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Sto lat temu Polska powróciła 
na mapę Europy. W programie 
wydarzeń związanych z obcho-
dami 100. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej, których kulminacja przypada wła-
śnie na listopad, nie mogło zabraknąć 
naszych fi lmów.

W ramach cyklu projekcji „Stulecie 
Odzyskania Niepodległości. Arcydzieła 
Polskiego Kina Historycznego”, zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich, polską historię poznają wi-
dzowie na pięciu kontynentach. Inaugu-
racyjny pokaz miał miejsce w kwietniu, 
w stolicy Nowej Zelandii. Wielki fi nał 
nastąpi w styczniu na Tajwanie. W tym 
czasie Ziemię obiecaną, Noce i dnie, Pia-
nistę, Wołyń, Miasto 44, Popiół i diament 
oraz Człowieka z marmuru będą mogli 
obejrzeć mieszkańcy blisko 30 miast le-
żących w Europie, Ameryce Północnej, 
Ameryce Południowej, Azji oraz Australii. 
Na tej liście znalazły się m.in. Wellington, 
Berlin, Nowy Jork, Haga, Los Angeles, 
Toronto, Pekin, Hanoi, Tokio, Chicago, 
Sao Paulo i Tajpej.

Projekcjom towarzyszą spotkania 
z twórcami prezentowanych fi lmów oraz 
historykami, którzy przybliżają zagra-
nicznej publiczności szerszy kontekst 
przedstawianych w fi lmach wydarzeń. 
Specjalnym uzupełnieniem przeglądu 
jest limitowane wydawnictwo, zawierają-
ce zestaw siedmiu wyżej wymienionych 
tytułów w formacie Blu-ray. Zaprojek-

towany przez Andrzeja Pągowskiego 
boks, zawierający polsko-angielski ka-
talog z obszernymi analizami fi lmów, 
stanowi kompendium wiedzy o polskim 
kinie oraz o historii naszego kraju. Część 
z tych filmów dołączaliśmy do kolej-
nych numerów „Magazynu Filmowe-
go”. W tym miesiącu fabularyzowanym 
dokumentem Powstanie Warszawskie, 
który powstał według pomysłu Jana 
Komasy, żegnamy się z polskim kinem 
historycznym.

Ale listopad, to nie tylko rocznica. Kler 
Wojtka Smarzowskiego, po pięciokrot-
nym zdobyciu szczytu tygodniowego 
box offi  ce’u i wielkim apetycie na prze-
kroczenie granicy 5 mln sprzedanych 
biletów, stał się fenomenem wykracza-
jącym znacznie poza świat fi lmu. Przy-
pominając, że kino poza codziennym 
dostarczaniem rozrywki, może także 
z wielkim sukcesem mówić o sprawach 
niezwykle istotnych i często bolesnych.

26 listopada na ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi uroczyście odsłonimy Gwiazdę 
Witolda Adamka, jednego z najwybitniej-
szych polskich operatorów fi lmowych, 
reżysera, scenarzysty, producenta oraz 
wieloletniego członka Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Chyba wszyscy 
znaliśmy i lubiliśmy Witka. Pamiętamy, 
że swoim autorytetem wspierał wszyst-
kie inicjatywy Stowarzyszenia, których 
celem była budowa silnej i artystycz-
nie dojrzałej kinematografi i. Zapraszam 
wszystkich na tę uroczystość.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Audyt przeprowadzony przez 
przedstawiciela jednostki cer-
tyfikującej DEKRA Certifi-
cation miał na celu zbadanie 

efektywności i skuteczności zadań reali-
zowanych w ramach wspomnianego sys-
temu. Kolejne audyty potwierdzają, że 
nasza organizacja, sprawując zbiorowy 
zarząd prawami autorskimi, stosuje naj-
wyższe międzynarodowe standardy jako-
ści. W Polsce jesteśmy jedyną organizacją 
zbiorowego zarządu posiadającą taki cer-
tyfi kat – od 2007 roku.

Wdrożenie certyfi kowanego Systemu Za-
rządzania Jakością i poddawanie go corocz-
nemu audytowi niesie dla organizacji wiele 
korzyści, takich jak m.in. usystematyzowanie 
głównych pól działalności fi rmy (w przy-
padku ZAPA inkaso tantiem oraz obsługa 
uprawnionych), optymalizowanie wydaj-
ności pracy oraz rentowności, możliwość 
zarządzania ryzykiem i identyfikowania 
zagrożeń, motywacja do ciągłego udosko-
nalania standardów funkcjonowania or-
ganizacji, wyższa efektywność w realizacji 
wyznaczonych celów.

W raportach z audytów, które odbyły się 
w ostatnich latach, przedstawiciele jednostki 
certyfi kacyjnej wskazywali jako mocne stro-
ny funkcjonowania ZAPA m.in. zastosowanie 
podejścia procesowego, bardzo dobrze opraco-
waną dokumentację procesów i procedur, duże 
osobiste zaangażowanie pracowników, a także 
wdrażanie własnych rozwiązań informatycznych.

Następny audyt, który odbędzie się w przy-
szłym roku pozwoli ZAPA na przedłużenie waż-
ności certyfi katu jakości do 2022 roku.

Krzysztof Mroczkowski

ZAPA NIEUSTANNIE Z CERTYFIKATEM 
ISO 9001:2015

SFP/ZAPA

4 października w biurze ZAPA pozytywnym wynikiem zakończył się coroczny audyt 
potwierdzający zgodność udokumentowanego i wdrożonego w organizacji Systemu 
Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
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53 WOJNY Z „PERSPEKTYWĄ”

To wielki zaszczyt i ho-
nor cieszyć się tą na-
grodą i wyjątkowym 
wyróżnieniem” – mó-

wiła podczas odbierania „Per-
spektywy” Ewa Bukowska. – 
„Dla mnie to pieczęć jakości, ja-
ką dostaję od niezwykłej kobie-
ty Krystyny Cierniak-Morgen-
stern, żony wielkiego reżysera, 
Janusza Morgensterna. A wiem, 
że pani Krystyna i Kapituła ma-
ją wyśrubowane wymagania. Ta 
nagroda to promesa i zaufanie, 
jakim mnie obdarzono. Pozo-
staje mi tylko spełnić nadzieje 
we mnie pokładane i zabrać się 
natychmiast za kolejny fi lm”.

„Perspektywa” to nagroda 
przyznawana za najbardziej 
obiecujący debiut dla reżyse-
ra, którego twórczość posiada 
potencjał rozwoju na przyszłość. 
W Kapitule przyznającej nagro-
dę zasiadają: przewodnicząca 
Krystyna Cierniak-Morgen-
stern – pomysłodawczyni Na-
grody „Perspektywa” oraz Rado-
sław Śmigulski, Jacek Bromski, 
Michał Kwieciński, Agnieszka 
Odorowicz i Grażyna Torbic-
ka. Nagrodę w wysokości 30 
tys. złotych ufundował Polski 
Instytut Sztuki Filmowej.

53 wojny to historia kochają-
cego się małżeństwa Anki i Wit-
ka. On jest korespondentem wo-
jennym, który większość roku 
spędza na wojnie. Ona nieustan-

nie czeka, aż mąż wróci do do-
mu. Anka stara się żyć normal-
nie, jednak niepewność o życie 
Witka coraz bardziej zatruwa jej 
rzeczywistość. Film został opar-
ty na motywach książki Graży-
ny Jagielskiej „Miłość z kamie-
nia. Życie z korespondentem 
wojennym” – autobiografi cznej 
opowieści o związku ze słyn-
nym reporterem Wojciechem 
Jagielskim i pobycie w klinice 
leczenia stresu bojowego (mi-
mo że autorka nigdy nie była na 
wojnie). Ankę i Witka – bohate-
rów zagranych przez Magdalenę 
Popławską i Michała Żurawskie-
go – również łączy skompliko-
wana relacja, mieszanka mi-

łości i uzależnienia. „Film nie 
jest wierną adaptacją książki” – 
mówiła reżyserka Ewa Bukow-
ska i dodała, że Jagielska dała 
jej prawo do stworzenia zupeł-
nie nowej historii. – „Wykre-
owałam całkiem inne sytuacje, 
które dają bohaterce powód do 
przeżywania i wydobywania 
z siebie emocji. Na tym polega 
inność tej historii. To jest taka 
forma poematu – moja boha-
terka jest w każdej scenie, to 
przez nią opowiadamy tę hi-
storię. Jeszcze chyba nie było 
opowiadania o współczesnej 
wojnie oczami kobiety, która 
zostaje w domu – opowiadania 
opartego na czekaniu”.

Premiera 53 wojen mia-
ła miejsce na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym 
w Karlowych Warach. Obraz 
został nagrodzony na Kosza-
lińskim Festiwalu Debiutów Fil-
mowych „Młodzi i Film”, brał 
także udział w Konkursie Inne 
Spojrzenie na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdy-
ni. Zakwalifi kował się również 
do Konkursu Filmów Polskich 
i Konkursu Debiutów Reżyser-
skich na festiwalu EnergaCA-
MERIMAGE w Bydgoszczy.

Uroczyste wręczenie Nagro-
dy „Perspektywa” odbyło się 19 
października w kinie Kultura 
w Warszawie. Podczas gali zo-
stały zaprezentowane cztery 
krótkie metraże zrealizowane 
w cyklu „Inspirowane Januszem 
Morgensternem” przez studen-
tów łódzkiej Szkoły Filmowej 
i studentów szkół filmowych 
w Izraelu (Życie raz jeszcze, De-
likatne niebo, Wariacje na te-
mat Żółtego szalika, Dom wspo-
mnień). Na koniec uczestnicy 
wydarzenia obejrzeli fi lm tego-
rocznej laureatki „Perspektywy”. 

Albert Kiciński

Tegoroczna Nagroda „Perspektywa” im. Janusza 
„Kuby” Morgensterna trafi ła w ręce debiutującej 
pełnym metrażem Ewy Bukowskiej. Jej 53 wojny 
powstały w działającym przy SFP Studiu Munka.

NAGRODA PERSPEKTYWA

Ewa Bukowska 
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ARCHITEKTONICZNE PASJE 
ANDRZEJA WAJDY

Wszyscy doskona-
le znają i kojarzą 
postać Andrze-
ja Wajdy z jego 

wybitnymi osiągnięciami fil-
mowymi i teatralnymi” – po-
wiedział na spotkaniu w kinie 
Kultura architekt, scenarzysta 
i producent fi lmu Idea jest naj-
ważniejsza. Architektoniczne pa-
sje Andrzeja Wajdy – Krzysztof 
Ingarden. – „Jego pasja architek-
toniczna jest może mniej znana 
ogółowi, niemniej stanowiła nie-
zwykle ważną i ciekawą dziedzinę 
tytanicznej aktywności reżysera. 
Przecież to z jego inicjatywy po-
wstało w latach 1994-2015 w Kra-
kowie pięć budynków dla kultury: 
Muzeum Manggha, Szkoła Języka 
Japońskiego, Pawilon Herbaciany 
z ogrodem japońskim, Pawilon 
Wyspiański 2000 i Galeria Europa 
Daleki Wschód – aneks Muzeum 
Manggha. Andrzej żył i cieszył się 
tymi projektami. Swoje pomysły 
i idee związane z tworzeniem ar-
chitektury traktował równie po-
ważnie jak fi lmy”.

Spotkanie Andrzeja Waj-
dy z Krzysztofem Ingardenem 
w 1987 roku doprowadziło do 
wieloletniej przyjaźni oraz kre-

atywnej współpracy, co zaowo-
cowało powstaniem kilku zna-
czących projektów architekto-
nicznych, ze względu na swą 
innowacyjną formę będących 
obiektami kontrowersji w cza-
sach, gdy powstawały. Mowa 

o Centrum Sztuki i Techniki Ja-
pońskiej Manggha projektu Araty 
Isozakiego oraz o Pawilonie Wy-
spiański 2000 zaprojektowanym 
przez Krzysztofa Ingardena. Ar-
chitektura przez lata fascynowała 
Andrzeja Wajdę, dlatego odda-
wał jej część swojej energii twór-

czej. Film Idea jest najważniej-
sza w reżyserii Jacka Link-Len-
czowskiego czyni architekturę 
materią dla fi lmu, opowiadając 
ze szczegółami o zaangażowa-
niu wybitnego reżysera w pra-
cę nad niezwykłymi projektami, 

które wpisały się już w tkankę 
Krakowa. 

„W 2012 roku zaczęliśmy z An-
drzejem myśleć o zrobieniu fi l-
mu na ten temat – pierwszego 
kwietnia 2012 Andrzej napisał 
w liście: »Oto garść moich sugestii 
na temat fi lmu, o którym myślę 

z wielką radością. Tytuł: 25 lat 
w Krakowie. Rozmowy Entuzja-
sty z Architektem. Nie bierz tego 
na serio, na pewno znajdziemy 
coś właściwego jako tytuł naszej 
rozmowy, ale do rozmowy, jak do 
tanga, trzeba dwojga«. Musiało 
minąć kilka lat, podczas których 
Andrzej kończył film o Lechu 
Wałęsie, potem Powidoki, aby-
śmy wrócili do pomysłu. Pierw-
sze zdjęcia zaczęliśmy w Galerii 
Europa Daleki Wschód, 1 listo-
pada 2015 roku. Nasze rozmowy 
skończyliśmy w lipcu 2016, w ko-
ściele franciszkanów. Trzy mie-
siące później Andrzej zmarł” – 
wspominał Ingarden.

Obecny na sali prezes Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich 
(SARP) Mariusz Ścisło komento-
wał po seansie udział Ingardena 
w realizacji obrazu: „Krzysztof, 
bardzo chciałem ci podzięko-
wać za ten fi lm. W grudniu 2015 
roku pan Andrzej Wajda i pani 
Krystyna Zachwatowicz byli lau-
reatami naszej nagrody (Meda-
lu „Bene Merentibus” – przyp. 
A.K.), którą przyznajemy ludziom 
kultury, szczególnie zasłużonym 
dla architektury. Odbył się wte-
dy wielki benefis w pawilonie 
SARP-u przy ulicy Foksal. Krzysz-
tof, byłeś prezenterem twórczości 
pana Andrzeja w tej dziedzinie, 
z której go nie znaliśmy. Dobrze, 
że ten fi lm powstał i dokumentuje 
zjawisko, jakim jest przenikanie 
się kultury”.

Pokaz fi lmu Idea jest najważ-
niejsza odbył się 9 października 
w warszawskim kinie Kultura, 
w drugą rocznicę śmierci Andrze-
ja Wajdy. Po seansie z widzami 
spotkali się twórcy fi lmu – reżyser 
Jacek Link-Lenczowski, produ-
cent i scenarzysta Krzysztof In-
garden oraz współautor zdjęć Jan 
Ingarden. Spotkanie poprowadził 
Andrzej Bukowiecki.

Albert Kiciński

Film Idea jest najważniejsza odkrywa 
nieznane oblicze Andrzeja Wajdy jako entuzjasty 
architektury, inspiratora odważnych zmian 
w przestrzeni publicznej Krakowa i propagatora 
w Polsce kultury Japonii i Dalekiego Wschodu.  

DOKUMENT W KULTURZE

Jacek Link-Lenczowski 

DUCH MIEJSCA I DEMONY, 
CZYLI 70-LECIE „FILMÓWKI”

Obchody 70-lecia wy-
pełniały symbole. 
Myślą przewodnią 
była duchowa łącz-

ność „między dawnymi a no-
wymi laty” oraz sztafeta poko-
leń wspieranych wiedzą i do-
świadczeniem przekazywanym 
przez poprzedników. Gdy 20 
lat temu było 50-lecie w wiel-
kim cyrkowym namiocie na 
szkolnym boisku był… niezły 
cyrk. Jest reportaż na YouTu-
bie. Teraz była transmisja na 
żywo do internetu.

W ciepłą październikową so-
botę przywitał nas odnowiony 
kampus z nowymi budynkami 
i niezwykłą dekoracją. Złożyły 
się na nią tysiące zdjęć do legi-
tymacji studenckich i pracowni-
czych wyjęte ze szkolnych archi-
wów, powiększone, podbarwio-
ne i z ręcznie napisanymi nazwi-
skami. Wisiały nad głowami na 
dziedzińcu, tańcząc na wietrze 
i rzucając ruchome cienie na 
chodnik. Kolorowo podświetlo-
ne dekorowały halę zdjęciową 
wypełnioną po brzegi gośćmi 
uroczystej inauguracji. Młode 
twarze wybitnych oraz prawie 
nieznanych twórców ekranu 
i sceny, wciąż aktywnych i już 
nieobecnych wśród nas. Pięk-

ne, wzruszające i symboliczne.
Do tej więzi łączącej wszyst-

kich, którym dane było dołączyć 
do akademickiej społeczności 
ludzi twórczych i wolnych du-
chem, nawiązywał JM Rektor, 
Mariusz Grzegorzek, w swo-
jej pięknej mowie powitalnej. 
Mówił o genius loci – opiekuń-
czym duchu miejsca, oraz „in-
nych demonach”. Te ostatnie – 
chyba dały do zrozumienia, że 
nie lubią, jak się o nich mówi.

Szkoła, w której aż do lat 70. 
wykładali przedwojenni awan-
gardowi fi lmowcy o lewicowych 
poglądach – miała w założeniu 

kształcić „inżynierów dusz” – 
ideowo zmotywowanych rze-
mieślników tworzących pro-
pagandę i niewyszukaną roz-
rywkę filmową, sterowanych 
przez partyjnych demiurgów. 
Na szczęście nagromadzenie 
autentycznych talentów, któ-
re Szkoła przyciągała jak ma-
gnes, sprawiło, że duch twórczej 
wolności pokonał pokraczne-
go stworka prop-agitki. Szkoła 
Filmowa szybko stała się miej-
scem kultowym – złotą bramą 
do sławy i pieniędzy. Pojawili 
się studenci z dalekiego świata. 
Oglądaliśmy fi lmy niedostępne 

w kinach. Tuziny kandydatów 
na każde miejsce. Bardzo wpły-
wowi rodzice czasem załatwiali 
swoim spragnionym sławy po-
tomkom „telefony poparcia”. Ale 
wiemy wszyscy, że ani talentu, 
ani nawet predyspozycji nie da 
się załatwić telefonem z mini-
sterstwa. Na Targowej – poznali 
własne ograniczenia. Czasem 
dobre duszki coś szepnęły komi-
sji. A czasem – samym odrzuco-
nym, jak choćby kandydatowi 
na operatorkę z Wrocławia: „Tu 
brak dla ciebie miejsca, spróbuj 
w Hollywood!”. Na szczęście 
dla niego i dla światowego ki-
na Andrzej Sekuła posłuchał.

Dziś w Polsce jest kilka uczel-
ni, gdzie można przygotować 
się do pracy w fi lmie i telewi-
zji. Ale nadal setka pierwszo-
roczniaków, wybranych z po-
nad 1,5 tys. kandydatów, ma 
wielki powód do dumy. Ci, co 
przeżyją i dotrwają, na 100-lecie 
Szkoły będą w pełni sił twór-
czych. A my, starszaki? Zanim 
trafi my do rubryki „In memo-
riam”, róbmy fi lmy najlepiej jak 
umiemy. Tak, jak nas nauczo-
no w naszej Szkole. One po nas 
zostaną.

Andrzej M. Bogusz

Chyba większość członków naszego 
stowarzyszenia to absolwenci lub byli studenci 
łódzkiej Szkoły Filmowej. Taka rocznica to czas 
refl eksji, wspomnień i podsumowań. 

70-LECIE SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI
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MISTRZOWSKA LEKCJA 
SCENOGRAFII

Znakomity, utytuło-
wany i honorowany 
na całym świecie sce-
nograf fi lmowy, który 

pracuje też dla telewizji i teatru, 
pokazał swoją scenografi ę do 
Olivera Twista Romana Polań-
skiego (2005) i obrazu Hanni-
bal. Po drugiej stronie maski 
Petera Webbera (2007). Dwa 
tytuły, ale wiele do oglądania! 
Na kilkudziesięciu planszach 
można zobaczyć, jak wyglą-
da proces projektowania. Po-
czynając od szkiców, poprzez 
dokumentację i wybór miejsc 
budowy dekoracji, etapy jej 
konstrukcji, wypełniania re-
kwizytami, aż po ostateczny 
kształt i wygląd – taki, jaki do-
stają reżyser, operator i aktorzy 
wchodzący na plan.

Do fi lmu Polańskiego zbudo-
wany został XIX-wieczny Lon-
dyn, a przynajmniej spore jego 
fragmenty. W pustej przestrzeni 
powstały konstrukcje, które na-
stępnie zamieniły się w budynki 
z oknami, drzwiami, fasadami, 
napisami, reklamami – zróż-
nicowane, a przecież typowe 
i charakterystyczne dla miej-
sca i czasu akcji. Uzupełnione 

o latarnie, bruki, pozostawione 
miotły, jakieś wózki – elemen-
ty świadczące o toczącym się 
w nich i obok codziennym ży-
ciu. Równie starannie projekto-
wane były wnętrza, z wszelkimi 
detalami zarówno znaczącymi 
dla fabuły, jak i będącymi wy-
łącznie tłem. 

W fi lmie o Hannibalu Lecte-
rze jedna z ważniejszych scen 
rozgrywa się w prosektorium 
i laboratorium, gdzie m.in. gro-
madzone są anatomiczne pre-
paraty. Stoją w słojach na dłu-
gich, oświetlonych półkach. Tak 

jest na ekranie. A dzięki wy-
stawie możemy docenić pracę 
scenografa, który nie tylko za-
projektował wnętrza, ale także 
rekwizyty i detale, a wśród nich 
słoje z preparatami, rozrysowa-
nymi i pokolorowanymi tak, 
jak pokazała je kamera.

Wystawa dotyczy tylko 
dwóch spośród około 80 fil-
mów, jakie Allan Starski ma 
w dorobku, ale uważny widz 
może w sposób kompletny, 
oglądając kolejne plansze – 
opracowane i przygotowane 
do ekspozycji przez samego mi-

strza – poznać etapy projekto-
wania, budowania, malowania, 
patynowania, wypełniana deko-
racji, jednym słowem nadawa-
nia im wyglądu rzeczywistego 
i naturalnego. A jeszcze lepiej: 
zgodnego z koncepcją reżyse-
ra i założeniami plastyczny-
mi fi lmu. Co naprawdę zoba-
czyć i docenić można dopiero 
w kinie. 

Wiesława Starska, scenograf, 
dekorator wnętrz, ale przede 
wszystkim kostiumograf poka-
zała na wystawie blisko 80 pro-
jektów, często z próbkami ma-
teriałów dającymi większe po-
jęcie nie tylko jak, ale i z czego 
został uszyty kostium. Są więc 
projekty do fi lmów Andrzeja 
Wajdy Panny z Wilka i Dan-
ton, do Jakuba kłamcy Petera 
Kassovitza oraz widowisk tele-
wizyjnych: Burza (reż. Andrzej 
Łapicki), Czarownice z Salem 
(reż. Zygmunt Hübner), Wu-
jaszek Wania (reż. Aleksander 
Bardini), Skandal w Hellbergu 
(reż. Jan Bratkowski). Każdy 
projekt podpisany jest nazwi-
skiem postaci, dla której po-
wstał. Dostajemy w ten sposób 
podwójną przyjemność ogląda-
nia projektów i „przymierzania” 
ich do zapamiętanej z fi lmu czy 
sztuki postaci. 

Zaprezentowanie fragmentu 
dorobku obojga artystów w Te-
atrze Nowym w Łodzi jest mi-
strzowską egzemplifi kacją, jak 
tworzy się przestrzeń fi lmowa, 
jak wiele szczegółów i detali 
składa się na obraz znany wy-
łącznie z ekranu. Pretekstem do 
zorganizowania wystawy stała 
się grana na tej scenie sztuka 
Michele Riml „Seks dla opor-
nych” w reżyserii Pawła Pitery, 
do której oboje artyści stworzyli 
scenografi ę i kostiumy. 

Mieczysław 
Kuźmicki

Niewielka wystawa, ale dużo do zobaczenia. 
Projekty scenografi czne Allana Starskiego oraz 
kostiumografi czne Wiesławy Starskiej do 
16 grudnia można oglądać w foyer Małej 
Sali Teatru Nowego w Łodzi. 

WYSTAWA PRAC WIESŁAWY I ALLANA STARSKICH

Wiesława i Allan Starscy 
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Trzeba umieć pode-
ptać w myśli wszys-
tko,  co zastane. 
Dopuścić zwątpie-

nie, zbadać, czy fałsz nie doty-
czy rzeczy najważniejszej, naj-
świętszej. Powiedzieć sobie: 
jeśli tak jest, to będę inny niż 
wszyscy. Przeciw wodzie. 
Przeciw owczemu pędowi. 
Samotny będę. Ale do prawdy 
dotrę”. Te słowa z powieści 
„Crimen” można uznać za 
motto życiowe Józefa Hena.

Józef Hen (Józef Henryk 
Cukier) urodził się 8 listopada 
1923 roku w Warszawie na 
Nowolipiu. Ukończył prywatne 
żydowskie gimnazjum męskie. 
Współpracował w latach szkol-
nych z założonym przez Janusza 
Korczaka „Małym Przeglądem”. 
We wrześniu 1939 miał rozpo-
cząć naukę w liceum. Wybu-
chła wojna, pierwsze tygodnie 
to bombardowanie miasta. Dwa 
miesiące później młody Hen 
przedostał się do Białegostoku, 
potem do Lwowa. Na portalu 
Culture.pl można przeczytać 
informację, że „w czasie wojny 
stracił ojca (zginął w obozie 
w Buchenwaldzie w 1945), brata 
Mojżesza (zesłany do łagru 
w Rybińsku, po 1944 zaginął bez 
wieści) i jedną z sióstr, Mirkę 
(zamordowaną przez Ukraiń-
ców pod Lwowem). Druga sio-
stra, Stella, przeżyła zesłanie do Fo
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przez wiele lat nie mógł wydać 
w PRL-u , zatrzymywała ją cen-
zura. Pisząc scenariusz, musiał 
zatem pozbyć się niektórych 
wątków swojej książki, jed-
nakże jeszcze raz okazało się, 
że cenzura bywa muzą metafory. 
Kutz potrafi ł zrealizować obraz 
trochę w kontrze do poetyki 
szkoły polskiej. Powstał sub-
telny dramat psychologiczny. 
Akcja dzieje się oczywiście tuż 
po wojnie; młody chłopak, ale 
już doświadczony życiowo, 
nazywany Bożkiem (zagrał go 
Henryk Boukołowski), szuka 
schronienia na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, chce rozpo-
cząć życie od nowa, nie chce 
już zabijać, nie chce walczyć; 
pragnie zapomnieć o tym, co 
było, chce kochać, pogodził się 
z samotnością. Wojna go jed-
nak „ściga”, kiedyś bowiem nie 
wykonał rozkazu. Teraz kole-
dzy z podziemia (dziś niektórzy 
określiliby ich „wyklęci”) wytro-
pili go. Uciekać czy pozostać? 
Zaryzykować dla siebie, żeby 
przezwyciężyć strach? Zaryzy-
kować dla miłości do kobiety? 
Wielkie dzieło ze znakomitymi 
rolami, oprócz Boukołowskiego 
w fi lmie zagrały trzy wspaniałe 
aktorki: Zofi a Marcinkowska, 
Barbara Krafftówna i Halina 
Mikołajska. 

Prawo i pięść Jerzego Hoff -
mana i Edwarda Skórzewskiego 
to trzeci obraz ze scenariuszem 
Hena, który przeszedł do histo-
rii polskiego kina. Zresztą to 
znowu adaptacja własnej powie-
ści, zatytułowanej „Toast”. Tym 
razem udany polski western. 
Jego akcja rozgrywa się po 
wojnie w mieście opuszczo-
nym przez niemieckich oby-
wateli. Mógłby to być Szcze-
cin, czy każde inne miasto na 
Ziemiach Zachodnich. Boha-
terem fi lmu jest Andrzej Kenig 
(Gustaw Holoubek), były wię-
zień obozu koncentracyjnego, 
który zostaje pełnomocnikiem 
rządu. Jego zadaniem jest zabez-
pieczać mienie przed rozgra-
bieniem przez ludzkie „hieny”. 
Obraz pozbawiony propagando-

HEN, CZYLI SCENARZYSTA
ARCYDZIEŁA
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JÓZEF HEN

Jakucji; matka przeszła przez 
getto warszawskie i obóz na 
Majdanku, pracując w fabryce 
amunicji w Skarżysku Kamien-
nej. Po wojnie, w 1957, matka 
Hena wraz z siostrą Stellą, jej 
mężem i córką wyjechali do 
Izraela i zamieszkali w kibucu 
w Tel Awiwie”. Józef pozostał 
w Polsce.

Nie dostał się do Armii 
Andersa, w 1944 roku wstą-
pił do Armii Berlinga. Wcze-
śniej w Samarkandzie poznał 
swoją przyszłą żonę, Irenę Lebe-
wal. Przeszedł szlak bojowy z 2 
Armią Wojska Polskiego. Po 

wojnie nigdy nie wstąpił do 
PZPR. Fascynujący życiorys, 
materiał na pasjonujący film 
o  losach ludzi wplątanych 
w piekło historii, upadających 
i zachowujących swą godność, 
zmuszonych do podejmowania 
wyborów moralnych w ekstre-
malnie trudnych warunkach 
życiowych. Józef Hen jest sce-

narzystą kilku wybitnych fil-
mów, które przeszły do historii 
polskiego kina. 

Debiut Kazimierza Kutza 
Krzyż walecznych to również 
początek przygody z kinem 
Józefa Hena. Co prawda wcze-

śniej napisał scenariusz do Ran-
cza Texas Wadima Berestow-
skiego, ale ta próba polskiego 
westernu, gdzie rolę prerii 
odgrywały rodzime Bieszczady, 
nie powiodła się. 

Krzyż walecznych to film 
wybitny, wyczuwa się w nim 
wrażliwość Hena. Znany kry-
tyk literacki Ryszard Matu-
szewski nazwał go „wirtuozem 
codzienności”, lirykiem i ironi-
stą zarazem. Kutz i Hen ode-
szli od romantycznej, heroicz-
nej wizji wojny. Bohaterami są 
zwykli ludzie z prowincji, którzy 
wpadli w tryby machiny wojen-
nej, niszczącej nie tylko fi zycz-
nie, ale jeszcze bardziej moral-
nie i duchowo. Gwoli ścisłości 
trzeba dodać, że scenarzysta 
Józef Hen dialogi do tego fi lmu 
napisał wspólnie z Bohdanem 
Czeszko. 

Drugi obraz zrealizowany 
z Kutzem okazał się arcydzie-
łem, do dziś zachwycającym. 
Krytycy pisali o Nikt nie woła, 
że to jeden „z najpiękniejszych 
plastycznie polskich filmów, 
łączący wystylizowane, czarno-
-białe zdjęcia ze stanem duszy 
pary młodych ludzi zupełnie 
zagubionych w nowej rzeczy-
wistości i księżycowym pejzażu 
miasteczka zaludnianego przy-
padkowymi mieszkańcami”.

Film został zrealizowany na 
podstawie powieści, której Hen 

wych naleciałości, które łatwo 
można znaleźć w fi lmach z tam-
tych czasów opowiadających 
o osiedlaniu się na „prastarych 
ziemiach piastowskich”. Hen ma 
doskonałe wyczucie dramatu 
dziejowego, którego doświad-
czają jego bohaterowie; pro-
wadzi ich losy konsekwentnie, 
bez sentymentalizmu. Surowość 
pisarza jest jednak pozorna, bo 
pod powłoką spokoju, chłodu 
i dystansu Keniga do rzeczy-

wistości kryje się emocja i roz-
czarowanie „nowym światem”, 
z którym główny bohater wiązał 
swoje nadzieje. 

Józef Hen napisał jeszcze kilka 
scenariuszy, np. do ciekawych 
filmów wojennych, jak Kwie-
cień Witolda Lesiewicza czy Don 
Gabriel Ewy i Czesława Petel-
skich, do uroczej komedii Janu-
sza Morgensterna Dwa żebra 
Adama czy serialu Życie Kamila 
Kuranta Grzegorza Warchoła 

na podstawie powieści Zbi-
gniewa Uniłowskiego. Najwy-
bitniejszym osiągnięciem seria-
lowym Hena były Królewskie 
sny w reżyserii również War-
choła. Osiem odcinków opowia-
dających o królu Władysławie 
Jagielle. Patrząc na dzisiejszą 
Koronę królów, widać, w jaką 
przepaść wpadła współczesna 
produkcja seriali historycznych. 
Gustaw Holoubek, który wystą-
pił w roli głównej, tak mówił 

o swojej pracy: „Scenariusz 
Józefa Hena o ostatnich latach 
panowania Jagiełły i ostatnim 
jego małżeństwie wydał mi się 
bardzo nęcący, rzecz bowiem 
została potraktowana nie tylko 
historycznie – choć faktom 
i realiom nie można nic zarzu-
cić – lecz bardziej po ludzku. 
Jagiełło przedstawiony jest jako 
człowiek obdarzony ogrom-
nym talentem politycznym, 
ujmujący, bogaty charaktero-

logicznie, o wielkiej inteligen-
cji, poczuciu humoru, chytro-
ści, a przede wszystkim jako 
człowiek z wyobraźnią, która 
pozwoliłaby zbudować dyna-
stię”. Serial trochę zapomniany, 
a przecież jeden z najlepszych 
w dziejach polskiej telewizji.

Józef Hen próbował także 
reżyserii, ale dość szybko 
wycofał się, chyba nie czuł się 
w tej roli najlepiej. Zrealizował 
w latach 60. ubiegłego wieku 

serial Perły i dukaty oraz jedną 
z nowel fi lmu Weekendy (wspól-
nie z Wadimem Berestowskim). 
I to wszystko.

Autor biografi i „Ja, Michał 
z Montaigne…” pozostanie na 
zawsze w historii polskiego 
kina jako scenarzysta fi lmów 
ważnych, a w przypadku Nikt 
nie woła jako scenarzysta arcy-
dzieła.

ks. Andrzej Luter

JUBILEUSZE

Wybitny pisarz, reportażysta, dramaturg, a dla świata kina 
i telewizji przede wszystkim scenarzysta i reżyser – Józef 
Hen – 8 listopada kończy 95 lat.
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Henryk Boukołowski i Zofi a Marcinkowska 
w fi lmie Nikt nie woła, reż. Kazimierz Kutz

Józef Hen 

Fo
t. 

Ku
ba

 K
ilja

n-
Ku
źn

ia
 Z

dj
ęć

/S
FP



Choć Waldemar Krzys-
tek urodził się w
Swobnicy w woje-
wództwie zachod-

niopomorskim, bardzo szybko 
przeniósł się z rodzicami do 
Legnicy. Dziś właśnie to mia-
sto wspomina jako miejsce, 
które ukształtowało jego toż-
samość. W wywiadzie dla por-
talu Dolnośląskość.pl opowiadał: 
„Wychowywałem się w domu, 
gdzie woda była »kalt« i »warm«. 
Pytałem mamę: co to znaczy? 
Słyszałem: woda zimna – gorąca. 
Ale dlaczego to jest napisane 
po niemiecku? Bo tu wszędzie 
mieszkali Niemcy. Taka odpo-
wiedź wywoływała zdziwie-
nie. (...) w Legnicy zaczęło się 
moje badanie przeszłości. Jako 
chłopcy chodziliśmy po ruinach 
spalonych domów, włamywa-
liśmy się do nienaruszonych 
wybuchami bunkrów”.

ROBIĄC SWOJE
Po zdanej w legnickim liceum 
maturze, Krzystek przeniósł 
się do Wrocławia, gdzie zro-
bił magisterium z fi lologii pol-
skiej. Swoją przyszłość wiązał 
jednak z kinem, w związku 
z czym podjął jeszcze studia na 
reżyserii Wydziału Radia i Tele-
wizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, które ukoń- Fo
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wojennego. Dzięki determina-
cji wielu osób, na czele z Jerzym 
Hoff manem – szefem Zespołu 
Filmowego „Zodiak” – udało 
się jednak doprowadzić do wej-
ścia obrazu na ekrany. W zawie-
szeniu okazało się wielkim suk-
cesem artystycznym i zostało 
zaprezentowane międzynaro-
dowej publiczności na festiwalu 
w Berlinie.

W następnym filmie, reali-
zowanym w warunkach chylą-
cego się ku upadkowi komuni-
zmu, Ostatnim promie, Krzystek 
nawiązał do wydarzeń stanu 
wojennego już w sposób bez-
pośredni. Pretekst przyniosła 
mu historia grupy Polaków, 
którzy – tuż przed 13 grud-
nia 1981 roku – wypływają 
w rejs do Hamburga z zamia-
rem pozostania w Niemczech 
na zawsze. Dobiegające z kraju 
wieści o politycznym kryzysie 
zmuszają jednak bohaterów do 
dokonania skomplikowanych 
wyborów etycznych. Realizu-
jąc właśnie taki – operujący sil-
nymi emocjami, prowokujący 
do wzruszeń – film, Krzystek 
dowiódł, że jako reżyser nie 
pozwoli się zaszufladkować. 
Po latach, w wywiadzie dla por-
talu Stopklatka.pl, wspominał: 
„Szczerze mówiąc, ja po każdym 
fi lmie dostaję jakąś specjaliza-

GAWĘDZIARZ Z MAŁEJ
MOSKWY
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WALDEMAR KRZYSTEK

czył w 1981 roku. Jak łatwo się 
domyślić, ówczesne niepokoje 
polityczne, zakończone wpro-
wadzeniem stanu wojennego, 
bynajmniej nie sprzyjały roz-
wojowi kariery początkującego 
reżysera. Rozwiązanie Zespołu 
Filmowego „Silesia” uniemożli-
wiło wówczas Krzystkowi reali-
zację pierwszego fi lmu – godzin-
nej Obrony Grenady, opartej na 
prozie Kazimierza Brandysa. 
Ostatecznie późniejszy twórca 
Małej Moskwy zadebiutował 

w 1984 roku za sprawą, czer-
piącego z estetyki kina grozy, 
Powinowactwa. Dziś sam twórca 
wspomina, że pracując na planie 
tego fi lmu „popełnił wszystkie 
radosne błędy młodości”. Dodat-
kowo opowieść została mocno 
okrojona przez cenzurę. Młody 
reżyser niespecjalnie przejął 
się całą sytuacją, gdyż praco-
wał już wówczas – wraz z żoną 
Małgorzatą Kopernik – nad 
scenariuszem pełnometrażo-
wego fi lmuW zawieszeniu. Jego 

realizacja była obarczona wyso-
kim ryzykiem. Komunistycz-
nych dygnitarzy rozdrażniła 
już sama tematyka – historia 
byłego ofi cera AK, który w 1949 
zostaje skazany na karę śmierci, 
ale zbiega z więzienia i ukrywa 
się w domu dawnej ukocha-
nej. Krzystkowi nie pomógł 
zapewne również fakt, że prze-
pełnione atmosferą izolacji i osa-
czenia dzieło interpretowano 
powszechnie jako komentarz do 
zakończonego niedawno stanu 

cję, podczas gdy następny obraz 
jest zawsze inny. Gdy zrobiłem 
W zawieszeniu, to się mówiło, 
że jestem specjalistą od »sta-
tycznego dramatu psychologicz-
nego, głęboko osadzonego we 
współczesnych realiach«. Później 
zrobiłem Ostatni prom, którego 
akcja rozgrywała się na otwar-
tym morzu i bohaterami byli 
reprezentanci różnych grup spo-
łecznych. Jeśli można coś gene-
ralizującego powiedzieć o moich 
fi lmach to to, że zawsze się sta-
ram, żeby działy się w jakimś 
konkretnym czasie i coś nowego, 
ważnego o każdym nowym eta-
pie historii opowiadały”.

ARTYSTA W KINIE 
GATUNKÓW
Zasadzie tej Krzystek pozo-
stał wierny także po przełomie 
ustrojowym. W zrealizowanych 
w 1992 roku Zwolnionych z życia 
opowiedział mocno osadzoną 
w polskich realiach i zarazem 
uniwersalną historię miłości 
dwojga outsiderów. Mieszanka 
ta przyniosła znakomite rezul-
taty, czego dowód stanowiły 
dwie nagrody przyznane fil-
mowi na prestiżowym festiwalu 
w San Sebastian. Polski twórca 
otrzymał wówczas Nagrodę Spe-
cjalną Jury, a Krystyna Janda, 
która współpracowała z reży-

serem już przy W zawieszeniu, 
została uhonorowana laurem 
dla najlepszej aktorki.

W kolejnych dziełach – Pol-
skiej śmierci i Nie ma zmiłuj 
– Krzystek na różne sposoby 
próbował uchwycić paradoksy 
transformacji ustrojowej. Oba 
tytuły przeszły bez większego 
echa, co doprowadziło do przy-
hamowania kariery reżysera, 
który na pewien czas poświęcił 
się realizacji seriali i spektakli 
teatralnych. O tym, że twórca 
W zawieszeniu bynajmniej nie 
powiedział jeszcze ostatniego 
słowa udowodniła jednak zre-
alizowana w 2008 roku Mała 
Moskwa. W osobistym fi lmie, 
którego akcja rozgrywa się w 
latach 60. w Legnicy, reżyser 
wskrzesił dla polskiego kina tra-
dycję melodramatu. Przy okazji 
wykazał się także instynktem 
w odkrywaniu młodych talen-
tów. Wybrana przez Krzystka 
do głównej roli kobiecej Swie-
tłana Chodczenkowa najpierw 
zachwyciła krytyków i widzów 
w Polsce, a od pewnego czasu 
coraz skuteczniej buduje swoją 
pozycję w Hollywood.

Wielki sukces Małej Moskwy 
ośmielił reżysera do dalszego 
flirtowania z kinem gatunko-
wym i udowadniania, że o trud-
nych momentach polskiej histo-

rii da się opowiadać bez patosu. 
Strategia ta znalazła swoje 
odzwierciedlenie w utrzymanych 
w konwencji komedii kryminal-
nej 80 milionach. Fabuła fi lmu 
odwołuje się do prawdziwych 
wydarzeń i opisuje brawurowe 
działania członków wrocławskiej 
„Solidarności”. Dzieło Krzystka 
do dziś zaskakuje świeżością, 
dzięki której walka z groźnym 
reżimem ma w nim posmak nie 
martyrologicznego poświęcenia, 
lecz pasjonującej, młodzieńczej 
przygody.

W 2014 roku reżyser zrealizo-
wał utrzymanego w konwencji 
thrillera, osadzonego w latach 
70. i ponownie wykorzystują-
cego plenery Legnicy, Fotografa. 
Nominowany do dwóch Orłów, 
uhonorowany nagrodą za najlep-
szą drugoplanową rolę kobiecą 
(Elena Babenko) na festiwalu 
w Gdyni fi lm zamyka dotych-
czasowy dorobek artystyczny 
twórcy Zwolnionych z życia. 
Warto mieć jednak nadzieję, że 
zbliżający się wielkimi krokami 
jubileusz natchnie reżysera do 
dalszej pracy. W polskim kinie 
wciąż bowiem za mało mamy 
twórców, którzy tak dobrze jak 
Krzystek potrafi liby zrozumieć 
potrzeby widza.

Piotr Czerkawski

JUBILEUSZE

Waldemar Krzystek to znany erudyta, a przede wszystkim 
jedyny w swoim rodzaju reżyser, którego fi lmy w gatunkowej 
konwencji poruszają głębsze tematy. 23 listopada laureat 
Złotych Lwów za Małą Moskwę ukończy 65 lat.
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Waldemar Krzystek 

Lesław Żurek i Swietłana 
Chodczenkowa w fi lmie Mała 
Moskwa, reż. Waldemar Krzystek 
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 est warszawianką, nie-
mal całe swe życie zwią-
zała ze stolicą, wyjeżdżając 
tylko na kilka lat do Łodzi, 
by studiować reżyserię 

w Szkole Filmowej. Podczas stu-
diów zaprzyjaźniła się z Anną 
Sokołowską, współpracując przy 
realizacji jej etiudy Wiosenny 
wieczór (1955), a następnie już 
przy profesjonalnych pełnych 
metrażach, jak – Wielka, więk-
sza i największa (1962) oraz 
Beata (1964). W kolejnym fi l-
mie Sokołowskiej – Julia, Anna, 
Genowefa… (1967) – pełniła 
już funkcję II reżysera. Podob-
nie jak w przypadku m.in. kul-
towego Rejsu (1970) Marka 
Piwowskiego, efektownej kome-
dii Stanisława Barei Nie ma róży 
bez ognia (1974) czy kontesta-
torskiej Wielkiej majówki (1981) 
Krzysztofa Rogulskiego.

Tuż po Wielkiej majówce 
samodzielnie stanęła za kamerą, 
przenosząc w fi lmie Uczennica 
(1981) na telewizyjny ekran 
książkę Stanisława Majewskiego 
„Anna Maria”, opartą na faktach 
opowieść o 16-letniej harcerce, 
delikatnej i kruchej, której przy-
szło dorastać w ciemnych cza-
sach niemieckiej okupacji. Przed 
wojną była uczennicą prestiżo-
wego stołecznego Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi, w czasie 
okupacji uczyła się na tajnych 
kompletach. Aresztowana tra-
fi ła na Pawiak, a następnie do 
Auschwitz… Niedbalska spo-
gląda na swą protagonistkę ze 
współczesnej perspektywy, czy-

Z DRUGIEGO SZEREGU
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LUDMIŁA NIEDBALSKA

niąc bohaterem fi lmu dzienni-
karza odtwarzającego losy Anny 
na podstawie jej pamiętnika.

Kolejny obraz  – Dzień 
czwarty (1984) – także oparty 
został na zapiskach pamiętni-
karskich („Dziennik powstańca” 
Zbigniewa Czajkowskiego-Dęb-
czyńskiego), wzbogaconych 
o relacje rodziny i przyjaciół 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Bo to przejmująca opo-
wieść o powstańczych losach 
tego znakomitego poety, któ-
rego przypadkowa kula dosię-
gnęła w tytułowym czwartym 
dniu… Końcowe zbliżenie twa-
rzy poety, w którego znakomicie 
wcielił się Krzysztof Pieczyń-
ski, i dobiegające zza kadru 

wersy „Pożegnania żałosnego 
strzelca”: „Zbyt jest trudno wró-
cić do was młodym, żywym, / 
zbyt jest trudno... / łatwo zostać 
bohaterem... / Jakie szczęście, że 
nie można tego dożyć, / kiedy 
pomnik ci wystawią, bohate-
rze, / i morderca na nagrobkach 
kwiaty złoży” – na długo pozo-
stają w pamięci widza. Jak fi na-
łowa scena z Kanału Andrzeja 
Wajdy, gdy wycieńczeni boha-
terowie dochodzą do kraty, za 
którą roztacza się widok na 
Wisłę, czy prolog serialu Janu-
sza Morgensterna Kolumbowie, 
w którym powstańczy bohate-
rowie grają w siatkówkę.

