem, który trudno 
podpiąć pod główne nurty pol-
skiego kina historycznego. 
O przeszłości mówi bowiem 
zupełnie inaczej, niż czynił to 
Andrzej Wajda, czy nawet – 
by odejść od rodzimego kon-
tekstu – Luchino Visconti, z któ-
rym, jak wspomniałem wyżej, 

Majewski był zestawiany. Reży-
ser Lekcji… używa tonów sub-
telnych, półcieni i delikatnego 
humoru. Więcej w tym obrazie 
introwertycznej melancholii niż 
melodramatycznego rozbucha-
nia, czy operowego nadmiaru 
charakterystycznego dla twórcy 
Zmierzchu bogów. W Lekcji… nie 
wychodzimy na główną scenę 
dziejów, pozostajemy – jak to 
powiedział Aleksander Jackie-
wicz – „na zapleczu mitów, wie-
rzeń”. 

ile zdołaliśmy 
ocalić?
Tak jak delikatność narracji 
i elegijny liryzm nie pasują do 
górnolotnych frazesów, jakie 
obowiązują w rozprawianiu 
o polskiej historii, tak samo 

etniczna mozaika przedsta-
wiona na ekranie wymyka się 
narodowej „polityce historycz-
nej”. W Lekcji… Polacy stano-
wią zaledwie jeden z elementów 
pejzażu ludzkiego galicji. Mimo 
toczącej się wojny różnice naro-
dowościowe i wyznaniowe nie 
antagonizują tubylców, którzy 
zgodnie koegzystują na rubie-
żach Europy. Nie ma tu nawet 
zapowiedzi krwawych konflik-
tów, jakie znamy z Wołynia Woj-
ciecha Smarzowskiego. Całkowi-
tej zagładzie ten wieloetniczny 
świat ulegnie dopiero w czasie 
drugiej wojny światowej. W 1918 
roku wciąż mieszają się języki 
(także, jak wskazuje tytuł, mar-
twe), narodowości, style i zwy-
czaje. Widzimy też ludzi bez 
tożsamości, bez przynależno-
ści – wędrowców, cyrkowców, 
uciekinierów. O Cygance Oldze 
Kuśniewicz pisze, że trudno 
nawet powiedzieć, ile może mieć 
lat. Czy jest stara, czy młoda. 
Twórcy idą zresztą jeszcze dalej, 
sięgając do świata greckiego, do 
początków, które ukształtowały 
europejską cywilizację. Ile z tej 
różnorodności zostało w nas dzi-
siaj? Ile zdołaliśmy ocalić resztek, 
szczątków, skorup…?

Wreszcie homoerotyczna 
aura  – nic to, że wcielona 
w postać austriackiego oficera, 
ale przecież stworzona przez 
polskiego pisarza i przenie-
siona na ekran przez polskiego 
reżysera – może zezłościć tych, 
którzy usiłują narzucić surowo 
heteronormatywną wizję dzie-
jów Polski. 

Świat Lekcji martwego języka 
jest bowiem światem nieoczy-
wistym, bez ostrych podzia-
łów i granic. Światem schył-
kowym, ale wciąż czerpiącym 
żywotne siły ze swej różnorod-
ności i ambiwalencji. To, co 
obumrze, odrodzi się w postaci 
drzewa – jak w prologu prze-
powiada Kiekeritzowi Olga. 
Film Majewskiego tłumi krzyki 
inkwizytorów, lustratorów i fał-
szerzy historii. Pozwala odzyskać 
przeszłość w całym jej niejedno-
znacznym bogactwie.Fo
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Świat Lekcji… jest schyłkowy, ale 
wciąż czerpie siły ze swej różnorodności
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