Powstanie Warszawskie 
odcisnęło ogromne piętno 

na twórczości Ludmiły Nie-
dbalskiej. Ostatnio, mimo 
podeszłego wieku, konsulto-
wała dokumenty Małgorzaty 
Bramy – Kazimierz Leski (2016) 
i Cudzoziemcy w Powstaniu 
Warszawskim (2017). „Już cał-
kiem dorosła poczułam się, gdy 
zaniosłam na pierwsze piętro 
biuletyn, a oni kazali mi oddać 
kartkę z meldunkiem »takiemu 
z wąsami, z pistoletem i w bia-
łym kołnierzyku«” – czytam 
w powstańczych wspomnie-
niach reżyserki. Miała wtedy 
11 lat… 23 listopada obchodzi 
swoje 85. urodziny. Wszystkiego 
najlepszego!

Jerzy Armata

JUBILEUSZE

Ludmiła Niedbalska współpracowała z wieloma wybitnymi 
reżyserami, rzadko znajdując czas, by tworzyć wyłącznie na 
swój rachunek. Jej skromny i przejmujący Dzień czwarty to 
jeden z najlepszych fi lmów o Powstaniu Warszawskim.

MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018

Ludmiła Niedbalska

Fo
t. 

SF
P

J

ŁUKASZ WYLĘŻAŁEK

Ze zdziwieniem wraca 
się po latach do pew-
ny c h  f i l m ów,  b o 
okazują się czymś 

zupełnie innym niż to, co zapa-
miętaliśmy. Balanga z 1993 roku 
autorstwa Łukasza Wylężałka 
jest opowieścią głośną, wręcz 
nasączoną punkową energią 
i zapewne w chwili premiery 
uznaną za kino młodzieżowe. 
A oglądana dzisiaj? Twórcy lite-
ratury gatunkowej albo kina 
społecznie zaangażowanego 
mogą dostrzec w tym obraz 
Polski niegotowej na transfor-
mację, swoistą inspirację do kre-
ślenia równie ociekających mro-
kiem światów jak chociażby tych 
spod ręki Wojciecha Smarzow-
skiego. Jeden z ówczesnych kry-
tyków napisał, że Wylężałkowi 
udało się stworzyć polskie Twin 
Peaks, społeczność zamkniętą 
i pogrążoną w swojej szpeto-
cie. Coś w tym jest, bo reżyser 
sam o sobie mówi – obserwator 
paradoksów.

Urodził się w 1953 w Często-
chowie, w której mieszka do dzi-
siaj. W 1987 ukończył Wydział 
Reżyserii na PWSFTviT w Łodzi 
i od tego czasu teatr oraz kine-
matografi a przeplatają się w jego 
życiu zawodowym. Od początku 
interesowała go prowincja, blo-
kowiska i ludzie przyklejeni do 
miejsc, które wysysają z nich to, 
co ludzkie. W studenckich etiu-
dach Miasteczko oraz W środku 
Polski, na końcu świata opo-
wiedział o  zaściankowości 
oraz ludziach wypychających 
ze swojego kręgu tych, którzy 
mogą przysłużyć się społecz-

ności, np. mogącą coś zmie-
nić w okolicy nauczycielkę. 
Te dokumenty przyniosły mu 
nagrody w Gdańsku, Chicago 
czy Lipsku.

Balanga, czyli pierwszy fabu-
larny pełny metraż i całkowi-
cie autorski fi lm Wylężałka, jest 
przedłużeniem fascynacji bloko-
wiskami czy zachwaszczonymi 
parkami, a jednocześnie siarczy-
stym policzkiem wymierzonym 
w opieszałość ludzi, którym nie 
zależy na zmianach. Wolą, aby 
rozwiązanie zagadki tajemni-
czej śmierci jednego z nauczy-

cieli zostało przysypane liśćmi. 
Dzięki Balandze Wylężałek 
otrzymał nagrodę za najlepszy 
debiut 18. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Kolejne produkcje to Darmo-
zjad polski (1997) oraz O dwóch 
takich, co nic nie ukradli (1999). 
Bohaterem pierwszego filmu 
utrzymanego w  konwencji 
mockumentary, czyli fabula-
ryzowanego dokumentu, jest 
człowiek cierpiący na „paraliż 
telewizyjny” – jedyne, na co go 
stać, to powolne intelektualne 
samobójstwo przed telewizo-

rem. W tym „pudle” wiecznej 
kakofonii ścierają się ze sobą 
wszystkie grzeszki transfor-
macyjnej Polski. Konkluzja 
opowieści jest druzgocąca dla 
widza: wszystko, co najlepsze 
było wczoraj, a jutro będzie 
dokładnie tak jak dziś, tylko 
nieco gorsze. O dwóch takich, 
co nic nie ukradli jest nato-
miast fi lmem napisanym wespół 
z polskim prozaikiem, Paw-
łem Huelle. Powolna narracja 
pochyla się nad tymi, których 
życie pogrążyło w egzysten-
cjalnym śnie. Nawet romanse 
wydają się tutaj niczym innym 
jak „kolejnym nudnym dniem”. 
Obie te historie łączy ponadto 
klucz interpretacyjny, który 
ukryty jest w nazwach miej-
scowości – w pierwszym przy-
padku są to Chandry, a w dru-
gim Cierpie.

Łukasz Wylężałek współpra-
cował również przy tworzeniu 
wielu seriali, jak np. Policjan-
tów, ale najpełniej oddychał, 
tworząc spektakle, głównie dla 
Teatru Telewizji. Wiele z nich na 
podstawie własnego scenariu-
sza, jak Intruz, Brat Elvisa, Auto-
strada czy w tym roku Alibi. Za 
spektakl na podstawie powieści 
Kena Keseya „Lot nad kukuł-
czym gniazdem”, wystawiony 
w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie, otrzymał 
w 1997 Złotą Maskę. Również 
w tej historii przedstawiony jest 
ulubiony bohater Wylężałka – 
trochę kafk owski, a trochę pod-
dający się otoczeniu.

Jakub Koisz

Interesują go klimaty prowincji, zaścianka i ludzi uwikłanych 
w te mikroświaty. Łukasz Wylężałek, ceniony reżyser kinowy 
i telewizyjny, 7 listopada kończy 65 lat.

Łukasz Wylężałek
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dali Michał Englert i Mateusz Wichłacz, za 
montaż Milenia Fiedler. Akcja obrazu roz-
grywa się w zapomnianej przez Boga wio-
sce na Ukrainie, gdzie zbuntowana dziew-
czyna walczy o realizację swoich marzeń. 

Sztangista Dimy Sobczuka, wyproduko-
wany przez Studio Munka-SFP, otrzymał 
Grand Prix w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych. Opowiada o sportowcu pod-
noszącym ciężary. Jego codzienność oparta 
jest na treningach i rywalizacji. Stawiane 
przez otoczenie oczekiwania doprowadzają 
do licznych napięć. Kolejna produkcja Stu-
dia Munka-SFP – Chłopcy z motylkami 
w reżyserii Marcina Filipowicza – otrzymała 
natomiast w tym konkursie Wyróżnienie.

Nieodłącznym elementem festiwalu są 
również wydarzenia branżowe odbywające 
się pod szyldem Warsaw Industry Days 
(dawne CentEast). W programie targów 
znalazły się m.in. prezentacje wybranych 
polskich tytułów na etapie produkcji, 
pokazy najnowszych filmów rodzimych 
czy warsztaty dla młodych filmowców 
i dziennikarzy. 

Organizowane od 2000 roku Pokazy War-
szawskie prezentują zagranicznym agen-
tom sprzedaży, dystrybutorom i selekcjo-
nerom festiwalowym najnowsze polskie 
obrazy, również koprodukcje, które mają 
międzynarodowy potencjał. W tym roku 

Myślę, że festiwale generalnie 
dzielą się na dwa rodzaje: 
te, które wskazują drogę 
i te, które naśladują inne. 

Myślę, że w tym roku Warszawski Festi-
wal Filmowy przechodzi do tej pierwszej 
kategorii – powiedział Stefan Laudyn, 
dyrektor WFF. 

Zwycięzcą festiwalu w Konkursie Mię-
dzynarodowym została albańska produk-
cja Delegacja Bujara Alimaniego. Laureat 
Grand Prix to rozgrywająca się w 1990 roku 
w Albanii opowieść o próbie wdrożenia 
rządowych reform po okresie komunizmu. 
Z kolei nagrodę dla najlepszego reżysera 
otrzymała Anca Damian za Moon Hotel 
Kabul. W Konkursie 1-2 triumfował Nikos 
Labôta, reżyser fi lmu Jej praca – o drodze 
do emancypacji 37-letniej niepiśmiennej 
gospodyni domowej. Obraz przybliżający 
mechanizmy uzależnienia od hazardu 
poprzez historię fi ńskiej księgowej – Tacy 
po prostu jesteśmy Johana Karrento – zwy-
ciężył w Konkursie Dokumentalnym.

7 uczuć Marka Koterskiego i Eter Krzysz-
tofa Zanussiego reprezentowały Polskę 
w Konkursie Międzynarodowym. Wśród 
zwycięzców festiwalu triumfowały obrazy 
o tematyce społeczno-politycznej, więc 
niestety żadna z polskich produkcji nie 
zdobyła uznania jury. Reżyser Dnia świra 
wraca do dzieciństwa Adasia Miauczyń-
skiego. Udowadnia, że problemy dorosłych 
mają swoje podłoże w nieprzepracowanych 
zdarzeniach z najmłodszych lat. Natomiast 
Krzysztof Zanussi w Eterze toczy rozwa-
żania z pogranicza nauki i wiary. Nawią-
zując do mitu o Fauście, zadaje pytanie 
o dobro i zło w świecie pozbawionym dro-
gowskazów. 

W Międzynarodowym Konkursie Doku-
mentalnym znalazły się dwa intrygujące 

uczestnicy obejrzeli m.in. Kler, 7 uczuć, 
Eter oraz zestaw krótkich metraży (m.in. 
wspomniane wcześniej produkcje ze Studia 
Munka – Chłopcy z motylkami i Sztangista 
oraz Bliscy Zofi i Kowalewskiej, reżyserki 
nagradzanych Więzi).

Jednym z najważniejszych elemen-
tów wydarzenia jest Works-In-Progress, 
czyli prezentacja projektów polskich fi l-
mów na etapie produkcji, w tym kopro-
dukcji z Polską. Do selekcji kwalifikują 
się pełnometrażowe fi lmy fabularne lub 
dokumentalne w zaawansowanym okre-
sie zdjęciowym lub w postprodukcji, nie-
prezentowane wcześniej na innych targach 
lub festiwalach. Prezentacje wspomagają 
projekty z Europy Środkowo-Wschodniej, 
które szukają koproducenta lub dystrybu-
tora. W tym roku zostało przedstawionych 
sześć projektów. Zdecydowanie jednym 
z najciekawszych był powstający już wiele 
lat Ja teraz kłamię Pawła Borowskiego. To 
metafi zyczny thriller, którego akcja roz-
grywa się w retro-futurystycznym świe-
cie. Zobaczymy w nim plejadę polskich 
gwiazd, m.in. Agatę Buzek, Maję Osta-
szewską, Joannę Kulig, Jacka Poniedziałka, 
Roberta Więckiewicza, Janusza Chabiora, 
Mariana Dziędziela czy Adama Worono-
wicza. Zdjęcia do fi lmu zrealizował Arka-
diusz Tomiak, a fenomenalną dystopijną 

zastanawia się nad wizerunkiem współcze-
snego kibica. Siada na trybunach Ruchu 
Chorzów, którego fanem był od dziecka. 
Obserwuje grupy kibicowskie, wychodząc 
poza zamknięte środowisko chuliganów. 
Oddaje głos mężczyznom i kobietom w róż-
nym wieku oraz o odmiennym statusie 
społecznym. Przez ekran przenika miłość 
płynąca z serc kibiców bezgranicznie odda-
nych klubowi. Reżyser zbliżył się do kolej-
nych pokoleń fanatyków Ruchu Chorzów, 
realizując uniwersalny fi lm, który zrozu-
mieją również miłośnicy Legii Warszawa 
i Wisły Kraków. 

W sekcji Odkrycia pokazano ukraińsko-
-polsko-macedońską koprodukcję reżyserki 
i scenarzystki Marysi Nikitiuk Kiedy padają 
drzewa. Producentami fi lmu ze strony pol-
skiej są Dariusz Jabłoński, Izabela Wójcik 
i Violetta Kamińska, za zdjęcia odpowia-

scenografi ę przygotowała Daria Dwornik. 
Obraz produkuje Opus Film. 

Drugim interesującym polskim projek-
tem zaprezentowanym uczestnikom były 
Legiony Dariusza Gajewskiego. Wysokobu-
dżetowa (28 mln złotych), epicka produk-
cja z elementami melodramatu opowiada 
historię Legionów Polskich, formacji utwo-
rzonej przez Józefa Piłsudskiego. „Opowieść 
skupia się na bojowym czynie Legionów 
Polskich z lat 1914-1916, czyli od wymar-
szu z Oleandrów aż po bitwę pod Kostiuch-
nówką” – mówił producent fi lmu Maciej 
Pawlicki. „Pokażemy najpiękniejsze i naj-
bardziej dramatyczne karty epopei legio-
nowej, łącznie ze słynną szarżą ułanów 
pod Rokitną, która będzie jedną z najbar-
dziej spektakularnych sekwencji fi lmu” – 
dodał. W roli marszałka zobaczymy Jana 
Frycza. Obraz ma trafi ć do polskich kin 
w 2019 roku.

Festiwalowy repertuar był jak zwykle 
bardzo zróżnicowany, pełen obrazów uni-
wersalnych, poruszających najbardziej draż-
liwe tematy współczesnej rzeczywistości. 
Zmieniający się świat, konfl ikty polityczne 
i społeczne znalazły swoje odzwierciedle-
nie w fi lmach prezentowanych na 34. WFF. 

Albert Kiciński, Marcin 
Radomski

tytuły – Graniczne cięcie Igora Chojny i Nie-
bieskie Chachary Cezarego Grzesiuka. Gra-
niczne cięcie Chojny to portret dwóch kobiet 
z ostrymi nożyczkami w ręku – doświadczo-
nej Haliny i początkującej Andżeli. W Osi-
nowie Dolnym, gdzie prowadzą jeden z 43 
zakładów fryzjerskich mieszka 200 osób. Ze 
względu na przygraniczne położenie miej-
scowości w salonie przeważają niemieccy 
klienci. Emeryci opowiadają o czasach mło-
dości, dzielą się rozterkami i mierzą ze ste-
reotypami. Zgryźliwa i ironiczna Halina 
próbuje przekazać „mądrości” życiowe 
Andżeli. Rytm narracji i jednocześnie 
życia Osinowa wyznaczają wygłaszane 
przez megafon hasła promocyjne zakła-
dów fryzjerskich. Dokument Chojny to 
zbiór anegdot oddających atmosferę dusz-
nej, małomiasteczkowej egzystencji. Z kolei 
Cezary Grzesiuk w Niebieskich Chacharach 

Laureaci 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego
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NA ŚWIECIE BEZ ZMIAN
Podczas tegorocznego, 34. WFF widzowie mogli 
wybierać projekcje z programu złożonego ze 110 fi lmów 
pełnometrażowych oraz 80 krótko- i średniometrażowych 
z aż 61 krajów.
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Delegacja, reż. Bujar Alimani 
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było powiązanie biznesu z fi lmem. Tomasz 
Żygo ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty 
opowiadał o dystrybucji tytułów artystycz-
nych. Michał Broniszewski z Akson Dystry-
bucja przedstawiał model studia produku-
jącego i dystrybuującego fi lmy artystyczne. 
Anna Wróblewska nakreśliła powiązania 
sektora biznesowego z festiwalami fi lmo-
wymi, zaś Monika Głowacka z Łódź Film 
Commission rozważała, jakie są możli-
wości wsparcia produkcji fi lmowej przez 
instytucję kultury.

Sercem tego festiwalu są warsztaty i roz-
mowy, o bardzo zróżnicowanej tematyce. 
„Festiwal Kamera Akcja równie dobrze 
mógłby nosić nazwę Festiwal Dyskusji 
Filmowej” – mówi Malwina Czajka, orga-
nizatorka. – „Panele dyskusyjne to nasz 
znak rozpoznawczy. Poza debatami pro-
ponujemy widzom warsztaty, spotkania 
z gośćmi z branży czy Q&A z twórcami”. 

Rozmawiano zatem o przemocy w kinie 
i dyskryminacji w branży kinowej; współ-
czesnej kinofi lii i relacjach krytyków z akto-
rami; radzono, jak stworzyć dobry wide-
oesej i jaki powinien być idealny producent 
kreatywny. Poruszono także kwestię języka 

 

Świetnie sprawdził się pomysł orga-
nizacji festiwalu w przestrzeniach 
Szkoły Filmowej (a także w Muzeum 
Kinematografii). Teoria mierzyła 

się, a właściwie mieszała z praktyką. Dla 
wielu uczestników festiwalu była to pierwsza 
okazja do przekroczenia murów 
legendarnej uczelni. Podczas 
gali otwarcia rektor Szkoły, prof. 
Mariusz Grzegorzek trafnie życzył 
wszystkim obecnym: „żebyśmy 
mieli wspaniałą, mądrą krytykę, 
która jest dla nas prawdziwym 
partnerem. Która czasami wyciąga 
nas z takiego średniego poziomu 
37,1. Taka temperatura, mniej wię-
cej, moim zdaniem, jako prze-
ciętna panuje w polskim kinie. 
Kopcie nas w  tyłek, bądźcie 
mądrzy, ale nie wymądrzajcie 
się, no i też bądźcie, błagam, dla 
nas dobrzy. Nie tylko na wiosnę”.

Prof. Piotr Sitarski, przedsta-
wiciel Uniwersytetu Łódzkiego, 
partnera festiwalu od jego pierw-
szej edycji, z dumą mówił o rosną-
cej z roku na rok randze imprezy 
i dumie z wychowanków – fi lmo-
znawców, którzy dziś festiwal two-
rzą i w nim uczestniczą.

Podczas uroczystości wręczono 
nagrody dla laureatów konkursu 
„Krytyk pisze”. Dwa osobne składy 
jury, złożone z krytyków i twór-
ców, nagrodziły Łukasza Kiełpiń-
skiego, autora tekstu „Transforma-
cja Wieży Babel. Recenzja fi lmu Zjednoczone 
stany miłości” oraz Mateusza Rosickiego za 
artykuł „Każdy jest uchodźcą. O fi lmie Po 
tamtej stronie”. Barbara Trojanowska zdobyła 
wyróżnienie za recenzję fi lmu Monument.

fi lmu w kontekście współczesnych techno-
logii. Zorganizowano spotkanie z książką 
„(Nie)widzialne kobiety kina” pod redakcją 
Moniki Talarczyk i Małgorzaty Radkiewicz. 

Ceremonia zamknięcia festiwalu przy-
niosła rozstrzygnięcie Konkursu Etiud 
i Animacji. O nagrody walczyło 8 fi lmów. 
Najlepszą etiudą został obraz Jest naprawdę 
ekstra w reżyserii Katarzyny Warzechy. 
Doceniono go za wiarygodny portret skom-
plikowania życia oraz umiejętne prowa-
dzenie aktorów. Tytułem najlepszej ani-
macji uhonorowano III w reżyserii Marty 
Pajek za poruszające i sensualne przedsta-
wienie destrukcyjnej potrzeby bliskości. 
Wyróżniono dwa fi lmy: Nie masz dystansu 
Kariny Paciorkowskiej oraz Kwadraturę 
koła Karoliny Specht.

„To była najlepsza i rekordowa edycja 
festiwalu!” – w emocjach ostatniego dnia 
imprezę podsumowywał organizator, Prze-
mek Glajzner. – „Od pierwszego dnia na 
salach było gorąco. Dyskusje o przemocy 
w kinie, współczesnym kinofi lu, produ-
cencie kreatywnym i języku fi lmowym. 
Wszystkie pomimo olbrzymiej rozpięto-
ści tematycznej zgromadziły sale pełne 

faworyt Berlinale zrealizowany przez 
Ursulę Meier, Dzika grusza, prezentowana 
w Konkursie Głównym MFF w Cannes, 
której autorem jest „turecki Czechow” Nuri 
Bilge Ceylan. Na festiwalu Kamera Akcja 
zostały pokazane dwa kolejne fi lmy nagro-

dzone w Cannes: koreańskie Pło-
mienie w reżyserii Chang-donga 
Lee oraz głośna Sofia Meryem 
Benm’Barek-Aloisi. Duże emocje 
wywołały projekcje Monumentu 
Jagody Szelc oraz obrazu Climax, 
szalonego, psychodelicznego pro-
jektu Gaspara Noé. 

Smaczkiem łódzkiego festi-
walu są projekcje z cyklu VHS 
Hell. W tym roku szczęśliwcy, 
którym udało się zdobyć miejsce 
na sali projekcyjnej, mogli zoba-
czyć, oczywiście z kasety wideo 
i z udziałem lektora czytającego 
listę dialogową, indonezyjski hit 
lat 80., Th e Stabilizer.

Wydarzeniem sekcji Głos Kry-
tyków był pokaz debiutanckiego 
dokumentu Kuby Mikurdy Love 
Express. Przypadek Waleriana 
Borowczyka. Po seansie odbyło 
się spotkanie z reżyserem, który 
zaprezentował kilka fragmentów 
materiałów fi lmowych odrzuco-
nych podczas montażu. W roku 
95. urodzin Borowczyka obraz 
Kuby Mikurdy przywraca pamięć 
o zapomnianym mistrzu pol-
skiego kina i przyczynia się do 

mody na jego dzieła zrealizowane w Euro-
pie Zachodniej w latach 60. i 70. 

Nowością 9. edycji FKSFKA były 
15-minutowe „Power speeche” specjalistów 
z branży, których motywem przewodnim 

uczestników. Po raz pierwszy jeszcze 
przed rozpoczęciem wydarzenia karnety 
zostały kompletnie wyprzedane. W rezul-
tacie łódzką Szkołę Filmową odwiedziło 
ponad 13 tys. widzów. Zaprezentowaliśmy 
80 fi lmów, ponad 50 pełnometrażowych – 
połowę z nich publiczność zobaczyła 
po raz pierwszy. Co najmniej kilka bar-
dzo atrakcyjnych propozycji w każdym 
bloku godzinowym stawiało uczestni-
ków przed trudnymi, ale przyjemnymi 
wyborami. Po raz kolejny widzowie mogli 
poczuć się partnerami w dyskusji dla czo-
łowych ekspertów. W tym roku na festiwa-
lowych korytarzach można było spotkać 
m.in. Agnieszkę Holland, Grażynę Tor-
bicką, Urszulę Antoniak czy Thomasa 
Elsaessera. Goście zwracali uwagę, 
że o festiwalu jest głośno w całej Polsce. 
Nie zabrakło wydarzeń nowych i unikal-
nych, takich jak »Power speeche« czy spe-
cjalna strefa dyskusji Rozmowa Akcja. 
Teraz wszyscy kładziemy się spać, a jutro, 
no może pojutrze, ruszamy z przygotowa-
niami do 10. edycji”. 

Anna Michalska

Wieczór zakończyła przedpremierowa 
projekcja Córki trenera Łukasza Grzegorzka. 
Seans zapowiedzieli twórcy – reżyser, pro-
ducentka Natalia Grzegorzek oraz aktorka – 
Karolina Bruchnicka. To był pierwszy z 16 
festiwalowych pokazów przedpremierowych. 

Wielkim powodzeniem publiczności cie-
szyły się m.in. Hearts Beat Loud, muzyczny 
fi lm Bretta Haleya, Jeszcze nie koniec nagro-
dzony w Wenecji obraz Xaviera Legranda, 
Shock Waves – Diary of My Mind głośny 

Gala zamknięcia 
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CZAS KRYTYKÓW
Na 9. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi 
(18-21 października) znalazło się ponad 80 fi lmów w 8 sekcjach 
tematycznych, a z publicznością spotkało się niemal 60 gości, 
ekspertów i twórców. 
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waną przez biorącą udział w ogólnopol-
skim głosowaniu publiczność w 21 mia-
stach Polski. 

O tym, że festiwal się rozrasta, nabiera 
większego znaczenia i rozmachu, oraz, że 
zaczyna funkcjonować nie tylko w świado-
mości rodziców (i dzieci) świadczy obec-
ność międzynarodowego jury ECFA – 
European Children’s Film Association. 
Po raz pierwszy jurorzy zrzeszeni w tym 
stowarzyszeniu wręczali swoją nagrodę – 
docenili serbsko-macedońską koproduk-
cję Łowcy czarownic w reżyserii Raška 
Miljkovića. W ogóle warto zaznaczyć, że 
Kino Dzieci dawało szansę zobaczenia fi l-
mów z różnych, często odległych zakątków 
świata: Supa Modo to produkcja niemiec-
ko-kenijska, doskonała animacja Mirai 
pochodziła z Japonii, przejmująca Liy-
ana powstała w kooperacji Stanów Zjed-
noczonych, Kataru i Suazi, zaś Blanka to 
koprodukcja fi lipińsko-japońsko-włoska. 
Dopełnieniem tych międzynarodowych 
fi lmów była sekcja Namaste – Kino Indii, 
w której pokazano świetne Gattu i Ulgę. 

Nagrody są bez wątpienia ważne dla 
twórców, a co było istotne dla dzieci? 
Postanowiłam je spytać podczas jednego 
z pokazów. 8-letniej Sylwii najbardziej 
podobały się krótkometrażówki: były 
różne, krótkie i zazwyczaj śmieszne. 6-letni 
Michał był na czterech pełnometrażowych 
fabułach – wszystkie opowiadały o rela-
cjach pomiędzy człowiekiem a zwierzę-
tami. Rodzice chłopca przyznali, że planują 

Festiwal Filmowy Kino Dzieci 
odbył się po raz piąty w dniach 
22-30 września w  22 kinach 
w całej Polsce. Ja mogę się odnieść 

przede wszystkim do warszawskiej edy-
cji, która zagościła w dwóch stołecznych 
kinach: Praha i Muranów. W obu z nich 
były tłumy. Przeważały mamy 
z dziećmi, ale nierzadko przy-
chodziły całe rodziny, a nawet 
dziadkowie z wnukami. Moją ulu-
bioną familię spotykałam trzy razy 
w kinie Praha, byli to dziadko-
wie z Grochowa z grupą małolet-
nich kinomanów: trojgiem wnu-
cząt własnych i dwojgiem dzieci 
zaprzyjaźnionej rodziny. Widać 
było, że kino może spełniać rolę 
integracyjną – od wczesnego 
dzieciństwa, jak i do późnej sta-
rości – i w niektórych wypadkach 
dosłownie tak było. 

Wiele osób, słysząc o festiwalu 
ukierunkowanym na dzieci, try-
wializuje takie wydarzenie. Naj-
ogólniej mówiąc – dorośli nie 
doceniają kina, które powstaje 
z myślą o młodych odbiorcach, 
bo sami nie mają narzędzi do 
odbioru, a  później rozmowy 
z dziećmi o tym, co zobaczyły. 
Boją się poruszania tematów nie 
tylko trudnych, także tych pro-
stych, najprostszych. Kino Dzieci 
nie boi się stawiania pytań i kie-

zakup psa; po jednym z seansów Michał 
zaproponował, by zaadoptowali jakiegoś ze 
schroniska. Dorośli zwrócili uwagę na edu-
kacyjną rolę zaprezentowanych produkcji. 
Z kolei 9-letnia Gaja opowiedziała mi, że 
podczas całego tygodnia festiwalu wybie-
rała wyłącznie fi lmy, które już w tytule 
sugerowały opowieść... o dziewczynach. 
„Miałam w czym wybierać” – wspomi-
nała. Wyliczyła jednym tchem najciekaw-
sze tytuły: Superagentka, Blanka, Przygoda 
Nelly, Wielka wyprawa Molly i Sekret Ele-
onory. Skwitowała wszystko stwierdze-
niem, że zamierza zostać w przyszłości 
superagentką. I oby jej plan się powiódł, 
bardzo jej kibicuję.

Moja prawie 3-letnia córka wytrzy-
mała na wszystkich blokach krótkiego 
metrażu. Piszę „wytrzymała”, bo w przy-
padku niespełna trzylatki – nawet jak fi lm 
jest świetny – nie jest to wcale takie oczy-
wiste. Tutaj rzeczywiście selekcja była bar-
dzo dobra, i choć obrazy miały wskaza-
nie od lat 4, na tych seansach, właśnie ze 
względu na fi lmowy metraż, licznie poja-
wiały się nawet młodsze dzieci. 

Dodatkową atrakcją festiwalu były spo-
tkania pozafilmowe. Nie było ich zbyt 
wiele, organizatorzy zdecydowanie posta-
wili na jakość i różnorodność: jednego 
dnia warsztat jogi, kolejnego „Ostry dyżur 
literacki”, podczas którego przepisywano 
na receptę książki poprawiające nastrój. 
Sporo seansów przyciągnęło widzów moż-
liwością spotkania i rozmowy z twórcami. 

troska i zaniepokojenie, że mogli dopu-
ścić do czegoś niewłaściwego. Ze zwrotem 
biletów w kasie nie było problemu. Zespół 
festiwalu mocno mi zaimponował, bo na 
tym wydaje mi się powinna polegać świa-
doma organizacja eventów dla dzieci: nie 
tylko rodzic ponosi odpowiedzialność za 

pewien wybór, także organizator 
nie uchyla się od niej. 

Łącznie pokazano ponad 130 
tytułów, w tym osiem w Konkur-
sie Głównym (pełnometrażowe 
aktorskie fabuły i animacje). W tej 
sekcji najlepszy fi lm wskazywali 
dziennikarze i był nim Supa Modo 
w reżyserii Likariona Wainainy. 
Jury postanowiło przyznać także 
jedno wyróżnienie – obrazowi 
Jestem William Jonasa Elmera.

Z kolei w Konkursie Filmowych 
Odkryć zaprezentowano siedem 
tytułów – to tutaj trafi ły propo-
zycje o szczególnej wartości arty-
stycznej – spośród których uho-
norowano obraz Liyana Aarona 
i Amandy Kopp. A Jury Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych, wręcza-
jące swoje nagrody po raz drugi na 
festiwalu, uhonorowało produkcję 
Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai. Pierwsza tajemnica w reży-
serii Josephine Bornebusch. Film 
ten otrzymał również szczegól-
nie ważną, jeśli nie najważniejszą 
nagrodę: Kwiat Paproci, przyzna-

Według mnie dwa punkty programu były 
naprawdę bezcenne: wykład Agnieszki 
Stein dla rodziców, edukatorów i nauczy-
cieli o tym, jak rozbudzać i podtrzymy-
wać ciekawość w uczniach, oraz warsztaty 
dla rodziców prowadzone przez Spotlight 
Kids zatytułowane „Kto się boi sztuki?”. 
Właśnie podczas tego spotkania można 
było przekonać się – i posłuchać – że to 
nie w dzieciach leży strach, a w ich opie-
kunach. W młodych odbiorcach nie ma 
obaw nawet względem tego, że czegoś nie 
zrozumieją lub źle ocenią – to najczęściej 
szkoła wpaja lęk, że coś zostanie niewła-
ściwie zinterpretowane czy odczytane. 
Przekazujemy później własne zahamo-
wania kolejnym pokoleniom. 

Podczas festiwalu Kino Dzieci odbyło 
się też branżowe wydarzenie: Warsaw Kids 
Film Forum – międzynarodowe forum 
pitchingowe projektów fi lmów i seriali dla 
młodej widowni, które zgromadziło pra-
wie 300 reprezentantów polskiej i euro-
pejskiej branży. Ostatecznie z nadesłanych 
na giełdę scenariuszy oraz na pitching 
propozycji wyłoniono 34 projekty z 11 
krajów. To również świadczy o rosnącej 
pozycji Kina Dzieci, budowaniu marki 
wśród profesjonalistów. Oby tak dalej – 
takie wydarzenia umacniają więź między 
twórcami a dziećmi, ale przede wszystkim 
zaznajamiają autorów z potrzebami naj-
młodszych kinomanów.

Anna Serdiukow

ruje je w stronę maluchów w różnym 
wieku. Sprawdziłam w katalogu, każdy 
fi lm był opisany z rekomendacją wiekową 
dla grupy odbiorczej – z kolei dwa razy 
przed seansem bileterka nie wpuściła zbyt 
małego dziecka na seans. Reakcja rodzi-
ców? Pełna zgoda, zrozumienie, wręcz 

Supa Modo,
reż. Likarion Wainaina
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FESTIWAL PRZYSZŁYCH 
SUPERAGENTEK
Jakimi kryteriami mierzyć sukces festiwalu fi lmowego 
skierowanego do dzieci? Jak ocenić program? Jak sprawdzić, czy 
selekcja była odpowiednia dla wieku widza? Pytania można 
mnożyć, ale najlepiej po prostu spytać młodego kinomana o opinię. 

Fo
t. 

M
at

er
ia
ły

 p
ra

so
w

e/
St

ow
ar

zy
sz

en
ie

 N
ow

e 
Ho

ry
zo

nt
y



MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 201822 23

FESTIWALE  W POLSCE

Tak jest choćby z fi lmem otwarcia 
festiwalu – dokumentem Jeszcze 
dzień życia w reżyserii Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente. 

Pokazywana w tym roku w Cannes najwyż-
szej próby animacja to mieszanka fabuły, 
dokumentu i Walca z Baszirem, do którego 
każdorazowo jest porównywana. Ekra-
nizacja książki Ryszarda Kapuścińskiego 
pod tym samym tytułem, skupiająca się 
na wojnie domowej w Angoli, pozwala na 
zajrzenie nie tylko w środek południowo-
afrykańskiego konfl iktu, ale też Polski lat 
70. i biografi i cesarza reportażu. 

Rozmaite oblicza współczesnego doku-
 mentu wyraźnie zaprezentował widzom 
również Konkurs Główny. Rekordowa 
w tym roku liczba zgłoszeń, która prze-
kroczyła 800 tytułów, złożyła się na listę 
29 fi lmów z 15 krajów, w tym mocne (co 
widać po werdykcie) 12 obrazów z Polski. 
Twórcy przeróżnymi środkami wyrazu 
podejmowali grę z gatunkiem, wykraczali 
poza jego ramy, by w pędzącym, narcy-
stycznym świecie, chociaż na chwilę utrwa-
lić czas, skupić jak w soczewce konieczne 
do sfi lmowania fragmenty rzeczywistości. 

Tę strategię najpełniej wyrażają nagro-
dzone w tym roku fi lmy. Dwa wyróżnie-
nia: Gość Sebastiana Webera i Marzenie 
wrestlera Artura Wierzbickiego portre-
tują Polskę w dwojaki sposób. Ciepłą, 
otwartą i z zawsze zastawionym stołem – 
jak w domu poczciwego rolnika Wojtka, 
gdzie schronienie znajduje tytułowy gość, 
uzależniony od alkoholu Paweł. Z dru-
giej strony: zamkniętą, trawioną uprze-
dzeniami, gdzie pierwszy polski wrestler 
Marcin Michalski, na co dzień doktorant, 
musi stawić czoło lekceważącemu trakto-
waniu swojego akademickiego i rodzin-
nego otoczenia, które nie akceptuje pasji 
bohatera. 

twórczości Marcelowi Łozińskiemu – 
wybitnemu dokumentaliście, związanemu 
i zaprzyjaźnionemu z poznańską imprezą. 
Reżyser pokazywanego na festiwalu fi lmu 
Wszystko może się przytrafi ć, uznanego 
ostatnio za najlepszy polski dokument 
w historii, zwrócił uwagę na znak czasów, 
interesującą sztafetę pokoleń. Oto Bartosz 
Konopka, jego uczeń, już jako spełniony 
reżyser był w Poznaniu przewodniczą-
cym jury (pozostali członkowie to: Mina 
Nabil, Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
i Anna Zamecka). On z kolei ocenił kon-
kursowy fi lm Arabski sekret autorstwa Julii 
Groszek, najmłodszej uczennicy mistrza 
Łozińskiego ze Szkoły Wajdy. 

22. edycja festiwalu Off  Cinema stała 
się okazją do tej metaforycznej sztafety, 
w której młodzi dokumentaliści, stając 
w konkursowe szranki, dzień przed wybo-
rami samorządowymi oglądali na jednej 
sali Jak to się robi Marcela Łozińskiego.

Piotr Szczyszyk

Podium otworzył nagrodzony Brązo-
wym Zamkiem Proch Jakuba Radeja, stu-
dium życia po życiu, czyli tym, co dzieje 
się z ciałem i dobytkiem samotnej osoby 
po śmierci.

Drugą nagrodę jury odważnie przy-
znało niemieckiemu fi lmowi My Home 
Video (Pamiątka na VHS) Andreasa Bosch-
manna. Ta bardzo intymna, pogrywająca 
z etyką dokumentalisty historia reżysera 
i jego siostry Vanessy mierzy się z rodzinną 
tragedią za sprawą nagrania na taśmie 
wideo odnalezionej po dwudziestu latach. 

Wielkim zwyciezcą i laureatem Zło-
tego Zamku okazał się dokument Marty 
Prus Over the Limit, nagrodzony również 
Nagrodą Publiczności. Poruszający portret 
rosyjskiej gimnastyczki Margarity Mamun, 
zbudowany na skraju poetyki fi lmu doku-
mentalnego i fabularnego, odsłania kulisy 
reżimowych przygotowań do olimpiady 
i bezwzględnej walki o sukces. 

Szczególnie podniosłą chwilą było przy-
znanie Platynowego Zamku za całokształt 

SZTAFETA POKOLEŃ
Podczas 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
Off  Cinema w Poznaniu można było prześledzić tendencje mocno 
spolaryzowanego dzisiaj gatunku „drugiej odnogi” kina, która ulega 
coraz to głębszym przemianom.
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Over the Limit, reż. Marta Prus 

OFF CINEMA

W 2016 roku, w plebiscycie na 
najlepszy polski fi lm doku-
mentalny w historii naszej 
kinematografi i, zwycięzcą 

okazało się jego arcydzieło Wszystko może 
się przytrafi ć (1995). Kilka lat temu Piotr 
Pławuszewski pisał o artyście w katalogu 
poznańskiego festiwalu: „Od początku lat 
70. – jeden z fi larów polskiego kina doku-
mentalnego. W jego kamerze obóz dla 
młodych małżeństw stawał się porażającą 
metaforą Polski minionego ustroju (Jak 
żyć [1977, prem. 1981]). Młody pracownik 
zakładowego radiowęzła dostawał lekcję, jak 
twarda jest walka o chwilę prawdy (Próba 
mikrofonu [1980]). Szerokość torów kole-
jowych odmierzała przepaść między świa-
tami (89 mm od Europy [1993] – nominacja 
do Oscara). Chłopiec na hulajnodze pytał 
o życie i śmierć z przenikliwością antycz-
nej fi lozofi i (Wszystko może się przytrafi ć 
[1995]), zaś Urszula Flis, kobieta samotnie 
gospodarująca na roli, poruszała widzów swą 
charyzmą (Żeby nie bolało [1998]). Przy-
szedł i czas na zwrócenie kamery w swoją 
stronę: tak powstał Ojciec i syn w podróży 
[2013] – w podróży do Paryża, do prze-
szłości i do siebie”. 

Krzysztof Kieślowski (jak wspomina 
w przedmowie do książki Marka Hen-
drykowskiego pt. „Marcel Łoziński”, Jacek 
Petrycki) „nadał” koledze z Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych wiele mówiące prze-
zwisko: „Tropi” od „Niestrudzony TROPiciel 
Struktur Społecznych”. W istocie Łoziński 
od lat z uwagą przygląda się rozmaitym 
mechanizmom życia społecznego, obser-

przez specjalistów od wizerunku medialnego 
młodych działaczy politycznych, a właści-
wie współczesnych „Golemów” (określenie 
M. Hendrykowskiego), posłusznych „ludzi 
bez właściwości”. Podobne „monstra” obna-
żył Łoziński już wcześniej w Królu (1975) 
i Autoportrecie (1993), czy Jak żyć, a w stanie 
„embrionalnym” w Egzaminie dojrzałości 
(1978). Tworzenie kina zaangażowanego, 
ujętego w formę wysokiej próby dzieł arty-
stycznych, stało się znakiem rozpoznawczym 
tego wyjątkowego dokumentalisty. Ryszard 
Kapuściński powiedział o nim: „Cechuje go 
polityczne widzenie rzeczywistości. Mówiąc 
»polityka« nie mam na myśli jej rozumie-
nia potocznego, niesłychanie spłyconego, 
zwulgaryzowanego, którym się operuje na 
co dzień. Mam na myśli defi nicję Arysto-
telesowską. W takim sensie polityka – jako 
forma istnienia społecznego – jest przeci-
wieństwem pięknoduchostwa. Marcel nie 
daje się złapać w potrzask ułudy. Nie ucieka 
przed rzeczywistością, mierzy się z życiem 
takim, jakie ono jest”.

Mikołaj Jazdon

wuje z uwagą grupowe zachowania, tworzy 
portrety zbiorowe ludzi uwikłanych w tryby 
politycznych mechanizmów, żyjących pod 
naciskiem ideologii. Zaskakujące bywa, jak 
w jego fi lmach z różnych dekad powracają 
pewne „typy” i wzorce zachowań. Zreali-
zowany wspólnie z Pawłem Kędzierskim 
Happy End (1973) o „laboratoryjnym” eks-
perymencie, psychodramie, podczas któ-
rej pracownicy pewnego zakładu wchodzą 
w rolę dyskutantów „fachowo” (na miarę 
swoich doświadczeń zdobytych w marcu 
1968 roku) piętnując kolegę z pracy, przy-
pomina nakręcony w zupełnie innej epoce 
obraz Jak to się robi (2006), o całkiem innym 
eksperymencie – kulisach „fabrykowania” 

ARTYSTA DOKUMENTU 
ZAANGAŻOWANEGO
Tegorocznym laureatem Platynowego 
Zamku został Marcel Łoziński, jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów 
autorskiego kina dokumentalnego. 

Marcel Łoziński z Platynowym Zamkiem 
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 WAMA cieszy się sympa-
tią lokalnych władz, ma 
przed sobą interesujące 
perspektywy rozwoju, 

a przede wszystkim dysponuje wyrazi-
stą tożsamością. Już od pierwszej edycji 
naczelnym hasłem pozostaje „wielokul-
turowość”. Wartość ta, trwale wpisana 
w historię Warmii i Mazur, znajduje swoje 
odzwierciedlenie w wielu aspektach festi-
walowego programu. Nie przez przypa-
dek Konkurs Główny został pomyślany 
jako pole rywalizacji koprodukcji mię-
dzynarodowych z całego świata. W całej 
tegorocznej stawce kryterium wielokul-
turowości najlepiej spełniały Dziedziczki 
Marcela Martinessiego, które powstały 
jako owoc współpracy aż sześciu krajów 
(Paragwaju, Niemiec, Urugwaju, Brazylii, 
Norwegii i Francji). Niewiele skromniej 
prezentował się pod tym względem Jesz-
cze dzień życia, będący koprodukcją pol-
sko-hiszpańsko-niemiecko-belgijsko-wę-
gierską. Animowany dokument Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem olsztyńskiej 
widowni, która wyróżniła go Nagrodą 
Publiczności. Grand Prix WAMA Film 
Festival, przyznane przez jury w składzie: 
Andrzej Fidyk, Anna Próchniak, Łukasz 
Adamski – powędrowało z kolei do Foks-

mie wielu innych polskich festiwali, ta 
olsztyńska wyróżnia się selekcją nasta-
wioną na kino społecznie zaangażowane. 
Tegoroczne jury w składzie: Aleksandra 
Konieczna, Aneta Hickinbotham, Rafał 
Jankowski, Jerzy Hoff man (przewodni-
czący, przyjaciel i wieloletni ambasador 
WAMA Film Festival) postanowiło nagro-
dzić fi lm Dziku, zrealizowany przez stu-
dentkę katowickiej „Filmówki”, Kamilę 
Chojnacką. 

Uczestnicy festiwalu nie tylko śledzili 
seanse, lecz także mieli okazję spróbo-
wać swoich sił za kamerą. Wszystko to 
w ramach warsztatów prowadzonych przez 
młodych i utalentowanych twórców – Kor-
diana Kądzielę (Szczękościsk, Fusy) i Jakuba 
Piątka (Users). Do udziału w kilkudnio-
wych zajęciach po raz kolejny zaproszono 
nie tylko młodzież z Polski, lecz także 
z Francji, Litwy i Ukrainy.

Równie międzynarodowy charakter 
miał, prowadzony w języku angielskim, 
przy aktywnym udziale widowni rekrutu-
jącej się z kilku krajów, panel dyskusyjny 
o dystrybucji polskiego kina za granicą. 
Debatę pomiędzy Anną Wróblewską, Bła-
żejem Hrapkowiczem, Łukaszem Adam-
skim i niżej podpisanym moderował Grze-
gorz Fortuna – krytyk fi lmowy próbujący 
swoich sił także jako dystrybutor i współ-
założyciel firmy Velvet Spoon. W roz-
mowie, prowadzonej w oparciu o analizę 
międzynarodowych sukcesów takich tytu-
łów, jak Ida, Ostatnia Rodzina czy Córki 
Dancingu, szczególnie mocno wybrzmiał 
jeden wniosek. Zgodnie z nim, najwięk-
sze szanse na zaistnienie za granicą mają 
filmy wpisujące możliwie uniwersalną 
tematykę w wyrazisty kontekst lokalny. 
Trudno o festiwal, na którym taka kon-
kluzja zabrzmiałaby bardziej przekonująco 
niż wielokulturowa WAMA.

Piotr Czerkawski

trotu. Zrealizowany w koprodukcji izra-
elsko-szwajcarsko-niemiecko-francuskiej 
fi lm Samuela Maoza w ofi cjalnym uzasad-
nieniu werdyktu został określony jako: 
„Opowieść o miłości, śmierci, rodziciel-
stwie i wojnie. Dzieło wirtuozersko wyre-
żyserowane, błyskotliwie skonstruowane 
i eklektyczne gatunkowo”.

Oprócz Konkursu Głównego, ważną 
rolę w Olsztynie odgrywa także Kon-
kurs Filmów Krótkometrażowych. Choć 
podobna sekcja znajduje się w progra-

WIELOKULTUROWOŚĆ 
MA SIĘ DOBRZE
Organizatorzy WAMA Film Festival, 
którego 5. edycja odbyła się w dniach 
9-13 października w Olsztynie, mają 
powody do zadowolenia. Dziś trudno 
wyobrazić sobie bez tej imprezy fi lmowy 
pejzaż Warmii i Mazur.

ZOBACZ NAJLEPSZE FILMY FESTIWALU W TWOIM MIEŚCIE
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Filmem inspirującym do rozważań na 
temat wolności stał się obraz Krzysz-
tofa Kieślowskiego Trzy kolory: Nie-
bieski (1993). Od premiery fi lmu 

minęło w tym roku ćwierć wieku.
Jeszcze w lipcu wydawało się, że festi-

wal może nie dojść do skutku wobec 
braku wsparcia ze strony instytucji, które 
w poprzednich latach nie odmawiały dotacji 
na realizację jego programu. Zorganizowana 
w błyskawicznym tempie zbiórka funduszy 
w internecie, przy wsparciu wielu artystów 
(m.in. Jerzego i Macieja Stuhrów, Krystyny 
Jandy, Marzeny Trybały, Artura Barcisia, 
Bogusława Lindy czy Magdaleny Łazarkie-
wicz) umożliwiła pozyskanie brakujących 
środków, a wspaniały odzew internautów, 
którzy pospieszyli festiwalowi z pomocą, 
tchnął ożywczą energią, odczuwalną przez 
wszystkie dni trwania tegorocznego HAK. 

Pomocy festiwalowi nie poskąpiły też 
władze Wałbrzycha i to właśnie tam, w pod-
ziemiach dawnej kopalni, odbyło się jego 
otwarcie. Zgodnie z charakterem przeglądu, 
jaki nadała mu w ciągu ostatnich lat jego 
dyrektor artystyczna, Dorota Paciarelli, 
obok fi lmów Kieślowskiego są na nim pre-
zentowane dzieła najnowsze, w jakiś sposób 
„pokrewne” dorobkowi autora Przypadku. 
Tegorocznym fi lmem otwarcia były Dzi-
kie róże Anny Jadowskiej. Seans poprze-
dził wernisaż wystawy zdjęć Piotra Jaxy 
wykonanych na planie Niebieskiego. Jego 
multimedialny „ciąg dalszy” został zapre-
zentowany dzień później w Sokołowsku. 

Miro Gábor. I w tym wypadku nie mniej 
ważne od samych pokazów były rozmowy 
po ich zakończeniu, jakie na scenie pro-
wadzili artyści, odpowiadając na pytania 
licznie zebranej widowni.

Program dopełniały inne specjalne 
pokazy i spotkania. Wieloletnia współ-
pracowniczka Kieślowskiego, Violetta 
Buhl, sprowadziła do Sokołowska zestaw 
poruszających amatorskich i niezależnych 
dokumentów krótkometrażowych nagro-
dzonych na tegorocznym festiwalu „Pięć 
minut z życia codziennego” w Wągrowcu. 
Buhl rozmawiała także z widzami po poka-
zie Refrenu Kieślowskiego, a ponadto 
podzieliła się z publicznością wspomnie-
niami ze swojej współpracy z Kazimierzem 
Karabaszem. Dla upamiętnienia zmarłego 
w tym roku dokumentalisty pokazano Rok 
Franka W. Krzysztof Piesiewicz i niżej 
podpisany rozmawiali na temat współ-
czesnych zagrożeń wolności po projek-
cji Z punktu widzenia nocnego portiera, 
który nic nie stracił na swej aktualności.

Najważniejszym bohaterem tego-
rocznego HAK okazała się jednak sama 
publiczność. Rozmowy o kinie i wolno-
ści często przenosiły się przed kino Zdro-
wie. Uśmiechy na twarzach widocznych 
na tle tej nazwy zdawały się potwierdzać 
to, co wszyscy czuliśmy: uczestniczenie 
w tym wydarzeniu wyszło nam bardzo 
na zdrowie. 

Mikołaj Jazdon

Obok spotkań i debat wokół Niebieskiego, 
z udziałem współscenarzysty fi lmu Krzysz-
tofa Piesiewicza i innych gości przybyłych 
do Sokołowska (m.in. Tomasza Kozłow-
skiego, Petra Vlčeka), program festiwalu 
wypełniło wiele znamienitych pokazów 
i dyskusji. Wydarzeniem z samego centrum 
tegorocznego Hommage à Kieślowski był 
przegląd fi lmów Petra Zelenki (pokazano 

Opowieść o zwyczajnym szaleństwie, Braci 
Karamazow, Rok Diabła) z udziałem tego 
scenarzysty i reżysera, któremu towarzyszył 
jego współpracownik, operator fi lmowy, 

W SOKOŁOWSKU 
O WOLNOŚCI
W ciepły jesienny weekend (14-16 września) już po raz ósmy 
Fundacja In Situ zorganizowała festiwal Hommage 
à Kieślowski (HAK) w Sokołowsku. Hasłem tegorocznej edycji 
była „wolność”.
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HOMMAGE À KIEŚLOWSKI
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FESTIWALE  W POLSCE ANIMARKT

Zwycięzcą Festiwalu Animacji 
Lal.Ka został – decyzją dziecię-
cego jury – w kategorii fi lmów 
dla dzieci od 3 do 6 lat gruziński 

Mały człowiek w kieszeni (Pocket Man) 
Any Chubinidze, a w kategorii od 7 do 9 
lat amerykańskie Dwa balony (Two Bal-
loons) Marka Smitha, zaś nagrodą za cało-
kształt twórczości uhonorowano Marka 
Skrobeckiego, klasyka polskiego filmu 
lalkowego, współautora oscarowego Pio-
trusia i wilka.

Program tegorocznego Stop Motion 
Forum składał się z trzech segmentów. 
Najbardziej spektakularny był oczywi-
ście ANIMARKT Pitching, w którym pod 
ocenę międzynarodowego jury poddano 
15 krótkometrażowych projektów lalko-
wych. Pośród stojących w tym roku na 
niezwykle wysokim poziomie propozycji 
bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się pol-
ska Astra, błyskotliwa opowieść Michała 
Łubieńskiego o dziewczynce starającej się 
zapobiec podróży swej starszej siostry 
w kosmos. Druga nagroda powędrowała 
do Cynthii Levitan. Jej litewsko-portu-
galski projekt Forbidden Love to niekon-
wencjonalna opowieść o transseksualnym 
mężczyźnie. Ponadto wyróżniono: Prime 
cuts Marnika Loysena (Wielka Brytania), 
Crab Piotra Chmielewskiego (Polska), 
Noah’s Tree Pétera Vácza (Węgry), See 
you soon Jennifer Skarbnik Lopez (Mek-
syk/Polska), Papo & Pepe Viktorii Fil-
mako (Ukraina) oraz Incoherence Quen-
tina Haberhama (Holandia).

Drugi segment programowy łódzkiej 
imprezy ANIMARKT Masters to trzy-

Przyznam, że w tej części ANIMARK-
T-u najbardziej zainteresowało mnie 
wystąpienie Grzegorza Wacławka, autora 
nowatorskiej technologii SMODO, łączącej 
klasyczną animację lalkową z innowacyjną 
techniką przechwytywania ruchu (motion 
capture), oraz prezentacja Moniki Gło-
wackiej, szefowej Łódź Film Commission. 
„Tradycją Łodzi jest fi lm, w tym animacja 
poklatkowa” – mówiła Głowacka. I dodała: 
„Otrzymanie przez nasze miasto tytułu 
Miasta Filmu UNESCO tylko umacnia tę 
pozycję. Wierzę, że z roku na rok w Łodzi 
powstawać będzie coraz więcej dużych, mię-
dzynarodowych produkcji animowanych”. 
Choćby takich, jak – uhonorowana tego-
rocznym Srebrnym Niedźwiedziem w Ber-
linie – Wyspa psów Wesa Andersona, przy 
produkcji której pracował łódzki WJTeam. 

Łódź to nie tylko przeszłość polskiej 
animacji, z dwoma Oscarami na czele, ale 
także jej przyszłość. By była ona nie mniej 
udana, dba o to m.in. grupa Momakin. 
A tworzą ją: Iwona Buchcic (public rela-
tions), Katarzyna Gromadzka (logistyka), 
Agnieszka Kowalewska-Skowron (program) 
i Paulina Zacharek (program). Można rzec – 
cztery perfekcyjne panie animacji, albo 
bardziej fi lmowo – Fantastyczna Czwórka.

Jerzy Armata

dniowe warsztaty animacji, reżyserii i sce-
nopisarstwa, podczas których można było 
m.in. wziąć udział w rekrutacji do amery-
kańskiego studia LAIKA. I wreszcie seg-
ment trzeci – ANIMARKT Talks, w tym 
roku poświęcony głównie komercyjnemu 
wykorzystaniu animacji w branży rekla-
mowej, wideo, brand marketingu. Choć 
nie tylko. Wiele mówiono o animacji 
zarówno jako atrakcyjnym towarze, jak 
i dziele sztuki. Zgodnie z naczelną dewizą 
grupy Momakin odmieniano animację 
przez wszystkie przypadki. Spełnia się 
zatem przepowiednia Karola Irzykow-
skiego, wyrażona w jego słynnej „Dzie-
siątej Muzie” przed blisko stu laty, że ani-
macja to kino przyszłości. 

DEKLINACJA ANIMACJI
„Odmieniamy animację przez wszystkie 
przypadki” – to motto łódzkiej grupy 
Momakin, czego efektownym dowodem 
3. już edycja ANIMARKT Stop Motion 
Forum oraz Festiwal Animacji Lal.Ka, 
organizowany po raz pierwszy.
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Laureaci ANIMARKT Pitching 2018 

TOFIFEST

Najważniejszą nagrodę festiwalu, 
czyli Złotego Anioła dla naj-
lepszego debiutu lub drugiego 
pełnometrażowego fi lmu otrzy-

mał obraz Girl Lukasa Dhonta. Tytuł doce-
niło nie tylko jury konkursu On Air, ale 
także jury studenckie oraz toruńska widow-
nia – Girl zajęła drugie miejsce w rankingu 
publiczności (wygrał go  Kamerdyner Filipa 
Bajona, podobnie jak w konkursie From 
Poland). Dhont podziękował za laur, łącząc 
się z Toruniem z lotniska w Amsterdamie. 
Jego fi lm reprezentuje Belgię w oscarowym 
wyścigu, więc twórca przemieszcza się z nim 
po licznych zakątkach globu. Z kolei za naj-
lepszy fi lm krótkometrażowy w Konkursie 
Shortcut uznano Judgement Raymunda 
Ribaya Gutierreza. 

Motywem tegorocznej edycji, na którą 
zgłoszono ponad 4000 fi lmów (zarówno 
pełno-, jak i krótkometrażowych), był 
„kosmos” – przede wszystkim ze względu 
na 50. rocznicę premiery legendarnego 
dzieła Stanleya Kubricka 2001: Odyseja 
kosmiczna. Obraz oczywiście znalazł się 
w programie festiwalu, podobnie jak spe-
cjalny seans w toruńskim Planetarium, 
gdzie przy dźwiękach muzyki z obrazów 
takich, jak Interstellar Christophera Nolana 
czy Gwiezdne wojny George’a Lucasa, 
można było zanurzyć się we wszechświe-
cie – także własnych emocji i wyobraźni. 
Muzyka fi lmowa jest od kilku edycji waż-
nym składnikiem Tofi festu – na zakończe-
nie festiwalu odbył się koncert polskich 

słynne powiedzonko inżyniera Mamonia 
o melodiach „które już raz słyszał”. Zapy-
tana o receptę na sukces dyrektor Tofi fe-
stu przyznała, że jest nią… niezmienność 
zaproponowanej przez imprezę formuły. 
„Festiwal wpisał się w tkankę miasta, nie 
jest wydarzeniem zamkniętym, a otwartym 
na widza. Nie mamy czerwonych dywanów 
ani źle pojętej ekskluzywności. Wszystkie 
spotkania z naszymi gośćmi są otwarte, nie 
trzeba kupować biletów” – dodała. Wśród 
artystów, którzy odwiedzili w tym roku festi-
wal znaleźli się też laureaci nagród specjal-
nych Tofi festu: Marian Dziędziel, Arkadiusz 
Jakubik, Wojciech Waglewski (Złote Anioły 
za Niepokorność Twórczą), Grażyna Sza-
połowska, Dawid Janicki (Flisaki przyzna-
wane twórcom związanym z regionem) czy 
Maja Komorowska (nagroda za całokształt 
twórczości). Specjalnym Złotym Anio-
łem został też wyróżniony irański reżyser 
Jafer Panahi, który na mocy wyroku sądu 
nie może opuszczać kraju. Wciąż jednak 
robi fi lmy, w tym m.in. pokazywane w tym 
roku w Cannes (oraz Toruniu) Trzy twa-
rze. W imieniu reżysera nagrodę odebrała 
jego córka Solmaz Panahi. „Niepokorność 
każdy defi niuje inaczej. Dla mnie twórcy, 
którzy się nią charakteryzują przecierają 
szlaki, nie dają się zaszufl adkować, a ich 
dzieła – filmy, muzyka lub role – długo 
jeszcze zostają w głowach” – mówi Jawor-
ska. I tak było z programem tegorocznego 
MFF Tofi fest. 

Ola Salwa

piosenek filmowych. Widownia wysłu-
chała w nowych aranżacjach „Pożegnania 
z bajką” z Akademii Pana Kleksa (w wyko-
naniu Gaby Kulki) czy „Nie pokonasz miło-
ści” z Wiedźmina (w wykonaniu Justyny 
Święs), a także autorskich utworów rapera 
Tego Typa Mesa ułożonych do utworów np. 
z Podwójnego życia Weroniki. Jak zaznacza 
dyrektor festiwalu, Kafk a Jaworska, muzyka 
fi lmowa cieszy się rosnącą popularnością 
wśród polskiej publiczności, a pomysł 
na koncert fi nałowy zainspirowało m.in. 

NIEPOKORNOŚĆ 
I OTWARTOŚĆ
16. edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Tofi fest w Toruniu (20-28 
października) potwierdziła, że w kinie 
najważniejsza jest osobowość, a najbardziej 
kochamy piosenki, które już znamy.

Girl, reż. Lukas Dhont
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FESTIWALE  W POLSCE NEW EARTH

Odbywający się w październiku 
po raz pierwszy New Earth 
International Film Festival 
skupiony był wokół proble-

matyki ekologicznej. To impreza dosko-
nale wpisująca się w szerszą dyskusję na 
temat jednej z najbardziej palących kwe-
stii, jakiej globalnie musimy dziś stawić 
czoło. Trudno też wyobrazić sobie lepsze 
miejsce na organizację takiego festiwalu 
niż Kraków, będący w czołówce najbar-
dziej zanieczyszczonych miast w Europie. 

„Na świecie jest wiele festiwali o pro-
fi lu ekologicznym, powstaje bardzo dużo 
dokumentów na ten temat i są to kwe-
stie gorąco dyskutowane. Chcielibyśmy 
poprzez fi lmy przybliżyć polskim widzom 
problemy współczesnego świata, a te 
w dużej mierze dotyczą zmian w środo-
wisku naturalnym” – przekonywał pomy-

mowi przemierzają go wzdłuż i wszerz, 
nie odpuszczają, dociekają, zadają pytania, 
szukają na nie odpowiedzi: »Czemu sami 
niszczymy planetę? Czemu brakuje nam 
odpowiedzialności za nią?«” – komento-
wała jurorka. Najwyższy laur wśród fi lmów 
pełnometrażowych trafi ł do Marie-Mar-
tine Buckens (Belgia) za Th e Forgotten 
People of Th e Amazon, który obnażał dzia-
łalność rządów na rzecz ekologii. Najlep-
szym fi lmem krótkometrażowym okazał 
się Cabo Pulmo – A message to the world 
Stefana Andrewsa (Australia), a najlepszą 
animacją – Plantae Guilherme’a Gehra 
(Brazylia).

Na wspomniane przez Ewę Ewart pyta-
nia twórców próbowali odpowiedzieć nie 
tylko fi lmowcy, ale też goście i uczestnicy 
wielu wydarzeń towarzyszących – warsz-
tatów ekologicznych, dyskusji czy wystaw. 
Mimo że była to dopiero pierwsza edy-
cja festiwalu, cieszył się on sporą popu-
larnością wśród twórców. Producentka 
New Earth International Film Festival 
Klaudyna Nowakowska przekonywała, 
że do selekcji nadesłano aż 1600 fi lmów. 
Niestety, tylko kilka z nich było z Pol-
ski, co też wiele mówi o naszej skromnej 
świadomości ekologicznej. Organizatorzy 
powalczyć muszą jednak o publiczność, 
bo sale kinowe na części projekcji niestety 
świeciły pustkami. „Zaskoczyła nas nieco 
liczba zgłoszonych fi lmów, stąd przedłu-
żył się proces selekcji. W przyszłym roku 
musimy rozpocząć komunikację znacz-
nie wcześniej, żeby przebić się do szer-
szej grupy widzów i uczestników” – pod-
sumowała Nowakowska. A że to ważny 
i potrzebny festiwal, nikogo chyba spe-
cjalnie nie trzeba przekonywać.

Kuba Armata

słodawca i dyrektor festiwalu Juan Walle. 
To się udało, gdyż wśród blisko 80 tytułów 
z całego świata – fabuł, dokumentów oraz 
animacji – poruszony został cały szereg 
tematów, tych bardziej i mniej znanych, 
związanych z ekologią. Od zmian klima-
tycznych, przez eksploatację wszelkiego 
rodzaju zasobów oraz wycinkę lasów po 
konieczność ratowania ginących gatunków 
fl ory i fauny. Poziom fi lmów był zróżnico-
wany, ale przyznać trzeba, że twórcy nie 
raz zaskoczyli swoją kreatywnością. Przez 
co jury pod przewodnictwem doświad-
czonej dokumentalistki Ewy Ewart (jej 
najnowszy fi lm Klątwa obfi tości zainau-
gurował festiwal) nie miało łatwego zada-
nia. „Byłam zaskoczona poziomem pre-
zentowanych dokumentów, które ukazały 
nam cały przekrój problemów ekologicz-
nych współczesnego świata. Twórcy fi l-

BĄDŹMY BARDZIEJ EKO!
Kraków doczekał się kolejnego festiwalu fi lmowego 
z prawdziwego zdarzenia. Jego wyznacznikiem nie jest 
jednak fi lmowa forma, metraż wyselekcjonowanych tytułów 
czy kraj pochodzenia. Jest nim temat.
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The Forgotten People of The Amazon, 
reż. Marie-Martine Buckens
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Ciekawiej dziś 
mówić o świecie 
niż o kinie

Polska to wciąż dom? Defi niuje to pani?
Nie mam na to jednej odpowiedzi. I tak, i nie. Najle-
piej czuję się dziś w Bretanii, tam stoi mój dom, który 
najbardziej odpowiada temu tradycyjnemu terminowi, 

o który pewnie pani pyta. Tam zgromadziłam najwięcej przed-
miotów, artefaktów, zdjęć, dokumentów i książek. Tam najpeł-
niej czuję się sobą i u siebie. Spędzam w Bretanii dwa miesiące 
w roku, czasami cztery, jeżeli akurat montuję. Pytanie, czy gdy-
bym tam mieszkała ciągle, nie zapadłabym się w rodzaj auty-
zmu? (śmiech) Bywa i tak, że do nikogo nie mam ochoty dzwo-
nić, z nikim się spotykać.

Ale to miejsce mnie wciąga: daje reset i niebywały dystans do 
wszystkiego, pozwala ładować akumulatory. Bretania, choć 
wiatr bywa tu często inwazyjny, jest miejscem, które ma w sobie 

zen. Ludzie są umiarkowani, łatwi w powierzchownym kon-
takcie. Jest w tym uroda życia. Pojęcie domu to jakaś ciągła 
zmienna w moim życiu. Jeszcze nie tak dawno myślałam, że 
mogę mieszkać w Stanach. Teraz już bym nie chciała. Ten kraj 
się zmienił i widać to najlepiej po tym, kto został jego prezy-
dentem. Podziały są bardziej odczuwalne niż w Polsce, może 
nie w tych bańkach, w których ja się poruszam, choć z dru-
giej strony właśnie w zawodowych, mnie dotyczących grupach 
ludzie zaczęli odczuwać kruchość istnienia i różnego rodzaju 
zagrożenia – nie było tego wcześniej. Więc chyba już nie mogła-
bym funkcjonować bez Europy, potrzebne mi są te stare kamie-
nie... Z wiekiem ciągnie nas do ludzi, którzy mają ten sam co 
my kod kulturowy. Niewątpliwie wśród moich przyjaciół – jeśli 
by ich zebrać po świecie – najwięcej jest Polek i Polaków. Do 
mojego domu w Bretanii przyjeżdża dużo bliskich mi osób, 
lubię czuć ich obecność. Niedawno jednak uświadomiłam 
sobie, że kończę zaraz siedemdziesiąt lat. Dziś jestem samo-

Z Agnieszką Hollandą
rozmawia Anna Serdiukow

W kinie wciąż tkwi siła, nawet jeżeli to                 przysłowiowa kropla, która drąży skałę

AGNIESZKA HOLLANDWYWIAD NUMERU

To luksus nie każdemu dany: dobrze się czuć we własnym 
towarzystwie.
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dzielna, jeżdżę samochodem, nie jestem zależna od czyjejkol-
wiek pomocy. Powiedzmy, że takie autonomiczne funkcjono-
wanie, to w moim przypadku jeszcze dziesięć lat, może więcej, 
może mniej – pytanie co dalej, jeśli pożyję dłużej? Wtedy 
może się okazać, gdzie jest naprawdę mój dom…

Andrzej Żuławski powiedział kiedyś, że przez całe życie 
miewała pani ciągoty emigracyjne. Zresztą twierdził, 
że większość polskich artystów cierpi na takie tęsknoty, 
to się wpisuje w pewien romantyczny mit o twórcy na 
wygnaniu.
Moim zdaniem to błędna teza. Gdybym miała takie fascyna-
cje, to na fali emigracji '68 wyjechałabym z Polski, zamiast 
wracać tu po studiach. A przecież po ukończeniu FAMU przy-
jechałam z powrotem do kraju, tutaj próbowałam żyć i pra-
cować. Nałożyło się na to kilka spraw, także pobyt w czecho-
słowackim więzieniu, który uświadomił mi, że jednak nie 
mogę zostać w tym kraju – czułam, że pomimo fascynującego 
okresu studiów, nic dobrego mnie tu już nie spotka. A że rzu-
cało mnie potem po świecie... Jechałam tam, gdzie były moż-
liwości rozwoju, tyle że to nie zawsze była tak do końca moja 
decyzja. W 1981 roku przebywałam chwilowo za granicą, 
kiedy informacje o wprowadzeniu stanu wojennego zmusiły 
mnie, by zostać poza Polską na stałe. Wiem, czym pachnie 
emigracja polityczna, nikomu nie życzę, aby stanął przed dyle-
matem, czy uciekać z własnego kraju.

1981 rok był szczególny także pod innym względem – 
zrealizowała pani Kobietę samotną. Niedawno zobaczy-
łam ten fi lm po raz kolejny i wydał mi się bardzo aktu-
alny, wybrzmiał na nowo. Władze długo wstrzymywały 
emisję tej produkcji, była dostępna tylko na nielegalnych 
pokazach i kopiach.
Też odświeżyłam sobie niedawno Kobietę samotną, a to dla-
tego, że w Filmotece w Berkeley organizowano pokaz moich 
fi lmów, w tym zremasteryzowaną wersję Kobiety... Ma pani 
pewnie rację, że ona rezonuje w każdej rzeczywistości, ale 
u nas teraz nabiera nowych znaczeń. Zaczęłam się zastana-
wiać, co współczesna Polska mogłaby ofi arować takiej boha-
terce jak moja Irena? Jak ona by się dziś odnalazła w Pol- Fo
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sce, w czym by się spełniła? I myślę, że chwyciłaby się mocno 
Radia Maryja – to byłaby jej ostoja, przystań i drogowskaz. 
W tym znalazłaby sens. Patrzę i widzę, jak wiele dojrzałych 
kobiet porusza się wyłącznie w takiej narracji kościelno-
-opresyjno-utopijnej. To nie jest i nigdy nie był mój świat, ale 
rozumiem, że dla wielu jest to bezpieczne i znajome, izolujące 
od tego, co dla nich wrogie. Kobieta... mogłaby mieć dzisiaj 
swój ciąg dalszy. Klęską jest, że wolna Polska nie miała takim 
ludziom wiele do zaoferowania. 

19 października pojechałam na plac Defi lad zastanawia-
jąc się, co pozostało z demonstracyjnego protestu Piotra 
Szczęsnego... Myślałam także o pani wciąż ponadczaso-
wym fi lmie Gorączka, który w 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, ponawia pytania o sens 
ideowych postaw. Czy dziś bohaterowie pani fi lmu też 
chcieliby umierać za sprawę, za wolność? 
Prezentowane w Gorączce postawy są dziedzictwem mojego 
młodzieńczego doświadczenia. Widziałam w czeskim społe-
czeństwie wybuch entuzjazmu i wraz z nim czułam, że wol-
ność jest w zasięgu ręki, i że jest świętem. To święto zostało 
brutalnie przerwane; jego klęska zakładała konieczność oporu, 
i to takiego, który – jak w przypadku Jana Palacha – czy wła-
śnie Piotra Szczęsnego – wymaga skrajnych poświęceń. Po 
1969 roku w Czechach zaczęła się konformizacja społeczeń-
stwa, przez władze komunistyczne nazywana normalizacją. 
To Orwellowski termin, który zakłada, że ludzie dostoso-
wują się do kłamstwa i strachu. Kiedy śledziłam i obserwowa-
łam proces normalizacji, byłam młoda i zaangażowana. Stało 
się to dla mnie granicznym doświadczeniem – widziałam 
na własne oczy, jak rzadkie są jednostki gotowe walczyć za 
każdą cenę. Gorączka była kręcona przed wybuchem strajków 
sierpniowych, w maju i w czerwcu 1980 roku. Potem mie-
liśmy niewielkie dokrętki: realizowaliśmy dwie sceny, m.in. 
scenę strajku w fabryce, która została odtworzona na podsta-
wie stoczniowych doświadczeń. Wkrótce ukończyliśmy fi lm, 
ale przyszedł stan wojenny i obraz został zdjęty. Uważano go 
za fi lm proroczy, opisujący doświadczenie stanu wojennego – 
zgaszenia rewolucji solidarnościowej, która miała pewne 
cechy wspólne z rewolucją 1905 roku. Obecna w Gorączce 
kasandryczność wynikała zapewne z moich czeskich przeżyć 
i obserwacji, jednak dopiero w Gorejącym krzewie wybrzmiały 
one najpełniej. Dzisiaj już wiem, że te młodzieńcze doświad-
czenia obecne są w każdym moim oglądzie sytuacji: są w prze-
widywaniach politycznych, wiążą się też na ogół z brakiem 
nadmiernego entuzjazmu. 

Ten serial odcisnął wielkie piętno na widzach w byłej 
Czechosłowacji, ale nie tylko – dla mnie to jedno z naj-
bardziej przejmujących, bliskich i wiarygodnych świa-
dectw doświadczenia komunistycznego. 
Uważam ten projekt za bardzo spełniony. W Gorejącym krze-
wie udało się sporo zawrzeć z tego, co umiem jako reżyser i co 
wiem jako człowiek. Jako zapis komunistycznego doświad-
czenia w wymiarze tragicznym jest czymś dość rzadkim. 
Jego wielką zaletą jest ewokatywność. Ludzie, którzy przeżyli 
komunizm, Gorejący krzew odebrali w sposób niezwykle emo-
cjonalny. Były reakcje, których się nie spodziewałam.

Rzeczywistość 
nieopisana przestaje 
istnieć jako 
doświadczenie, które 
wpływa na postawy

Jakie?
Krzysztof Zanussi się popłakał. Proszę mi wierzyć, to nieco-
dzienne. Zresztą mnie samą to wzrusza i dotyka. Tyle że teraz 
już wiem, że jednym z największych grzechów nie tylko arty-
stów – ale w ogóle opowiadaczy różnych historii – jest to, że 
komunizm nie został w pełni przez nich zgłębiony i przedsta-
wiony, szczególnie po jego upadku. Świadectwa artystyczne, 
które mamy – dzieła Aleksandra Sołżenicyna czy Wasilija Gros-
smana, fi lmy takie, jak Człowiek z marmuru czy Przesłuchanie – 
tworzono bez należytego dystansu. Ja ich w ogóle nie oceniam, 
to są dla mnie dzieła wybitne, ale łączy je pewien element nie-
pełnego oglądu. A nawet gdyby miały ten ogląd, dziś już wiemy, 
że nie przeniosły się na doświadczenia widzów, którzy komu-
nizmu nie zaznali. Fakt nieopowiedzenia powoduje, że pewne 
mechanizmy i nawyki mentalne wracają. Nie tylko w postko-
munistycznych krajach, także na Zachodzie, gdzie nie docenia 
się niebezpieczeństwa zawartego w skrajnych ideologiach – jak 
faszyzm czy ultralewicowość – które uzurpują sobie prawo do 
decydowania o losach ludzkich. 

Nosi pani w sobie poczucie obowiązku, że należy o tym 
opowiadać? 
Tak. Mam głębokie przekonanie, że to zostało zaniedbane. 
Nieporównywalna jest ilość seriali i fi lmów opowiadających 
o drugiej wojnie światowej i doświadczeniu Holocaustu, jeśli ją 
zestawić z serialami i fi lmami portretującymi komunizm – i nie 
mówię tu o propagandowej sieczce, ale o wartościowych pro-
jektach. Myślę, że dla obecnych, młodszych pokoleń, to wciąż 
rzeczywistość nieopisana. A rzeczywistość nieopisana przestaje 
istnieć jako doświadczenie, które może mieć wpływ na postawy 
czy poglądy.

Jak mówić do współczesnych, młodych pokoleń o wyda-
rzeniach sprzed kilku dekad?
Ciekawie. (śmiech) Ciekawie, mocno, autentycznie. Nie ma 
innego sposobu.

Pani nigdy nie obawiała się deklaratywności poglądów. 
Oglądałam Pokot z poczuciem, iż oczywiście obcuję 
ze świetnym kinem, ale była to dla mnie też opowieść 
o wyimku świata bagatelizowanym, czy wręcz negowanym 
przez polityków.
Z jednej strony Pokot ma silne przesłanie ideowe, z drugiej 
jest w nim dużo ambiwalencji: pokazuję wyraziście korzenie 
gniewu, ale i jego straszny bilans. 

Ale ekranizacja powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź 
swój pług przez kości umarłych” to też dowód, jak jest 
pani czuła na to, co się dzieje wokół. Film miał premierę 
podczas Berlinale w 2017 roku, w Polsce w tym czasie – 
niemal jak na zamówienie – minister Szyszko wycinał 
drzewa w puszczy. 
Powstało osiemnaście wersji scenariusza, nad ostateczną pra-
cowaliśmy chyba ze dwa lata. Niemal rok kręciliśmy fi lm, 
potem prawie rok zabrał nam montaż. Nie miałam pojęcia, 
że PiS dojdzie do władzy, gdy ja będę kończyć Pokot. Tak się 
akurat złożyło, ale zaczynając pracę nad fi lmem, nie mogłam 
tego przewidzieć. Ze wszystkich powieści Tokarczuk, akurat 
ta wydawała mi się najbardziej fabularna, co po czasie okazało 
się jednak nieco zwodnicze, biorąc pod uwagę mnogość kolej-
nych wersji scenariusza. Bo widzi pani, nam właśnie chodziło 
o to, by zdjąć nieco z tej deklaratywności. Nie obawiam się jej, 
ale pierwszy szkic scenariusza wyglądał jak agitka proekolo-

Michalina Olszańska i Agnieszka 
Holland na planie fi lmu Gareth Jones
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giczna, trzeba było nasycić go sensualną wieloznacznością. Co 
mnie najbardziej pociągało w Pokocie, to różnorodność stylów, 
które się nieustannie przenikały: thriller, czarna komedia, bajka, 
obyczajowo-psychologiczna opowieść… I z radością naci-
skałam na klawisze feminizmu czy anarchistycznego ekologi-
zmu… Wszystko zależy od czasów. Są takie, w których Pokot 
zabrzmiałby głucho, a są też takie, kiedy trzeba grać na trąbach. 
Są okresy w historii, gdy kompozytorzy tworzą marsze, i inne, 
gdy powstają suity miłosne. Z zastrzeżeniem, że zawsze jest czas 
na suity miłosne, nawet w Powstaniu Warszawskim czy w get-
cie. 

Skończyła pani niedawno pracę nad ostatnim sezonem 
serialu House of Cards. Długo była pani jedyną reżyserką, 
którą Netfl ix zapraszał do współpracy. 
Kilka odcinków w tym ostatnim sezonie wyreżyserowała Robin 
Wright, wcześniej dopuszczono Roxann Dawson, ale to prawda, 
niewiele jest reżyserek, które mogą się wykazać w naprawdę 
ciekawych i topowych produkcjach. Zresztą policzono udział 
kobiet w reżyserowaniu seriali i fabuł w Stanach, jest ich zaled-
wie siedem procent. Serialem 1983 – pierwszym polskim seria-
lem Netfl ixa, realizowanym przez cztery reżyserki – bardzo 
podniesiemy statystyki! (śmiech) Może słupek skoczy do dzie-
sięciu procent?

O 1983 mówi się, że to pierwszy polski oryginalny serial 
Netfl ixa reżyserowany wyłącznie przez kobiety: Agnieszkę 
Smoczyńską, Olgę Chajdas, Kasię Adamik i panią. Podoba 
mi się stawianie akcentu na reżyserki.
To akurat był przypadek. Joshua Long – autor scenariusza – naj-
pierw skontaktował się z Kasią, którą znał z wcześniejszego pro-
jektu. Dość szybko dołączyłam ja, jako pewne zabezpieczenie 
dla Netfl ixa. Czasu było mało, prawdę mówiąc wtedy w ogóle 
go nie miałam, przedstawiłyśmy więc producentom nazwiska 
kilku polskich reżyserów, którzy według nas mogliby się spraw-
dzić przy tego rodzaju formacie. Na podstawie dorobku wybrali 
Olgę i Agnieszkę.

1983 przedstawia świat dystopiczny, wymyślony, oraz lata 
80. W czekającym na premierę fi lmie fabularnym Gareth 
Jones również przeniesie pani widza w przeszłość.
To historia młodego brytyjskiego dziennikarza, który jedzie 
do Rosji zrobić wywiad ze Stalinem. Udaje mu się przedostać 
na Ukrainę, gdzie widzi głód w skrajnej postaci. Mimo gróźb 
postanawia o tym opowiedzieć – oczywiście nikt nie chce mu 
wierzyć, korespondent „New York Timesa” świadomie pod-
waża jego wiarygodność. To historia o skorumpowanym syste-
mie mediów i rządów oraz walce o prawdę. Nie jest to jednak 
typowy dramat, powstał fi lm zaskakujący też formalnie, z silnie 
zaznaczonym nawiązaniem do aktualności – liczę, że Polacy 
poczują, że to opowieść także o nich. 

Wierzy pani, że kino może jeszcze cokolwiek zmienić?
W latach 80. i 90. mieszkałam w Stanach przez większość czasu. 
Widziałam, jak zmienia się mentalność ludzi pod wpływem 
seriali, nawet tych dość popularnych. Najpierw ewoluowało 
podejście do Holocaustu – stawało się częścią amerykańskiej 
historii – potem ulegał zmianie stosunek do gejów i lesbijek. 

Europa, Europa, reż. Agnieszka Holland

House of Cards, sezon 6

Gorejący krzew, reż. Agnieszka Holland

Kultura popularna odegrała tu ogromną rolę. Dopuszcze-
nie możliwości, że prezydentem USA może zostać czar-
noskóry obywatel, zostało przygotowane też przez seriale. 
Ale wpływ można wywierać w obydwie strony, propagu-
jąc w ten sposób również treści faszystowskie czy rasistow-
skie. Na razie nikt tego jeszcze nie wykorzystał, choć mie-
liśmy już pierwszą próbkę – na mniejszą skalę – w postaci 
dystopicznego spotu wyborczego PiS. Nie wiem, na ile dziś 
kino może mieć realny wpływ na cokolwiek, co konkret-
nie mogłoby za sprawą fi lmów ulec poprawie. Pocieszające 
jest to, że ludzie mimo wszystko chodzą do kin, które nie 
bankrutują, w niektórych krajach mają nawet bardzo dobre 
wyniki fi nansowe. 

Ale czy wciąż chodzi o propozycje, które mogą mieć 
wpływ na rzeczywistość? 
A przykład fi lmu Kler? To daje nadzieję, że wciąż w kinie 
tkwi siła, nawet jeżeli jest to przysłowiowa kropla, która 
drąży skałę. Niemałym szokiem dla mnie było swego czasu 
powodzenie w kinach fi lmu W ciemności, który zrobił w Pol-
sce prawie półtora miliona widzów (2011 rok – przyp. red).
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Obraz wyprzedził w box offi  ce’ie tzw. zagraniczne pew-
niaki: Dziewczynę z tatuażem i Sherlocka Holmesa, 
a w USA W ciemności pokonało debiutujące w tym 
samym czasie na dużym ekranie Gwiezdne wojny: 
Część I – Mroczne widmo 3D. To był wielki sukces.
To istotnie było niebywałe, że bardzo ponury fi lm zrobiony 
niemal po ciemku – jeszcze do tego o Holocauście – zyskał 
taką widownię. Nagle okazało się, że jest potrzeba poważ-
nych fi lmów. Moim zdaniem w widzu wciąż jest gotowość 
do tego, by wyjść poza jakąś ogólnie dostępną papkę.

Realizowała pani najważniejsze światowe seriale, m.in. 
Th e Wire (Prawo ulicy), Th e Killing (Dochodzenie), 
Treme, House of Cards. Czuje pani, że serialowa narra-
cja stanowi zagrożenie dla kina fabularnego?
To wynika z potrzeby epiki, którą narzuciły współczesne 
czasy: w ludziach jest tęsknota za tym, by dłużej obcować 
z pewną rzeczywistością, i by oglądać ją w większej total-
ności. Te same założenia miała wielka powieść historyczna 
w XIX wieku, to już Hegel wyjaśniał. Obecna popular-
ność seriali przypomina tę, którą cieszyły się drukowane 
w odcinkach duże powieści w momencie rewolucji indu-
strialnej. Żyjemy w bardzo skomplikowanych czasach, kiedy 
potrzeba głębszej psychologicznej introspekcji, jak i poka-
zania świata w szerszym wymiarze. Oczywiście, tylko część 
seriali spełnia te kryteria. Dam pani przykład: House of 
Cards powstało jako szekspirowska, pop-operowa dysto-
pia, ale nieoczekiwanie przekształciła się w reality show. 
Realizując sezon trzeci, poważnie się zastanawiałam, czy nie 
robimy czegoś złego, pokazując Amerykanom czarną, prze-
sadzoną wizję świata polityki. Oni zwykle, bardzo naiwnie, 
przyjmują wszystko jeden do jednego. Niestety, potem rze-
czywistość nas wyprzedziła.

Można się spierać, czy serial wyprzedza rzeczywistość, 
czy odwrotnie? 
Dla mnie to żaden spór, raczej chodzi o to, czy rzeczywi-
stość nie stała się możliwa właśnie dlatego, że przedtem ktoś 
ją zobaczył w serialu? (śmiech) 

To mi przypomina sytuację po emisji Ekipy, wiele osób 
wprost twierdziło, że tym serialem przygotowała pani 
grunt pod późniejsze zwycięstwo PO.
(śmiech) Nie sądzę, aby nasz serial miał jakąkolwiek war-
tość edukacyjną, choć ponoć ludzie z PO – w tym sam 
Donald Tusk – go oglądali. Może coś lub kogoś zmotywo-
wał do przemyśleń, ale ja tego nie wiem... Po prostu z Kasią 
Adamik i Magdą Łazarkiewicz byłyśmy fankami serialu Th e 
West Wing (Prezydencki poker). Uważałyśmy, że produkcja 
w podobnym stylu przydałaby się w Polsce, czyli w kraju, 
którego obywatele myślą, że politycy są głównie cyniczni 
i skorumpowani. Założyłyśmy sobie, że pokażemy widzom 
świat polityki jako atrakcyjny konglomerat, a polityków 
jako ludzi z pasją, a nie kombinatorów tworzących mafi jny 
związek zawodowy. Niestety w Polsce wciąż dochodzi do 
głosu taka narracja. Ekipą chciałyśmy ją nieco zaburzyć. Ja 
wciąż wierzę, że są politycy, którzy pragną zmieniać świat 
na lepsze. Fo
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Zastanawia się pani czasami, w co wierzą i co chcą oglądać 
dzisiejsi widzowie? Robi pani takie kalkulacje? 
Zniknęło kino środka, które pełniło funkcję – z jednej strony 
ambitniejszego i bardziej osobistego repertuaru – a z drugiej, było 
atrakcyjne dla widowni pod względem opowiadanych historii. 
Moim zdaniem ludzie wciąż są spragnieni dobrych, ciekawych 
historii. To według mnie największy atut kina, zaspokajający silną 
potrzebę, by doświadczać świata poprzez opowieść o nim. Tyle 
że kino przestało opowiadać świat epicko, zaczęło być liryczne 
w tym sensie, że na ogół skupia się na języku poszczególnych fi l-
mowców: ich stylu, metodzie, wizji, czy jednostkowych, intro-
spekcyjnych doświadczeniach. Lukę po kinie środka wypełniają 
dziś ambitniejsze seriale. One spełniają rolę, którą kino pełniło 
w latach 60. i 70. Możemy zobaczyć, co się stało po wyborze 
Trumpa na prezydenta – wszelka ekranowa dystopia zrobiła się 
bardzo aktualna. Margaret Atwood napisała swoją powieść „Opo-
wieść podręcznej” w połowie lat 80., Volker Schlöndorff  zrealizo-
wał w 1990 roku fi lm pod tym samym tytułem, tyle że wtedy nie-
specjalnie to kogokolwiek interesowało. Dziś natomiast czujemy, 
że nas to dotyczy i dotyka, nie bez powodu na demonstracjach 
kobiety przebierają się za podręczne z bardzo popularnego obec-
nie serialu. Proszę zwrócić uwagę, że na szczycie listy bestsellerów 
Amazona znalazł się znowu Orwell. Z drugiej strony, największe 
zagrożenie – czyli zagrożenie ekologiczne – poza fi lmami kata-
strofi cznymi, które wciąż traktowane są jak odległa, wymyślna 
fantazja, nie przebiło się do kina. I w tym sensie ciekawiej dziś 
mówić o świecie niż o kinie. Według mnie kino nie nadąża za 
tym, co dzieje się wokół i to jest jego największa słabość. Jest tylko 
paru fi lmowców, którzy cokolwiek antycypują, czują podskórne 
nurty, które dopiero kiełkują.

Może ich pani wymienić?
To na pewno Andriej Zwiagincew, ze swoimi Eleną i Niemiłością, 
czy Michael Haneke, który kilkoma ostatnimi fi lmami wyprze-
dził, a może po prostu wyczuł czas.

Patrzę na pani dorobek, na to, jak różnorodne projekty 
realizuje pani od dawna. Robi pani fi lm za fi lmem – 

za moment staje na planie czesko-słowacko-irlandzkiej 
koprodukcji Szarlatan o uzdrowicielu Janie Mikolášku – 
zaznacza mocno swoją obecność w świecie seriali... Żaden 
kolega z pani pokolenia nie pracuje z taką dynamiką.
Być może wynika to z mojego usposobienia. Interesuję się 
znacznie większą ilością rzeczy niż moi koledzy.

A książki czyta pani w jakim języku: po polsku, angielsku, 
czesku czy francusku? 
We wszystkich wymienionych. Wie pani, wiele z tego, co 
dziś mam, zawdzięczam emigracji. Gdy w Polsce trwał stan 
wojenny, byłam gdzie indziej niż moi koledzy. Kino polskie bar-
dzo długo nie mogło się pozbierać po tym doświadczeniu, wielu 
fi lmowców do dziś czuje, że zawodowo to było dla nich kilka 
dobrych lat w plecy. Potem – przez cały okres transformacji 
ustrojowej aż do momentu powstania PISF-u – polska kinema-
tografi a po prostu zdychała. Robiło się fi lmy tanie i przez to byle 
jakie. Pamiętam, jak trudno było młodym twórcom zadebiuto-
wać. Ja zaistniałam już w połowie lat 80. Pracowałam regular-
nie w Niemczech, we Francji i w Stanach. Wypracowałam sobie 
pozycję, kontakty, działały na mnie inne bodźce.

Czy taka pokoleniowa komitywa jak Zespół Filmowy „X”, 
do którego pani należała, mogłaby dziś się powtórzyć 
i sprawdzić? 
Myślę, że tak. Nie tak dawno temu wydawało nam się, że środo-
wisko fi lmowe jest skłócone. Był wyczuwalny rozdźwięk genera-
cyjny, w związku z brakiem pieniędzy młodzi cały czas mówili: 
„niech ci starzy już nie robią fi lmów, blokują nam kariery!”. Mniej 
więcej od dwunastu lat jest lepiej, kinematografi a rozwija się, pie-
niądze są łatwiej dostępne. Środowisko przestało być nastawione 
do siebie konfrontacyjnie. Parę lat temu okazało się, że jesteśmy 
nawet w stanie założyć Gildię Reżyserów, o co bez większych 
rezultatów staraliśmy się od dawna. 

Dlaczego Gildia jest tak ważną formacją?
Bo reżyserzy zawsze są w szczególnej sytuacji życiowej i zawodo-
wej. Ich potrzeby są wyjątkowe, w tym potrzeby wspólnotowe, 

które niekoniecznie spełnia SFP, będące ugrupowaniem zrzesza-
jącym wszystkich.

Co dzisiaj konsoliduje fi lmowców?
Akurat dzisiaj, to pewnie świadomość, że musimy bronić wol-
ności wypowiedzi i wyrazu artystycznego. Polityka represyjna – 
jak w wielu innych przypadkach – okazała się mobilizująca. Ale 
już wcześniej czuć było rodzącą się potrzebę wymiany doświad-
czeń i okazywania sobie wsparcia. Nie bez powodu koledzy od 
dawna dają sobie nawzajem scenariusze do czytania, czy organi-
zują zamknięte pokazy swoich fi lmów na etapie zaawansowanego 
montażu: proszą siebie o rady i wskazówki – to jest spuścizna po 
zespołach fi lmowych. Zresztą ta wymiana i poczucie wspólnoty 
oraz pragnienie bycia razem – było najpiękniejszym aspektem lat 
70. Dodawało nam siły.

Jak sama pani mówi, emigracji sporo zawdzięcza, czy jed-
nak ona coś przy okazji zabrała?
Wykorzeniła mnie. Wyjazd z kraju, to jest zawsze ogromny wysi-
łek, płaci się za to chociażby pewną formą większej samotności. 
Traci się kontakt z codziennością, z zanurzeniem w określonym 
rytmie, w języku i w mentalności, w przemianach obyczajowych. 
Pewnie dlatego tematyka mojego kina z czasem się zmieniła. 
Już później nie mogłam realizować takich fi lmów, jak Kobieta 
samotna albo Aktorzy prowincjonalni.

Ale nie tylko tematyka uległa zmianie, także sposób opo-
wieści. Nominowana do Oscara za scenariusz adaptowany 
Europa, Europa, to kino otwarte na świat, zapraszające tak 
Wschód, jak i Zachód do dialogu.
Zdecydowanie bliższy jest mi sposób fi lmowej opowieści sięga-
jący anglosaskiej tradycji.

Miałaby pani jakieś rady dla wstępujących w zawód reży-
serek?
Film jest dziś w zupełnie innym miejscu, niż kiedy ja zaczyna-
łam. Widzę wiele reżyserujących dziewczyn, o wiele więcej niż 
w latach 70. I dobrze. One mają świadomość swej siły, jest im 
łatwiej. Dziewczyny takie, jak Anna Zamecka, Jagoda Szelc, Olga 
Chajdas czy Zosia Kowalewska nie czują się osamotnione, bo nie 
jest tak, że otacza je tłum facetów, przez który muszą się przebić. 
Te młode kobiety mają podstawy do tego, by myśleć, że nastał ich 
czas. I super. One nie potrzebują moich rad.

Co w takim razie powiedziałaby pani młodej reżyserce, 
która w 1974 roku stawiała pierwsze kroki w zawodzie: 
wyreżyserowała spektakl telewizyjny Dłużnicy, dwa lata 
później zrealizowała fi lm fabularny Zdjęcia próbne...
Myślę, że robiłam, co mogłam i na szczęście nigdy nie musiałam 
udawać kogoś, kim nie jestem, ale... Musiałam bardzo walczyć 
o siebie i swoje projekty, nie tylko ze względów genderowych, 
przede wszystkim ze względów politycznych. Zyskiwałam sobie 
sojuszników, przyjaciół i współpracowników. Dawałam dużo 
ludziom takim, jak Andrzej Wajda czy Krzysztof Kieślowski, ale 
też dostawałam wiele w zamian: czasu, wsparcia, pomysłów, rad. 
Wszyscy tak robiliśmy i to bezinteresownie. Nic tak w życiu nie 
opłaca się i nie zwraca jak pewna forma wielkoduszności. Trzeba 
zawsze o tym pamiętać.

Michalina Olszańska w serialu 1983, 
reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 
Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska
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X MUZA 
W POLSKIEJ 
SIECI

Darek Kuźma

Internet jest dziś czymś tak oczywistym 
i powszechnym, iż może się wydawać, że wpływa 
na nasze życie już od bardzo dawna. Prawda jest 
jednak taka, że w Polsce istnieje od niespełna trzech 
dekad, a przez pierwsze dziesięć lat był traktowany 
raczej jako atrakcyjna ciekawostka. Jeszcze krótsza 
okazuje się historia polskiego internetu fi lmowego.
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O  ile za symboliczny początek 
polskiego internetu uznaje się 
rok 1991, gdy za pomocą cy-
frowej sieci o  mocno ograni-

czonych jeszcze możliwościach połączo-
no się po raz pierwszy z adresatem w in-
nym kraju, tak rozwój tematyki fi lmowej 
przypada w jego ramach dopiero na drugą 
połowę dekady. Wtedy powstały najważ-
niejsze polskie portale horyzontalne, 
Onet i Wirtualna Polska (a na przełomie 
wieków Interia i Gazeta.pl), które w pew-
nym momencie zaczęły stawiać na fi lm 
pośród dziesiątek innych kumulowanych 
treści. Wtedy założono Stopklatkę i Film-
web, dwie marki, które przez kolejne pół-
torej dekady dyktowały rozwój rodzimego 
internetu fi lmowego. Wtedy też pierwsze 
kroki w  zawodowym świecie stawiali 
przedstawiciele pokolenia wychowanego 
częściowo na zachodniej popkulturze, na 
boomie komiksowym z początku lat 90., 
na uwielbieniu do wszelkiej maści fanta-
styki, na VHS-ach, które rozpropagowa-
ły miłość do kina gatunkowego, bardzo 
często pogardzanego przez ówczesnych 
uznanych krytyków fi lmowych. 

Być może najważniejszy był ten ostatni 
aspekt, bowiem mimo że początki były 
chaotyczne i mocno prowizoryczne, i nikt 
tak naprawdę nie miał większego pojęcia, 
w  jakim kierunku nowe medium może 
się rozwinąć, polski internet fi lmowy był 
tworzony przez młodych i  dla młodych. 
Przez różnego rodzaju pasjonatów, którzy 
wzbogacali go po godzinach, wieczorami, 
w  trakcie weekendów, nie spodziewając 
się wynagrodzenia  – pragnęli dzielić się 
tym, co siedziało im w głowach i sercach. 
Dzisiaj takie podejście wydaje się naiwnie 
idealistyczne, bowiem najwięksi gracze na 
rynku zarabiają na kinie ogromne pienią-
dze, czerpiąc zyski z reklam, ilości odwie-
dzin, przekierowań, z medialnego szumu 
wynoszącego konkretne tytuły do miana 
kasowych przebojów, ale dwadzieścia 
lat temu wirtualne pisanie o  fi lmie było 
dziedziną półamatorską, do której trzeba 
było nieustannie dokładać. Napędzała je 
przede wszystkim energia z  prowadzo-

bazę fi lmową. Mieliśmy ludzi w  War-
szawie: najpierw Grzegorza Wojtowicza, 
a  później dodatkowo Łukasza Figiel-
skiego, którzy zajmowali się poszukiwa-
niem i  tworzeniem oryginalnych treści. 
Wszystko pięknie się rozwijało, aż przy-
szła wielka weryfi kacja potrzeb i przydat-
ności internetu w tamtych latach”.

Gdy wydawało się, że świat mógł ode-
tchnąć po rozdmuchanym „problemie 
pluskwy milenijnej” i  zająć się rozwija-
niem „mody na internet”, w  2000 roku 
doszło na Wall Street do pęknięcia bań-
ki internetowej. Inwestorzy stracili wiarę 
w  medium, wiele spółek upadło, część 
pompowanego bezrefl eksyjnie w  sieć 
kapitału przestała istnieć. Gorączka wir-
tualnego złota zamieniła się w  pirytową 
depresję. Do Polski kryzys dotarł później, 
a dzięki słabo rozwiniętemu rynkowi in-
ternetowemu miał ograniczony zasięg, ale 
i tak większość komercyjnych – albo ma-
jących nadzieję na komercyjność – dzia-
łalności upadła. Bliska tego była również 
Stopklatka. „Wielu ludzi od nas odeszło, 
znaleźliśmy się na krawędzi, straciliśmy 
fi nanse, ale wraz z Adamem, Przemkiem 

nych dyskusji z  podobnymi sobie pasjo-
natami oraz świadomość uczestniczenia 
w czymś wyjątkowym.

Inna sprawa, że sama komunikacja 
przybierała zupełnie inną formę. Pierw-
sze listy dyskusyjne, jeszcze przed czasami 
popularyzacji IRC-a  oraz innych komu-
nikatorów umożliwiających rozmowy 
„na żywo”, polegały na tym, że mailserver 
rozsyłał korespondencję raz dziennie, 
w  nocy. Gdy komuś się odpowiadało, 
a  odpowiadało się wielu osobom naraz, 
należało poczekać na reakcję do następ-
nego dnia. Użytkownicy pisali więc dłu-
gie, barwne elaboraty, nie stresując się, 
że zanim skończą logicznie układać swój 
wywód, pojawi się dziesięć innych ko-
mentarzy, które zniwelują jego wydźwięk. 
A  fakt, że łączenie się z  internetem nie 
było ani łatwe, ani tanie (Telekomunikacja 
Polska wprowadziła w 1996 roku numer 
0 20 21 22, umożliwiający połączenie przez 
modem telefoniczny, a  pierwsze usłu-
gi stałego łącza SDI i  adresu IP dopiero 
w 1999), z sieci korzystali właśnie pasjo-
naci, którzy poszukiwali przestrzeni do 
dzielenia się swymi przeżyciami i wiedzą. 
Prawdziwa masowość internetu pojawiła 
się w połowie kolejnej dekady.

ERA INTERNETOWEGO 
PIONIERA
Pierwsze kroki były więc stawiane dość 
niepewnie, chwilami wręcz nieudacznie, 
ale z drugiej strony prasa drukowana nie 
traktowała wirtualnej sieci za konku-
rencję, więc internetowi pionierzy mieli 
czas i  miejsce, żeby się rozwijać i  uczyć 
na błędach, nie tylko własnych. Pierwszą 
wielką siłą na obszarze fi lmowym została 
szczecińska Stopklatka, współtworzona 
od 1996 roku przez m.in. Adama Bortni-
ka i  Krzysztofa Spora. Portal powstał na 
bazie funkcjonującej już od dziesięciu lat 
audycji radiowej, prowadzonej najpierw 
w  Akademickim Radiu Pomorze, a  na-
stępnie w  Radiu ABC. Pierwsza wersja 
strony funkcjonowała w  ramach inter-
netowego serwisu Radia ABC, ale już 
w  1997 stała się samodzielnym bytem. 

Została również na bazie umowy z  Mi-
crosoft  Corporation jednym z  dziesięciu 
polskich Kanałów Platynowych Interne-
towych, które użytkownicy instalowali 
wraz z przeglądarką Internet Explorer 4.0. 
Stopklatkę tworzyło dosłownie kilka osób, 
które robiły to na zasadzie fanowskiej, za-
rabiając na życie gdzie indziej.

Krzysztof Spór, redaktor prowadzący 
Stopklatki, a  chwilę potem redaktor na-
czelny od jej skromnych początków aż 
do 2014 roku, wspomina, że portal funk-
cjonował w półamatorskiej formie aż do 
2000, kiedy pojawił się inwestor – Prokom 
Soft ware S.A. „Robiliśmy wtedy stronę we 
trójkę, Adam Bortnik zajmował się mar-
ketingiem i kodowaniem, Przemek Basiak 
skupił się na budowie strony i kodowaniu, 
a ja zasilaniem jej różnymi treściami. Gdy 
zostaliśmy wykupieni, zaryzykowaliśmy, 
rzuciliśmy dotychczasowe prace i skupili-
śmy całkowicie na Stopklatce” – wyjaśnia 
Spór. „Już wtedy nie dało się rozwijać ta-
kich projektów bez poważnych funduszy, 
ale wszyscy myśleli, że internet to nowe El 
Dorado. Zaczęliśmy zatrudniać następne 
osoby, poszerzyliśmy ofertę, budowaliśmy 

i  kilkoma innymi osobami wierzyliśmy, 
że koniunktura się odwróci” – kontynuuje 
Spór. – „I rzeczywiście tak się stało, tyle że 
dziennikarstwo fi lmowe przestało wystar-
czać. Stopklatka stała się providerem in-
ternetowym, weszła w partnerstwo z sie-
ciami komórkowymi, robiła strony dla 
fi rm z branży. Musieliśmy zadbać o wła-
sne utrzymanie i to się udało osiągnąć”.

MODA NA SPOŁECZNOŚĆ
Niedługo po Stopklatce, w  marcu 1998 
roku, polski internet zasiliła kolejna 
przyszła potęga na obszarze X Muzy  – 
Filmweb. Założony przez Artura Gor-
tycha oraz ekipę młodych specjalistów 
z  warszawskiej agencji interaktywnej 
3dart.com (obecnie Artegence), portal 
oferował z  początku to, co wszyscy ów-
cześni pretendenci do internetowej sławy: 
newsy, recenzje, premiery, zapowiedzi, 
galerie. Szybko jednak zaczął wyróżniać 
się na tle konkurencji, dorzucając do 
oferty zwiastuny najnowszych produk-
cji (w  popularnym wówczas formacie 
Real-Video), podstrony dedykowane kon-
kretnym fi lmom, ograniczone jakościo-

wo, ale udane transmisje na żywo z cieka-
wych wydarzeń. Na początku 2000 roku 
Filmweb stał się polskim pionierem WAP, 
pierwszej wersji aplikacji na urządzenia 
mobilne. Następnie stworzono kilkuoso-
bową redakcję pod wodzą Marcina Ka-
mińskiego, zaczęto fl irtować z  rynkiem 
reklamy oraz – co w historii serwisu klu-
czowe – rozpoczęto proces przekształca-
nia się w serwis społecznościowy.

Była to decyzja, która nie tylko pozwo-
liła Filmwebowi przetrwać relatywnie 
spokojnie nawałnicę wywołaną pęknię-
ciem bańki, ale także stać się na prze-
strzeni lat potentatem polskiego internetu 
fi lmowego. Twórcy portalu już wcześniej 
zaczęli mozolnie budować bazę fi lmową, 
inspirując się amerykańskim IMDb.com, 
ale proces przyspieszył błyskawicznie po 
oddaniu części pracy w ręce internautów. 
Ci, motywowani systemem punktów, któ-
re najbardziej aktywnym użytkownikom 
zapewniały nagrody, z wielką pasją doda-
wali informacje, nazwiska, tytuły, kontek-
sty. Nie żądali pieniędzy, lecz docenienia 
i  potwierdzenia swej wiedzy w  oczach 
społeczności sobie podobnych miłośni-
ków kina, czego nie mogła dać im prasa 
drukowana. Filmweb w  mgnieniu oka 
zbudował dynamicznie rozwijające się 
forum i z każdym kolejnym rokiem wpro-
wadzał nowe udogodnienia  – wiadomo-
ści prywatne, komentarze do ocen znajo-
mych, narzędzia do porównywania gustu 
fi lmowego – które miały na celu sperso-
nalizowanie doświadczenia dla każdego 
użytkownika.

W  pewnym momencie Filmweb stał 
się drugą po IMDb największą bazą fi l-
mową świata, co oczywiście przełożyło 
się i  na reklamy, i  na ruch na stronie. 
Otworzenie się w tak dużym zakresie na 
społeczność anonimowych pasjonatów, 
występujących przeważnie pod pseu-
donimami, miało jednak swoją ciemną 
stronę. „Filmweb zaczął być traktowany 
przez część branży jako portal popcor-
nowy, ogłupiający, komercyjny, w  naj-
gorszym znaczeniu tego słowa”  – opo-
wiada dyrektor zarządzający Filmwebu 
Krzysztof Michałowski, który dołączył 
do ekipy w 2007 roku i przez krótki czas 
pełnił funkcję redaktora naczelnego.  – 
„Stopklatka była hołubiona przez branżę 
i postrzegana jako serwis, który interesu-
je się polskim kinem, a Filmweb był tym 
głośnym, masowym konkurentem. I  po 
części była to prawda, zawsze intereso-
wała nas kultura masowa i wszystkie jej 
aspekty, ceniliśmy sobie kino gatunków, 

Polski internet fi lmowy od 
początku cieszył się wielką 
różnorodnością
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Ze swoich niedociągnięć zdawał sobie 
również sprawę Filmweb, który od 2007 
roku, gdy pod względem społeczności 
był w polskim internecie fi lmowym pra-
wie monopolistą, zaczął więc wzmacniać 
swoje słabsze strony. „Internet był ciągle 
postrzegany jako coś półamatorskiego, 
fanowskiego, gdzie pisać może każdy, 
zaczęliśmy więc świadomie profesjonali-
zować redakcję i serwis” – mówi Krzysz-
tof Michałowski. – „Sformatowaliśmy tek-
sty, zatrudniliśmy stałą korektę. Zaczęliś-
my inwestować w publicystykę, powstały 
nowe sekcje tematyczne, a także, we wrze-
śniu 2007 roku, dział Powiększenie, który 
przekształcił się z czasem w konkurs kry-
tyczno-literacki. W 2008 dołączył do nas 
Michał Walkiewicz, który w  2011 został 
szefem publicystki, a  dziś jest redakto-
rem naczelnym. Ściągnął on do Filmwebu 
nowe pokolenie krytyków, jeszcze nieod-
krytych. Część z nich zdobywała później 
nagrody w Konkursie im. Krzysztofa Mę-
traka”.

Jednocześnie Filmweb pozostał wierny 
swej masowej społeczności, która liczyła 
się już wtedy w  setkach tysięcy, a dzisiaj 
zalogowanych użytkowników jest już kil-
ka milionów. „Od początku hołdujemy 
zasadzie, że każdy przeżywa kino na swój 
sposób, więc chcemy wszystkim poma-
gać w  tych emocjach, ale jednocześnie 
staramy się pokazywać, że istnieją róż-
ne wymiary kina, które być może warto
odkryć” – podkreśla Michałowski. – „We-
szliśmy m.in. we współpracę z Filmoteką 
Narodową i organizowaliśmy w warszaw-
skim Iluzjonie pokazy dla społeczności 
Filmwebu z biletami za 5 złotych. Zaczę-
liśmy być bardziej obecni na festiwalach, 
w tym zagranicznych, w Berlinie, Cannes 
i Wenecji, po jakimś czasie również z rela-
cjami wideo”. Serwis uruchomił swój ka-
nał na YouTubie już w 2008 roku, stawia-
jąc od początku na rozwijanie własnych 
formatów oraz kreatywną realizację. Dzi-
siaj ma ich ponad dziesięć, a  materiały 
ogląda kilkadziesiąt, czasami ponad sto 
tysięcy osób.

NIEZALEŻNA 
ALTERNATYWA
Komercyjna wojna Stopklatki z  Filmwe-
bem potrafi ła przesłonić fakt, że polski 
internet fi lmowy cieszył się od samego 
początku swego istnienia wielką różno-
rodnością. Z  jednej strony swoją ofertę 
rozwijały opierające się coraz większej 
centralizacji branży w  Warszawie por-
tale horyzontalne, na czele z  serwisem 

które w Polsce nie cieszyło się zbyt dużą 
estymą, nie rozróżnialiśmy między stu-
dentem fi lmoznawstwa a  urzędnikiem 
czy robotnikiem, który szuka w  kinie 
eskapizmu. Chcieliśmy tworzyć prze-
strzeń dla wszystkich”.

WIRTUALNE POTYCZKI
Już w  pierwszej połowie zeszłej dekady 
między Filmwebem a Stopklatką wywią-
zała się więc nieofi cjalna wojna redak-
cyjno-marketingowa, która zdominowa-
ła na kolejne lata myślenie o  polskim 
internecie fi lmowym. Przez długi czas 
przewagę miała Stopklatka, która z  racji 
znacznie mocniejszych powiązań z bran-
żą patronowała większości najważniej-
szych imprez fi lmowych w kraju, a część 
z  nich  – jak chociażby ostatnie lata No-
wych Horyzontów w Cieszynie i pierwsze 
po przeprowadzce do Wrocławia  – ob-
sługiwała również od strony technicznej 
i  technologicznej. „Stawialiśmy na pol-
skie kino niemal od samego początku. 
Było dla nas najważniejsze, uważaliśmy, 
że warto o nim pisać i inwestować w nie 
czas i moce przerobowe, bo nie było prak-
tycznie żadnych rzetelnych źródeł w tym 
temacie”  – wspomina Krzysztof Spór.  – 
„Ale zawsze zachowywaliśmy szacunek 
dla ludzi, wydarzeń i  instytucji. Jeśli do-
tykaliśmy trudnych tematów, to w sposób 
profesjonalny. Wyrobiliśmy sobie dobrą 
reputację, którą świadomie rozwijaliśmy”.

Wirtualne potyczki Stopklatki z Film-
webem przybierały różne formy – w pew-
nym okresie, już na przełomie dekad, 
w relacjach z festiwali liczyła się nie tylko 
jakość, lecz również ilość, a  obie redak-
cje prześcigały się w  liczbie publikowa-
nych recenzji i wywiadów – które wyni-
kały w  pewnej mierze z  faktu, że polski 
internet wciąż jeszcze się kształtował. 
Wieloletni redaktor naczelny Stopklatki 
wspomina jednak tę wojnę pozytywnie. 
„To była walka na konkurencyjność. Ście-
rały się nasze działy sprzedaży i promocji, 
ścierali się piszący dla nas autorzy, ale to 
było fajne, mnie nakręcało do działa-
nia” – mówi Spór. – „My im uciekaliśmy 
w  merytoryce, oni nam w  działaniach 
społecznościowych, ale to nie było tak, 
że byliśmy zaślepieni tym wyścigiem. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że przegry-
wamy, że kierunek społecznościowy jest 
jedynym słusznym. Tyle że nie mieliśmy 
środków, żeby ścigać się z  Filmwebem 
w tej dziedzinie. Kiedy Stopklatkę kupiła 
Kino Polska i  pojawiły się odpowiednie 
fi nanse, było już na to za późno”.

Film.onet.pl, który dorównywał popular-
nością największym graczom na rynku. 

Niezależnie od komercyjnych poten-
tatów oraz ich potyczek rozwijał się rów-
nież kolejny gigant, poświęcony wszelkim 
aspektom polskiego kina i telewizji – ser-
wis Filmpolski.pl. Powstały w  roku 1990 
z inicjatywy PWSFTviT w Łodzi, od 1998 

istniejący  – początkowo w  mocno ogra-
niczonej formie  – w  cyfrowym świecie, 
dziś jest pod redakcją Jarosława Czem-
browskiego jedną z  największych sił na 
obszarze polskiego internetu fi lmowego. 
Jego twórcy korzystają z  bogatych zaso-
bów łódzkiej „Filmówki” oraz rozwijają 
nieustannie swą bazę danych, największą 
dotyczącą polskiej kinematografi i. 

Od wielu lat istotnym z punktu widze-
nia branży jest również serwis Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich (Sfp.org.pl). 
Na stronie internetowej organizacji, w za-
kładce „Portal”, relacjonowane są wszelkie 
wydarzenia związane z X Muzą odbywa-
jące się w kraju, jak również imprezy za-
graniczne, w których udział biorą twórcy 
i  przedstawiciele rodzimej kinematogra-
fi i. Serwis dokumentuje życie polskiego 
środowiska fi lmowego, dba o  promocję 
członków SFP i  projektów organizowa-

nych przez Stowarzyszenie. Za pośrednic-
twem tej strony każdy może się również 
zapoznać z zawartością kolejnych wydań 
„Magazynu Filmowego”.

Z  drugiej strony należy odnotować 
powstanie dziesiątek, setek fanowskich 
stron i niezależnych portali, które – cza-
sem z własnego wyboru, a czasem z nie-

możności znalezienia inwestora potrzeb-
nego do przekroczenia granicy komercyj-
ności – zadowalały się byciem atrakcyjną 
alternatywą dla gigantów. O wielu z nich 
słuch dawno zaginął, szczególnie jeśli 
chodzi o projekty istniejące na przełomie 
wieków i zniszczone przez pęknięcie bań-
ki internetowej. Ale te, które przetrwały 
wszelkie perturbacje są wciąż popular-
ne. Wśród nich Esensja oraz KMF (Klub 
Miłośników Filmu), który od kilku lat 
funkcjonuje już w pełni komercyjnie jako 
Film.org.pl. KMF został założony niemal 
równolegle ze Stopklatką i  Filmwebem, 
w sierpniu 1999 roku i przez pierwsze lata 
funkcjonował pod adresem fi lm.warka.pl. 
„Pomysł na założenie Klubu Miłośników 
Filmu narodził się w  mojej głowie, gdy 
poszukując stron poświęconych X Muzie 
w szerokim zakresie, trafi ałem jedynie na 
kluby i  organizacje zrzeszone wokół np. 

Star Treka czy Gwiezdnych wojen” – wspo-
mina Rafał Donica, założyciel i  redaktor 
naczelny serwisu do 2012 roku. – „Pierw-
szymi członkami KMF były osoby, z któ-
rymi poznałem się w  internecie, a  nowi 
kandydaci musieli przejść test – odgadnąć 
z  cyklicznie zmienianej mozaiki kadrów 
tytuły 30 fi lmów”. Stworzona i sukcesyw-

nie uzupełniana nowymi członkami mi-
krospołeczność pasjonatów wszelakiego 
typu kina, pochodzących z przeróżnych 
środowisk z  całej Polski, była swois-
tym prototypem społeczności Filmwebu,
a  także symboliczną reprezentacją po-
czątkowych idealistycznych założeń in-
ternetu: dzielenia się pasją i wiedzą bez 
barier. Choć fanowski KMF na zawsze po-
został projektem półamatorskim, ofero-
wał zadziwiająco szeroki wachlarz tek-
stów. „Na początku na stronie były zwy-
czajne recenzje nowości kinowych i kla-
syków, ale potem doszły takie propozycje, 

jak wpadki fi lmowe (byliśmy prekurso-
rami w  tej dziedzinie), muzyka fi lmowa 
(pierwsze w  polskim internecie recenzje 
sound tracków) czy rozbudowane anali-
zy”  – kontynuuje Donica.  – „W  trakcie 
13 lat działalności stworzyliśmy tak uni-
katowe działy jak »F/X« (analizy efektów 
specjalnych), »Dir cut« (analizy wersji 
reżyserskich), »Kino europejskie« i wiele 
innych, o  które trudno było na komer-
cyjnych portalach. W  czasach świetno-
ści byliśmy opisywani na łamach prasy, 
zapraszani do telewizji i  radia. Uważam, 
że zostawiliśmy swój wyraźny ślad w pol-
skim internecie”. Serwis próbował róż-
nych rzeczy, by utrzymać się na wirtual-
nej powierzchni, zdobył nawet w  2007 
osobowość prawną, ale jego działalność 
załamała się ostatecznie na skutek braku 
odpowiednich środków fi nansowych.

FANTASTYKA 
NA FILMOWO
Esensja jest z kolei bodaj jedynym nieza-
leżnym serwisem fanowskim, który poko-
nał wszystkie wyboje polskiego internetu 
i funkcjonuje do dzisiaj. Portal jest znany 
głównie z zamiłowania do wszelkiej maści 
fantastyki, kinowej, książkowej i innej, ale 
przez lata rozszerzył swoją ofertę literacko-
-fi lmową. „Esensja powstała w 2000 roku 
przez połączenie dwóch e-zinów, »Fram-
zety«, której prezesowałem, i »Th e Valetz 
Magazine«” – wyjaśnia Konrad Wągrow-
ski, redaktor naczelny serwisu od począt-
ków jego istnienia. – „Dzisiaj brzmi to 
absurdalnie, ale mieliśmy pomysł, żeby 
robić w  internecie coś, co przypomina 
wyglądem pismo papierowe, tyle że bez 
dużych kosztów. Dziesięć razy do roku 
wrzucaliśmy do sieci wydanie z okładką, 
numerowanymi stronami itd., pisaliśmy 
o  kinie, książkach, komiksach. Pierw-
szy numer wyszedł w październiku 2000 
roku. Od pewnego momentu dostarczali-
śmy również nasze wydania w plikach ZIP 
do CD-Action, a oni wrzucali je na płyty 
CD dołączane do drukowanego magazy-
nu. Mieliśmy swoją niszę”.

Około 2004 Esensja przekształciła się 
w serwis z codziennymi publikacjami, ale 
pod koniec każdego miesiąca teksty były 
zbierane w  większy numer HTML-owy. 

Rodzimy internet fi lmowy 
tworzyli młodzi dla młodych
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domo już było, że tradycyjna prasa prze-
grała starcie z  rewolucją cyfrową, a  na 
skutek kolejnego napływającego z  ame-
rykańskiego Wall Street kryzysu rynek 
reklamy zaczął przenosić powoli swoje 

budżety do sieci, w Polsce było już 14 mln 
aktywnych internautów. Kolejne pięć lat 
później liczba ta oscylowała już wokół 20 
mln. Minęły czasy modemów, kupowania 
książek z adresami internetowymi, maso-
wego logowania się w kafejkach interne-
towych, stron głównych składających się 
z kilobajtów danych.

NOWY POCZĄTEK
Można powiedzieć, że rozpoczęła się 
nowa era w dziejach polskiego internetu 
fi lmowego, pozbawiona jednak punktu 
granicznego czy symbolicznego startu. Ci, 
którzy mieli głowę do biznesu i  potrafi li 
wykroić z  coraz mniejszego wirtualnego 
tortu coś dla siebie, okopali się na swoich 
pozycjach i  zaczęli konkurować na no-
wych zasadach. Ci, którzy byli zbyt słabi 
lub niedofi nansowani, musieli zadowolić 
się pozycją obserwujących  – nawet jeśli 
oferowali ciekawszą treść, nie mieli szans 
w  starciu z  komercyjną machiną rekla-
my i  marketingu. W  ciągu dziesięciu lat 
zmieniło się dosłownie wszystko, na cze-
le z  językiem wirtualnego dialogu, który 
z prostego, efektywnego HMTL-a, które-
go nauczyć się mógł każdy, ewoluował do 
monstrualnych rozmiarów. Dziś trzeba 
się w  nim specjalizować. Internet został 

Na przełomie dekad zdecydowano się 
na zmianę do formatu EPUB. „Zawsze 
mieliśmy bardzo fajnych autorów, którzy 
w  Esensji szlifowali swoje umiejętności 
i  budowali reputację”  – kontynuuje Wą-

growski. – „Od Michała Chacińskiego po 
Piotra Czerkawskiego, Artura Zaborskie-
go i innych. W dziale »Zgryźliwi tetrycy«, 
który polegał na krótkich komentarzach 
do premier kinowych, oceniali Błażej 
Hrapkowicz, Michał Oleszczyk i  Michał 
Walkiewicz, który miał u  nas również 
swój felieton”. Wągrowski wspomina, że 
prasa nie była w tamtych czasach zbytnio 
zainteresowana ani Esensją, ani niezależ-
nym polskim internetem, za wyjątkiem 
„Cinemy”.  – „Redaktor naczelny Bartek 
Fukiet zawsze szukał nowych pomysłów. 
Przedrukowywał oceny tetryków, zaprosił 
mnie do pisania felietonów. Zaczęliśmy 
robić razem konkursy, potem pojawiła się 
współpraca ze Stopklatką”.

Esensja pozostała jednak mimo wszyst-
ko w  porównaniu z  największymi gra-
czami niszą – całkiem popularną, mającą 
swoich oddanych czytelników, ale jednak 
niszą. Portalem pasjonatów, którzy chcą 
dzielić się swoją wiedzą i refl eksjami, zara-
biając na życie gdzie indziej, ewentualnie 
ćwicząc przed przejściem na komercyjne 
zawodowstwo. W  2003 roku, gdy nowe 
medium wciąż jeszcze w  Polsce raczko-
wało, a największe portale nie były pewne 
przyszłości, rodzimy internet miał prawie 
8 mln użytkowników. W 2008, kiedy wia-

zbudowany niemal od zera, na zglisz-
czach dawnych osiągnięć, które zapisały 
się w historii jako okres przejściowy, który 
dla kolejnych pokoleń będzie wyłącznie 
zbiorem ciekawostek i refl eksji, że kiedyś 
tak to wyglądało.

Rozpoczął się również nowy okres 
w historii polskiego dziennikarstwa i kry-
tyki fi lmowej, mimo wszelkich kontro-
wersji będący logicznym następstwem 
tego, co działo się w  internecie od po-
czątku jego istnienia. Z  jednej strony pi-
sanie o kinie przestało być domeną fi lmo-
znawców i osób o ugruntowanej wiedzy; 
dopuszczono do głosu wychowanych na 
internecie pasjonatów, którzy rozwinęli 
swoje umiejętności po prostu dużo pi-
sząc. Z drugiej strony Facebook i kolejne 
media społecznościowe, wspierane przez 
gwałtowny rozwój YouTube’a  oraz gene-
racji pionierów materiałów wideo, do-
prowadziły na przestrzeni kilku zaledwie 
lat do przesytu treścią i  refl eksją, który 
odczuwamy do dzisiaj, Każdy publiku-
jący w ich ramach widz stawał się kryty-
kiem, krzykliwe nagłówki z plotkarskiego 
druku przeszły do wirtuala, a fi lmy stały 
się jeszcze bardziej niż kiedyś produk-
tem konsumenckim, który  – także dzię-
ki przemianom w Hollywood i nadejściu 
ery streamingu – był z roku na rok coraz 
mocniej uwikłany w sieć globalnego mar-
ketingu.

Nowi właściciele Stopklatki, próbując 
nadążyć za Filmwebem oraz zmieniający-
mi się czasami, zmodyfi kowali profi l por-
talu i wymienili kadrę, by w 2016 roku za-
mknąć z hukiem serwis, który przez tyle 
lat nadawał rozpędu polskiemu interneto-
wi fi lmowemu i skupić się na stworzonym 
kanale Stopklatka TV. Filmweb utwierdził 
swą dominującą pozycję i  przegrywa na 
ilość odwiedzin tylko z  portalami hory-
zontalnymi, które dzięki zintegrowaniu 
różnego rodzaju treści generują z założe-
nia większy ruch. Dzisiaj dawny „portal 
popcornowy” ściga się już sam ze sobą, 
konkurując wyłącznie w  dziedzinie bu-
dżetów reklamowych i  pozycjonowania 
strony. A  także uzupełniając swą redak-
cyjną i  społecznościową ofertę o kolejne 
przemyślane zmiany. Internet jest kon-
sumowany coraz częściej na urządze-
niach mobilnych, z kolei rozwój wyobraź-
ni kultury masowej dyktują wszędobyl-
skie media społecznościowe. A to dopiero 
początek przemian.

Ale wszystko to jest tematem na zupeł-
nie inną, znacznie bardziej skomplikowa-
ną opowieść.
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animowany fi lm fabularny
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dyrekcja artystyczna: Rafał 
Wojtunik
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obsada (głosy postaci animowa-
nych): Marcin Dorociński, 
Arkadiusz Jakubik, Tomasz 
Ziętek, Olga Bołądź, Akie Kotabe, 
Ben Elliot, Emma Tate
producenci: Jarosław Sawko, 
Amaia Remirez
produkcja: Platige Image, Kanaki 
Films

koproducenci: Eric Goossens, 
Anton Roebben, Stefan Schubert, 
Jörn Radel, Frantisek Ambrus
koprodukcja: Wüste Film, 
Animationsfabrik, Walking The 
Dog, Puppetworks Studios
czas projekcji: 85 min
dystrybucja: Next Film

To trzymająca w napię-
ciu historia trzymiesięcznej 
wyprawy wybitnego repor-
tera Ryszarda Kapuścińskiego 
do ogarniętej wojną i chaosem 
Angoli, w której linia frontu 
zmienia się jak w kalejdosko-
pie.

 LISTOPAD
PREMIERA: 2 LISTOPADA

fi lm fabularny
koprodukcja: estońsko-
-holendersko-polska
reżyseria: Rainer Sarnet
scenariusz: Rainer Sarnet
zdjęcia: Mart Taniel
muzyka: Michał Jacaszek

scenografi a: Jaagup Roomet, 
Matis Mäesalu
kostiumy: Jaanus Vahtra, 
Katarzyna Lipińska
charakteryzacja: Anu Konze, 
Liisi Roht
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Marco Vermaas
obsada: Rea Lest, Jörgen Liik, 
Arvo Kukumägi, Heino Kalm, 
Katariina Unt
producent: Katrin Kissa
produkcja: Homeless Bob 
Production
koproducenci: Łukasz Dzięcioł, 
Ellen Havenith
koprodukcja: Opus Film, 
PRPL B.V.
czas projekcji: 115 min
dystrybucja: Velvet Spoon

To jednocześnie mroczna 
baśń, horror i niezwykła histo-
ria miłosna. Młoda dziew-
czyna, Liina, pracuje na farmie 
w niewielkiej wiosce. Jej myśli 
i uczucia skupiają się na Han-
sie, w którym jest beznadziej-
nie zakochana. Tęsknota zmie-
nia bohaterkę w wilkołaka.

  PLANETA SINGLI 2
PREMIERA: 9 LISTOPADA

fi lm fabularny
reżyseria: Sam Akina
scenariusz: Sam Akina, 
Jules Jones
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski
muzyka: Łukasz Targosz

scenografi a: Mela Melak
kostiumy: Kalina Lach
charakteryzacja: Olga Nejbauer
montaż: Jarosław Barzan
dźwięk: Tomasz Dukszta, Mariusz 
Wysocki
obsada: Maciej Stuhr, Agnieszka 
Więdłocha, Piotr Głowacki, 
Weronika Książkiewicz, Tomasz 
Karolak, Joanna Jarmołowicz, 
Danuta Stenka
producenci: Michał Chaciński, 
Radosław Drabik
produkcja: Gigant Films
czas projekcji: 119 min
dystrybucja: Kino Świat

Związek Ani (Agnieszka Wię-
dłocha) i Tomka (Maciej 
Stuhr) przeżywa poważny kry-
zys. On, showman-celebryta, 
wcale nie ma zamiaru się 
ustatkować. Ona z kolei chce 
poważnego związku. Tymcza-
sem na horyzoncie pojawia się 
Aleksander – zauroczony Anią 
milioner, właściciel aplikacji 
Planeta Singli, przekonany, że 
nikt inny nie pasuje do niego 
bardziej niż romantyczna 
nauczycielka muzyki.

 MIŁOŚĆ JEST 
 WSZYSTKIM
PREMIERA: 23 LISTOPADA

fi lm fabularny
reżyseria: Michał Kwieciński
scenariusz: Jakub Wecsile
zdjęcia: Michał SobocińskiFo
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Planeta Singli 2, reż. Sam Akina
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zdjęcia: Zuzanna Kernbach, 
Julian A.Ch. Kernbach
scenografi a: Kasper Bajon, Klara 
Kochańska, Julia Kijowska, Piotr 
Borowski, Zuzanna Kernbach, 
Julian A.Ch. Kernbach, 
Justyna Suwała
kostiumy: Kasper Bajon, Klara 
Kochańska, Julia Kijowska, Piotr 
Borowski, Zuzanna Kernbach, 
Julian A.Ch. Kernbach, Anna 
Gorońska, Dora Ketikoglou
charakteryzacja: Kasper Bajon, 
Klara Kochańska, Julia Kijowska, 
Piotr Borowski, Zuzanna 
Kernbach, Julian A.Ch. Kernbach, 
Anna Gorońska
montaż: Marcin Sucharski, 
Barbara Fronc
dźwięk: Michał Fojcik, 
Klara Kochańska
obsada: Julia Kijowska, Piotr 
Borowski, Dorota Pomykała, 
Bajram Severdžan, Diana 
Zamojska, Tadeusz Keller, 
Jan Kidawa-Błoński jr.
producentka: Agnieszka Kurzydło
produkcja: MD4
czas projekcji: 75 min
dystrybucja: Spectator

Jest lipiec 2016 roku. Europa 
żyje mistrzostwami w piłce 
nożnej, niepokojącymi infor-
macjami o puczu w Turcji, 
zamachu w Nicei, konfl ik-
cie w Syrii i fali uchodźców 
wojennych napływającej na 
kontynent przez tzw. „szlak 
bałkański”. Julia i Piotr są 
dobrze sytuowaną parą 
z dużego miasta. Po ciężko 
przepracowanym roku marzą 

o wakacjach. Ich plany zmie-
nia matka Piotra, która prosi 
go, by pojechał po ojca – 
uchodźcę, przebywającego 
w obozie na grecko-macedoń-
skiej granicy. 

  ETER
PREMIERA: 30 LISTOPADA

fi lm fabularny
reżyseria: Krzysztof Zanussi
scenariusz: Krzysztof Zanussi
zdjęcia: Piotr Niemyjski
muzyka: Richard Wagner
scenografi a: Joanna Macha
kostiumy: Katarzyna Lewińska
charakteryzacja: Karolina Kordas
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Maria Chilarecka, 
Bartłomiej Woźniak
obsada: Jacek Poniedziałek, 
Andrzej Chyra, László Zsolt, Ostap 
Vakuliuk, Maria Riaboshapka, 
Stanislav Kolokolnikov, 
Małgorzata Pritulak, Rafał Mohr, 
Victoria Zinny
producenci: Krzysztof Zanussi, 
Janusz Wąchała

produkcja: Studio Filmowe „Tor”
czas projekcji: 117 min
dystrybucja: Next Film

Akcja Eteru rozgrywa się 
na początku XX wieku, na 
Podolu. Lekarz (Jacek Ponie-
działek) pasjonuje się ete-
rem – substancją uśmie-
rzającą ból i odbierającą 
świadomość, tajemniczą 
i śmiertelnie niebezpieczną. 
Gdy ofi arą jej działania pada 
młoda dziewczyna, lekarz 
zostaje skazany na śmierć. 
Niespodziewanie udaje mu 
się uniknąć stryczka. Dok-
tor znajduje pracę w zabo-
rze austriackim, w wojsko-
wej twierdzy dowodzonej 
przez komendanta (Andrzej 
Chyra). Poza ofi cjalną prak-
tyką, na własną rękę, ponow-
nie zaczyna prowadzić coraz 
dziwniejsze eksperymenty: 
na żywych i umarłych. 

Oprac. Albert 
Kiciński
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Jeszcze dzień życia, reż. Raúl de la 
Fuente, Damian Nenow

Listopad, reż. Rainer Sarnet

muzyka: Atanas Valkow
scenografi a: Agnieszka Bartold
kostiumy: Aleksandra Staszko
charakteryzacja: Liliana Gałązka
montaż: Michał Czarnecki
dźwięk: Sebastian Kordasz, 
Marcin Kasiński, Kacper Habisiak
obsada: Olaf Lubaszenko, 
Agnieszka Grochowska, Mateusz 
Damięcki, Aleksandra Adamska, 
Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna 
Kulig, Maciej Musiał
producenci: Michał Kwieciński, 
Dorota Chamczyk
produkcja: Akson Studio, TVN
czas projekcji: 129 min
dystrybucja: Kino Świat

Boże Narodzenie to czas rado-
ści i spokoju, ale przygoto-
wanie do niego to prawdziwy 
chaos… Czas przedświątecznej 
gorączki rozpocznie się wraz 
z przypłynięciem do miasta 
niezwykłego Świętego Miko-
łaja. Romans z najpopularniej-
szym polskim piłkarzem spo-
tka tę, której nikt nie nazwałby 
fanką futbolu, zdrady i tajem-
nice zamieszają w niejed-
nym małżeństwie, a dopraco-
wany w każdym szczególe ślub 
będzie mieć zaskakujący fi nał.

  VIA CARPATIA
PREMIERA: 23 LISTOPADA

fi lm fabularny
reżyseria: Klara Kochańska, 
Kasper Bajon
scenariusz: Kasper Bajon, Klara 
Kochańska, Julia Kijowska, Piotr 
Borowski

Via Carpatia, reż. Klara Kochańska, Kasper Bajon

Miłość jest wszystkim, 
reż. Michał Kwieciński

Eter, reż. Krzysztof Zanussi



POLSKIE PREMIERY
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W ostatnich latach 
powstaje coraz więcej 
pełnych metraży, które 
łączą animację z fabułą 

czy dokumentem. 
To po prostu fantastyczny format. Szcze-
gólnie fi lmy dokumentalne upodo-
bały sobie animację, ale w znakomitej 
większości w narzędziowej, zadaniowej 
formie. Pojawia się ona, by np. poka-
zać geopolitykę czy zilustrować coś, co 
nie jest fi guratywne. My z kolei skupi-
liśmy się w tym hybrydowym forma-
cie na łączeniu. Z Raúlem de la Fuente 
(drugi obok Damiana Nenowa reżyser 
fi lmu Jeszcze dzień życia – przyp. red.) 
spotkaliśmy się dawno temu i wyobra-
ziliśmy sobie prostą sklejkę między kre-
acyjną animacją a prawdziwym człowie-
kiem. Zrealizowaliśmy tę ideę w formie 
teasera. Do tego stopnia byliśmy prze-
konani, że to zadziała, iż zdecydowa-
liśmy się ruszyć ze wszystkim. Udało 
nam się namówić naszych partnerów, 
by skonstruować tę koprodukcję właśnie 
w oparciu o taki prosty koncept. Wie-
dzieliśmy, że silnym narzędziem dla nas 
będzie punkt stykowy. Nie chcieliśmy 
robić fi lmu, którego połową byłaby ani-

macja, a połową dokument. Wiedzieli-
śmy, że te dwie fi lmowe formy będą się 
przeplatać, obawialiśmy się jedynie, że 
może to być nierówne. Po zrealizowaniu 
teasera, wątpliwości zniknęły. Zadziałało 
to na emocje. Przygotowanie scenariu-
sza zajęło nam kolejne 3-4 lata. Musieli-
śmy ustawić cięcia na przestrzeni całego 
fi lmu w najbardziej optymalnych miej-

scach. Przypominało to puzzle. Wydaje 
mi się jednak, że udało nam się „zmusić” 
te dwa języki do opowiedzenia jednej 
spójnej historii.

Plusem animacji jest to, że nie ogra-
nicza się do jakichś ram formalnych 
w pokazywaniu stanów emocjonal-
nych, w przeciwieństwie do pracy 
z kamerą.
Wrócę raz jeszcze do punktu styko-
wego. Wiedzieliśmy, że zadziała tym 
mocniej, im bardziej pozwolimy sobie 
w animacji na kreację, a nie ogranicza-
nie się do przedstawiania faktów. Ani-
macja zawsze odbierana jest trochę jak 
fi kcja, tego nie da się przeskoczyć. Ona 
może być różna – niefi guratywna, sur-
realistyczna, abstrakcyjna, realistyczna, 
hiperrealistyczna czy stylizowana. Jedyną 
zasadą, jaką ustaliliśmy była chęć osią-
gnięcia w niej stylu, który przyciągnie 
również widzów niekoniecznie będących 
fanami animacji. Początek tego myśle-
nia związany jest z moim fi lmem sprzed 
dekady – Paths of Hate. Dzięki niemu 
w ogóle spotkaliśmy się z Raúlem. Wielu 
widzów zaskoczonych było, że obraz ten 
podejmuje poważny temat, jest brutalny 
i skierowany raczej do dorosłych. Tę 
formułę chcieliśmy kontynuować i tym 
razem.

Wspominasz o spotkaniu ze współre-
żyserem fi lmu Raúlem de la Fuente. 
Kiedy to było?
Pierwszy raz spotkaliśmy się w 2009. 
Raúl był zafascynowany literaturą 
Ryszarda Kapuścińskiego. Przekony-
wał, że w kraju Basków, skąd pochodzi, 
wszyscy go znają. Potem okazało się, 
że podobnie jest w przypadku naszych 
partnerów z innych krajów. Kapuściń-
ski otwierał wszystkie drzwi. To jeden 
z najbardziej popularnych i szanowanych 
polskich pisarzy ostatniego stulecia. Raúl 
opowiedział mi o swojej idei i wkrótce 
wpadliśmy na dość szalony pomysł, żeby 
zrobić pełnometrażowy fi lm. Od tego 
się zaczęło. Raúl odbył najpierw stricte 
turystyczną wyprawę do Afryki, a że 
kochał Kapuścińskiego, trafi ł do Angoli, 
gdzie wciąż są ludzie znający pisarza. Był 
zatem potencjał na dokument. Czytając 
książki Kapuścińskiego, trudno prze-
oczyć oniryczną stronę, poezję, kreację, 
magiczny realizm. Animacja zatem sama 
pojawia się w głowie jako dobre narzę-
dzie do zobrazowania tego. 
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Rozmowa z Damianem Nenowem, 
reżyserem fi lmu Jeszcze dzień życia

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA

Czy ty również byłeś fanem twórczo-
ści Ryszarda Kapuścińskiego?
W Polsce Kapuścińskiego dostajemy 
dosyć wcześnie, jeszcze w szkole. Cesa-
rza, Heban i Jeszcze dzień życia. Nie 
pamiętałem praktycznie w ogóle tej 
ostatniej książki, poza poetyckimi opi-
sami. Na nowo odkryłem ją, już pracu-
jąc przy fi lmie. Kiedy ją odświeżyłem, 
te wszystkie obrazy wróciły i zobaczy-
łem niesamowity potencjał na to, co 
najbardziej kocham w animacji. Epickie 
oprawy scen, gdzie mogę włączyć surre-
alistyczne przetworzenia, zawijające się 
światy. 

Dlaczego zdecydowaliście się akurat 
na tę książkę z bogatej bibliografi i 
Kapuścińskiego? 
Ona jest specjalna pod każdym wzglę-
dem, ale zacząłbym od czysto prak-
tycznego powodu. To scenariusz sam 
w sobie. Jeszcze dzień życia ma niemal 
trzyaktową strukturę. Ta książka wręcz 
kipiała fi lmowością i co najważniejsze 
jest świadectwem przemiany Kapuściń-
skiego. To bardzo osobista opowieść, 
a jednocześnie jego ulubiona książka. 
W 1975 jedzie do Angoli jako gwiazda 
reportażu, a wraca jako pisarz. Dociera 
tam do jądra ciemności, dzieją się rze-
czy, które stawiają go w obliczu potwor-
nych dylematów, przez co dociera też 
do limitów dziennikarskiej profesji. 

Wkrótce stanie się jednym z najwy-
bitniejszych pisarzy naszego stulecia. 
Transformacja bohatera jest szalenie 
intrygująca. Także z fi lmowego punktu 
widzenia.

Trudno mierzyć się z legendą? 
Czuliśmy na sobie presję i to w dwóch 
wymiarach. Z jednej strony ta moda na 
wyciąganie brudów, konfrontowanie 
i rozliczanie, związana z książką Artura 
Domosławskiego „Kapuściński non-fi c-
tion”. Próbowaliśmy się od tego odgro-
dzić, ale chcąc nie chcąc, cały czas się to 
na nas odbijało. Inspirowała nas prze-
miana Kapuścińskiego, chcieliśmy prze-
kazać trochę esencji jego pisania, a nie 
wyciągać jakieś brudy. Druga rzecz była 
znacznie bardziej pozytywna. Czuliśmy 
duży kredyt zaufania ze strony ludzi, 
którzy go znali. Od samego początku 
kontaktowaliśmy się też z Alicją Kapu-
ścińską, ona bardzo nam pomogła. 
Przed canneńską premierą zaprosiliśmy 
bohaterów fi lmu na pokaz do Lizbony. 
Śmiali się przez długie minuty, a na 
końcu popłakali się. Bardzo miłą rzecz 
usłyszeliśmy od córki Kapuścińskiego, 
która powiedziała, że udało się też oddać 
sposób myślenia jej ojca.

Trudno było w ogóle dotrzeć do tych 
ludzi i przekonać ich do udziału 
w fi lmie?

Nie powiem, że to było łatwe, ale z pew-
nością przyjemne oraz satysfakcjonu-
jące. Na hasło „Ryszard Kapuściński” 
ci ludzie byli w stanie poruszyć niebo 
i ziemię, żeby nam pomóc. Chociażby 
generał Farrusco, który jest wysoko 
postawiony w strukturach wojskowych. 
Potrafi ł załatwić transport i żołnie-
rzy, nie mając w tym żadnego interesu. 
Pomogło nam to, że recepcja Kapu-
ścińskiego jest tam bardzo pozytywna. 
Oglądając archiwalne wywiady z nim, 
widzimy, że to bardzo skromny czło-
wiek, podczas gdy w książkach wydaje 
się być przebojowym gwiazdorem repor-
tażu. Zresztą wszyscy przyjaciele, ludzie 
w Afryce, którzy go znają, tak o nim 
mówią. Przedstawiają go jako chary-
zmatycznego człowieka z rozbrajającym 
wręcz uśmiechem. Wiele osób wymienia 
to jako jego główny atrybut. Zastanawia-
liśmy się z Raúlem nad tajemnicą jego 
uśmiechu. Naszym zdaniem kluczem 
do tego był czas. Ryszard Kapuściński 
nigdy nie uśmiechał się w pełni od razu. 
Zaczynał lekkim uśmiechem, a potem 
przez kilka minut go pogłębiał. Potrafi ł 
załagodzić tym każdą, nawet najbardziej 
ekstremalną sytuację. Poza tym, ma to 
do siebie, że na każdym zdjęciu wygląda 
inaczej. Więc gdzie tutaj jest prawdziwy 
Kapuściński?

Rozmawiał Kuba Armata

Jeszcze dzień życia, 
reż. Damian Nenow, 
Raúl de la Fuente
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KAPUŚCIŃSKI 
OTWIERAŁ 
WSZYSTKIE 
DRZWI

Damian Nenow
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Założę się, że większości Pola-
ków święta Bożego Naro-
dzenia kojarzą się z czasem 
napięć, rodzinnych kłótni 

i wielkiego stresu. Naturalnym 
gatunkiem byłby tutaj thriller psy-
chologiczny, a nie komedia roman-
tyczna – najpopularniejsza formuła 
wśród „świątecznych” fi lmów.
Nasz fi lm nie jest komedią roman-
tyczną. To właściwie bardziej tragi-
komedia. Nie jest przesadnie słodki, 
sporo w nim goryczy. Ma jednak kla-
syczną cechę, którą musi mieć obraz 
świąteczny: happy end. Przyjęło się, że 
obrazy świąteczne muszą być taką „koł-
derką”, która otu la widza. Jeżeli ktoś 
przychodzi do kina z problemami, to 
fi lm ma się kończyć optymistycznie, 
wszyscy muszą się pogodzić, kochać. 
Na ekranie i na widowni. No i musi 
padać śnieg. W naszym fi lmie mamy 
jedną prawdziwą nowość: Mikołaja, ale 
takiego „biskupiego”, nie jak z reklam 
Coca-Coli z białym sztucznym futer-
kiem. Nasz Mikołaj – główna postać – 
jest Mikołajem mitologicznym. Bisku-
pia czapa i złoto-purpurowa peleryna 
do ziemi.

Współproducentem Miłości… jest 
TVN, która wyprodukowała inny 
świąteczny hit, Listy do M.
TVN to nie jest typowy, bezosobowy 
producent, tylko grupa świetnych 
ludzi, którzy uważają, że jeżeli trzeba 

zrobić coś ciekawego i fajnego, to 
trzeba po prostu wyłożyć na to pienią-
dze i już. Wiedzą, że jakość kosztuje. 
Jeśli chodzi o fi lmy świąteczne, to uwa-

żam, że nikt im nie dorówna na polu 
dobrych intencji, entuzjazmu i rozma-
chu. Oczywiście warunkiem było, żeby 
to nie były Listy do M. Miało być – 
i jest – całkiem inaczej. Miałem dużo 
swobody artystycznej. To, że musia-
łem unikać aktorów, którzy kojarzą się 
z Listami…, okazało się plusem. Mia-
łem możliwość obsadzenia zgodnie 

z rzeczywistymi wymaganiami roli. 
W efekcie aktorzy to jeden z wielkich 
atutów mojego fi lmu. 

W Miłości… gra wielu znanych 
i lubianych, ale są też nowe twarze. 
Śledzenie rynku aktorskiego to moja 
pasja. Mam taką zasadę, że przy 
okazji pracy nad serialami, zawsze 
wprowadzam do nich nowe, nieznane 
jeszcze osoby. I przyglądam się im. 
Tym początkującym aktorom zależy, 
mają czas. A to jest najważniejsze. Są 
dyspozycyjni. Wierzę, że jeśli ktoś mi 
poświęci czas i ja jemu, to możemy 
ulepić z tego dużo ciekawszą rolę, niż 
z kimś, kto tego czasu nie ma. A tak 
się, niestety, pracuje z bardzo znanymi 
aktorami – wpadną na plan, a tego 
samego dnia mają jeszcze teatr, inny 
fi lm i serial… Zdecydowanie wolałem 
zaryzykować, biorąc do współpracy Olę 
Adamską czy Joasię Balasz, bo wiedzia-
łem, że one dadzą mi z siebie wszystko. 
Od dawna wydawały mi się bardzo cie-
kawe, dlatego daliśmy im szansę. Ale 
oczywiście nie tylko one dominowały 
na planie. Wiele osób z tych, które grały, 
jest popularnych i znanych, to moi 
przyjaciele, jak Joanna Kulig, Agnieszka 
Grochowska, Maciej Musiał czy Mate-
usz Damięcki. Niektórzy to znani – na 
nowo – odkryci jak Olaf Lubaszenko. 
Długo nie pracował, potem spotkaliśmy 
się przy Bodo i Belle Epoque. Jest uni-
kalny, jedyny, genialny. 

Kiedyś w Polsce panował bardzo 
wyraźny podział na kino artystyczne 
i komercję. Filmy popularne trakto-
wano, jakby zarabianie było czymś 
wstydliwym.
Wydaje mi się, że to sytuacja, która była 
związana z socjalizmem. Ten socjalizm 
wymierał dwadzieścia parę lat i jesz-
cze – nawet dziś – wciąż żyje w gło-
wach niektórych twórców. Dziwią się, 
kiedy jest mowa o jakichś ogranicze-
niach. Kiedyś były państwowe wytwór-
nie fi lmowe i limit pieniędzy w ogóle 
nie był poważnym problemem. Poszło 
się do ministerstwa i się znalazło… 
Dziś jest wielu młodych reżyserów, 
którzy są wybitnie zdolni, a jednocze-
śnie rozumieją, co to jest gospodarka 
rynkowa i pieniądze. Roszczeniowa 
postawa twórców też oczywiście ist-
nieje, ale jest bardzo szybko weryfi ko-
wana przez rynek.

50 51

Rozmowa z Michałem 
Kwiecińskim, reżyserem fi lmu 
Miłość jest wszystkim

MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM

Film „świąteczny” musi być popu-
larny. Czy Miłość jest wszystkim to 
próba robienia tzw. „wartościowej 
komercji”?
 Mam nadzieję. Ale też na pewno nie 
jest to fi lm płytki, traktujący poważne 
tematy w powierzchowny sposób. Świa-
domie podejmuję walkę ze stereoty-
pami w ramach stereotypów. Miłość jest 
wszystkim to banalny tytuł, ale stwier-
dziłem, że musi być taki, żeby skonfron-
tować go z tym, co jest w środku. Bo 
ten środek nie jest stereotypowy. Przez 
podejmowane na ekranie tematy ten fi lm 
to też pewna prowokacja. Mamy tu pięć 
grup społecznych, pięć rodzin, każda 
w totalnym kryzysie emocjonalnym. 
Pojawienie się Mikołaja, przez pewne 
sploty okoliczności, doprowadza boha-
terów do zrozumienia, że przy miłości, 
żeby trwała, trzeba się bardzo napraco-
wać, „narobić”. Film pokazuje też różne 
wrażliwości. Podam przykład. Kobieta 
zostaje zdradzona. Jej mąż ją kocha 
w dalszym ciągu. Ona czterdziestoparo-
latka, poznaje chłopaka, który ma 20 lat. 
Idzie z nim do łóżka – w Wigilię. A jed-
nak po tym wszystkim ona wraca do 
męża, a my wierzymy, że będą się kochać 

bez zdrad już do końca życia. Musieli coś 
przeżyć, ale uznali, że ważne jest tylko to, 
co między nimi. Miłość jest wspaniała, 
ale to ciężka i ryzykowna praca.

Wspomniał pan wcześniej o seria-
lach. To w pana pracy producenckiej 
i reżyserskiej ważne pole działania. 
Mamy teraz całą falę telewizyjnych 
produkcji tzw. premium. Czeka nas 
złota era serialu?
Myślę, że seriale czeka świetlana przy-
szłość. Ale jednocześnie jestem znu-
dzony jedynym kierunkiem, który w Pol-
sce istnieje, to znaczy kryminałem. No, 
są jeszcze seriale historyczne. Obyśmy 
przekonali się do horrorów, thrille-
rów, baśni – do czegokolwiek innego. 
Ta posępna twarz głównego bohatera na 
ciemnym tle… Z perspektywy produ-
centa największy problem to ciekawy 
scenariusz. Taki, który zaskakuje. Sce-
narzyści dotychczas widocznie za mało 
zarabiają, nie wychodzą z domu, bo piszą 
po dziesięć rzeczy naraz, nie obserwują 
rzeczywistości. A kryminał jest najprost-
szy. Według mnie w Polsce brakuje kina 
społecznego. Ale duże stacje telewizyjne 
są też dosyć na tę tematykę zamknięte.

Polski rynek produkcyjny się zmie-
nia, pojawiają się nowe fi rmy, mię-
dzynarodowe projekty przy fi lmach 
o niższych i średnich budżetach.
Widać zastrzyk w sferę wymiany inte-
lektualno-ekonomicznej. Przenikają się 
aktorzy, zobowiązania technologiczno-
-twórcze. Mój syn też marzy o kopro-
dukcjach.

A pan?
Mniej. Parę razy podchodziłem do 
tematu i rezygnowałem. Przez czasy, 
w których żyłem i żyję, mam takie swo-
iste polsko-fi lmowe poczucie godności. 
Nie odpowiada mi, że zachodni part-
nerzy traktują nas jako źródło uzyska-
nia taniej siły roboczej. My też często 
ewentualnych zagranicznych producen-
tów traktujemy na zasadzie: „Ojej! Ale 
się nam trafi ło!”. A ja uważam, że jestem 
obywatelem świata. Chcę być partne-
rem, a nie jeszcze ciągle jakimś „poczci-
wym człowiekiem ze Wschodu”. Nie 
chcę być tak traktowany. Ale sytuacja 
bardzo szybko się zmienia. Z korzyścią 
dla nas.

Rozmawiała Anna Tatarska

Julia Wyszyńska i Leszek Lichota w fi lmie 
Miłość jest wszystkim, reż. Michał Kwieciński
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Eter to fi lm o uniwersalnej 
wymowie, ale jednocześnie 
mocno zakorzeniony w kon-
kretnym czasie. Dlaczego 

zdecydował się pan umiejscowić 
swoje dzieło właśnie w okresie zabo-
rów?
Pierwsza wojna światowa, o której nie-
którzy metaforycznie piszą, że trwa do 
dziś, to czas, kiedy załamała się Europa. 
Wcześniej cały czas rosła i to dosyć har-
monijnie, a dla reszty świata niosła bar-
dzo konkretne idee wolności, równo-
ści, braterstwa oraz postępu, oświaty 
i zdrowia. Temu wszystkiemu towarzy-
szyło wyobrażenie o idealnym świecie, 
do którego zmierzamy. Pierwsza wojna 
wszystkie te idee przecięła. Okazało się, 
że jesteśmy takimi samymi barbarzyń-
cami jak nasi odlegli przodkowie. Jeste-
śmy zdolni mordować się nawzajem 
i rozum nas od tego nie uchronił. Dla-
tego sięgnąłem do tamtych czasów. To 
poetycki obraz tego, na czym się zała-
mało nasze marzenie.

Postać Doktora staje się niejako 
symbolicznym reprezentantem 
uczuć, o których pan przed chwilą 
powiedział?
Doktor to oczywiście postać fi kcyjna. 
Ale rzeczywiście jest to człowiek, który 
zaufał bezgranicznie rozumowi. Posta-
wił naukę w miejsce religii, tak jak 
to zrobiło kilka pokoleń ludzi z tam-
tej epoki. Zresztą dzisiaj nie brakuje 
podobnie myślących ludzi, choć scjen-
tyzm jest koncepcją nie tylko prze-
brzmiałą, ale też fałszywą. To przeko-
nanie mimo wszystko w społeczeństwie 

wciąż pokutuje. Wielu wydaje się, że 
nauka zna lub wkrótce pozna odpowie-
dzi na wszystko. Tymczasem dzisiejsza 
fi zyka twierdzi, że jesteśmy ograniczeni 
poznawczo przez trzy wymiary prze-
strzeni i jeden czasu. Ale jak to słusz-

nie powiedział Kant, to nie wyczerpuje 
pełni rzeczywistości.

Podczas FPFF w Gdyni wspomniał 
pan, że Eter miał być początkowo fi l-
mem laickim, a dopiero potem stał 
się metafi zycznym. Kiedy zmieniła 
się koncepcja?
Przemyślałem sprawę i uznałem, że oba 
te spojrzenia zawrę w fi lmie. Najpierw 
opowiadam, jak ta cała historia wygląda 
z perspektywy laickiej, gdzie idąc za 

słowami Engelsa, świat widzialny jest 
poznawalny, a życie to forma istnienia 
białka. W tej wersji wszystko można 
wytłumaczyć racjonalnymi argumen-
tami. A potem chciałem, żeby widzowie 
zobaczyli, że w szczelinach między róż-
nymi wydarzeniami zawarta jest tajem-
nica. Zło wybrane świadomie wciska się 
w życie, aczkolwiek nie jest widoczne 
gołym okiem. Ten mój przedstawiciel 
sił piekielnych na pierwszy rzut oka jest 
niewidoczny. Dopiero w drugiej części 
przypisuję mu siłę sprawczą.

Jaki stał za tym pomysł?
Chciałem w ten sposób sprzeciwić się 
mniemaniu, że zło jest banalne, bo to 
tylko brak dobra. Moje pokolenie oglą-
dało okropieństwa tego świata i wie, że zło 
jest wszechogarniającą potęgą. Ludzie czę-
sto się jej poddają. Mogą się też jej sprze-
ciwić, ale to czasami wymaga bohaterstwa.

Podział Eteru na wspomniane dwie 
części wzbudził kontrowersje wśród 
części widzów i komentatorów. Czy 
pan po usłyszeniu pierwszych reak-
cji ugruntował się w swoim przeko-
naniu, że było warto?
Otrzymałem sporo opinii na ten temat. 
Część z nich to były wyrazy zdziwie-
nia, co mnie z kolei nie zaskoczyło. 
Stosuję formę, która nie jest konwen-
cjonalna. Właśnie pokazałem Eter na 
festiwalu w Rzymie i tam ten zabieg 
wzbudził ogromną aprobatę. Dostałem 
bardzo dużo dobrych recenzji. Włosi 
ze zdziwieniem dostrzegli, że tak pro-
sty zabieg dramaturgiczny może bardzo 
zmienić widzenie świata. Myślę więc, że 
zaliczę go sobie do udanych. Choć zwy-
kle jest tak, że autor w ogóle nie ocenia 
obiektywnie swoich fi lmów. Dopiero 
po kilku latach będę jaśniej widział, co 
się w Eterze udało, a co trzeba uznać 
za porażkę. Natomiast spodziewam się, 
że u wielu widzów ten zabieg wywoła 
zaskoczenie.

Usłyszał pan jeszcze inne powody 
oprócz zdziwienia niekonwencjonal-
nością metody?
Wiele osób radziło mi usunąć koń-
cówkę ze względów promocyjnych. Bo 
wtedy zrobiłby się z Eteru fi lm gatun-
kowy, czyli bardzo łatwy do sprzedania. 
Ale jednocześnie pozbawiony przesła-
nia, dla którego ten obraz w ogóle zro-
biłem.
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Rozmowa z Krzysztofem 
Zanussim, reżyserem fi lmu Eter

ETER

Historia Eteru została bardzo sil-
nie zainspirowana „Faustem”. Co 
nowego chciał pan dodać od siebie 
do wielowiekowego motywu umowy 
między człowiekiem i Szatanem?
Eter to jakieś przekształcenie tego mitu, 
który ma przecież charakter ramowy. 
Mój Faust jest inny od Fausta Toma-
sza Manna, Goethego czy Marlowe’a . 
Moje przedstawienie dotyczy tego, co 
ten mit współcześnie dla nas znaczy. 
Doktor tak naprawdę chce władzy, a nie 
prawdy. U Goethego końcowe rozczaro-
wanie wynika właśnie z upadku prawdy, 
którą nauka miała rzekomo zapewnić. 
W jego „Fauście” mocno obecna była 
także młodość, którą bohater kupuje za 
cenę duszy. Dzisiaj taka umowa mocno 
się zbanalizowała. Pięćdziesięciolatki 
obojga płci wbijają się w dżinsy i napa-
kowani botoksem wyglądają znowu jak 
podlotki. Ten wątek u mnie zniknął.

Jacek Poniedziałek i Andrzej Chyra 
to aktorzy, z którymi już pan współ-
pracował. Role Doktora i Komen-
danta były pisane od samego 
początku pod nich?
Tak, w zasadzie pisałem role od 
początku pod aktorów. Nie miałem 
pewności, czy Andrzej Chyra będzie 
mógł zagrać, ale bardzo tego chciałem. 
Natomiast nie wyobrażałem sobie, żeby 
Doktora miał zagrać ktoś inny niż Jacek 

Poniedziałek. Wydawało mi się, że jego 
„niejednoznaczność” będzie bardzo na 
miejscu. Chciałem z jego pomocą stwo-
rzyć antybohatera – postać, której widz 
powinien nienawidzić, a jednocześnie 
wbrew sobie trochę polubi.

Moim zdaniem bardzo dobrze udało 
się oddać tę dychotomię. Często 
szuka pan u aktorów tego naddatku, 
który zdoła podnieść postać na wyż-
szy poziom artystycznego przekazu?
Odkąd straciłem Zbyszka Zapasiewicza 
jako mojego dyżurnego fi lmowego inte-
ligenta, musiałem poszukać w kolejnym 
pokoleniu jakiegoś jego ekwiwalentu. 
Mainstream fi lmowy i telewizyjny 
faworyzuje postacie innego typu. 
Refl eksyjny inteligent jest raczej rzad-
kością.

A skoro o tym mowa – jest pan nie 
bez powodu zaliczany do przedsta-
wicieli kina intelektualnego. Myśli 
pan, że tego rodzaju fi lmy mają 
wciąż szansę odnosić sukcesy? Naj-
większym hitem tego roku jest Kler, 
który działa przede wszystkim na 
emocje.
Nie chciałbym się wypowiadać o Kle-
rze, bo nie widziałem fi lmu. Znam 
jedynie scenariusz. Ale jestem przeko-
nany, że wśród widzów jest zróżnico-
wanie i istnieje rynek widza myślącego, 

który chodzi także do teatru i czyta 
książki. To statystycznie jest rzadkością, 
ale dla rozwoju społecznego powinno 
być podstawą. Jesteśmy tak dobrzy, jak 
dobra jest nasza inteligencja. Właśnie 
do takiego widza zwracam się ze swoim 
fi lmem.

Widać, że Eter jest też bardzo ważnym 
fi lmem dla pana osobiście. Czuje pan, 
że w takim momencie kariery warto 
robić już tylko takie dzieła?
Oczywiście. Zbliżam się do osiemdzie-
siątki, wiele osób w tym wieku już dawno 
jest na emeryturze. A praca nad fi lmem 
to ogromny wysiłek, więc muszę mieć 
wewnętrzne przekonanie, że naprawdę 
chcę to zrobić. Dzisiaj nie przyjąłbym już 
propozycji zrobienia fi lmu, który byłby 
czystą zabawą albo opowiedzeniem zwy-
kłej historyjki. Jeżeli w moim wieku 
otwiera się usta, to żeby coś konkretnego 
powiedzieć. W przeciwnym wypadku 
lepiej milczeć.

Moment ukończenia fi lmu rekompen-
suje cały wysiłek, czy jednak z każdym 
rokiem robi się to coraz trudniejsze?
Starzenie się jest nieznośne, bo nie ma od 
niego ucieczki. Dlatego robi się to coraz 
trudniejsze, ale nadal jest możliwe.

Rozmawiał Tomasz 
Gardziński

Jacek Poniedziałek w fi lmie Eter, 
reż. Krzysztof Zanussi 
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Zacznijmy od źródła. Co pana 
ujęło w prozie Vincenta V. 
Severskiego, że zdecydował 
się pan wziąć udział w reali-

zacji Nielegalnych?
Rodzaj prowadzonej narracji, aura tajem-
nicy, a przede wszystkim postacie. Lek-
turę zacząłem już po tym, jak złożono mi 
ofertę reżyserii. Patrzyłem więc na treść 
pod kątem Konrada, który jest bohate-
rem wiodącym, ale fascynowali mnie też 
wszyscy pozostali. To pełnokrwiste, wyra-
ziste postacie i w tym tkwi siła tej historii.

Pierwszy sezon to adaptacja „Nielegal-
nych” i „Niewiernych”, grubo ponad 
1500 stron, a serial liczy zaledwie 10 
około godzinnych odcinków. Nie bał 
się pan nadmiernej skrótowości?
Chociaż jest to bardzo intensywnie 
pisane, to wciąż mamy do czynienia z lite-
raturą. Dużo w niej opisów, stanów boha-
terów i okoliczności, w jakich funkcjo-
nują. W fi lmach takie rzeczy załatwia się 
dużo szybciej. Byłem ciekaw, jaki klucz do 
interpretacji oryginału wybiorą scenarzy-
ści i spodobał mi się ich pomysł na kon-
densację oryginalnego świata. Miało być 
energicznie i zuchwale, i tak rzeczywiście 
jest. Nie baliśmy się tego, nawet jeśli widz 
miałby się zgubić i odnaleźć dopiero po 
chwili. Już sam początek mamy mocny, 
inny niż w książkach. Rzucamy widza 
w wir akcji, bo takimi rzeczami właśnie 
karmi się ekran.

Co na takie zmiany sam Vincent V. 
Severski?
Severski był dobrym duchem produkcji 
i mile widzianym gościem na planie. Cza-
sami odgrywał epizod, a kiedy indziej 

przychodził z ciekawości. Przyglądał 
się z boku i to raczej ja podchodziłem 
do niego, żeby dopytać bądź coś skon-
sultować. On ma świadomość, że fi lm 
czy serial rządzi się własnymi prawami 
i trzeba je zaakceptować. Zdarzały się 
bardzo miłe momenty, kiedy bywał 
pozytywnie zaskoczony. Szczególnie 
na etapie doboru obsady. Po wybraniu 
aktorów do danych ról, pokazywałem 
mu zdjęcia lub nagrania z castingów. 
Był zdumiony, jak bardzo ci aktorzy 
podobni są do prawdziwych osób, na 
których wzorował swoje postacie.

A jak wyglądały przygotowania do 
pracy?
Czytałem dużo rozmów z agentami 
czy ludźmi, którzy za agenturę odpo-
wiadali. Chciałem poznać charakter 
tej pracy, a wiadomo, że dokumentacje 
dotyczące działania wywiadu z reguły 
są tajne. Moim przewodnikiem był 
przede wszystkim Severski. Pomógł mi 
zrozumieć nie tylko swoich bohaterów, 
ale również ich protoplastów. Przecież 
sam jest jednym z nich. Słuchałem go 
więc i obserwowałem. Poza tym, namó-
wił mnie do ponownego sięgnięcia po 
„Cmentarz w Pradze” Umberta Eco, 
który uważa za perfekcyjne studium 
postaci żyjących w dwoistości natury. 
I to okazało się podstawowym kluczem 
do budowania tak funkcjonujących 
bohaterów.

Inspiracji z polskiej kinematografi i 
nawet nie było jak czerpać…
Wydaje mi się, że zapotrzebowanie na 
opowieści szpiegowskie jest duże. Nie 
wiem tak naprawdę, czemu nie ma wię-

cej takich projektów. Może są obar-
czone zbyt dużym ryzykiem. Biorąc 
jednak pod uwagę te kilka istniejących 
tytułów, kolejne mogłyby obronić się 
frekwencyjnie. Może serial zwróci na 
to uwagę i pokaże, że taki gatunek się 
u nas przyjmuje. Nawet jeśli podeszli-
śmy do niego bardzo autorsko, wciąż 
jest to serial gatunkowy.

Pan wyreżyserował pierwszych pięć 
odcinków, a Jan P. Matuszyński 
pozostałych pięć. Podglądali pano-
wie nawzajem swoją pracę?
Jak realizowałem swoje odcinki, jeszcze 
nie było wiadomo, kto zrobi pozostałe. 
Ze względu na fabułę, w jaką się zaan-
gażowałem, nie mogłem tego skończyć. 
Ucieszyłem się, kiedy wybrano Janka. 
Wcześniej byłem opiekunem artystycz-
nym jego Ostatniej Rodziny, a teraz 
byliśmy partnerami w tworzeniu wspól-
nego dzieła. To super moment, takie 
przejście. Byłem u niego ze dwa razy na 
planie, żeby dokręcić swoje sceny. Spo-
tkaliśmy się i rozmawialiśmy, ale rzecz 
jasna bez wywierania wpływu. To dla 
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mnie oczywiste, że w takich układach 
twórcy szanują się nawzajem i nikt nie 
ingeruje w pracę drugiego. Z jednej 
strony Nielegalni to 10 odcinków serii, 
ale w innej mierze składa się na nią 
autorski charakter pisma każdego z nas.

Fabuła to jak rozumiem Broad 
Peak. Również bardzo wymagający 
realizacyjnie projekt, chociażby ze 
względu na zdjęcia odbywające się 
na wysokości kilku tysięcy metrów…
Na takiej wysokości zrobienie jed-
nej sceny zajmuje kilka godzin. Trzeba 
brać pod uwagę czas na przygotowanie, 
wniesienie sprzętu i zainscenizowanie 
czegoś przy rozrzedzonym powietrzu, 
tak aby wyglądało wiarygodnie. Na to 
wpływ ma przede wszystkim samopo-
czucie ekipy. Aktor ma prawo odczu-
wać dyskomfort przed kamerą, bo jego 
bohater jest na tych kilku tysiącach 
metrów, ale zespół już musi przezwycię-
żyć tego typu problemy, żeby zarejestro-
wać ujęcia ze świadomością i uwagą. 
Teraz dopiero mamy przed sobą wyzwa-
nie. To, co zrealizowaliśmy w Karako-
rum będziemy kontynuować w Alpach, 
więc musimy dopasować się do tego, co 
już zrobiliśmy – żeby to była ta sama 
pora roku, odpowiedni kąt światła 
i ustawienie kamery. Utrzymanie cią-

głości lokacji to precyzyjna koronkowa 
robota, do której właśnie się przygoto-
wujemy. Zdjęcia mamy w styczniu. Pro-
ces twórczy rozłożony jest więc w cza-
sie. Zupełnie inaczej niż w przypadku 
Nielegalnych.

Jaka jest różnica między pracą przy 
pełnym metrażu a serialu?
Od przyjętej formy zależy tempo pracy. 
Pakt przygotował mnie do tego, że na 
planie Nielegalnych będzie intensywnie. 
Nawet jeśli było dużo bardziej inten-
sywnie, to już wiedziałem, jak dzia-
łać, będąc nastawionym na natychmia-
stowy efekt. Chociażby starając się robić 
jak najwięcej prób z aktorami. Serial to 
również forma, w której trzeba się uczyć 
odpowiednio opowiadać. Akcenty fabu-
larne rozkłada się inaczej niż w pełnych 
metrażach, gdzie wszystko trzeba zmie-
ścić w dwóch godzinach. To są po pro-
stu dwa różne pola, dające mi tyle samo 
satysfakcji. Operuję innymi narzę-
dziami, ale cel mam jeden – opowie-
dzieć historię w emocjonujący sposób.

To jakich narzędzi pan używał 
w Nielegalnych?
Jeśli chodzi o kwestie formalne, to bar-
dzo często korzystaliśmy z obiektywów 
„zoomów”, żeby dynamizować narra-

cję i podkreślać istotne dla nas ele-
menty. W pewnym sensie cofało nas to 
kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat 
wstecz, kiedy ten środek uznawano za 
innowacyjny, ale wraz z Piotrem Sobo-
cińskim (juniorem – przyp. red.) nie 
widzieliśmy w tym nic złego. Doskonale 
pasowało to do naszej opowieści. Ta 
optyka nadaje aury pewnej nerwowości, 
podobnie jak inscenizacja z ręki. Podą-
żaliśmy więc za historią, intrygą i za 
bohaterem z jego emocjami. Razem ze 
scenografk ą czy dźwiękowcami szuka-
liśmy sposobu na rozróżnianie lokacji. 
W Mińsku chcieliśmy wzmacniać jego 
gęstość, wilgotność, ten ciągły deszcz. 
W Turcji pragnęliśmy opowiedzieć 
o całej feerii barw. Potrzebowaliśmy do 
tego odpowiednich kluczy i chyba je 
znaleźliśmy.

Pytanie, które zawsze zadaję moim 
rozmówcom na koniec: czego 
nauczył się pan sam, a wolałby, żeby 
ktoś pana tego nauczył?
Nie miałem nigdy żadnych rosz-
czeń i oczekiwań, aby ktoś mi o czymś 
powiedział. Wręcz przeciwnie. Lubię 
samemu odkrywać i doświadczać 
wszystkiego na własnej skórze.

Rozmawiał Rafał Christ

Arkadiusz Detmer, Sylwia Juszczak, Agnieszka Grochowska, 
Grzegorz Damięcki, Alicja Juszkiewicz i Wojciech Żołądkowicz 
w serialu Nielegalni, reż. Leszek Dawid/Jan P. Matuszyński
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Co pana skłoniło do powrotu 
do świata seriali, skoro pra-
cuje pan jednocześnie nad 
fi lmem Ciemno, prawie noc?

Skończyłem też właśnie eksperymen-
talny fi lm o Kobro i Strzemińskim, fan-
tastyczną opowieść o miłości, nienawi-
ści i sztuce, która pokazana ma zostać 
w Centre Pompidou oraz w Luwrze. 
Przeżywam kumulację energii twór-
czej, dziwny dla mnie czas. Co do Pod 
powierzchnią powód był czysto intelek-
tualny – pieniądze. 

Mimo wszystko dobrał pan projekt 
wpisujący się w motywy, które prze-
wijają się przez całą pana karierę – 
wstydliwe sekrety, odkrywanie dru-
giego dna, człowiek w kryzysie. 
Decyduję się na coś, do czego mam 
przekonanie. Scenariusz mnie zaintry-
gował, przykuł uwagę niejednoznacz-
nymi postaciami. Zauważyłem w nim 
potencjał na opowieść o emocjach, 
które biorą nad nami górę, o pasjach, 
które powodują, że zachowujemy się 
tak a nie inaczej. A zatem moje zejście 
„pod powierzchnię” nie było powo-
dowane jedynie przez intelekt, cytat 
to zresztą z Chaplina Richarda Atten-
borougha, w grę wchodziły też emo-
cje. Spodobała mi się myśl, że możemy 
serial premium dać ludziom, którzy nie 
wiedzą, co to Netfl ix.

Polacy podchodzą podejrzliwie do 
rodzimych seriali premium. Zbyt 
często ich zawodziły przez ostatnie 
lata. Czym ten może się wyróżnić?
Dokładamy starań, by wykonanie było 
na możliwie najwyższym poziomie. To 
dotyczy samej opowieści, której szkic 

rozwijamy codziennie w wyrazisty obraz 
blisko życia, ale też pewnej konwencji 
kina, bliskiej obyczajowości. Mało jest 
ostatnio takich opowieści, kino ame-
rykańskie lat 70. tworzyło ich wiele 
i wzorcowo. Pod powierzchnią dzieje 

się na serio i jest mądre, szanuje widza, 
jego czas, wrażliwość i inteligencję. Taki 
był mój cel. Jak obroni się jako kontent 
audiowizualny, czas pokaże. 

Miał pan spory komfort, kręcąc 
wszystkie odcinki, prowadząc fabułę 
z punktu A do Z. Taki tryb pracy dał 
panu większą kontrolę nad procesem?
Powierzono mi realizację zdjęć i w ich 
ramach cieszę się wolnością. Nie miałem 
wpływu na obsadę, ale przecież zatrud-
niono aktorów, z którymi praca jest czy-
stą przyjemnością. Nie mam kontroli 
nad postprodukcją – jestem na planie, 
gdy pierwsze odcinki muszą być gotowe 
do emisji. Montuje Jarosław Barzan, 
który właściwie czyta mi w myślach. Tę 
opowieść snuje więc ktoś inny, a jednak 
czuję się za nią odpowiedzialny, w jakiś 
sposób ją współtworzę wraz z pozosta-
łymi artystami, codziennie urzeczywist-
niając ją, dostarczając małe fragmenty, 
które układają się potem w opowieść 
właściwą. Nadając kształt tym elemen-
tom, tworząc je świadomie i kondensując 
w nich energię zespołu, mam wpływ na 
jej odbiór u widza. Fakt, że opowiadam 
całość na pewno sprzyja jej koherentno-
ści i jednorodności stylu.

A jak układała się współpraca z auto-
rem zdjęć Bogumiłem Godfrejowem? 
Pod powierzchnią świadomie unika 
różnych trendów wizualnych współ-
czesnych seriali.
Zobaczyłem tę opowieść na chłodno, 
nie w sensie koloru, a emocji. Chcia-
łem, by historia toczyła się w statycznych 
kadrach, obiektywnych, fotografi cznych. 
Komponowanie wewnątrzkadrowe, dłu-
gie ujęcia. Poczucie obecności w życiu 
podglądanych. Ruch z jazdy. Unikamy 
z Bogumiłem ujęć z ręki, choć on potrafi  
świetnie je wykonać. Cieszę się, że udało 
mi się go do siebie przekonać. Szybko 
znaleźliśmy wspólny rytm. Ma zgodną 
naturę, wrażliwe serce i oko. Wspiera 
mnie. Czegóż chcieć więcej?

Płock był ciekawym wyborem na 
miejsce akcji, miasto jest nieopa-
trzone fi lmowo i serialowo. Najbar-
dziej jest chyba znane ze Stawki więk-
szej niż życie.
Dowiedziałem się o tym dopiero po 
przyjeździe tam. To fajne uczucie stą-
pać po śladach sprzed pół wieku. Mia-
sto jest fotogeniczne, przede wszystkim 
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ze względu na Wisłę. Rzeka jest bardzo 
szeroka i ma w sobie poetycki wymiar, 
poczułem nad nią romantyczny zew! 
Pod powierzchnią rozgrywa się wobec 
Wisły, rzeka jest jej ukrytym bohate-
rem. Z okna hotelu, w którym mieszka-
łem, obserwowałem ją o różnych godzi-
nach dnia i nocy, zawsze wyglądała 
potężnie i zachwycająco. Jeśli pomyślę, 
że szkoła, liceum im. Marii Konopnic-
kiej, w którym dzieje się akcja, obcho-
dzi, jak nasza odzyskana niepodległość, 
swoje stulecie, to ta Wisła i to sto lat 
uniwersalizują mi się jakoś w opowieść 
o Polsce tu i teraz. Pierwszy odcinek 
mógłby się zresztą skończyć hymnem, 
ale smętny śpiew nam wyszedł, gdyśmy 
kręcili scenę rozpoczęcia roku szkol-
nego. A emisja pilotowego odcinka ma 
się odbyć w dniu wyborów samorządo-
wych i jak by to wyglądało?

Czy taki intensywny plan zdjęciowy – 
nakręcenie ośmiu odcinków w nie-
całe cztery miesiące – wpłynął w jakiś 
sposób na pana pracę z aktorami, 
którzy mieli mniej czasu na prze-
prowadzenie postaci przez większą 
liczbę sytuacji niż w fabule?
Rozpoczynam od pracy z aktorami. Na 
ogół znajduję czas potrzebny do naszki-
cowania sceny. Kiedy mam z nimi wypra-

cowaną formę, scena jest zafi ksowana, 
a emocje uruchomione, płynnie dołą-
cza do nas Bogumił, byśmy mogli opo-
wiedzieć ją kamerą. Oczywiście aktorki 
i aktorzy wykazują się determinacją i bez-
spornym talentem, bez których trudno 
mi sobie wyobrazić sens jakichkolwiek 
działań. Są wspaniali. Opowieść ożywa 
dzięki nim, przede mną stają się jej boha-
terami, to fascynujący proces.

W takim projekcie kręcenie zdjęć 
poza porządkiem chronologicz-
nym zapewne dodatkowo utrudniało 
sprawę?
Nie miało to dla mnie większego znacze-
nia. Od tego jesteśmy profesjonalistami, 
by umieć jednego dnia nakręcić sceny 
i z pierwszego, i z ósmego odcinka, wie-
dzieć, w którym miejscu historii się znaj-
dujemy, jakie emocje odgrywamy.

Te emocje bywają jednak w Pod 
powierzchnią wyjątkowo trudne, 
toksyczne, zostawiają w bohaterach 
trwały ślad.
Pamiętam, że pierwsze ujęcie pierwszego 
odcinka kręciliśmy, gdy było krwawe 
zaćmienie księżyca. To była noc, kiedy 
zmarła Kora. Bardzo zależało mi na nim 
i zrobiliśmy 27 dubli, zanim udało się 
opowiedzieć je właściwie. Poznawaliśmy 

w nim Martę i Bartka, głównych bohate-
rów, rozpacz, której stawiają na co dzień 
czoło po stracie dziecka, ich wzajemny 
stosunek do siebie, a wszystko to działo 
się właściwie bez słów, za to wobec krwi 
ze skaleczonego palca. Ujęcie wyszło nam 
tak ponure i ciężkie, że nie znalazło się 
w ostatecznej wersji. Realizacja tej sceny 
jest jednak dla mnie cennym wspomnie-
niem. Ciekawe, czy dla Magdy Boczar-
skiej i Bartka Topy również? Innym 
razem, gdy kręciliśmy o zachodzie słońca 
nad Wisłą scenę erotyczną pomiędzy 
Bartkiem i Olą, którą gra debiutująca 
Maria Kowalska, przeszedł mnie dreszcz, 
gdy tuż po udanym ujęciu opisującym 
seks nastolatki ze znacznie starszym od 
niej mężczyzną, w rękach strzelił mi 
szampan, a cała ekipa zaśpiewała zasko-
czonej i wzruszonej młodziutkiej aktorce 
obchodzącej właśnie swoje urodziny „Sto 
lat!”. Maria bez wątpienia jest odkryciem. 
Jej dalszą karierę będę śledził z uwagą.

Zamierza pan jeszcze romansować ze 
światem seriali, czy jednak chciałby 
się pan poświęcić wyłącznie kręceniu 
fi lmów?
Moją domeną jest fabuła, ale chciałbym 
zrobić autorski serial.

Rozmawiał Darek Kuźma

Łukasz Simlat, Magdalena Boczarska 
i Bartłomiej Topa w serialu Pod 

powierzchnią, reż. Borys Lankosz
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Spodziewałeś się, że następnym 
projektem po Hardkor Disko 
będzie coś tak dużego i to dla 
HBO?

Nastąpiła koniunkcja planet i absolutna 
synergia. Spotkałem Kubę Żulczyka na 
imprezie u pewnej pisarki, który opowie-
dział mi, że tego dnia widział pokaz pra-
sowy Hardkor Disko i cały seans zastana-
wiał się, jak podszedłbym do czegoś, co 
teraz pisze. Rzucił mi wtedy jedno zda-
nie: tydzień z życia warszawskiego dilera 
kokainy podczas świąt Bożego Narodze-
nia. W międzyczasie chęć współpracy ze 
mną wyraziła Iza Łopuch, proponując 
rozwinięcie czegoś od zera na zasadzie 
teatralnego laboratorium. Po miesiącu, 
gdy dopiąłem inny projekt, odezwałem 
się do Kuby. Wysłał mi w połowie ukoń-
czoną powieść. Jakkolwiek romantycz-
nie to nie zabrzmi, zakochałem się w niej 
od pierwszego akapitu. Od razu zadzwo-
niłem do Izy, że musimy się spotkać. Po 
przeczytaniu kilku fragmentów jej intu-
icja okazała się identyczna. Wystarczyło 
połączyć naszą trojkę w jedną drużynę.

Seriale, szczególnie produkcji HBO, 
nie różnią się poziomem od kina 
autorskiego. To często jedna, porząd-
nie rozwinięta opowieść, podzie-
lona np. na 8 części. Czy jesteśmy 
w naszym kraju na to gotowi?
Szczerze przyznam, że nie widziałem 
zbyt wielu seriali, a Ślepnąc od świateł 
od początku traktowałem bardziej jak 
8-godzinny fi lm podzielony na inte-
gralne części, tworzące spójną całość, 
i taki cel przyświecał mi przy jego two-
rzeniu. Nie zmienia to faktu, że współcze-
sne seriale zastąpiły wielopiętrowe, XIX - 
i XX-wieczne powieści. Mam głęboką 
nadzieję, że nasz serial-fi lm to pozyty-
wistyczna praca u podstaw, że pokażemy 
nim i zachęcimy innych, do ryzykowa-
nia i inwestowania w autorskie, wyrazi-

ste, bezkompromisowe projekty, które nie 
będą musiały korzystać z utartych sche-
matów i ciągnących się w nieskończo-
ność formatów. Mam pobożne życzenie, 
że Europa zrobi na złość Johnowi Land-
grafowi i jego teorii „pozłacanego wieku”, 
która dotyczy kryzysu telewizyjnego 
wynikającego z natłoku wielosezono-
wych produktów, i przekuje swoją energię 
w autorskie diamenty.

Wymagało to dużej odwagi produ-
cenckiej. I szansy...
Mogę powiedzieć same superlatywy 
pod adresem Izy Łopuch z HBO Polska 
oraz naszych londyńskich szefów z HBO 
Europe. Od początku zgodzili się na to, 
żebyśmy zaryzykowali. Żebym najpierw, 
pisząc wspólnie z Kubą, a później już na 
planie i na etapie postprodukcji, mógł to 
zrobić w sposób radykalny i jak najpeł-
niej wyrażający moją wrażliwość. Pro-
ducentka stała za mną murem, nawet 
jak wszyscy w Polsce w ten mur walili 
głowami. Jestem pod wrażeniem hero-
izmu, z jakim prowadziła ten skompliko-

wany projekt. Do tego odpowiedni dobór 
współtwórców, którym spodobał się mój 
pomysł na wykreowanie różnych światów 
obecnych w scenariuszu, sposób konstru-
owania bohaterów i ogólnie rodzaj pro-
ponowanej przeze mnie wyobraźni, którą 
mogli wesprzeć swoimi pomysłami.

Współpracowałeś przy scenariu-
szu z autorem książki. To był gotowy 
materiał na fi lm? 
Gdy zaczynaliśmy prace, wyznałem 
mu, że niektóre wielostronicowe partie 
kompletnie mnie nie interesują, z kolei 
z poszczególnych zdań czy akapitów 
chciałbym rozwinąć całe sekwencje. Od 
razu wypalił, że najlepszy autor to martwy 
autor. Scenariusz Ślepnąc od świateł jest 
adaptacją, a nie wierną ekranizacją. Oczy-
wiście oparliśmy go na jej solidnych fun-
damentach, jednakże rozpisanie mono-
logu wewnętrznego głównego bohatera, 
który dominuje w powieści, i to w taki 
sposób, aby zupełnie uniknąć voice ove-
r’u , było zadaniem karkołomnym. Sie-
dzieliśmy pięć dni w tygodniu po dziesięć 
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Rozmowa z Krzysztofem Skoniecznym, 
reżyserem serialu Ślepnąc od świateł

ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ

godzin, ale systematyczność owocowała 
niesamowitymi pomysłami. Stworzyliśmy 
serial wielopłaszczyznowy, rozbudowując 
poszczególne wątki, inwestując w fanta-
smagoryczne wizje głównego bohatera, co 
interesowało mnie szczególnie. Udało mi 
się je potem nakręcić chociażby w Czar-
nobylu czy na Karaibach.

Jak trafi łeś na Kamila Nożyńskiego? 
Rapera, a nie aktora.
Od początku czułem, że w rolę Kuby, 
powinien wcielić się naturszczyk. Celowo 
używam słowa „wcielić”, a nie zagrać, tak 
jak i określenia „naturszczyk”, a nie aktor 
nieprofesjonalny. Podjąłem próbę i zor-
ganizowałem ogólnopolski casting, przez 
który przewinęły się setki młodych akto-
rów. Rzutem na taśmę przypomniał mi 
się chłopak, który kiedyś nagrał wideo do 
jakiegoś mojego małego, ulicznego pro-
jektu. Gdy zadzwoniłem, że chcę spró-
bować go do głównej roli, nie uwierzył. 
Zdjęcia próbne zrobiłem mu z serialową 
Paziną czyli Martą Malikowską. Już po 
dwóch skrajnie emocjonalnych scenach, 
które razem spróbowali, wiedziałem, że 
znalazłem głównego bohatera. Zrobiłem 
mu przyśpieszoną szkołę aktorską i wycią-
gałem z niego różnymi technikami i spo-
sobami wszystko, co najlepsze. Najpierw 
na próbach i planie zdjęciowym, a póź-

niej na montażu. Kamil w trakcie procesu 
twórczego i wraz z rozwojem fabuły doj-
rzewał do Kuby. Nasiąkał tą postacią, asy-
milował się z nią.

A praca z wyjadaczami aktorskimi? 
Robert Więckiewicz, Jan Frycz? Czu-
łeś presję, czy również oni byli ele-
mentem wymarzonego biegu zdarzeń.
Uwielbiam pracować ze specyfi cznymi 
aktorami, silnymi, ciekawymi osobowo-
ściami. Niektórych miałem już w gło-
wie, czytając książkę. Kompletowanie 
obsady jest dla mnie jak tworzenie kon-
stelacji, która pomimo różnorodności 
posiada wspólne centrum. Tutaj szuka-
łem jazzującego ensemblu, który raz, że 
składa się z konglomeratu wybitnych 
solistów, a dwa drużyny, która potrafi  
się wzajemnie słuchać, inspirować 
i napędzać do działania. Głównym ich 
zadaniem była synteza własnych biogra-
fi i i bagażu doświadczeń, która miała 
zaowocować stworzeniem pełnokrwi-
stych postaci, skonstruowanych na peł-
nej rozpiętości emocjonalnej. Pracowa-
liśmy nad czymś, co roboczo nazywam 
sobie „francuskim graniem”, czyli fuzją 
prawdy, autentyzmu i wiarygodności 
gry aktorskiej połączonej z plastycz-
nością, organicznością, siłą ekspresji, 
swoistym hiperrealizmem w działaniu, 

a także wzmożoną motoryką będącą 
w symbiozie z wibrującym wnętrzem.

Pociąga cię taki typ opowieści? Mrok, 
który przykrywa prawdę?
Pociąga mnie człowiek w całej swo-
jej złożoności, ze swoimi sprzeczno-
ściami, marzeniami, lękami, zawiłą 
przeszłością. Pociąga mnie to, co ludzie 
robią i jak zachowują się, kiedy nikt nie 
patrzy, kiedy zostają postawieni przez 
los w sytuacji ekstremalnej. Ślepnąc od 
świateł jest obserwacją i wypowiedzią na 
temat rzeczywistości, która otacza nas tu 
i teraz – jest próbą wiarygodnego prze-
kazu o świecie, w którym wszelkie zasady 
zostały odrzucone, zaś wartości przepa-
dły i wszystko dryfuje w pustkę. To serial 
o współczesnej Warszawie, która wciąga 
jak ruchome piaski, i z której trudno jest 
się wydostać. O mieście, które urządza 
sobie ucztę i pożera mieszkańców. Ślep-
nąc od świateł opowiada także o tym, że 
można uciekać, ale najtrudniej jest uciec 
od siebie. Starałem się opowiedzieć o złu-
dzeniu istnienia, którym żyją ci bohate-
rowie. O tym, że zło się o człowieka upo-
mina. Że gdy igra się z mrokiem, to ten 
mrok zaczyna wciągać i przejmować, aż 
pochłania całkowicie.

Rozmawiał Jakub Koisz

Kamil Nożyński w serialu Ślepnąc od świateł, 
reż. Krzysztof Skonieczny
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 Można powie-
dzieć, że spe-
cjalizuje się 
pan w tema-

tach wziętych prosto 
z życia. Jak w fi lmie Broad 
Peak chce pan zobrazować 
swoje słowa, że „siła, która 
napędza cię do życia, jed-
nocześnie cię niszczy’’?
Leszek Dawid: Historie 
wzięte z życia są silne posta-
cią, która jest wiarygodna, 
bo wielowymiarowa, peł-
nokrwista i nieoczywista. 
Pełna sprzeczności i tajem-
nicy. Za tą nieoczywistością 
chciałbym pójść, identyfi ku-
jąc widza ze stanem i emo-
cją bohatera. Próbując, może 
nie od razu, zrozumieć jego 
wybory, ale mu w nich towa-
rzyszyć. Subiektywizacja tej 
historii to jeden ze sposobów 
na zbliżenie się do tajem-
nicy. Nigdy rzecz jasna jej 
nie odkryjemy, bo to byłoby 
nadużycie, ale chcemy być na 

że reżyser i operator kamery, 
którzy mają doświadczenie 
wspinaczki wysokogórskiej, 
wejdą do „jedynki” w asyście 
himalaistów, którzy jednocze-
śnie byli dublerami aktorów. 
Dzięki temu nakręciliśmy 
materiał unikatowy w historii 
kina fabularnego. 

Czy zdjęcia w Karakorum 
to zawodowa przygoda 
życia?
Maciej Rzączyński: Myślę, 
że wszyscy tak to potrakto-
wali. Od początku przygoto-
wań, które trwały blisko rok, 
staraliśmy się trafnie dobrać 
zespół jadący w Karako-
rum nie tylko pod względem 
fi zycznym, ale również cha-
rakterologicznym. Wiedzieli-
śmy, że to nie będą tradycyjne 
zdjęcia fi lmowe, i że zespół, 

który tam pojedzie będzie 
musiał być zdeterminowany, 
aby przetrwać bardzo trudne, 
często wyczerpujące warunki. 
Na szczęście wszystko się 
udało.

Czy sceny kręcone w Kara-
korum, na nietypowym 
planie zdjęciowym, spra-
wiały panu trudności tech-
niczne lub fi zyczne?
Ireneusz Czop: Oczywiście, 
że sprawiały, bo funkcjono-
wanie na takiej wysokości 
jest po prostu trudne. Pod-
stawą było dobre przygoto-
wanie do wyjazdu, prawie 
pół roku treningów, szcze-
pienia i testy wysokościowe. 
Przygotowania były wielo-
etapowe, od chodzenia po 
niższych górach i wspinania 
się w śniegu, przez treningi 
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NA PLANIE BROAD PEAK

Broad Peak

Trwają zdjęcia do filmu 
Broad Peak. To histo-

ria ikony polskiego hima-
laizmu Macieja Berbeki. 
Producenci i  realizatorzy 
postanowili główne zdjęcia 
plenerowe zrealizować na zbo-
czach ośmiotysięcznika Broad 
Peak i opowiedzieć tę histo-
rię z zachowaniem dokumen-
talnej rzeczywistości. Obraz 
ma przedstawiać rywalizację 
człowieka z naturą i walkę 
z samym sobą. Reżyserem 
jest Leszek Dawid, produ-
centem East Studio – Maciej 

Rzączyński, Dawid Janicki 
i Krzysztof Rzączyński. Za 
zdjęcia odpowiada Łukasz 
Gutt, a autorem scenariu-
sza jest Łukasz Ludkowski. 
W rolach głównych zoba-
czymy Ireneusza Czopa, Maję 
Ostaszewską oraz Dawida 
Ogrodnika, Piotra Głowac-
kiego, Łukasza Simlata, Toma-
sza Sapryka, Macieja Rani-
szewskiego i Macieja Kuliga. 
Koproducentami są TVN S.A. 
i Canal+, a fi lm uzyskał dofi -
nansowanie z RFF w Krako-
wie i jest współfi nansowany 
przez PISF. Premierę zaplano-
wano na 2020 rok. S.N.

tyle blisko, by w móc w niej 
uczestniczyć. 

Ma pan jedną z niewielu 
szans pokazania w polskim 
kinie fabularnym niesa-
mowitych plenerów Kara-
korum. Ma pan tremę?
Łukasz Gutt: Największą 
trudnością tego projektu jest 
wpływ warunków zewnętrz-
nych, niezależnych od nas, 
na twórców. Najważniej-
sze to przygotować zdjęcia 
w taki sposób, aby z jednej 
strony wykorzystać wdzięcz-
ność plenerowych atutów 
górskich, a z drugiej wpleść 
je w inscenizację i drama-
turgię fi lmu tak, by uniknąć 
uproszczeń. Nie czuję tremy 
czy strachu, wspinałem się 
już jako nastolatek, natomiast 
uważam, że najważniejsze 
to realistyczne podejście do 
swoich możliwości, świado-
mość zagrożeń i szacunek 
do gór.

Film, który należy reali-
zować w miejscach, gdzie 
rozgrywa się historia, czę-
sto przysparza producen-
tom wielu problemów. Co 
w przypadku realizacji 
zdjęć na wysokości ponad 
5,5 tys. metrów w Karako-
rum było najtrudniejsze?
 Dawid Janicki: Szczerze 
mówiąc, było wiele takich 
rzeczy. Na takiej wysoko-
ści ciśnienie jest dwa razy 
mniejsze niż w Warszawie, 
więc życie jako takie sprawia 
problem, a co dopiero praca 
i kręcenie fi lmu. Pojawiają 
się problemy z oddychaniem 
i snem. Najprostsze czynno-
ści są utrudnione. Nie ma 
gdzie i jak się umyć, jedzenie 
jest często przyczyną kom-
plikacji żołądkowych, pije się 
wodę roztopioną z lodowca, 
śpi w namiotach przy minu-
sowych temperaturach. To 
tylko niektóre z niedogod-
ności. Do tego wszystkiego 

cały czas mieliśmy świado-
mość, że jesteśmy w bardzo 
niebezpiecznym miejscu. Po 
tygodniowym wyczerpują-
cym marszu, kiedy dotarli-
śmy do bazy, okazało się, że 
tego dnia na ścianie K2 zgi-
nął człowiek. Wypadki zda-
rzały się praktycznie każdego 
dnia. Dla nas bezpieczeństwo 
było priorytetem i na szczę-
ście w naszej ekipie nikomu 
nic się nie stało. Dla mnie 
najtrudniejsze było podję-
cie decyzji o realizacji zdjęć 
w obozie pierwszym, który 
znajduje się na wysokości    
5,6 tys. metrów n.p.m. W tym 
miejscu ryzyko proporcjo-
nalnie rośnie z wysokością. 
Zdawaliśmy sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa, ale bio-
rąc pod uwagę wszystkie za 
i przeciw zdecydowaliśmy, 

NA PLANIE 
FILMU
BROAD PEAK

na ściance wspinaczkowej, 
a więc podstawowe kursy, 
wyjazdy w wyższe partie gór, 
a także „robienie dróg” na 
Jurze i zjazdy na linach po 
40 metrów. Wyjazdy w Alpy 
i ogólne fi zyczne przygoto-
wanie – bieganie, chodze-
nie, siłownia, pływanie. Na 
takiej wysokości trudno jest 
się skoncentrować, czło-
wiek szybciej się męczy i cały 
czas czuje zagrożenie. Trzeba 
przyznać, że była to najdłuż-
sza droga na plan fi lmowy 
w moim życiu. Ciężko mi 
o tym mówić, bo w Karako-
rum doświadczyłem takiego 
ogromu wrażeń i emocji, że 
nie znajduję słów, żeby to 
opisać. 

Skąd zainteresowanie 
Maciejem Berbeką, sławą 
polskiego himalaizmu, jed-
nak znanym tylko nielicz-
nym?
Łukasz Ludkowski: Reży-
ser i producenci przyszli do 
mnie z pomysłem na ten fi lm. 
W toku rozmów nakiero-
wali mnie na postać Maćka 
i wspólnie stwierdziliśmy, że 
ze względu na swoją historię 
i tajemnicę, która jest z nią 
związana, Maciek to ide-
alny materiał na bohatera 
fi lmowego. Po prostu fajny, 

sympatyczny, skromny facet 
z fantastycznym poczuciem 
humoru, co wszyscy podkre-
ślali podczas dokumentacji. 
W trakcie tych rozmów nikt 
nie powiedział na niego złego 
słowa, tak naprawdę ciężko 
byłoby znaleźć jakąś skazę 
i cień w tej postaci. Osobiście 
zafascynował mnie jego spo-
kój, który bił od niego i spra-
wiał, że większość bliskich 
mu osób czuła się przy nim 
bezpiecznie i dobrze. Szli 
z nim na najwyższy szczyt, 
bo wiedzieli, że wszystko 
będzie dobrze, czuli, że on 
ich na ten szczyt poprowadzi 
i bezpiecznie sprowadzi. Był 
bardzo rodzinnym facetem. 
Energia, którą poczuliśmy od 
jego żony i synów podczas 
wywiadów i dokumentacji 
była wyjątkowa. Ta energia 
wynikała z tego, że oni wszy-
scy się kochali i szanowali. 
Takie uczucie, jakie było 
między Ewą i Maćkiem było 
unikalne i mam nadzieję, 
że widzowie poczują choć 
część tej energii na ekranie, 
którą my poczuliśmy pod-
czas dokumentacji i czujemy 
nadal w trakcie zdjęć.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018

Na planie fi lmu Broad Peak, reż. Leszek Dawid

Rozmowa z reżyserem Leszkiem 
Dawidem, autorem zdjęć Łukaszem 
Guttem, producentami Dawidem 
Janickim i Maciejem Rzączyńskim, 
aktorem Ireneuszem Czopem 
i scenarzystą Łukaszem Ludkowskim
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FESTIWALE ZA GRANICĄ
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To, jak publiczność El Gouna Film Festival (20-28 września) 
reagowała na Joannę Kulig przypominało histerię wokół 
największych diw i seksbomb w historii kina.

bohaterkami z napisami w języku arab-
skim. Mężczyźni nie mogli się nadziwić, 
że Paweł Pawlikowski kogoś tak pięknego 
jak Kulig pokazuje w czerni i bieli. Jeden 
z widzów mówił mi, że walczył ze sobą 
w czasie projekcji, żeby nie iść wykłócać 
się z kinooperatorem, bo był przekonany, 
że wyświetlił złą wersję fi lmu. Chociaż do 
Al-Dżuny zjechały największe gwiazdy 
arabskiego kina, to o Kulig dyskutowano 
w kuluarach najczęściej. Polska była na 
ustach całego festiwalu i nie ma w tych 
słowach przesady.

Aż trzy nasze produkcje pokazano 
w głównych sekcjach. W konkursowe 
szranki poza Zimną wojną stanęła Twarz 
Małgorzaty Szumowskiej, a w konkursie 
dokumentalnym umieszczono natomiast 
Jeszcze dzień życia Damiana Nenowa i Raúla 
de la Fuente. Wyborów programowych 
dokonywali selekcjonerzy, którzy ściągnęli 
do Al-Dżuny największe hity z Berlina, 
Cannes, Toronto czy Rotterdamu, ale pol-
skim fi lmom pobłogosławił sam dyrektor 
imprezy Intishal Al Timimi. „Przygotowu-
jąc program festiwalu, nie sugerujemy się 
trendami, nazwiskami fi lmowców ani kra-
jami, gdzie powstały ich dzieła. To, co nas 
interesuje to temat. W tym roku znalazły 
się dokonania reżyserów z całego globu. Aż 
trzy obrazy z Polski to jeden z nielicznych 
wyjątków, kiedy z jednego kraju zaprosi-
liśmy więcej tytułów. Sytuacja jest o tyle 
ciekawa, że Polska nie produkuje fi lmów 
taśmowo, więc stosunek jakości do ilo-
ści jest u was bardzo wysoki” – tłumaczył 
mi Al Timimi, dla którego Zimna wojna 
stała się obrazem szczególnym ze względów 
osobistych. „Doskonale rozumiem bohate-

rów, bo sam jestem irackim uchodźcą, który 
cierpiał z powodu dyktatury w ojczyźnie. 
Nie uważam, że ten fi lm opowiada jedynie 
o Polsce, tylko o wszystkich krajach świata, 
które musiały mierzyć się z problemem 
opresji. Właśnie w tym widzę jego uni-
wersalność, która pozwoliła mi być pew-
nym, że zostanie doceniony przez arabską 
widownię” – tłumaczył mi.

Al Timimi do 2016 roku zarządzał festi-
walem w Abu Zabi, który został zamknięty. 
Wyniesione stamtąd doświadczenia udało 
mu się wykorzystać w Al-Dżunie i stworzyć 
imprezę, która eksponuje piękno arabskiej 
kultury, ale nie jest przeznaczona jedynie 
dla widza lokalnego. Jest w niej miejsce na 
kulturową wymianę. Taka idea przyświeca 
festiwalowi i jest skrupulatnie realizowana 
przez organizatorów, więc nie dziwi, że dla 
Al Timimiego oczywistym wyborem był 
także Jeszcze dzień życia. „Takie produkcje to 
zupełna rzadkość w kinie. Twórcom wciąż 
brakuje odwagi do łączenia różnych form. 
Tutaj zespolenie animacji i dokumentu 
przełożyło się na angażującą opowieść 
o reporterze wojennym, podszytą refl eksją 
na temat samego zawodu korespondenta” – 
kontynuuje Al Timimi. Film Nenowa i de 
la Fuente spotkał się z życzliwym odbio-
rem egipskiej publiczności, szczególnie 
ciekawej wzajemnego patrzenia na siebie 
Europy i Afryki. W rozmowach po projekcji 
widzowie zwracali uwagę na sposób przed-
stawienia Angolczyków, którzy w opęta-
nym wojną kraju zachowują się racjonalnie 
i dojrzale. Nie ma kolonialnego spojrzenia 
na „niecywilizowanych, zacofanych Afry-
kańczyków”. W rozmowach po projekcji 
pytano mnie, czy to zasługa Jerzego Kapu-

ścińskiego, sportretowanego w fi lmie jako 
reportera, który musi zadecydować, czy 
ważniejsza jest powinność wobec zawodu, 
czy wobec drugiego człowieka. Egipcjanie 
docenili fi lm i zastanawiali się, czy gdyby 
każdy kraj miał takiego korespondenta, 
dziś wizerunek Afryki w przedstawieniach 
w kinie Północy wyglądałby inaczej.

Tak może stać się dzięki takim festiwa-
lom jak El Gouna, które tworzą dosko-
nałą platformę do przenikania się kultur. 
Egipt stanowi pomost pomiędzy Europą 
a Afryką, a zlokalizowana w resorcie nad 
Morzem Czerwonym Al-Dżuna jest miej-
scem, gdzie to przecięcie staje się szcze-
gólnie widoczne. Na festiwalu spotkały 
się bowiem zdobiące okładki kolorowych 
pism diwy egipskiego kina i szalenie popu-
larni lokalni aktorzy, ale też wielkie postacie 
kina Hollywoodu, bo do kurortu przyje-
chali Clive Owen, Owen Wilson i Sylvester 
Stallone. Ten pierwszy przyznał, odbiera-
jąc nagrodę im. Omara Sharifa (w Egipcie 
jego nazwisko niezmiennie zapisuje się jako 
Omar El-Sharif) za osiągnięcia aktorskie, że 
to właśnie kreacje Sharifa spowodowały, że 
został aktorem. „On miał własny, unikalny 
sposób ekspresji, pokazał, że można pozo-
stać indywidualistą w powoływaniu życia 
na ekranie” – mówił gwiazdor ze sceny 
i podkreślał, że dziś szczególnie mocno 
potrzebujemy takich postaci jak Sharif, 
które będą w stanie godzić i łączyć oddala-
jące się od siebie kultury. Taka niewątpliwie 
jest też rola El Gouna Film Festival. Cieszy, 
że dzięki niemu Polska ma w tej wymianie 
tak zaszczytne miejsce.

Artur Zaborski

Polska aktorka, którą Egipcjanie 
oglądali w Zimnej wojnie Pawła 
Pawlikowskiego, startującej 
w Konkursie Głównym, cieszyła 

się podobnym kultem, jak Marylin Mon-
roe czy Brigitte Bardot. Kulig zrobiła furorę 
absolutną, choć nie było jej w Al-Dżunie, 
gdzie odbywał się festiwal. Wystarczyła 
jej obecność na ekranie, żeby oczarować 
widzów, jak i jurorów, którzy jednogło-
śnie przyznali jej statuetkę dla najlepszej 
aktorki. Mona Zaki, gwiazda egipskiego 
kina, i Ali Suliman, jeden z najważniej-
szych aktorów z Palestyny, którzy znaleźli 
się w jurorskim składzie z pięcioma innymi 
specjalistami ze świata kina, zachwycali się 

AL-DŻUNA

jej naturalnością, wdziękiem i wiarygod-
nością. Podkreślali siłę, którą obdarzyła 
swoją postać, i przekonującą interpretację. 
Grana przez nią Zula nie ugina się, choć los 
i historyczne zawieruchy dostarczają jej do 
tego pretekstów na każdym kroku. Z tego 
powodu Egipcjanki były Zulą zachwycone. 
Po seansach (Zimna wojna miała komplet 
widzów niemal na każdej z kilku projek-
cji), zachwalając jej niezłomność, chętnie 
opowiadały o własnych historiach. Dostrze-
gały podobieństwo, którego wcześniej nie 
widziały. W ich mniemaniu kobiety z Pół-
nocy, jak w Afryce mówi się na Zachód, 
są na innym poziomie emancypacji i nie 
muszą toczyć walki o swoje prawa, mogą 

realizować się w miłości. Zimna wojna, por-
tretując koleje związku dwojga ludzi na tle 
powojennej historii, pokazała, że wcale tak 
bardzo się nie różnimy, a wizje szczęśliwego 
życia i spełnionego uczucia są normą jedy-
nie w komediach romantycznych.

Największy szał na Joannę Kulig dopadł 
jednak egipskich mężczyzn, którzy reago-
wali na nią nawet deklaracjami miłości. 
Gdy dowiadywali się, że jestem z Polski, 
pytali mnie, czy aktorka jest zamężna, 
dociekali, jak skomplikowana jest podróż 
do naszego kraju, ciekawiło ich też, czy 
wszystkie Polki są tak harde, nieustępliwe 
i odważne jak Zula, pytali o możliwość 
obejrzenia innych polskich fi lmów z takimi 

JOANNA KULIG 
KRÓLOWĄ EGIPTU

Joanna Kulig w fi lmie Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski
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Short Film Festival w Dramie nie jest tak znany jak konkursy 
w Oberhausen czy Lipsku, ale ma już długą tradycję. W tym roku 
odbyła się jego 41. edycja krajowa i 24. międzynarodowa.

 Festiwal otrzymuje około 2000 zgło-
szeń rocznie i stale się rozwija pod 
życzliwym okiem lokalnych i ogól-
nopaństwowych władz (planowana 

jest budowa nowego centrum festiwalowego 
oraz szkoły fi lmowej).

Wśród 62 tytułów w konkursie międzyna-
rodowym znalazły się aż 53 fabuły. Zakwa-
lifikowano tylko dwa dokumenty, resztę 
stanowiły animacje i inne formy. Takiej 
dawki małych fabuł nie widziałem jeszcze 
na żadnym festiwalu otwartym dla wszel-
kich odmian krótkich metraży. 

Pierwsza refl eksja, jaka się nasuwa po 
obejrzeniu wszystkich filmów konkursu 
międzynarodowego to nikłe odzwiercie-
dlenie, przy takiej ilości fabuł, najbardziej 
palących problemów świata. Owszem, były 
fi lmy o uchodźcach, o zatruciu środowiska 
i o nieposzanowaniu demokracji w niektó-
rych krajach. Gdyby jednak było więcej 
dokumentów, tematy polityczne zapewne 
naświetlone byłyby ostrzej. Większość tytu-
łów skupiała się na zagadnieniach psycho-
logicznych i kontaktach międzyludzkich. 
Obraz rzeczywistości, jaki się z tego wyłania 
też jest dość ponury i niewątpliwie oddaje 
ogólną kondycję naszej cywilizacji: prze-
moc, narkotyki, przestępstwa, bezdomni, 
brak komunikacji międzyludzkiej, rozpad 
więzów między najbliższymi (czy to part-
nerami, czy też rodzicami i dziećmi) – to 
jest nasza cywilizacja. 

W tej grupie produkcji zauważony został 
polski fi lm Nazywam się Julita (reż. Filip 
Dzierżawski) zrealizowany w programie 
Studia Munka-SFP – 30 Minut. To opowieść 

DRAMA

o próbie nawiązania kontaktu córki z odsia-
dującą wyrok za zamordowanie męża i syna 
matką, próbie, dodajmy, z tragicznym fi na-
łem. Dzieło Dzierżawskiego dostało aż dwie 
nagrody (II oraz nagrodę Parlamentu Grec-
kiego) i było niewątpliwie jedną z najbardziej 
dyskutowanych pozycji w Dramie. 

Drugim polskim tytułem w konkursie 
była etiuda ze szkoły katowickiej Ostatnia 
bajka o Ziemi (reż. Magdalena Seweryn 
i Igor Połaniewicz). Ta naiwna opowiastka 
science-fi ction nie zapisała się jednak moc-
niej w pamięci widzów i jurorów. 

Nie brakowało jednak innych zaskaku-
jących akcentów rodzimych. Argentynę 
np. reprezentował fi lm noszący tytuł Woda 

(pisany po polsku, reż. Ernesto Rowe). Nie 
dziwi więc, że w mieszkaniu wisi portret 
Witolda Gombrowicza, a w fi nale synowie 
śpiewają matce „Sto lat!”, chociaż nigdzie nie 
mówi się otwarcie o polskości sportretowa-
nej rodziny. Polką jest również bohaterka 
obrazu Erika (reż. Hakan Sagiroglu, prod. 
Węgry, Turcja), poszukująca rozpaczliwie 
synka-uciekiniera. 

Wśród produkcji pozakonkursowych 
zrealizowanych dla programu Unii Euro-
pejskiej „EUandME”, dającego szansę mło-
dym twórcom, a zarazem propagującego 
idee unijne, znalazła się krótkometrażówka 
Samotnik Tomasza Koneckiego o mężczyź-
nie żyjącym w szałasie w górach, ale korzy-
stającym z taniego, szybkiego internetu. 

Na ogólnie ponurym tle szczególnie 
jasno błyszczało kilka komedii, chociaż 
nierzadko podszytych czarnym humorem 
i sarkazmem. Nagrodę FIPRESCI przyzna-
liśmy razem z Konstantinosem Blathrasem 
(Grecja) i Nielsem Putmanem (Belgia) nor-
weskiemu fi lmowi Th e Culture (reż. Ernst 
De Geer) – znakomicie zagranej i dobrze 
napisanej historii pewnego koncertu zakoń-
czonego nieudanym przyjęciem. W saty-
ryczny, ale subtelny sposób obraz ten obnaża 
ciemne strony wybujałego ego wielu arty-
stów. Jury konkursu międzynarodowego 
dało Grand Prix innej satyrycznej komedii 
Vihta (reż. François Bierry, Belgia) o turnu-
sie grupy pracowników pewnej korporacji 
w obozie nudystów. Chciałoby się zakrzyk-
nąć: „Władza jest naga!”. 

Marcin Giżycki

GRECKIE ŚWIĘTO 
KRÓTKIEGO KINA

BFI London Film Festival jak co roku zaprosił widzów do udziału 
w uczcie bogatej w smakołyki z Cannes, Wenecji, Toronto i nowości 
z Wielkiej Brytanii. Polacy, niestety, pozostali w cieniu. 

Wyjazdowi z Londynu na 
pewno towarzyszy w tym 
roku lekkie rozczarowanie, 
jeżeli chodzi o naszą na festi-

walu obecność. W tłumie 77 krajów i 229 
pełnometrażowych produkcji pozostali-
śmy niezauważeni. Wolcie Moniki Kotec-
kiej i Karoliny Poryzały oraz O Jezu! Betiny 
Bożek nie udało się przebić wśród krót-
kich metraży (159 tytułów), koprodukcje 
z naszym udziałem: Dowłatow Aleksieja Ger-
mana jr. i Kawki na drodze Olmo Omerzu 
ustąpiły w dyskusjach i recenzjach miejsca 
głośniejszym dziełom w programie. Zaska-
kująco wiele było w tym roku dokumentów, 
na które w ostatnich latach Londyn pozo-
stawał raczej zamknięty – poza konkursem 
trudno było je znaleźć. W trakcie 62. edycji 
festiwalu rozsiane były po wszystkich sek-
cjach, dobitnie pokazując, jak popularna 
wśród twórców na całym świecie jest to 
forma. Ta programowa zmiana jest też być 
może pozytywnym sygnałem dla naszych 
autorów, którzy za kilka miesięcy powinni 
mocniej niż zwykle zawalczyć o miejsce dla 
swoich dokumentów w selekcji 2019 roku.

Pomimo tak skromnej obecności Polski, 
BFI LFF to miejsce, z którego i tak wyjeżdża 
się z głową pełną inspiracji, przede wszystkim 
z inną niż środkowoeuropejska perspektywą 
na światową kinematografi ę. Z roku na rok 
organizatorzy oferują coraz ciekawszy pro-
gram wydarzeń branżowych. Dominowała 
problematyka związana z Brexitem (to też 
lekcja dla nas) i różnorodnością – szeroko 
pojętą. Nie zapomniano o case studies, które 
omawiały m.in. wpływ wzrostu popularności 

LONDYN

platform cyfrowych na krajobraz dystrybucji 
fi lmowej czy drogę do Oscara za muzykę.

Brexit u brytyjskich fi lmowców wywo-
łuje nastroje skrajnie minorowe. „Nadzieja”, 
„adaptacja”, „sprawy staną się bardziej skom-
plikowane”, „trudny okres przejściowy” – to 

chyba najczęściej powtarzane hasła w czasie 
debaty na ten temat. Odpowiedzi na pytania 
o pozytywy ograniczają się do efemerycz-
nego faktu, że brytyjski rząd zaczął dostrze-
gać branżę kreatywną wśród grup, których 
sytuacja dotknie, a także, że sama branża 
dokonała w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo 
głębokich analiz na własny temat (tego typu 
całościowe raporty przydałyby się i w Pol-

sce – uwzględniające ekonomiczną pozycję 
kinematografi i, edukację, dystrybucję, zna-
czenie i wysokość dotacji z UE itp.). Anglicy 
chcą wrócić do Eurimages, mają nadzieję na 
pozostanie w Kreatywnej Europie. Pod zna-
kiem zapytania stoi obecność kina europej-
skiego, jego promocja i dystrybucja w Wiel-
kiej Brytanii, i na odwrót – brytyjskiego na 
kontynencie, co też związane jest z europej-
skimi systemami wsparcia. Jeszcze większe 
wyzwania dotyczą kwestii dotyczących praw 
autorskich, nie mówiąc o zapotrzebowaniu 
brytyjskiego rynku kreatywnego na pracow-
ników z UE. Optymizmem nie napawa odcię-
cie od dotacji regionalnych, które też wpły-
wają na rozwój branży w różnych zakątkach 
kraju. Ręce fi lmowców są jednak związane – 
decyzje należą do polityków. 

Imponujące, poparte liczbami i konkret-
nymi przykładami, rozłożone na kilka(na-
ście) spotkań, były w Londynie rozmowy 
o różnorodności i włączaniu do branży 
kolejnych grup – aby zespoły twórcze i to, 
co dzieje się na ekranie bardziej korespon-
dowało z tym, jak wygląda społeczeństwo. 
To już nie „tylko” kwestia obecności kobiet 
za i przed kamerą, ale i wśród krytyków fi l-
mowych. To także miejsce dla osób o innym 
niż biały kolorze skóry, uboższych, niepełno-
sprawnych. Tu pojawiły się również świeże 
głosy spoza Zachodu – z Afryki i Azji. Taki 
właśnie jest Londyński Festiwal Filmowy – 
zawsze rozgląda się dookoła i wyciąga ręce 
w kierunku świata. Szkoda, że w tym roku 
tak mało w naszą stronę, ale…

Dagmara Romanowska

BRANŻA W OBLICZU 
BREXITU
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POLSKIE PRODUKCJE
NAGRODZONE NA 
FLAHERTIANIE

Na 18. Międzynarodowym 
Festiwal Filmów Dokumen-
talnych Flahertiana w rosyj-
skim mieście Perm (14-20 
września) wśród nagrodzo-
nych fi lmów znalazły się: 
polska produkcja Over the 
Limit Marty Prus, będąca 
portretem rosyjskiej gimna-
styczki artystycznej Margarity 
Mamun oraz koprodukcja 
Śpiewać Olgi Korotkayi,  opo-
wiadająca o kobiecie uprawia-

fi lmowa, związana z portalem 
fi lmowym IMDb, zwró-
ciła uwagę na Pawłowskiego, 
nazywając go „polskim wizjo-
nerem sztuki dokumentu” 
i zaliczając obraz Dotknię-
cie Anioła do stu najważniej-
szych fi lmów, jakie powstały 
o Holocauście – posypały się 
zaproszenia na kolejne festi-
wale. Obraz niejednokrotnie 
reprezentował Polskę w tak 
odległych miejscach, jak 
Japonia, Indie, Stany Zjed-
noczone, Republika Połu-
dniowej Afryki, czy Austra-
lia. Producentem wiodącym 
fi lmu jest Małgorzata Wal-
czak z Zoyda Art Production.

POLSKI PROJEKT NA
BIENNALE COLLEGE
CINEMA

Polski projekt False Positive 
został zakwalifi kowany na 
prestiżowe warsztaty Bien-
nale College Cinema 2018/19 
odbywające się w ramach 
Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego w Wene-
cji. W 7. edycji warsztatów, 
które odbyły się w dniach 
6-15 października wzięło 
udział 12 projektów. False 
Positive reprezentowali reży-
serka Kasia Płazińska i pro-
ducent Kamil Skałkow-
ski (ze Studia Filmowego 
Kalejdoskop). Polski fi lm 
będzie pełnometrażowym 
reżyserskim debiutem 
fabularnym Kasi Płaziń-
skiej. Pierwsza prezentacja 
projektu odbyła się podczas 
warsztatów New Horizones 
Studio+ w tym roku. Płaziń-
ska ukończyła studia fi lmowe 
w Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie mieszka w Nowym 
Jorku, pracując w kręgu sztuk 
audiowizualnych i fi lmu. Fo
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIEŚ
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Na 19. Polish Film Festival w Los 
Angeles (9-26 października) ame-

rykańskie jury przyznało nagrodę 
Hollywood Eagle Award za najlepszy 
polski fi lm fabularny Atakowi paniki 
Pawła Maślony. Na trwającym dzie-
więć dni festiwalu pokazano ponad 
80 fabuł pełno- i krótkometrażowych, 
dokumentów i animacji. Seansom to-
warzyszyły spotkania twórców i akto-
rów z publicznością. Na gali otwar-
cia w Egyptian Th eatre w Hollywood 
został wyświetlony Dywizjon 303. Hi-
storia prawdziwa w reżyserii Denisa 

Delicia. Na gali pojawił się m.in. Ra-
fał Zawierucha, który pracuje obecnie 
w Los Angeles na planie najnowszego 
fi lmu Quentina Tarantino Once Upon 
a Time in Hollywood, gdzie wciela się 
w postać Romana Polańskiego u boku 
Margot Robbie, Brada Pitta i Leonardo 
DiCaprio. Pokazywanym na festiwalu 
polskim fi lmom towarzyszyły oczywi-
ście spotkania z twórcami. W tym roku 
z publicznością w Hollywood spotka-
li się m.in. Maciej Zakościelny, Alicja 
Bachleda-Curuś, Piotr Domalewski, 
Bożena Stachura, Anna Prus, Woj-

ciech Mecwaldowski, Marcin Kwaśny, 
Piotr Sobociński jr., Anna Smołowik, 
Aleksander Pietrzak, Stanisław Cyw-
ka i Tomasz Ziętek. Festiwal odbywał 
się jednocześnie w sześciu lokaliza-
cjach. Główne pokazy miały miejsce 
w kinach w North Hollywood i San-
ta Monica, a także na dwóch uczel-
niach: Uniwersytecie Stanu Kalifornia 
i Uniwersytecie Południowej Kalifor-
nii. Festiwal zakończyły pokazy fi lmów 
Pewnego razu w listopadzie… Andrze-
ja Jakimowskiego oraz Jak pies z kotem 
Janusza Kondratiuka.

ATAK PANIKI WYGRYWA W LOS ANGELES

jącej Khoomei – specyfi czny 
śpiew gardłowy, tradycyjnie 
wykonywany wyłącznie przez 
mężczyzn z rosyjskiej Repu-
bliki Tuwy. Dokument Prus 
zdobył Nagrodę Publiczno-
ści, natomiast polsko-rosyj-
ski obraz Korotkayi został 
uhonorowany specjalnym 
wyróżnieniem jury za kry-
tyczną analizę stereotypów 
płciowych. Nazwa festiwalu 
w Perm nawiązuje do nazwi-
ska jednego ze światowych 
prekursorów dokumentali-
zmu, Roberta Flaherty›ego – 

reżysera słynnego fi lmu 
Nanuk z Północy (1922). 

KOLEJNY SUKCES 
DOTKNIĘCIA ANIOŁA

Film dokumentalny Dotknię-
cie Anioła w reżyserii Marka 
Tomasza Pawłowskiego 
otrzymał kolejny laur za 
granicą. Jury 2. edycji 
festiwalu Films Infest Palma 
de Mallorca w Hiszpanii 
(15-23 września) zdecydo-
wało o nagrodzeniu obrazu 
tytułem Najlepsza Histo-

ria Dokumentalna. To 40. 
nagroda dla tego tytułu! Film 
powalczy w najbliższych 
tygodniach w konkursowych 
pokazach w Rosji, Stanach 
Zjednoczonych i Niemczech. 
Dotknięcie Anioła ma za 
sobą już ponad 300 poka-
zów na wszystkich kontynen-
tach. „Archicollage” – język 
fi lmowy autora obrazu Marka 
Tomasza Pawłowskiego, 
rozwijany na przestrzeni 
kilkunastu lat, robi wrażenie 
w wielu zakątkach świata. 
Gdy amerykańska kapituła 

Jest laureatką wielu nagród, 
stypendiów i konkursów 
(nagroda Fundacji Jerom, 
nagroda za reżyserię na festi-
walu Black Maria, nagroda 
jury na Ann Arbor Film 
Festival, stypendium semi-
narium Festiwalu Filmowego 
w Telluride). W poprzed-
nich latach w programie brali 
udział: Kuba Czekaj z pro-
jektem Baby Bump, produ-
kowanym przez Balapolis 
(projekt dostał się do fi na-
łowej trójki i miał premierę 
w Wenecji) oraz Czas bogów 
Piotra Stasika, produkowany 

przez Centralę. W tym roku 
w ramach sekcji Biennale 
College Cinema premierę 
w Wenecji miał turecki fi lm 
Home, do którego zdjęcia 
zrealizował polski operator 
Jakub Giza.

NASZE FILMY 
W ARGENTYNIE

W dniach 4-10 paździer-
nika w Buenos Aires odbył 
się 5. Festiwal Polskiego Kina 
BAP Cine. Tegoroczna edy-
cja odbyła się w legendarnym 
kinie Cosmos, gdzie zapre-

zentowano Ostatnią Rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego, Cichą 
Noc Piotra Domalewskiego, 
Pokot Agnieszki Holland, 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego, Najlepszego Łukasza 
Palkowskiego, Wszystkie nie-
przespane noce Michała Mar-
czaka i Zimną wojnę Pawła 
Pawlikowskiego. W sek-
cji kina dokumentalnego, 
która organizowana jest od 
początku istnienia festiwalu 
w ścisłej współpracy z Wajda 
School & Studio, poka-
zano produkcje absolwen-
tów tej szkoły, m.in. Arab-

Film Agnieszki Smoczyńskiej otrzymał 
Nagrodę Silver Méliès dla najlepszego 

obrazu pełnometrażowego na 51. Kataloń-
skim Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Sitges. Hiszpański festiwal specja-
lizuje się w kinie gatunkowym. Impreza 
odbywa się nieprzerwanie od 1968 roku. 
Laury w Sitges zdobywali tak głośni twór-
cy z całego świata, jak: Gaspar Noé, David 
Cronenberg czy Takeshi Kitano. Fuga to 
obraz z gatunku mystery (charakterystycz-
nego dla twórczości Davida Lyncha), który 

dotyka problemu „fugi dysocjacyjnej” – za-
burzenia wywoływanego długotrwałym 
stresem i uczuciem braku szczęścia. Czło-
wiek poddany tym emocjom może stracić 
pamięć, a jego mózg może stworzyć nową 
osobowość biegunowo odmienną od do-
tychczasowej. Obraz Smoczyńskiej na ca-
łym świecie spotyka się z bardzo ciepłym 
przyjęciem, a prawa do fi lmu zostały już 
sprzedane do m.in Danii, Czech, Niemiec, 
Szwecji, Kanady i Chin. Na ekrany polskich 
kin Fuga wejdzie 7 grudnia. 

FUGA NAJLEPSZA W HISZPANII

Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska

Atak paniki, reż. Paweł Maślona
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ski sekret Julii Groszek, Dos 
Islas Adriany F. Castellanos, 
Biegaczy Łukasza Borow-
skiego oraz Komunię Anny 
Zameckiej. Gościem specjal-
nym festiwalu była reżyserka 
Aneta Kopacz ze swoim 
nominowanym do Oscara 
w 2014 krótkim dokumen-
tem Joanna. Festiwal BAP 
Cine odbywał się w ramach 
13. edycji Polsko-Argentyń-
skich Dni Kultury.

4. FESTIWAL FILMÓW
POLSKICH W PERTH

W dniach 6-25 września 
odbyła się 4. edycja Festi-
walu Filmów Polskich 
w Perth. Australijscy widzo-
wie zobaczyli m.in. Cichą 
Noc Piotra Domalewskiego, 
Jestem mordercą Macieja 
Pieprzycy, Twarz Małgorzaty 
Szumowskiej, Ptaki śpiewają 
w Kigali Joanny Kos-Krauze 

i Krzysztofa Krauzego, 
Atak paniki Pawła Maślony. 
W ramach obchodów rocz-
nicy 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści odbył się specjalny pokaz 
fi lmu Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa w reżyserii 
Denisa Delicia. 

FOKUS NA POLSKĘ
W LYONIE

Polska była gościem (Guest 
Country) jednego z najważ-
niejszych wydarzeń dotyczą-
cych klasyki kina, czyli mar-
ketu Marché International du 
Film Classique (16-19 paź-
dziernika), towarzyszącemu 
Festiwalowi Lumière. 17 
października odbył się panel 
Digital Poland, a w ramach 
fokusu na Polskę na targach 
zaprezentowano odrestau-
rowane cyfrowo obrazy: Do 
widzenia, do jutra Janusza 

Morgensterna i Smugę cienia 
Andrzeja Wajdy. Na mar-
kecie działało ponadto pol-
skie stoisko oraz można było 
obejrzeć wystawę polskiego 
plakatu. Gościem festiwalu 
był Jerzy Skolimowski, który 
w Lyonie pokazał swoje fi lmy 
Walkower i Start.

POLSKIE FILMY NA
13. MFF W RZYMIE

Na 13. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Rzy-
mie (18-28 października) 
w programie zaprezentowano 
tytuły rodzime, czyli Eter 
Krzysztofa Zanussiego, który 
jest koprodukcją polsko-u-
kraińsko-węgiersko-litew-
sko-włoską oraz Powrót Mag-
daleny Łazarkiewicz. Film 
Zanussiego zebrał świetne 
recenzje, w tym m.in. entu-
zjastyczne pochwały Debo-
rah Young z amerykańskiego 

„Th e Hollywood Reporter”, 
która napisała: „niewielu już 
zostało reżyserów, którzy 
potrafi ą tak bezczelnie wtła-
czać wysoką kulturę w duszę 
swoich fi lmów, jak robi to 
Krzysztof Zanussi, kreu-
jąc jednocześnie na ekranie 
porywający dramat histo-
ryczny”. Ponadto w Rzymie 
odbył się pokaz specjalny 
fabularyzowanego doku-
mentu w koprodukcji pol-
skiej i z udziałem polskich 
twórców Kto napisze naszą 
historię Roberty Grossman. 
Z kolei na MIA Market – 
międzynarodowych targach 
koprodukcyjnych zaprezen-
towano projekty: Delikatny 
balans terroru Jagody Szelc 
(market koprodukcyjny) oraz 
Smak Pho Mariko Bobrik. 
Warto odnotować, że na 
tegorocznym MFF w stolicy 
Włoch „za wkład w świa-
tową kinematografi ę” uho-Fo
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Proch, reż. Jakub Radej
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norowano amerykańskiego 
reżysera Martina Scorsesego 
i francuską aktorkę Isabelle 
Huppert. Festiwal w Rzymie 
nie jest imprezą konkursową, 
a o zwycięskim fi lmie decy-
duje plebiscyt publiczności. 

DEER BOY  
Z NAGRODAMI 
W HISZPANII 
I WŁOSZECH

Krótki metraż Deer Boy Kata-
rzyny Gondek zwyciężył we 
Włoszech, gdzie na festiwalu 
SediciCorto otrzymał Gran 
Prix LUMINOR w międzyna-
rodowym konkursie krótkich 
fi lmów fabularnych i doku-
mentalnych. Podobnie świetne 
wieści nadeszły też z Katalo-
nii, gdzie na 51. MFF w Sitges 

obraz został uznany za naj-
lepszy fi lm krótkometrażowy 
w sekcji: Noves Visions. Deer 
Boy od czasu premiery w maju 
2017 pojawił się już na ponad 
50 festiwalach. 

STANISŁAW 
ZABOROWSKI 
Z TYTUŁEM 
EMERGING 
PRODUCER
Stanisław Zaborowski został 
wyróżniony tytułem Emer-
ging Producer (Wschodzący 
Producent), który jest przy-
znawany na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Jihlavie 
w Czechach. Emerging Pro-
ducers to fl agowy program 
festiwalu w Jihlavie i jedyne 

w swoim rodzaju wyróżnie-
nie dla młodych producen-
tów fi lmów dokumentalnych 
przede wszystkim z Europy. 
Głównym celem programu 
jest pomoc w nawiązywa-
niu kontaktów z producen-
tami z innych krajów, a tym 
samym zwiększanie poten-
cjału przyszłych europejskich 
koprodukcji. Stanisław Zabo-
rowski to producent i współ-
właściciel domu produkcyj-
nego Silver Frame. Ukończył 
Mistrzowską Szkołę Filmową 
Andrzeja Wajdy, a także stu-
diował na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycz-
nych UW. Pracował w kilku 
fi rmach medialnych. Jest 
wiceprezesem sekcji Young 
Producer w Krajowej Izbie 
Producentów Audiowizual-

nych, a także producentem 
i współproducentem fi lmów 
dokumentalnych i fabu-
larnych. Aby znaleźć się 
w gronie Emerging Produ-
cers – kandydat musi mieć 
już kilkuletnią, udokumen-
towaną praktykę na rynku 
lokalnym i przynajmniej 
jeden zrealizowany fi lm 
(fabularny lub dokumen-
talny), który wszedł do dys-
trybucji kinowej i był poka-
zany na festiwalu. Spotkania 
Emerging Producers odbyły 
się podczas 22. festiwalu 
w Jihlavie (25-30 paździer-
nika), a ich dalszy ciąg odbę-
dzie się podczas 69. Berlinale 
(luty 2019).

Oprac. Julia 
Michałowska Fo
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Film Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente znalazł się w fi -
nałowej czwórce animacji ubiegających się o Europejską 

Nagrodę Filmową. Laureatów 31. Europejskich Nagród Fil-
mowych poznamy w trakcie uroczystej gali, która odbędzie 

się 15 grudnia w Sewilli w Hiszpanii. To kolejna polska ko-
produkcja, która ma szansę na ten niezwykle prestiżowy laur. 
W ubiegłym roku statuetka dla najlepszej pełnometrażowej 
animacji powędrowała w ręce twórców fi lmu Twój Vincent. 

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA Z NOMINACJĄ DO ENF

Jeszcze dzień życia, reż. Damian 
Nenow i Raúl de la Fuente

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIEŚ

Dobre wieści nadeszły z Ameryki Północnej, gdzie na 7. 
Quebec City Film Festival (13-22 września) Grand Prix 

dla najlepszego fi lmu krótkometrażowego zdobył doku-
ment Proch w reżyserii Jakuba Radeja. Kanadyjski festiwal 
co roku prezentuje w dwóch konkursach około 50 fi lmów 
fabularnych i ponad 100 produkcji krótkometrażowych 

z całego świata. Festiwal cieszy się sporym powodzeniem, 
regularnie imprezę odwiedza ponad 25 tys. widzów i blisko 
300 gości. Krótko po tym sukcesie Proch zdobył również 
specjalne wyróżnienie na 15. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym Curtocircuito w Hiszpanii (29 września – 7 paź-
dziernika). 

PROCH Z NAGRODAMI W KANADZIE I HISZPANII

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicą
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zualnym. Dlatego uważam, że programy 
szkoleniowe, takie jak nasz, powinny 
działać na szeroką – w sensie geografi cz-
nym – skalę, ale także mieć zapewnione 
stabilne źródło fi nansowania na kilka 
lat do przodu. Dzięki temu twórcy będą 
mieli możliwość tworzenia długofalo-
wych projektów, a także nawiązywania 
trwałych relacji zawodowych. Niedawno 
dostaliśmy świetne wieści z Brukseli – 
dostaliśmy dofi nansowanie z kompo-
nentu Media programu Kreatywna 
Europa i już możemy planować działania 
na trzy kolejne lata.

Skoro mowa o kolejnych latach… 
Co pana zdaniem czeka średniej 
wielkości rynki fi lmowe, takie jak 
nasz polski? Czy wprowadzenie 

zachęt fi nansowych ma przyszłość?
Uważam, że te, jak to pani mówi „śred-
niej wielkości europejskie rynki” mogą 
mieć bardzo duży wpływ na rozwój 
trendów i zjawisk. Bo nie o rozmiar tu 
chodzi, ale o jakość i innowacyjność 
twórczości. Wielką przewagą średnich 
rynków jest elastyczność: rozwijają się 
i dostosowują do zmian szybciej niż to 
się dzieje w dużych krajach. Nie chcę być 
gołosłowny, więc jako przykład podam 
rozwój usługi VOD, która działa w Pol-
sce lepiej i sprawniej niż np. w Niem-
czech. Z drugiej strony polski przemysł 
fi lmowy jest stabilny i samowystarczalny, 
dzięki czemu możecie sobie pozwolić na 
wiele więcej eksperymentów. Z jednej 
strony powstaje u was wielka europejska 
koprodukcja, czyli Zimna wojna, a z dru-

giej młodzi polscy reżyserzy mogą robić 
swoje pierwsze lub drugie fi lmy w cało-
ści poza krajem. Myślę, że wprowadze-
nie systemu zachęt to istotny krok, dzięki 
któremu Polska będzie konkurencyjnym 
rynkiem dla innych graczy w tej czę-
ści Europy, takich jak Węgry czy Czechy. 
Na pewno jest zainteresowanie tym, co 
powstaje u was w kraju. Jednym z wykła-
dowców na warsztatach SOFA była Funa 
Maduka, która zarządza w Netfl ixie dzia-
łem produkcji i zakupów obcojęzycznych 
fi lmów. Wyraziła ogromne zaintereso-
wanie współpracą z polskimi twórcami 
oraz fi nansowaniem i zakupieniem praw 
do polskich tytułów. Piłka jest teraz po 
waszej stronie boiska.

Rozmawiała Ola Salwa

 W dwóch zdaniach: SOFA 
to…
Th ink tank działający na 
rzecz przyszłości kina, 

innymi słowy to program szkoleniowy, 
podczas którego uczymy i wspieramy 
rozwój „agentów kulturalnych”, czyli osób 
zajmujących się zarządzaniem kulturą fi l-
mową. Chciałbym podkreślić, że SOFA to 
wyjątkowy program na skalę europejską, 
ponieważ nie przyjmujemy na niego ani 
reżyserów, ani producentów – od tego są 
inne świetne projekty, takie jak EAVE czy 
Torino Film Lab – nie zajmujemy się też 
rozwijaniem projektów fi lmowych.

Baza fi rm zajmujących się postpro-
dukcją, agencja produkująca zwia-
stuny, archiwum fi lmowe, program 
edukacyjny dla przyszłych pracowni-
ków festiwali – to tylko kilka przy-
kładów inicjatyw, które rozwijane 
były podczas SOFA. Gdyby próbo-
wać je sprowadzić do wspólnego mia-
nownika, to można powiedzieć, że 
wszystkie te projekty mają ułatwić 
dostęp do kina.
Zgadza się, chodzi o ułatwienie dostępu 
do kultury fi lmowej i to na wielu pozio-
mach, np. do archiwów. Brzmi to niewia-
rygodnie, ale wciąż w wielu krajach bra-

kuje fi lmotek! Inny przykład to edukacja 
fi lmowa od małego. Nasze pokolenie 
miało łatwiejszy dostęp do kina, mnie np. 
rodzice regularnie tam zabierali, wyro-
słem na miłośnika fi lmów i od ponad 20 
lat pracuję w branży. Dziś dzieci mogą 
oglądać dużo różnych treści na rozma-
itego rodzaju ekranach i nigdy nie wejść 
do prawdziwego kina. Jak w takiej sytu-
acji mogą wpaść na pomysł, aby zostać 
w przyszłości producentem fi lmowym? 
Albo nawet aktorem. 

Program działa od sześciu lat, co roku 
część wykładów i warsztatów organi-
zowanych jest w Polsce. Co pana zda-
niem zmieniło się przez ten czas na 
naszym rynku fi lmowym, szczegól-
nie, jeśli chodzi o zarządzanie kulturą 
właśnie? I gdzie można jeszcze coś 
poprawić?
Kiedy rozpoczynaliśmy program SOFA, 
rozglądaliśmy się po Europie wzdłuż 
i wszerz, aby znaleźć dla tych warszta-
tów „odpowiedni dom”. Polska wyda-
wała nam się wówczas idealnym miej-
scem, a w kolejnych latach potwierdziła 
nasze wyobrażenia, dlatego rozpoczy-
namy każdą kolejną edycję w Warsza-
wie. Leżąca w sercu Europy Polska zgod-
nie z naszymi oczekiwaniami wciąż się 

rozwija i jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że możemy ten proces z naszej strony 
wspierać. Kraj ma nie tylko bogatą fi l-
mową przeszłość, ale też coś, bez czego 
nie wyobrażamy sobie przyszłości kina – 
ani żadnej innej gałęzi sztuki – świetną 
edukację. W Polsce jest wiele różnego 
typu miejsc, w których przyszli fi lmowcy 
mogą zdobywać wiedzę, i co równie 
ważne – szkoli się nie tylko utalentowa-
nych reżyserów, ale także przedstawicieli 
innych zawodów. Dodam, że jestem bar-
dzo zadowolony, ponieważ w tym roku 
rozwijamy w trakcie SOFA polski projekt, 
który ma na celu wzmocnić współpracę 
między producentami i scenarzystami 
(mowa o projekcie Agnieszki Kruk – 
Find Your Story [znajdź swoją historię] – 
przyp. red.). To, co w Polsce na pewno 
się zmienia na korzyść, to coraz częstsze 
korzystanie z inicjatyw ogólnoeuropej-
skich: coraz więcej uczestników z Polski 
jest wybieranych do udziału w między-
narodowych szkoleniach, a różne pol-
skie instytucje korzystają nie tylko z kra-
jowego czy regionalnego wsparcia, ale 
także z funduszy unijnych. Pamiętając 
o tym, jaką mamy w tej chwili sytuację 
polityczną w Europie, chciałbym podkre-
ślić, że wymiana kulturalna oraz wza-
jemne zrozumienie sąsiadujących ze sobą 
krajów to jedyna droga wyjścia z kryzysu. 
To, co można dalej wzmacniać i rozwijać 
to właśnie ten element ponadnarodowy. 

Na pewno ważna jest też cierpliwość – 
ziarna zasiewane w kulturze przyno-
szą plony czasem po wielu latach.
Nie każdy projekt, który jest rozwijany 
podczas warsztatów SOFA od razu jest 
wdrażany, czasem uczestnicy docierają 
do celu okrężną drogą. Zresztą nasz pro-
gram nie służy tylko pojedynczym „agen-
tom kulturalnym”, ale całemu lokalnemu 
przemysłowi. W ramach SOFA oferujemy 
przecież uczestnikom kontakt z ważnymi 
graczami na europejskim rynku audiowi-

Nikolaj Nikitin

RYNEK FILMOWY
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Rozmowa z Nikolajem Nikitinem, 
założycielem i dyrektorem warsztatów 
SOFA współfi nansowanych przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, a przy tym 
selekcjonerem festiwalu w Berlinie 
specjalizującym się w kinie z Europy 
Wschodniej

TRZEBA WZMACNIAĆ 
ELEMENT PONADNARODOWY
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RYNEK FILMOWY 10 LAT REGIONALNYCH FUNDUSZY FILMOWYCH
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W Polsce było wiadome, 
że fundusze – realizując takie 
same zadania jak w Europie – 
będą miały mniejsze możliwo-
ści fi nansowe, a RFF powstaną 
(ze względu na oszczędności 
w obsłudze administracyjnej) 
przy samorządowych instytu-
cjach kultury. Do 2010 roku 
Regionalne Fundusze Filmowe 
powołały samorządy w Łodzi, 
Katowicach,  Wrocławiu, 
Gdyni, Poznaniu, Krakowie, 
Szczecinie, Lublinie i Warsza-
wie. W ostatnich trzech latach 
powstały fundusze w Rzeszo-
wie oraz Olsztynie. RFF są 
finansowane albo wspólnie 
przez samorządy wojewódzkie 

skiej, Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł (Gdyński FF) 
Antoniego Krauzego, Jesteś Bo-
giem (Śląski FF) Leszka Dawi-
da, Cicha Noc (Warmińsko-
-Mazurski FF) Piotra Doma-
lewskiego, Pod Mocnym Anio-
łem (Małopolski FF) Wojcie-
cha Smarzowskiego, Carte 
Blanche (Lubelski FF) Jacka 
Lusińskiego, W spirali (RFF 
w Poznaniu) Konrada Aksino-
wicza czy Karbala (Zachodnio-
pomorski FF) Krzysztofa Łuka-
szewicza. Każdy z Regionalnych 
Funduszy Filmowych ma na 
swym koncie koprodukcje zna-
nych i docenionych za granicą 
oraz w kraju, nagradzanych na 

Mija już 10 lat, od kiedy w polskiej kinematografi i funkcjonują 
Regionalne Fundusze Filmowe. Ich jubileusz to dobra okazja do 
podsumowania dotychczasowej działalności RFF i spojrzenia 
z troską w ich najbliższą przyszłość.

i miejskie (np. Kraków, Wro-
cław i Warszawa), albo tylko 
przez samorząd miejski (np. 
Łódź) lub wojewódzki (np. 
Katowice). Roczny budżet jed-
nego funduszu nie przekroczył 
nigdy 2 mln złotych. Najczę-
ściej jest to ok. 500 tys. – 1 mln 
złotych rocznie. Nie są to wiel-
kie sumy, ale w skali dekady 
złożyły się na sumę 72 224 919 
złotych. Jakie są efekty dotych-
czasowej działalności RFF? 
Przede wszystkim sprawiły, że 
polscy twórcy wyszli z realiza-
cją filmów fabularnych poza 
Warszawę, gdzie skoncentro-
wana jest znakomita większość 
polskiego przemysłu fi lmowego. 

Atrakcyjne okazały się miej-
skie pejzaże Gdyni i Lublina, 
Łodzi i Wałbrzycha, Wrocławia 
i Krakowa, krajobrazy Biesz-
czad i Gór Stołowych, Małopol-
ski, Górnego Śląska czy Mazur. 
Aby ograniczyć się do tytułów 
najbardziej znanych przypo-
mnijmy, że RFF koproduko-
wały takie fi lmy jak: Ida (Łódzki 
FF) oraz Zimna wojna (RFF: 
Śląski, Łódzki i Podkarpacki) 
w reżyserii Pawła Pawlikow-
skiego, Twój Vincent (Dolnoślą-
ski FF) Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana, Pokot (Dolnośląski 
FF) Agnieszki Holland, Body/
Ciało (Mazowiecki i Warszaw-
ski FF) Małgorzaty Szumow-

KINO POLSKIE 
I KRASNOLUDKI
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Kto organizuje i fi nan-
suje polskie kino? 
Sądząc z przekazów 
medialnych, są to 

duchy lub krasnoludki. Ponie-
waż mieszkam we Wrocławiu, 
gdzie od dekady liczba krasno-
ludków stale rośnie i coraz to 
pojawiają się na ulicach fi nezyj-
nie odziane skrzaty, uprawia-
jące zresztą różne zawody, więc 
mogę uważać się za nieco lepiej 
zaznajomionego z materią ich 
działalności. Chciałbym zatem 
zabrać głos jako jeden z jedena-
stoosobowej grupy krasnolud-
ków, która w Polsce prowadzi 
Regionalne Fundusze Filmowe. 
Dlaczego? Zaraz wyjaśnię.

Lektura w ostatnich miesią-
cach wielu materiałów praso-
wych o tematyce fi lmowej skło-
niła mnie do napisania tego 
tekstu. Wspólną cechą przeczy-
tanych recenzji i omówień jest 
pomijanie informacji o pro-
ducentach i koproducentach 
polskich fi lmów. Zjawisko to 
może nie nowe, ale coraz bar-
dziej uderzające. W zestawieniu 
z ogólnie dostępnymi źródłami 
wiedzy o polskim fi lmie wła-
ściwie wytłumaczalne. Produ-
cent w tych informacjach pra-

nów państw zachodnioeuro-
pejskich i skutecznie wspie-
rają tam produkcję fi lmową. 
Dzięki temu promują swoje 
regiony i jednocześnie wpły-
wają na nierzadko niebaga-
telne wpływy dla lokalnych 
przedsiębiorców, wynikające 
z lokowania w tych regionach 
produkcji fi lmów. W „starych” 
krajach Unii Europejskiej 
fundusze mają samodzielną 
formę prawną (jako funda-
cje, spółki) i nierzadko wielo-
milionowe (w euro) budżety. 
Dofinansowując wybrane 
filmy, fundusze wymagają, 
by na terenie ich działalno-
ści była realizowana przynaj-
mniej część dni zdjęciowych, 
aby zatrudniani byli miejscowi 
fachowcy i fi rmy z branży fi l-
mowej, oraz by otrzymane 
środki były wydatkowane 
w regionie. Jak częsta to obec-
nie praktyka współfinanso-
wania filmów nietrudno się 
przekonać, śledząc czołówki 
i końcowe napisy wyświetla-
nych u nas obrazów europej-
skich. Obecnie już filmów 
z całej Europy, bo fundusze 
„zdobyły” w ostatniej dekadzie 
także „nowe” kraje UE. 

wie nie istnieje. Tym bardziej 
koproducent. Gdyby zapytać 
przeciętną Polkę lub Polaka, 
kto w Polsce fi nansuje i orga-
nizuje produkcję fi lmową, to 
być może nieliczni wymieniliby 
Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
instytucję, która od dwunastu 
lat z coraz większymi sukcesami 
wspiera rodzime kino. Ale prze-
cież PISF tylko dofi nansowuje 
projekty fi lmowe. Ich autorami, 
czyli sprawcami pomysłów 
i zbierania na nie pieniędzy, 
a potem realizatorami fi lmów 
są dziesiątki, przede wszystkim 
prywatnych fi rm, które stały 
się autorami sukcesów arty-
stycznych i komercyjnych pol-
skiego kina w ostatnich latach. 
Ilu polskich producentów zdo-
łało przebić się do świadomo-
ści polskiego kinomana? Kto 
potrafi  wymienić nazwiska naj-
ważniejszych polskich produ-
centów? Kto wie, co to są Regio-
nalne Fundusze Filmowe i jaki 
jest ich dziesięcioletni wkład 
w polską produkcję? Mogę 
założyć się w ciemno, że poza 
środowiskiem fi lmowym pra-
wie nikt. Czy jest zatem prze-
sadą stwierdzenie, że to kra-
snoludki (duchy zostawmy na 

razie na boku) stoją za sukce-
sami polskiego kina? Myślę, 
że nie. A ponieważ za parę 
tygodni odbędą się wybory 
samorządowe, warto opowie-
dzieć, co polskie samorządy 
w ostatniej dekadzie wniosły 
do polskiego kina. Lubię kra-
snoludki, ale jeśli z publicznych 
pieniędzy samorządy woje-
wódzkie i miejskie od 2008 
roku przeznaczyły ponad 72 
mln złotych na wsparcie 492 
polskich fi lmów fabularnych, 
dokumentalnych i animowa-
nych (w tym 76 koprodukcji 
międzynarodowych), to chyba 
warto o tym informować i roz-
mawiać publicznie.

Kiedy dziesięć lat temu 
Agnieszka Odorowicz, kieru-
jąca wówczas Polskim Insty-
tutem Sztuki Filmowej, oraz 
Maciej Strzembosz, szef Kra-
jowej  Izby  Producentów 
Audiowizualnych, przekony-
wali samorządowców z naj-
większych polskich miast 
i województw do stworze-
nia regionalnych funduszy 
filmowych, to nie odkrywali 
Ameryki. Świetnie natomiast 
wiedzieli, że takie fundusze 
działają w większości regio-

Fotosy z fi lmów współprodukowanych przez RFF 

Rafał Bubnicki
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festiwalach fi lmów fabularnych, 
dokumentalnych i animowa-
nych. Na tegorocznym festi-
walu w Gdyni połowa tytułów 
w Konkursie Głównym to fi lmy 
koprodukowane przez fundusze 
regionalne, a w dwóch wypad-
kach (Zimna wojna  Pawła 
Pawlikowskiego i Ułaskawie-
nie Jana Jakuba Kolskiego) to 
obrazy, które powstały z udzia-
łem trzech funduszy. Wśród 
dokumentów dofi nansowanych 
przez RFF było bardzo wiele 
pozycji o sprawach i posta-
ciach ważnych dla poszcze-
gólnych regionów. Bez wspar-
cia funduszy produkcje te 
by nie powstały. Realizując 
fi lmy w regionach, producenci 
„zostawili” tam ponad 103 mln 
złotych. Poza wpływami dla 
lokalnych fi rm i specjalistów 
pieniądze z podatków wpłynęły 
do kas samorządowych. Ponie-
waż RFF są koproducentami 
fi lmów, które dofi nansowują, 
mają także udział we wpływach 
z ich eksploatacji. Nie są to na 
razie wielkie sumy, ale w wielu 
przypadkach były znaczące np. 

74 75

Sala samobójców Jana Komasy 
(Dolnośląski FF), Jesteś Bogiem 
Leszka Dawida czy Wołyń Woj-
ciecha Smarzowskiego (Dolno-
śląski FF) przyniosły znaczące 
wpływy, które powiększyły 
budżety funduszy. 

Podsumowując dziesięcio-
lecie działalności Regional-
nych Funduszy Filmowych, 
trzeba spojrzeć w przyszłość 
i zapytać o szanse i zagroże-
nia, jakie stoją przed ich dalszą 
działalnością. Szansa to pod-
trzymanie i rozwinięcie fun-
duszy poprzez zwiększenie ich 
fi nansowania i autonomizację 
działalności jako instytucji. 
Mówiąc o zwiększeniu fi nan-
sowania, trzeba pamiętać o gra-
nicach, które wyznacza poziom 
produkcji filmowej w Polsce 
i zainteresowanie naszym kra-
jem ze strony zagranicznych 
twórców. Z  tych powodów 
trudno sobie wyobrazić, aby 
można było od razu sensow-
nie zainwestować w produk-
cję więcej niż 2 mln rocznie 
w skali roku, w największych 
funduszach. Poziom fi nanso-

wania RFF ze strony samorzą-
dów jest jednak obecnie znacz-
nie niższy. Uruchomienie tzw. 
zachęt podatkowych dla pro-
ducentów fi lmowych (sejmowa 
ustawa w tej sprawie jest pra-
wie gotowa) może zwiększyć 
te potrzeby, ale nie będzie to 
zmiana skokowa, a raczej stop-
niowa, ewolucyjna. Z drugiej 
strony, zarówno z powodów 
identyfikacji (obecnie każdy 
fundusz regionalny wystę-
puje pod nazwą innej instytu-
cji macierzystej), jak i zakresu 
działania należy myśleć o prze-
kształceniu funduszy w samo-
dzielne instytucje lub – co 
najmniej – w struktury o roz-
ległej autonomii decyzyjnej 
i personalnej. Takie struktury 
mogłyby obok wspierania pro-
dukcji fi lmowej dla kin i pro-
dukcji telewizyjnej (seriale), 
zajmować się także komisjami 
filmowymi oraz pełną gamą 
usług audiowizualnych, które 
w województwach i metropo-
liach są obecnie rozdzielone 
pomiędzy różne agendy samo-
rządowe i instytucje. Wśród 

zagrożeń najpoważniejsze to 
zawsze możliwe odstąpienie 
samorządów od finansowa-
nia funduszy. Powodów może 
być wiele. Z najważniejszymi 
RFF spotykają się w swojej 
działalności od dawna. Jest 
to np. dążenie samorządow-
ców do samodzielnego, a nie 
poprzez konkurs i eksperckie 
oceny, decydowania, który 
producent otrzyma wspar-
cie fi nansowe od samorządu. 
Takie praktyki mogą podsu-
wać myśli o kryptokorupcyj-
nych powiązaniach samo-
rządowców z producentami, 
jak i podejrzenia o zwykłą, 
z próżności wynikającą, chęć 
by „ogrzać się” w świetle gwiazd 
fi lmowych. Inne zagrożenie to 
sposób rozumienia promocji 
regionu poprzez film. Czy 
obraz wsi pokazany w Cichej 
Nocy jest to, czy nie jest pro-
mocja regionu? Warmińsko-
-mazurscy samorządowcy, za 
co im chwała, uznali, że jest 
to promocja. Należałoby tylko 
sobie życzyć podobnego spo-
sobu myślenia w całej Polsce. 
No i oczywiście zagrożenie 
strukturalne, charakterystyczne 
dla polskich stosunków poli-
tycznych. Każda nowa wła-
dza, zwłaszcza gdy zmienia się 
konstelacja partyjna, za punkt 
honoru uważa nie kontynuację 
tego, co dobrze robili poprzed-
nicy, ale zmianę wszystkiego, 
poczynając od ludzi, a na struk-
turach kończąc. Jako jeden 
z  jedenastu krasnoludków, 
które budowały przez dziesięć 
lat od zera Regionalne Fundu-
sze Filmowe apeluję do roz-
wagi i zastanowienia. Znisz-
czyć łatwo, zbudować i rozwijać 
znacznie trudniej.

* Rafał Bubnicki jest dziennika-
rzem i producentem fi lmowym. 
Od 2008 roku kieruje Dolnoślą-
skim Funduszem Filmowym, a od 
2013 także Wrocławską Komisją 
Filmową. Jest przewodniczącym 
Sekcji Regionalnych Funduszy 
Filmowych w Krajowej Izbie Pro-
ducentów Audiowizualnych.Fo
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

Coraz częściej sły-
szę w  rozmowach 
z kolegami fi lmow-
cami, mimochodem 

rzucane, zawołanie bojowe: 
„Oddajcie nam WFD!”. Ostat-
nio kilka razy słyszałem to 
podczas pożegnania naszego 
Mistrza – Kazimierza Kara-
basza. Jest nas coraz mniej. 
Wkrótce nie będzie już komu 
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wołać, a ponieważ wszyscy 
dookoła piszą historię (nawet 
i historię kina kreują raz jesz-
cze), w zamieszaniu zniknie 
owo hasło – WFD – kto wie, 
pewnie nawet i Wikipedia je 
pominie. Po prostu. Znikniemy.

Zatem kilka słów nauko-
wego wyjaśnienia. Kiedy ustał 
stary paradygmat XIX-wiecz-
nego malarstwa realistycznego 

(nader cennego dla mieszczań-
stwa domagającego się przed-
stawiania siebie w jak najlep-
szym świetle realizmu), wtedy 
pojawili się artyści już nie 
rysujący, ale malujący świat 
kolorem (zostali pogardli-
wie nazwani zgodnie z tytu-
łem jednego obrazu „Impresja, 
wschód słońca” – impresjoni-
stami). Tak właśnie nazywał się 

obraz Claude’a Moneta. Było 
ich kilkunastu, nie mieli aka-
demickiego wykształcenia, ale 
tworzyli artystyczną rodzinę, 
i chociaż malowali niejednako, 
spójnia poszukiwań pozwoliła 
im przetrwać i jednocześnie 
wejść do historii nowego malar-
stwa. Odkryli sztukę malowa-
nia raz jeszcze.

Ta nowa formuła zbunto-
wanej grupy powtórzyła się 
w dziejach sztuki wielokrot-
nie. Odtąd byli ekspresjoniści, 
kubiści, szkoła nowojorska, był 
pop-art itd. W kinematografi i 
podobnie. Odkąd pamiętam, 
była w WFD grupa fi lmów zwa-
nych czarną serią, było pokole-
nie ’70, i w ogóle... Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych. Była. 
Chociaż było tam tak naprawdę 
trzydziestu twórców, a każdy 
szukał własnego tematu, swo-
jej metody twórczej, odmiennej 
od kolegów. Razem stanowili 
ogromną siłę rażenia. 

To jednak był niebywały 
monolit artystyczny. Monta-
żownia stanowiła świątynię 
wynalazków, trwałe kolektywy, 
ekipy były elementem ciągło-
ści, no i efekty wizualne budo-
wały do dzisiaj całościowy por-
tret kraju. Towarzysząca tym 
wysiłkom Polska Kronika Fil-
mowa była obrazowym dowo-
dem życia w kraju. Stały dopływ 
nowych autorów, absolwentów 
Szkoły Filmowej w Łodzi (spod 
szczęśliwej ręki Kazimierza 
Karabasza i Jerzego Bossaka) – 
to fenomen osobny, na skalę 

aby je animować. Przecież kino 
na świecie już jest subwer-
sywne: to, co służyło chwale 
dyktatorów – hańbi ich. To, 
co było pospolitym obrzuca-
niem błotem staje się na ekra-
nie powodem dumy. Pamiętaj-
cie, że w 1956 roku Tadeusz 
Makarczyński zrobił arcydzieło 
Życie jest piękne, obsypane jak 
wyścigowy rumak wszystkimi 
światowymi nagrodami. A ten 
fi lm poczęty, po raz pierwszy, 
z taśm kronikalnych stworzył 
pierwsze wizualne ostrzeżenie, 
że stoimy na krawędzi kolapsu. 
Jest arcydziełem wizualnej, 
mentalnej Myśli. To był obraz 
podziwiany przez wszystkich 
fi lmowców na świecie.

Józef Gębski
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europejską, tak naprawdę roz-
dział dziejów sztuki polskiej. 
Były tam monumenty europej-
skiej szkoły fi lmowej – Tadeusz 
Makarczyński, Krzysztof Kie-
ślowski, Piotr Szulkin, że tylko 
wymienię kilku. Są jeszcze 
ich fi lmy, które zdobią każdą 
kolekcję sztuki europejskiej.

Ponieważ wszyscy studenci 
byli wychowywani w  kul-
cie dokumentu, obraz pol-
skiego kina stawał się jedno-
rodny. Szacunek do pleneru, 
do twarzy ludzkiej, do mia-
sta i wsi... okazały się znakami 
firmowymi. Jeszcze pokuto-
wał klajstrowaty komentarz, 
ale wkrótce został zastąpiony 
chropowatym naturalistycz-
nym dźwiękiem. Dało to 
czarną serię i wielkość pol-

skiego fi lmu dokumentalnego. 
Rosły sterty rolek z taśmą, tą, 

z której montowano fi lmy, ale 
archiwa zalegały setki metrów 
taśm nieużytych, zakwestiono-
wanych, słowem wizualnych 
skarbów ukrytych dla przy-
szłości. Dzisiaj ten już potężny 
zbiór Nieużytych Pozytywów 
(NP)... jest skarbem ważniej-
szym niż jakiekolwiek zbiory 
IPN. Z  tych taśm można 
by zmontować alternatywną 
historię Polski, zwłaszcza teraz, 
kiedy historia Polski wyczynia 
takie ewolucje jak chiński cyrk 
akrobatyczny.

Właśnie wczoraj oglądałem 
na pasmie Deutsche Welle peł-
nometrażowy obraz o postaci 
„wygumkowanej” z  naszej 
historii. Lech Walesa!. W tym 

f i lmie dostrzegłem prze-
ogromną ilość starych taśm 
z epoki. W tych taśmach zoba-
czyłem postaci już nieistnie-
jące w podręcznikach. Potęgę 
starych taśm (z woli mądrego 
magazyniera zachowanych) bez 
natrętnego komentarza rodem 
z gazetek ściennych, widzę nie-
mal proroczo jako powidok 
tamtego czasu.

Dlatego wołanie: „Oddaj-
cie nam WFD!”, miejsce, gdzie 
kiszą się fałdy historii ma rację 
bytu. Sami je nakręcaliśmy. Po 
każdym naszym fi lmie zosta-
wało sporo tzw. odrzutów, 
były obrazy zaniechane, były 
tematy dla Polskiej Kroniki 
Filmowej, które czekały swo-
jego momentu narodzin. Toteż 
dzisiaj jest już czas najwyższy, 

W warszawskim tramwaju siedząca obok mnie kobieta 
miała podręczną torbę z nadrukiem: „Kultura to coś więcej 
niż bakterie w jogurcie”.

TĘSKNOTA ZA WFD
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Polska Kronika Filmowa, rok 1956

Polska Kronika Filmowa, rok 1956

AUDIOWIZUALNA HISTORIA KINA
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Czy muzyka może 
być bohaterem fi lmu 
dokumentalnego? 
Czy możemy zastą-

pić klasyczną dramaturgię fi l-
mową dużo bardziej wyrafi -
nowaną dramaturgią utworu 
muzycznego?” – to pytania 
zadawane przez organizato-
rów projektu, który w zało-
żeniach ma łączyć fi lm doku-
mentalny, muzykę i działania 
edukacyjne. W jego ramach 
zostaną zaprezentowane dwa 
nagradzane dokumenty  – 
Festiwal Anny Gawlity i Toma-
sza Wolskiego oraz Opera 
o Polsce Piotra Stasika. Festi-
wal jest opowieścią o kulisach 
festiwalu muzyki klasycz-
nej. Ten specyfi czny mikro-
kosmos podglądamy z każ-
dej strony, ale sama scena 
nie ma tu znaczenia, tylko 
proces rodzenia się muzyki 
i towarzyszące mu zamiesza-
nie. Z kolei Opera o Polsce to 
dokument kreacyjny, który 
pokazując różne przejawy 
polskości (np. rytuały patrio-
tyczne i religijne, codzienne 
obyczaje), stara się odpowie-
dzieć na pytanie: Polaku, kim 
jesteś? Obraz przybiera postać 
fi lmowej opery, gdzie forma 
staje się pretekstem do wykre-

owania subiektywnego i bez-
kompromisowego wizerunku 
naszego kraju.

Poprzez oba dokumenty 
widz ma możliwość „zanurze-
nia się, poprzez kino, w dwa 
różne muzyczne światy”, jak 

piszą o projekcie organiza-
torzy. „Uznaliśmy, że te dwa 
dokumenty mogą być interesu-
jącym pretekstem do rozmowy 
o muzyce w fi lmie. Zależy nam 
na dyskusji na temat tego, jak 
formy muzyczne mogą przeni-
kać się z formami fi lmowo-do-
kumentalnymi. Zastanowimy 
się również, jaką przyszłość 
może mieć gatunek, jakim jest 
dokument muzyczny” – mówi 

Anna Gawlita z Kijora Film. 
Pokazy dokumentów połą-

czone są ze spotkaniami z twór-
cami, w których uczestniczą 
również muzycy zaangażo-
wani w projekt. Seanse pla-
nowane są w dużych miastach 

(Poznań, Katowice, Kraków, 
Toruń, Bydgoszcz, Opole), 
mniejszych miejscowościach 
(DKF-y, domy kultury, kina – 
około 50 wyselekcjonowanych 
miejsc) oraz ośrodkach akade-
mickich, głównie związanych 
ze środowiskiem muzycznym. 
Projekt ruszył we wrześniu 
i potrwa do lutego 2019 roku. 

Ważnym aspektem tej ini-
cjatywy jest jej edukacyjny 

i popularyzatorski charakter. 
„Film dokumentalny wciąż ma 
ogromne problemy z dystrybu-
cją kinową. Dodatkowo tego 
typu kino praktycznie nie 
dociera poza większe ośrodki 
miejskie. Z mojego doświad-
czenia natomiast wynika, że 
istnieje duża potrzeba obcowa-
nia z ambitnym repertuarem 
wśród mieszkańców mniej-
szych miejscowości” – dodaje 
Gawlita.

Każdy może zorganizować 
pokaz w ramach „Ucha na 
dokument”. Organizatorzy 
zapraszają do współpracy 
DKF-y, instytucje oraz ośrodki 
kultury. Oferują możliwość 
wyboru jednego lub obu fi l-
mów, a także w miarę możli-
wości zorganizowania projek-
cji połączonej ze spotkaniem 
z  twórcami. W  przypadku 
Opery o Polsce istnieje możli-
wość wspólnego seansu z krót-
kometrażowym fi lmem Krzy-
żoki (reż. Anna Gawlita). 

Organizatorami „Ucha na 
dokument” są Kijora Film 
(producent dokumentów), 
Wrocławska Fundacja Filmowa 
oraz Fundacja Instytut Filmu 
Dokumentalnego.
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Od jesieni w kinach i DKF-ach wielu miast Polski będzie można 
wziąć udział w projekcie dokumentalno-muzycznym „Ucho na 
dokument”, którego elementem są pokazy dwóch nagradzanych 
fi lmów dokumentalnych.

MUZYKA BOHATEREM 
DOKUMENTU

UCHO NA DOKUMENT

    W W W. T E L E P R O. C O M . P L
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W Gdyni odbyła się kon-
ferencja Kobiet Filmu 
„50/50 w 2020” i pod-
pisano deklarację o rów-

ności płci w branży. I wygrał twój 
fi lm, który bardzo się w te wydarze-
nia wpisuje.
Cieszę się, że na naszych oczach doko-
nują się tak ważne zmiany. Sama należę 
do Kobiet Filmu, chociaż zastanawiam 
się nad parytetami. Może powinien to 
być proces, a nie rewolucja? Może ten 
worek dopiero się otwiera? Często sły-
szę od starszych kolegów i koleżanek, że 
u nich na roku na reżyserii czy opera-
torce zdarzała się jedna dziewczyna. Gdy 
ja dostałam się na studia, na roku było 
nas 11, w tym 8 kobiet. Mam nadzieję, że 
proporcje będą się naturalnie wyrówny-
wały. Wierzę, że najważniejsze są talent 
i predyspozycje. Nie płeć. Nie chciałam 
nakręcić fi lmu feministycznego, z tezą.
Ten temat po prostu był dla mnie bardzo 
ważny. Jest to coś, co mnie boli, co sama 
przeżyłam i co jednocześnie mocno 
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WARTO SIĘ UPRZEĆ

rezonuje wśród widzów. To obraz femi-
nistyczny nakręcony z potrzeby serca, 
a nie z kalkulacji czy chęci wpisania się 
w jakiś dyskurs. 

Jak więc narodził się ten pomysł?
To mój dyplom. Zawsze interesowały 
mnie mroczne, oniryczne klimaty, ale 
kiedy uświadomiłam sobie, że to moja 
ostatnia produkcja w szkole, stwierdzi-
łam, że może być to też ostatnia okazja, 
żeby opowiedzieć coś bardziej osobistego. 
Nie zaryzykowałabym stwierdzenia, że 
to fi lm autobiografi czny, niemniej wiele 
podobnych sytuacji przytrafi ło się mnie 
i moim koleżankom. Przemoc w związku, 
molestowanie, seksizm, wychowywa-
nie niepewnych siebie kobiet – okazało 
się, że to problemy bliskie całemu poko-
leniu. Byłam zaskoczona skalą zainte-
resowania, gdy zbierałam pieniądze na 
produkcję na platformie Polak Potrafi . 
Otrzymałam mnóstwo maili od obcych 
kobiet, które opisywały swoje doświad-
czenia i odczucia. Niektóre uważały, że 

niepotrzebnie rozdrapuję rany, inne gra-
tulowały. Zawsze najbardziej intereso-
wała mnie sytuacja Zofi i w toksycznym 
związku – opowieść o tym, że gdy się 
zakochujemy, ślepniemy i pozwalamy 
na subtelną agresję. Tymczasem wiele 
osób żywo zareagowało na poboczny 
wątek seksistowskiego szefa. Takie rze-
czy się dzieją i narasta wobec nich sprze-
ciw. Gniew. Na infantylizowanie kobiet, 
lekceważące traktowanie, na te seksu-
alne żarciki, które uczono nas ignorować, 
a które uderzają w strefę bardzo intymną 
i wyrządzają wiele szkód… Zauważyłam, 
że fi lm szczególnie podoba się młodym 
widzom. Jest dla nich ważny. Z mniej-
szym zrozumieniem spotyka się u osób 
starszych.

Zofi ę gra Karolina Czarnecka – 
szybko zyskuje sympatię widzów.
Mam nadzieję, że ten obraz uświadomi 
widzom jej naturalność i predyspozycje 
zarówno dramatyczne, jak i komediowe. 
Dziś Karolina dużo śpiewa i koncertuje, 
ale bierze też udział w kilku ciekawych 
projektach fi lmowych, o których nie-
długo powinno być głośniej. 

W swoich kolejnych fi lmach 
też będziesz chciała opowiadać 
o kobietach?
Obecnie pracuję nad scenariuszem, któ-
rego głównym bohaterem jest mężczy-
zna. Będzie to fi lm z elementami hor-
roru – chcę polskich widzów oswoić 
z taką formą. Marzę o debiucie pełnome-
trażowym – to był zawsze mój cel i będę 
o to walczyć. Wcześniej chcę zrealizo-
wać jeszcze jeden krótki metraż. Złoży-
łam projekt do Studia Munka. Nagroda 
w Gdyni dodała mi wiary w to, że warto 
bronić swojej wizji. Warto się uprzeć. 

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Rozmowa z Dominiką Gnatek, reżyserką fi lmu 
Zwykłe losy Zofii, który wygrał Konkurs Filmów 
Krótkometrażowych 43. FPFF w Gdyni

Zwykłe losy Zofi i,
reż. Dominika Gnatek 

SHORT MIESIĄCA ZWYKŁE LOSY ZOFII

#InvestEU
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 Panie Witoldzie, kolejny raz 
zostaje doceniony pański 
dorobek operatorski, który 
liczy ponad siedemdziesiąt 

fi lmów. Wcześniej były m.in. nagrody 
Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Operatorów, Stowarzyszenia Autorów 
Zdjęć Filmowych (PSC) i – w ubie-
głym roku – Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Zrobił pan zachwy-
cające zdjęcia (przeważnie jako ich 
jedyny autor, sporadycznie – wspólnie 
z innymi operatorami) do głośnych 
fi lmów. Ręce do góry Jerzego Skoli-
mowskiego, Wszystko na sprzedaż, 

Wesele i Ziemia obiecana Andrzeja 
Wajdy, Sanatorium pod Klepsy-
drą Wojciecha Jerzego Hasa, Życie 
rodzinne Krzysztofa Zanussiego, Trze-
cia część nocy Andrzeja Żuławskiego, 
Śmierć prezydenta Jerzego Kawalero-
wicza, Szpital Przemienienia Edwarda 
Żebrowskiego, O-bi, o-ba. Koniec 
cywilizacji Piotra Szulkina, Piraci 
i Frantic Romana Polańskiego, Skarga 
i Wrota Europy Jerzego Wójcika – to 
tylko niektóre z nich. Trofea niejako 
podsumowujące twórczość skłaniają 
do refl eksji. Zapytam więc, czym było 
w pańskim życiu kino?

Ujmę to tak: choć już przed wojną 
zauroczyła mnie Królewna Śnieżka 
Walta Disneya, którą obejrzałem jako 
dziecko, na dobre zacząłem nasiąkać 
kinem, poszukując powojennych rado-
ści młodych ludzi. Jestem z pokolenia, 
które przeżyło wojnę. Kiedy się skoń-
czyła, byłem dorastającym chłopakiem, 
chciałem choć częściowo uwolnić się 
od koszmarnych wspomnień, szukałem 
zapomnienia. Znalazłem je w sporcie – 
trenowałem siatkówkę, oraz w muzyce 
i kinie.

Kiedy narodziło się pana zamiłowanie 
do muzyki?
Jeszcze w okresie okupacji. Miałem 
maleńki radioodbiornik, który mogłem 
z łatwością ukrywać w różnych miej-
scach, bo przecież słuchanie radia było 
zabronione. A ja słuchałem i odkryłem 
w Radiu Luxemburg jazz. To była dla 
mnie wielka radość. Kiedy wkrótce po 
wojnie sam zacząłem grać, muzyka stała 
się częścią mojego życia. 

I to ważną – zwłaszcza w latach 50. XX 
wieku, gdy grał pan na perkusji i puzo-
nie w legendarnym zespole Melomani, 
którego duszą był Jerzy „Duduś” 
Matuszkiewicz. Wraca pan dziś wspo-
mnieniami do tamtych czasów?
Nie dalej jak wczoraj słuchałem nagrań 
Melomanów, mam je w swoim telefo-
nie komórkowym. Przed laty zrobiłem 
zdjęcia do fi lmu Feliksa Falka Był jazz, 
opartego w dużej mierze na historii tego 
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Rozmowa z Witoldem Sobocińskim, który otrzyma 
na 26. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć 
Filmowych EnergaCAMERIMAGE w Bydgoszczy 
(10-17 listopada) Nagrodę za Całokształt Twórczości

WITOLD SOBOCIŃSKI

zespołu, częściowo też na moich wspo-
mnieniach. Pamiętam także, jak wielkie 
wrażenie zrobiły na mnie audycje jazzowe 
Willisa Conovera, nadawane od 1955 
roku przez radiostację Voice of America.

W tym samym roku ukończył pan 
studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej w Łodzi, na które namówił 
pana Jerzy Gruza. Czy istnieje zwią-
zek między pańską pasją muzyczną 
a wyborem sztuki operatorskiej jako 
profesji?
Te dwie sfery mego życia i twórczości 
wzajemnie na siebie oddziaływały. Gdy 
tylko muzykowałem, inspirowałem się 
różnymi obrazami i wyobrażałem sobie 
obrazy, „podkładając” je pod muzykę. 
A sztuka operatorska to właśnie sztuka 
obrazu. Z kolei kiedy zostałem opera-
torem, w pracy z kamerą pomagało mi 
poczucie rytmu i harmonii, które roz-
winęło się we mnie dzięki graniu jazzu. 
Skutkiem tego rytm i harmonia – rozu-
miane jako konsekwencja, ciągłość wizu-
alna – są jakoś obecne w moich fi lmach. 
Nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskrom-
nie, ale myślę, że tego rodzaju związek 
moich zdjęć z muzyką jest czymś, co 
je wyróżnia – może nawet w światowej 
sztuce operatorskiej?

Ten związek jest najmocniej wyczu-
walny w Weselu?
Tak, ale Wesele było dla mnie ważne 
także z innego powodu. Na dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem zdjęć zamkną-
łem się ze scenariuszem i obmyślałem 
sposób przełożenia sztuki teatralnej 
Stanisława Wyspiańskiego – operują-
cej jednak głównie słowem – na język, 
który nie umniejszając znaczenia słowa, 
byłby przede wszystkim językiem obra-
zów fi lmowych. Mówić do widza obra-
zami – w takim podejściu widział-
bym w ogóle istotę mojej twórczości 
operatorskiej, nie tylko w odniesieniu 
do Wesela. Szczęśliwie Andrzej Wajda 
należał do reżyserów wsłuchujących się 
w pomysły współpracowników i dał się 
przekonać do wielu moich. 

Czy profesor sztuki fi lmowej Witold 
Sobociński stara się zaszczepić 
„mówienie do widzów obrazami” 
studentom łódzkiej Szkoły – uczelni, 
w której sam studiował?
Istotnie, uczę przyszłych operatorów 
wyrażania możliwie najbardziej wizu-

alnymi środkami rożnych emocji. Do 
niedawna towarzyszył mi w tym Jerzy 
Wójcik. Razem zrobiliśmy też – Wój-
cik jako reżyser, ja jako autor zdjęć – 
Skargę i Wrota Europy. Po Wrotach… 
z 1999 roku, choć za zdjęcia do tego fi lmu 
dostałem nagrodę na festiwalu w Gdyni 
i Orła – Polską Nagrodę Filmową, powoli 
rozstawałem się z kamerą. Zrobiłem miej-
sce młodszym, w tym mojemu nieży-
jącemu już synowi Piotrowi, który był 
wybitnym operatorem. Ja też pracowa-
łem na Zachodzie, nie tylko z Polańskim, 
głównie w Niemczech, ale Piotr był już 
z tego pokolenia, któremu szło to łatwiej – 
w dorobku miał sześć fi lmów amerykań-
skich. Zawsze jednak starałem się pra-
cować jak najlepiej, może więc i dlatego 
nazwisko Sobociński wszędzie otwierało 
synowi drzwi, tak jak teraz otwiera jego 
synom, a moim wnukom – operatorom 
Piotrowi juniorowi i Michałowi, choć na 
sukces zapracowali głównie własnymi 
talentami. Jestem z nich dumny, podobnie 
jak z mojej wnuczki Marysi, aktorki.

Czy myśli pan czasem o tym, żeby 
wrócić na plan?
Nieraz zastanawiałem się, czy słusznie 
zrobiłem, zarzucając karierę operator-

ską, lecz nieodwracalne zastąpienie bli-
skiej memu sercu „ręcznej roboty”, czyli 
fi lmowania na negatywie – zwodniczo 
łatwą technologią cyfrową – utwierdziło 
mnie w przekonaniu o słuszności tej 
decyzji. Tęsknotę do kamery uśmierzam 
na zajęciach z moimi studentami.

Który z fi lmów, obok Wesela, z całego 
swego dorobku – przypomnijmy: 
nagradzanego w tym roku na festi-
walu Camerimage – tak po prostu 
bardzo pan lubi?
Wiele, ale na pewno Piratów Romana 
Polańskiego, bo to czyste malarstwo! 
A malarstwo wraz z muzyką i kinem 
sprawiło, że moje życie było nasycone 
doznaniami estetycznymi. Nie mówiąc 
o tym, że wielokrotnie inspirowało 
mnie jako operatora. Poza tym Piraci 
to zabawny fi lm, a ja uwielbiam, jak 
publiczność pęka ze śmiechu. Wydaje 
mi się, że sam mam poczucie humoru. 
Mimo ciężkich przeżyć osobistych, nie 
tracę go na stare lata, a piękna nagroda 
od festiwalu Camerimage jeszcze mi je 
wzmaga.

Rozmawiał 
Andrzej Bukowiecki

Witold Sobociński na planie 
fi lmu Ręce do góry, reż. Jerzy 
Skolimowski 
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MÓWIĆ DO WIDZÓW 
OBRAZAMI

Witold Sobociński  
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TRUDNE DZIEJE NAJDROŻSZEGO        POLSKIEGO FILMU

 Wkrótce (luty 2019) przy-
pada 30. rocznica polskiej 
premiery fi lmu, ukończo-
nego w kalekiej formie. Po 

przerwaniu zdjęć nakręconych w latach 
1976-77, w postprodukcji przeprowadzonej 
w latach 1986-87 dzięki Zespołowi Filmo-
wemu „Kadr”, reżyser uzupełnił brakujące 
fragmenty fabuły zdjęciami dokumental-
nymi z Warszawy i Krakowa oraz własną 
narracją z off u. Znana jest obecna wysoka 
pozycja „Globu” w międzynarodowych ran-
kingach fi lmów science fi ction. Warto może 
przypomnieć detale związane z szokującą 
decyzją o zaniechaniu dalszej realizacji 
w 1977 roku i odbrązowić nieco czarny 
PR, jaki panuje wokół tego obrazu w wielu 
publikacjach. Jako jedyny żyjący przed-
stawiciel pionu produkcyjnego, z całego 
głównego okresu zdjęciowego, przez lata 
zbierałem dokumenty źródłowe i komple-
towałem własne archiwum. Przedstawiam 
niektóre, mniej popularne, fakty. 

Feralną decyzję o przerwaniu prac nad 
fi lmem podjął wiceminister kultury, szef 
kinematografi i, Janusz Wilhelmi, po obej-
rzeniu materiałów roboczych – bez kon-
sultacji z reżyserem. Jego doradcami byli 
m.in. Wiesław Stempel, Zygmunt Król 
i Zygmunt Kniaziołucki. Przeciwnikiem 
przerwania zdjęć był zwolniony przez Wil-
helmiego z Naczelnego Zarządu Kinema-
tografi i Edward Zajiček (potwierdził to 
zarówno szef kinematografi i, który fi lm 
kierował do produkcji, Mieczysław Wojt-
czak, w swoich pamiętnikach „Kronika nie 
tylko fi lmowa”, oraz sam Zajiček – m.in. 
w korespondencji ze mną). Ekipa znaj-
dowała się wówczas po roku zdjęć, na 
planie w Karwi nad Bałtykiem. Ofi cjal-
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Olańskiego wpłynęło następnego dnia do 
„Pryzmatu” (PP-5924/W/77), w którym – 
w ślad za decyzją „kierownictwa kinemato-
grafi i” polecono: „wstrzymanie wszystkich 
prac, zlikwidowanie zobowiązań, zarchiwi-
zowanie majątku i sporządzenie sprawoz-
dania organizacyjno-ekonomicznego do 
30.09.1977 roku”. Kierownik produkcji Jan 
Włodarczyk został zobowiązany do poin-
formowania całej ekipy. Andrzej Żuławski 
natychmiast poprosił o samochód i wyje-
chał do Warszawy. To, co potem relacjono-
wał wielokrotnie w mediach, było przetwo-
rzonymi informacjami, często z drugiej ręki.

Ekipa i odtwórcy spolaryzowali się jesz-
cze w Karwi na zwolenników i przeciwni-
ków decyzji. Najbardziej zrozpaczeni – poza 
głównymi realizatorami i aktorami – byli 
taksówkarze i kaskaderzy. Ekipa z WFF 
odetchnęła, mogąc wrócić do rodzin. Nie-
którzy, jak II kierownik produkcji i kie-
rownik planu Andrzej Janowski, uznali 

grafk ę Magdalenę Tesławską (znaną z walki 
o każdy detal swojej pracy), spowodował 
uruchomienie ciągu fantazji i przetwo-
rzeń ćwierćprawd w późniejszych relacjach 
reżysera, do którego zgłaszali się dzienni-
karze i fi lmoznawcy. Rzekomo spaliliśmy 
bezpowrotnie podstawową scenografię 
i kostiumy! W rzeczywistości najważniejsze 
kostiumy pierwszoplanowe zostały spako-
wane i zmagazynowane we wrocławskiej 
WFF. Po renowacji były kilkakrotnie ekspo-
nowane w różnych miejscach kraju (także 
niedawno, np. podczas festiwalu w Gdyni 
w 2016). Nie spaliliśmy żadnej dekoracji, 
choć chaty ze słomy i okorków (drewna 
odpadowego) musieliśmy rozebrać – nie 
było mowy o ich utrzymaniu. Dekoracji 
na środku plaży, tzw. repliki Stone henge 
(w gwarze ekipy „Igloo”), mocno wkopanej 
w piach z uwagi na sztormy, nie udało się 
nawet skutecznie i szybko wykopać. Zle-
cono to chłopom ze wsi Tupadły (którzy 
się z tego zapłaconego zlecenia wywiązali 
dopiero po interwencji turystów, miej-
scowych władz i publikacjach w „Głosie 
Wybrzeża”). Statki – czyli dwa adapto-
wane kutry rybackie z firmy Szkuner – 
zostały zaparkowane we Władysławowie. 
Nieużyte w fi lmie dekoracje „kosmiczne” 
na górze Kazbek w Gruzji (lądownik i dwa 
pojazdy, tzw. łunochody) zostały miesiąc 
później spakowane do tirów fi rmy Hartwig 
i przewiezione do wrocławskiej WFF, gdzie 
stały jeszcze kilka lat. W czasie, gdy były 
jeszcze na Kaukazie, domorośli rosyjscy 
„naukowcy” uznali je za dowód wizyty 
UFO (!). Ale to zupełnie inna historia… 

Gdy okazało się, że decyzja ministra jest 
nieodwołalna, rozebraliśmy także deko-
racje w hali WFF i podziemiach Wzgó-
rza Polskiego. Kostiumy przewiezione do 
Wrocławia, w tym wybrane egzemplarze 
okazowe z „masówki”, z czasem uległy zaro-
baczeniu i ponownie ich część trzeba było 
utylizować (kolejnych zniszczeń dokonała 
powódź stulecia w 1997 roku, która zalała 
piwnice WFF). Nikt jednak nie odważyłby 
się w czerwcu 1977 celowo niszczyć nie-
odwracalnie najważniejszych elementów 
fi lmu! Sądziliśmy, że w Warszawie nastąpi 
uzgodnienie formy i trybu ukończenia 
zdjęć, zwłaszcza że do 1 czerwca 1977 
wykonaliśmy dokładnie 72,5 proc. zdjęć, 

ZE SREBRNEGO GLOBU NA ZIEMIĘ

Historia realizacji superprodukcji Na srebrnym globie 
w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, skierowanej do realizacji 
w Zespole Filmowym „Pryzmat”, obrosła w legendę, która 
obecnie żyje własnym życiem jak światło odbite. 
Michał J. Zabłocki

ten dzień za „najszczęśliwszy w swoim 
życiu”. Dla operatora Andrzeja J. Jaroszewi-
cza – odwrotnie – był to najważniejszy fi lm 
w jego karierze. Dla scenografów – pozo-
stała gorycz i żal…Te różne opinie znalazły 
się m.in. w dokumencie w reżyserii Krzysz-
tofa Langa Twarde lądowanie. Twórcy wyje-
chali, została ekipa likwidacyjna; prace 
trwały do końca 1977. Większość kostiu-
mów dla statystów nie nadawała się ani do 
przewożenia, ani do składowania – garde-
robiane zresztą odmówiły ich przyjęcia. 
Była to tzw. masówka (ok. 200 tunik z juty, 
długie szaty z otworami na głowę; staty-
stowali w nich bezrobotni z Trójmiasta, 
tzw. rezerwa portowa, których przywo-
ziliśmy przez wiele dni, od 3.00 w nocy, 
autokarami do Jastrzębiej Góry i Karwi). 
Te szaty, wielokrotnie reperowane, brudne 
i śmierdzące, postanowiliśmy zakopać na 
wysypisku śmieci. Fakt ten przekazany 
telefonicznie reżyserowi przez kostiumo-
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nego dokumentu z ministerstwa nigdy 
nie wystosowano, podstawą był telefo-
nogram od p.o. dyrektora PRF „Zespoły 
Filmowe” Andrzeja Olańskiego. W dniu 
1 czerwca 1977 w kolejnym raporcie pro-
dukcyjnym nr 248 czytamy: „W związku 
z brakiem aktora E. Nowiaszaka odwołano 
zdjęcia z okrętami i pniem drzewa, nato-
miast zaplanowano zdjęcia z udziałem A. 

Seweryna i H. Talara. Jednak padający od 
rana deszcz i zachmurzenie uniemożliwiły 
wyjazd na plan na plażę w Karwi. Ocze-
kiwano w bazie na poprawę pogody do 
godz.15.00. Przerwanie zdjęć fi lmu decyzją 
I Zastępcy Min. Kultury i Sztuki (telefono-
gram dyrektora PRF »Zespoły Filmowe« 
ok. g.17.00). Oczekiwanie – A. Seweryn, 
H. Talar i 136 statystów”. Pismo dyrektora 

Andrzej Seweryn w fi lmie Na srebrnym globie, 
reż. Andrzej Żuławski
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Zenon Urbaniak, Jan Włodarczyk, Andrzej J. Jaroszewicz, Andrzej Żuławski 
i Ryszard Peryt na planie fi lmu Na srebrnym globie 



a w Gruzji i we Wrocławiu czekały gotowe 
dekoracje. Nikt z władz jednak nie pod-
jął rozmów z reżyserem, który wkrótce 
wyjechał za granicę. 

Ze zdziwieniem czytałem po latach 
wypowiedzi reżysera w jego własnych 
książkach (m.in. „W oczach tygrysa”), 
w prasie i oglądałem wywiady telewi-
zyjne o następujących tezach: „do końca 
zdjęć mieliśmy miesiąc; fi lm był bardzo 
tani – strugany kozikiem – robiony cha-
łupniczymi metodami; Wilhelmi nakazał 
zniszczyć wszystko, co się wiązało z fi l-
mem, w tym wykopać na plaży wielki 
dół z niegaszonym wapnem, do którego 
wrzucono spalone kostiumy i dekoracje”, 
ale „zwykli pracownicy techniczni ekipy 
przez lata przechowywali w domach arte-
fakty z fi lmu”, itp. Przy całym szacunku dla 
utalentowanego i na pewno najbardziej 
skrzywdzonego twórcy tej superprodukcji 
kina autorskiego, niestety muszę zaprzeczyć 
tym enuncjacjom – nic takiego nie miało 
miejsca. Owszem, w PRL były trudności 
materiałowe, mieliśmy przerwę na szycie 
kostiumów Morców, Szerna i astronautów. 
Zasadniczo pracowaliśmy jedną kamerą, ale 
nie brakowało „białej farby, bo nie było jej 
w całej Polsce”; nie było też żadnych mini-
sterialnych rozkazów o destrukcji – wręcz 
przeciwnie! Faktem jest zabezpieczenie 
przez kostiumografk ę kilku kostiumów 
i cennej biżuterii, a przez II scenografa 
Tomasza Biernawskiego egzemplarzy proto-
typowej broni. Ale technicy i ekipa z pionu 
inscenizacyjnego nie miała ani ochoty, 
ani możliwości „przechowywania” cze-
gokolwiek. Sporządziliśmy pełną doku-
mentację fi lmu, także projektową, foto-
sową oraz protokoły zniszczeń – całość 
wysłaliśmy do archiwum PRF „Zespoły 
Filmowe”. Przez lata prosiłem kierownika 
produkcji Jana Włodarczyka, aby zabrał 
publicznie głos i dementował plotki. Nie 
chciał – odchorował poważnie decyzję 
o przerwaniu fi lmu, uważał to za osobistą 
porażkę. Poinformował mnie natomiast, 
jak wyglądała ostatnia rozmowa Janusza 
Wilhelmiego z szefem Zespołu Filmowego 
„Pryzmat” (rozwiązanego rok później), 
Aleksandrem Ściborem-Rylskim. Minister 
zadał trzy pytania. Czy Żuławski skończy 
fi lm w przewidywalnym terminie? Odpo-
wiedź była niejasna, bo wcześniejsze inter-
wencje zespołu były nieskuteczne. Czy fi lm 
zostanie na pewno ukończony za dodat-
kowe, wnioskowane sumy? Odpowiedź 
była podobna. Czy fi lm będzie miał wiel-
kie powodzenie w kinach w Polsce i na 
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np. w dialogach i miejscach zdjęć. Obraz 
nabrał większego wymiaru w każdym zna-
czeniu, co znalazło miejsce w oglądanych 
przez urzędników materiałach roboczych.

W ekipie zdjęciowej mieliśmy wraże-
nie uczestnictwa w realizacji absolutnie 
czegoś wyjątkowego, filmu pozagatun-
kowego, na miarę Obywatela Kane’a. Pła-
cono nam niewiele, według urzędowych 
tabel wynagrodzeń. Grupa realizatorów 
wystosowała pismo do Wilhelmiego ws. 
możliwości kontynuacji produkcji. Wśród 
nich byli Andrzej J. Jaroszewicz, Magda-
lena Tesławska, Tomasz Biernawski, sceno-
graf Tadeusz Kosarewicz oraz kompozytor 
Andrzej Korzyński (ten ostatni w niedawno 
wydanej książce „Znam wszystkie wasze 
numery” pomylił Kosarewicza z Alla-
nem Starskim). Minister zaprosił do sie-
bie sygnatariuszy pisma i stwierdził, że apel 
wystosowała grupa niekompetentna, zaś 
przyczyną przerwania produkcji fi lmu były 
wyłącznie względy fi nansowe. „Szastano 
pieniędzmi. A Polski nie stać na produk-
cję samolotów Concorde” (wg T. Biernaw-
skiego). Co prawda nigdy nie było ofi cjal-
nego komunikatu, ale w notce w tygodniku 
„Film” (Nr 26 z 26.06.1977) można było 
przeczytać: „W ostatnich dniach wskutek 
drastycznych przekroczeń limitów fi nan-
sowych i terminów produkcyjnych wstrzy-
mana została produkcja fi lmu Na srebr-
nym globie realizowanego przez Andrzeja 
Żuławskiego w Zespole »Pryzmat«. Film 
został skierowany do produkcji w marcu 
1976 z limitem kosztów 57,4 mln zło-
tych, zdjęcia zaś miały być ukończone do 
dnia 31 grudnia 1976 roku. 29 września 
1976 przerwano zdjęcia w wyniku niskiej 
wydajności pracy oraz przedrożeń. Reali-
zator fi lmu Andrzej Żuławski zobowiązał 
się wówczas usprawnić pracę i zakończyć 
zdjęcia do 6 maja 1977. Naczelny Zarząd 
Kinematografi i i dyrekcja PRF „Zespoły 
Filmowe” przyszły z pomocą realizato-
rowi, podwyższając limit fi nansowy do 71 
mln złotych, a także metraż z 4222 m do 
5000 m. Pomimo zobowiązań realizatora 
sytuacja nie uległa poprawie. Do połowy 
czerwca zrealizowano jedynie ponad 70 
proc. zdjęć, zaś koszty wyniosły już 58 
mln złotych. W przypadku kontynuowania 
pracy całkowite koszty fi lmu wyniosłyby 
110 mln. Biorąc pod uwagę przedłożone 
fakty, a także stanowisko kierownictwa 
Zespołu „Pryzmat”, które uchyliło się od 
udzielania jakichkolwiek gwarancji, kie-
rownictwo resortu zadecydowało o wstrzy-
maniu produkcji fi lmu Na srebrnym globie”.

3626 m wg scenopisu i 200 metrów dodat-
kowych. Czy był to film tani? Porów-
najmy ceny: w 1977 roku chleb koszto-
wał 4 złote, litr mleka 3. Koszt produkcji 
fi lmu „normalnego” wynosił średnio 5,5-
-10 mln złotych. Umowa z aktorem epi-
zodzistą w „Globie” wynosiła 375-600 
złotych. Statystowanie – 60-120. Umowy 
głównych realizatorów wahały się mię-
dzy 80 a 230 tys. Brzmi znajomo? Pod 
koniec 1977 koszty wyniosły 89,7 mln. 
Do tego trzeba dodać koszty postpro-
dukcji w latach 1986-87. Oznacza to 
w sumie, że dwuseryjny fi lm Na srebr-
nym globie – Zwycięzca był najdroższym 
tytułem w dziejach polskiej kinemato-
grafi i – choć oczywiście dużo tańszym 
niż przeciętny blockbuster z Hollywood. 
Czy gdyby dano szanse jego ukończenia 
w 1977 – znalazłby się w panteonie świa-
towej kinematografi i?

Powstaje kolejny dokument o „Glo-
bie” oraz książkowa biografi a reżysera. 
Ich autorzy, jak ufam, sięgną także do 
szerszych relacji żyjących jeszcze kilku 
świadków realizacji fi lmu – z pionu ope-
ratorskiego, scenografi cznego i produk-
cyjnego.

ZE SREBRNEGO GLOBU NA ZIEMIĘ

Po latach można wyciągnąć wniosek: 
decyzja o przerwaniu zdjęć – bez próby 
rozwiązania sytuacji fi lmu z reżyserem – 
była kompletnie idiotyczna. Zmarginali-
zowano przy tym rolę quasi-producenta. 
Co ciekawe – kontrolerzy NIK w 1979 
uznali decyzję Wilhelmiego za „niegospo-
darną”! (Archiwum Akt Nowych, NIK, 
OK-220/84/290). Czy był to fi lm prosty, 
„strugany kozikiem”? Zdjęcia odbyliśmy 
na morzu, na plażach Łeby i środkowego 
wybrzeża, głęboko pod ziemią w kopalni 
Wieliczka, w Policach pod Szczecinem, 
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz 
na pustyni Gobi w Mongolii. Potrzebo-
waliśmy około kwartału do ukończenia 
zdjęć. Ekipa liczyła 80 osób, mieliśmy 
liczne sceny masowe. 30 osób odeszło 
z ekipy, nie wytrzymując uciążliwości 
pracy – w ich miejsce przyszli inni. Niech 
czytelnik wyrobi sobie zdanie o skali fi lmu 
na podstawie parametrów z ostatniego 
raportu produkcyjnego: 147 dni zdję-
ciowych, 18 dni prób i oswojeń, 107 dni 
przygotowań i przerzutów, dni wolne, 
przestoje itd. – razem 579 dni kalendarzo-
wych. Zużycie negatywu obrazu na próby 
i zdjęcia – razem 26 849 m. Nakręcono 
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całym świecie? Odpowiedź była, zapewne 
w zgodzie z przeświadczeniem Rylskiego, 
następująca: fi lm z uwagi na formę i tema-
tykę raczej nadaje się do kin studyjnych 
i DKF-ów, a o życiu festiwalowym trudno 
wyrokować. Notabene ta prognoza co do 
dystrybucji okazała się prorocza – po 1988 
fi lm trafi ł do wąskiego rozpowszechniania. 
Włodarczyk dał mi jednak wolną rękę – 
toteż pisałem sprostowania: do „Kuriera”, 
do „Polityki”, do „Gazety Wyborczej”… 
Nikt ich nie drukował. W końcu dałem 
sobie spokój. Jedynym większym artykułem 
podającym suche fakty, daty i liczby była 
publikacja Piotra Kościńskiego w „Tygo-
dniku Demokratycznym” (ale dopiero 
w numerze 1/1983; autor dotarł m.in. do 
szefa działu produkcji PRF „ZF” Bogu-
sława Szwajkowskiego). Jednak wzru-
szenie ramion lub rozbawienie z czasem 
ustąpiło irytacji, gdy przeczytałem, że roz-
kazano zniszczyć negatyw lub wręcz spa-
lono taśmy (Wikipedia, „Angora” 9/2016 
i inne), a w kolejnych publikacjach ponow-
nie była mowa o kopaniu rowów na plaży 
w Karwi. Zareagowałem krótkim wywia-
dem do wrocławskiej „Odry” (11/2016).

Wróćmy do cynicznej decyzji mini-

stra – jej rzeczywistych motywów nigdy 
nie poznamy w szczegółach (J. Wilhelmi 
zginął w katastrofi e lotniczej 16.03.1978). 
Z punktu widzenia interesów producenta, 
nie przerywa się zdjęć w trzech czwartych 
realizacji, wobec braku możliwości odzy-
skania chociaż ułamka nakładów. W tle 
był prawdopodobnie cichy konfl ikt Wil-
helmiego z ministrem kultury Józefem 
Tejchmą (por. J. Rolicki, „Gazeta Wybor-
cza” z 20.06.2003), chęć pokazania branży 
rządów twardej ręki, przy kilku nietrafi o-
nych fi lmach skierowanych na półkę (E. 
Zajiček „Poza ekranem”), niekryta niechęć 
do Andrzeja Wajdy i negacja decyzji swo-
jego poprzednika (cytowany M. Wojtczak). 
Zdaniem reżysera podstawowym powo-
dem przerwania produkcji była nieakcep-
towalna politycznie tematyka fi lmu o gene-
zie i afi rmacji religii w każdej cywilizacji, 
nawet w kosmosie, oraz apoteoza wol-
ności jako takiej. Ten motyw ma zresztą 
swoje pokrycie w faktach – co prawda to 
samo ministerstwo akceptowało skiero-
wanie fi lmu do produkcji (znając scena-
riusz, eksplikacje, itd.), ale realizacja się 
znacznie rozrosła – nakręciliśmy wiele 
ujęć dodatkowych, z licznymi zmianami, 

Na srebrnym globie, reż. Andrzej Żuławski
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Andrzej Żuławski na planie fi lmu
Na srebrnym globie 



CZUŁOŚĆ SPOJRZENIA

 

Tomek Sikora – wybitny fotograf, 
który nie rozstaje się z aparatem 
od ponad 50 lat, zaraża optymi-
zmem. Aż chce się przejąć jego 

sposób patrzenia. Tak umiejętnie ustawia 
kadry, że widzisz dobrą stronę świata, co 
ważne, bez lukrowania rzeczywistości. 
Marzy mi się dokument o Tomku. Taki, 
który pokazałby jasny magnes, który 
ma w sobie. Na razie cieszę się z książki 
„Kapitalnie”. Rozmowy z artystą przepro-
wadzone przez Dorotę Wodecką urucha-
miają piękne kadry w głowie. Ta książka 
pokazuje, że życie daje nagrody za uważ-
ność. Karmi dobrym słowem i syci oczy 
fotografiami, których się nie zapomina. 
Dla mnie to bezpretensjonalny podręcz-
nik życia. Opowieść o tym, jak tworzyć 
zdjęcia, które zostają w ludziach. I odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego w codzien-
ności tak ważna jest czułość spojrzenia.

Bohater książki „Kapitalnie” we wrze-
śniu świętował swoje 70. urodziny. Ma 
w sobie energię młodego chłopca, głod-
nego nowych wrażeń i ludzi. Niedawno 
spotkaliśmy się z młodzieżą z warszaw-
skiego Liceum Filmowego w ramach 
kolejnej odsłony cyklu „Rozmawiam, bo 
lubię”. Na wielkim ekranie w kinie Elek-
tronik pokazywaliśmy fotografie jubilata 
i rozmawialiśmy o tym, jak powstawały 
konkretne zdjęcia. Podczas spotkania 
z sali padło pytanie: „Którą serię zdjęć 
określiłby pan projektem życia?”. Boha-
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nie znosi być fotografowany. Jednak zło-
żone samemu sobie przyrzeczenie łamie, 
wybierając się na zdjęcia do Wiesława 
Myśliwskiego, do czego przekonuje go 
Jerzy Illg z Wydawnictwa Znak. Nie bez 
znaczenia jest tu miłość do „Traktatu 

talnie”, która mówi o fotografiach, które 
działają jak wytrychy pamięci. Faktycz-
nie, są zdjęcia, które niczym emocjo-
nalny wehikuł czasu przenoszą nas do 
zdarzeń i ludzi, których już nie ma. I na 
tym polega wielka moc fotografii, która 
unieważnia upływ czasu. Fotografowa-
nie, jak mówi Sikora, jest rozmową, 
a nie pstrykaniem zdjęć. Sposobem na 
przekazywanie emocji i opowiadanie 
świata. Nawet w projektach komercyjnych 
potrafi zostawić elementy poezji w obra-
zie. Mój ulubiony przykład to sesja dla 
australijskiej Wool Corporation, w któ-
rej zamknięte w kadrze owce wyglądają 
tak, jakby wyszły właśnie z impresjoni-
stycznego obrazu. 

W fotografiach tworzonych przez 
bohatera książki „Kapitalnie” jest prze-
strzeń na mrugnięcie okiem, zdjęcie 
sztywnego gorsetu, przekłucie balonika 
powagi. Dowodem na potęgę wyobraźni 
jest projekt „Alicja w Krainie Czarów” 
z lat 70. Tomek Sikora z Marcinem Mar-
czakiem i grupą przyjaciół stworzył 
cykl zdjęć ilustrujących książkę Lewisa 
Carrolla. Powstało coś, co do dziś zadzi-
wia odwagą i rozmachem. Grupa bliskich 
sobie ludzi spotyka się raz w miesiącu 
w szarym PRL-u i tworzy swój własny 
bajkowy świat. Ucieka do rzeczywisto-
ści pełnej obłędnych kolorów. Fotografie 
malowane są areografem. Uważny widz 
wypatrzy na zdjęciach m.in. wybitną 
kostiumografkę filmową Dorotę Roque-
plo. Cudowne jest to, że Dorota sprzed 
lat i ta współczesna ma w oku tę samą 
radość życia. To wspólna cecha ludzi, 
którzy potrafią cieszyć się światem. 

Kiedy myślę o Tomku Sikorze, pojawia 
mi się w głowie określenie: Człowiek-
-Kolor. Wysyłałabym do niego studentów 
„filmówek”, żeby nauczyli się widzieć 
jasne strony życia. Powód? Młodzi bardzo 
często z upodobaniem rejestrują mrok, 
beznadzieję i marazm. A istnieje przecież 
przeciwległy biegun, za rzadko prezen-
towany na wielkim ekranie. Chciałabym 
częściej wychodzić z kina z uśmiechem 
i wiarą w to, że codzienność może sma-
kować. Tomek udowadnia, że zamiast 
czekać na fajerwerki, warto pochylić się 
nad prostotą. 

WYOBRAŹ SOBIE

Jeden z jego ulubionych fi lmów to Amelia. Czasami mam 
wrażenie, że sam jest jak pozytywna postać z bajki. W życiu 
zdarzają mu się sytuacje, których nie wymyśliłby najlepszy 
scenarzysta. Dostaje więcej niż inni? Nie, to jego otwartość 
przyciąga dobre zdarzenia i niezwykłych ludzi. Dzieli się 
nimi w książce „Kapitalnie”. Dawno nie czytałam rozmowy, 
w której byłoby tyle słońca. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

o łuskaniu fasoli”. „Człowiek powinien 
się z tą książką nosić i kiedy ma pro-
blem, czytać po dwie-trzy strony i wtedy 
poczuje się naprawiony” – mówi o tek-
ście Myśliwskiego Tomek Sikora. 

Bardzo lubię tę część książki „Kapi-
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ter wieczoru odpowiedział z uśmiechem: 
„Projekt życia to syn”. A potem przeszedł 
do opowieści o „zawodowych dodatkach”. 
To była dla mnie najkrótsza wykładnia 
priorytetów. 

Tomek Sikora pochodzi z artystycznej 
rodziny. Jego mama była malarką, a tato 
rzeźbiarzem. Kiedy rzucił studia – geo-
dezję na politechnice – ojciec z radości 
go wycałował. Wiedział, że ten kierunek 
nie uszczęśliwi jego dziecka. Pozwolił 
pójść za pasją i wspierał w odważnych 
wyborach. 

Najważniejszy przekaz, który wzię-
łam dla siebie z tej książki, można ująć 
w zdaniu: „(...) chodzi o to, żeby się nie 
zmarnować, żeby nie rzucić tego, co się 
kocha tylko dlatego, że chwilowo nie 
można się tym zajmować”. Sikora opo-
wiada o ludziach, którzy krok po kroku 
realizowali swoje marzenia, potykali 
się, wstawali, otrzepywali kolana i szli 
dalej. Pieniądze zarabiali w różnych 
miejscach, pasja pozwalała im na oca-
lenie wewnętrznej wolności. W książce 
„Kapitalnie” znajdziecie m.in. historię 
Helmuta Newtona – jednego z najbar-
dziej rozpoznawalnych fotografów kobie-
cych aktów. Okazuje się, że zanim został 
„tym Newtonem”, zarabiał na życie, jeż-
dżąc autobusem przerobionym na ciem-
nię. Rzecz działa się w Australii, to tam 
razem z kumplem fotografował wesela 
i chrzciny, aby móc zarobić na realizację 

marzeń. W ten sposób uzbierał fundusze 
na podróże do Nowego Jorku, a potem 
do Berlina, gdzie nawiązywał kontakty 
i powoli zbliżał się do tego, co chciał 
robić naprawdę. To tylko jedna z wielu 
opowieści, która pokazuje, że nie istnieje 
droga na skróty. 

Tomek Sikora uczy, jak nie dać się 
zaszufladkować. Człowiek, który robił 
kampanie dla Armaniego czy Prady, nie 
potrzebuje blichtru, żeby istnieć. Praca 
dla luksusowych marek w jego przy-
padku nie koliduje z przygotowaniem 
wystawy na chylącym się ku upadkowi 
płocie w Mięćmierzu. W miejscu, gdzie 
pomieszkuje, tworzy galerię wiejskich 
zwierząt, udowadniając, że pies, krowa 
czy koń mogą być bohaterami psycho-
logicznych portretów. Radość miejsco-
wych, którzy patrzą na niecodzienną 
wystawę zdjęć, jest bezcenna. 

Fotograf z ponad 50-letnim stażem 
potrafi rozmawiać ze swoimi kursan-
tami w wiejskiej obórce, pokazuje, że 
w życiu nie chodzi o dekoracje, a o sens 
spotkania. Dzięki książce „Kapitalnie” 
z każdą stroną coraz mocniej wnikamy 
do świata artysty, dostajemy także dostęp 
do przestrzeni tych, z którymi się spo-
tyka. Zaglądamy m.in. do domów wybit-
nych pisarzy. To po sesji zdjęciowej 
u naszej noblistki, Wisławy Szymbor-
skiej, Sikora obiecuje sobie, że już nigdy 
więcej nie będzie robił zdjęć komuś, kto 
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Podwórze pokaźnej wieloskrzy-
dłowej warszawskiej kamienicy. 
W środku klomb i pomalowana 
na zielono ławka. Całość tworzy 

mikroświat przywodzący na myśl zabudo-
waną wysoką dekoracją scenę teatralną. 
W tle scenografia dźwiękowa: hejnał 
z wieży mariackiej, odgłosy miasta i pta-
ków, pomruki nadchodzącej burzy. Nie-
tknięta jakąkolwiek inscenizacją natural-
ność tej scenerii pozwala dostrzec w niej nie 
tylko realną, ale i symboliczną przestrzeń 
theatrum mundi. Razem z dwiema posta-
ciami i niewidocznym, ale wyczuwalnie 
obecnym realizatorem fi lmu znajdujemy 
się w teatrze świata.

do niezmiernie złożonych. Zawiera w sobie 
doświadczenie bólu i poczucie krzywdy, ale 
też szorstką opiekuńczość. Irena, zwana Irką 
i Zofi a, zwana Zosią tak inne, tak bardzo 
różne, a jednak sobie bliskie i nierozłączne. 
Nie sposób uniknąć określenia „symbioza”.

Paweł Łoziński odnowił w Siostrach for-
mułę home video. Od czegoś takiego, czyli 
opisu otoczenia, zaczynał niegdyś na „szes-
tnastce” Filip Mosz w Amatorze Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Domowy dokument 
Łozińskiego zaprasza widza do wniknięcia 
w pewien mikroświat. Oferuje mu szansę 
przeżycia momentu empatycznej identyfi ka-
cji z fi lmowanymi przez autora postaciami. 
Sąsiadki z naprzeciwka stają się naszymi 
sąsiadkami, udziela nam się podskórne 
napięcie między nimi. Reżyser nie uzur-
puje sobie roli psychoterapeuty, co najwy-
żej życzliwego, okazującego zainteresowa-
nie obserwatora, znajomego z sąsiedztwa. 
Filmuje, by opisać rytuał ludzkiej codzien-
ności będący cząstką zbiorowego rytuału 
mieszkańców kamienicy.

Najważniejszą decyzją autorską było 
w przypadku Sióstr postawienie kamery 
we właściwym (najwłaściwszym z możli-
wych) miejscu. Nie za daleko i nie za blisko. 
Dokładnie tam, gdzie powinna się znaleźć. 
A co z autorem? Jest dyskretnie obecny za 
kamerą. Jego bohaterki mówią, kierując się 
nie tylko w stronę obiektywu, lecz wprost do 
niego: parokrotnym „wie pan”. On zaś kon-
sekwentnie milczy, z uwagą patrząc i słucha-
jąc. Mamy tu na przemian zbliżenia i plany 
pełne. Mistrzowski „przezroczysty” montaż 
Doroty Wardęszkiewicz czyni cięcia niemal 
niezauważalnymi.

Na ekranie ujęcie po ujęciu oglądamy 
wiwisekcję wspólnoty duchowej dwóch 
sióstr w podeszłym wieku. Starsza dyry-
guje i sprawuje władzę, dzierżąc klucze od 
mieszkania. Młodsza z niechęcią i z tru-
dem, lecz posłusznie wykonuje jej pole-
cenia. Czynność obejścia klombu staje się 
kolejnym odcinkiem drogi życia. Ostatnia 
scena: obie zmierzają ku bocznemu wej-
ściu do domu. Kiedy znikają za drzwiami, 
nad okolicą rozpętuje się burza z ulew-
nym deszczem.

Ten skromny film nakręcony dwie 
dekady temu to klasyk polskiej sztuki 
krótkiego metrażu.

Nieco ponad jedenaście minut projekcji 
to dla Pawła Łozińskiego, jak niegdyś dla 
Kazimierza Karabasza, w sam raz tyle, 
by zaprezentować dokumentalną syntezę 
ludzkiego życia.
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Marek Hendrykowski
Dramat? Komedia? Portret dokumen-

talny? Obrazek sceniczny? Skondensowany 
do maksimum dramatyzm tej opowieści 
zawiera się w serii ujęć oświetlonych natu-
ralnym światłem letniego południa. Cóż 
takiego, co nadzwyczajnego może się tutaj 
wydarzyć?

Łoziński junior nie podgląda życia, 
nie usiłuje go skopiować w skali 1:1. On 
je pokornie i cierpliwie dokumentuje bez 
jakichkolwiek upiększeń i atrakcji: w jego 
kształcie esencjonalnym. Siostry siedzą obok 
siebie, ale starsza mówi o niedomagającej 
młodszej w trzeciej osobie, cały czas ją kry-
tykując i jednocześnie mobilizując do aktyw-
ności. Niby prosta siostrzana relacja, a należy 

SIOSTRY

Siostry, reż. Paweł Łoziński
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PRZEZ SUBIEKTYW SZKIEŁKO I OKO

Obecny teraz na ekranach kin 
dramat historyczny Kamerdy-
ner w reżyserii Filipa Bajona 
i ze zdjęciami Łukasza Gutta 

zapewne przejdzie do historii filmu pol-
skiego jako ostatni obraz fabularny zreali-
zowany (częściowo) na taśmie światłoczu-
łej. Na niej zrealizowano pierwsze sceny, 
w 2015 roku. Zdaniem reżysera około 
30 proc. czasu ekranowego. Srebrne Lwy 
43. FPFF w Gdyni, którymi nagrodzono 
Kamerdynera to jakiś symbol.

Starannie obejrzałem ten fi lm, siedząc 
dość blisko ekranu. Śledząc dramatyczne losy 
Polaków, Niemców i Kaszubów, próbowałem 
też odgadnąć, które sekwencje zrealizowano 
na Kodaku, a które fi lmową kamerą cyfrową. 
Nie udało się. Pytałem, wiem, ale nie napiszę. 
Po co? Dla widza ważny jest efekt fi nalny, 
a nie technologia. Ta klasyczna, oparta na 
rozkładzie pewnych soli srebra pod wpływem 

kowe kopie archiwalne. Czasem wywo-
łuje też negatywy etiud studenckich. Od 
zawsze studenci kierunków artystycznych 
musieli zapoznać się z klasycznymi meto-
dami w swojej dziedzinie. Szanse, że któryś 
z młodych operatorów w życiu zawodowym 
zrobi coś na „prawdziwym” fi lmie są prawie 
żadne. Ale uważam, że i tak to dla nich war-
tościowe doświadczenie. Tak jak warsztaty 
kaligrafi i dla studiujących literaturę i kre-
atywne pisanie.

Skąd moja prognoza? Obejrzałem w sieci 
tabelkę pokazującą, jakich nośników uży-
wano w ostatnich 11 latach do produkcji 
100 najbardziej kasowych produkcji w USA. 
Krzywa nie zostawia złudzeń. Ostatnia 
dekada:

2007: fi lm 89 proc. / fi lm i cyfra 8 proc. 
/ cyfra 3 proc.

2017: fi lm 8 proc. / fi lm i cyfra 10 proc. 
/ cyfra 82 proc.

Te dane i ciekawy artykuł w języku angiel-
skim są dostępne na stronie: www.pudding.
cool/2018/08/fi lmordigital/.

To przejście na nośnik cyfrowy nastąpiło 
„z przenikania”. Widz zauważył tylko, że nie 
ma już rys i brudów na ekranie i szybko się 
do tego przyzwyczaił. Przyjdzie chwila, gdy 
produkcja tak wyrafi nowanego produktu jak 
barwny negatyw kinematografi czny przesta-
nie być opłacalna ze względu na zbyt małe 
zapotrzebowanie. „Mały Kodak” powstały 
po wielkiej upadłości w 2011 roku nie będzie 
już nigdy dokładał do interesu.

A my dalej będziemy „kręcić” oraz oglą-
dać i słuchać „filmów” i „taśm”, choć to 
tylko pliki cyfrowe. Stare nazwy, utrwalone 
w historii techniki, pozostaną.

Całkowita cyfryzacja to nowe wyzwa-
nia i możliwości. O tym właśnie chcę pisać.

Z przyjemnością i satysfakcją przyjąłem propozycję, by prowadzić stały 
felieton o różnych aspektach pracy operatora. Nazwa „Szkiełko i oko” 
nawiązuje do słów wieszcza i do najważniejszych narzędzi autora 
zdjęć – jego ulubionych obiektywów oraz najważniejszego przyrządu – 
własnego oka. Cała reszta jest płynna i zmienna. 
Andrzej M. Bogusz

światła, przechodzi właśnie do historii. Ale 
ma zapewnione miejsce w archiwach wie-
czystych. Kolor w fi lmie to rezultat wyrafi -
nowanych metod zamiany obrazu srebro-
wego na barwny. Opracowano je tuż przed 
wojną i udoskonalano następne pół wieku. 
Barwniki nie są tak trwałe jak drobinki sre-
bra w utwardzonej żelatynie. Trwałość barw-
nych internegatywów i kopii pozytywowych 
to raptem 50-100 lat. Żaden z obecnie uży-
wanych nośników cyfrowych nie daje takiej 
gwarancji trwałości. Dalej niech się martwią 
wnuki. Ale specjalna taśma czarno-biała, 
srebrowa, na podłożu z mylaru, przecho-
wywana w podziemnym schronie, ma prze-
trwać jakieś 1000 lat. Tyle, co średniowieczne 
manuskrypty pisane inkaustem z sadzy na 
pergaminie, czyli na cienko wyprawionej 
cielęcej skórze.

Tylko dlatego laboratorium obróbki taśmy 
w WFD dalej działa, wywołując obowiąz-
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 Ten pierwszy film to zrealizo-
wana z  dużym rozmachem 
inscenizacyjnym opowieść 
poświęcona skomplikowanym 

losom Polaków, Niemców i Kaszubów na 
ziemiach pomorskich w pierwszej poło-
wie ubiegłego wieku, ten drugi – 
pełna nieoczekiwanych zwrotów 
akcji historia kilkorga dzieci, które 
w 1945 roku, po wyzwoleniu obozu 
Gross-Rosen, trafiły do odlud-
nego sierocińca osaczonego przez 
wygłodniałe i zdziczałe esesmańskie 
wilczury. Jakże różne w klimacie 
i poetyce to obrazy, jak odmien-
nie opowiedziane i zagrane, jakże 
różnorodną opatrzone muzyką. Ta 
pierwsza rozlewna, przejmująca, 
notująca stany psychiczne boha-
terów, ta druga – niespokojna, 
nerwowa, pełna suspensu, bliska 
poetyce horroru.

„Filip Bajon powiedział mi – 
wyznaje Łazarkiewicz – »Ten fi lm 
opowiada o rozpadzie świata«. To 
zdanie pchnęło mnie w kierunku 
brzmień i fraz moich ukochanych 
kompozytorów: Gustava Mahlera, 
Richarda Straussa, Albana Berga. 
Dekadencja przełomu późnego 
romantyzmu i początków awan-
gardy to okres chyba najbardziej dla 
mnie inspirujący… Rzadko dostaje 
się do pracy film tak kompletny, 
zrobiony w takim poczuciu wolno-
ści i spełnienia”. A na swoim Face-
booku dodaje: „Katastrofi zm to coś, 
co mnie najbardziej kręci w muzyce. 
Te fi lmy łączy temat apokalipsy”.

minikoncertu w czasie koszalińskiego festi-
walu „Młodzi i Film”, gdzie towarzyszył 
Mary Komasie, swej partnerce życiowej 
i artystycznej. Okazał się równie perfek-
cyjny na żywo, jak i w studio. Bo właśnie ter-
min „perfekcja” chyba najlepiej określa jego 
sztukę. A także wszechstronność i ogromną 
pracowitość. Łazarkiewicz ma bowiem 38 
lat, a do tej pory skomponował już muzykę 
do ponad siedemdziesięciu – jakże różno-
rodnych stylistycznie i gatunkowo – fi lmów 
fabularnych, dokumentalnych, seriali i spek-
takli telewizyjnych, m.in. Miasta 44 (2014) 
Jana Komasy, Performera (2015) Macieja 
Sobieszczańskiego i Łukasza Rondudy, Ikony 
(2016) Wojciecha Kasperskiego, Tarapa-
tów (2017) Marty Karwowskiej. Muzyka 
do W ciemności (2011) Agnieszki Hol-
land przyniosła mu nominację do Orła, 
do Gorejącego krzewu (2013), czeskiego 

miniserialu tejże reżyserki – 
Czeskiego Lwa i Nagrodę Cze-
skich Krytyków Filmowych, do 
spektaklu telewizyjnego Karski 
(2014) Magdaleny Łazarkie-
wicz – nagrodę na sopockim 
festiwalu Dwa Teatry, a ostat-
nio MocArta RMF w kategorii 
Muzyka Filmowa Roku otrzy-
mał za Pokot (2017) Holland. 

Antoni Komasa-Łazarkie-
wicz uprawia – przede wszyst-
kim – „kino rodzinne”, pisząc 
muzykę do filmów: mamy 
(Magdalena Łazarkiewicz), 
ciotki (Agnieszka Holland), 
kuzynki (Kasia Adamik), 
szwagra (Jan Komasa). Kiedyś 
pisał jeszcze do fi lmów i spek-
takli taty (Piotra Łazarkiewi-
cza)… Pamiętam, jak Piotr 
przyjeżdżał z małym Ant-
kiem do Krakowa, do wujka 
Zbyszka, wtedy nadwornego 
kompozytora rodziny Łazar-
kiewiczów. „To, że będę kom-
pozytorem, wymyśliłem chyba 
jeszcze w przedszkolu, patrząc 
z podziwem na Zbigniewa Prei-
snera, który bębnił w nasze 
pianino”  – wyznał doro-
sły Antoni w wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej”.

Nagroda za najlepszą muzykę tegorocznego 
festiwalu w Gdyni trafi ła do Antoniego 
Komasy-Łazarkiewicza za partytury 
do Kamerdynera Filipa Bajona 
i Wilkołaka Adriana Panka. 
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Jerzy Armata
Antoni Komasa-Łazarkiewicz jest nie 

tylko kompozytorem wszechstronnie 
wykształconym, ale i znakomitym muzy-
kiem (m.in. klawisze, gitary, instrumenty 
perkusyjne, elektronika, klarnet). Miałem 
okazję słuchać go podczas interesującego 

GRUNT TO RODZINKA
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Antoni Komasa-Łazarkiewicz
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PRZEKRACZAĆ GRANICE!
Tomasz 
Raczek
Bartku, 
od kilku lat prowadzimy 
podczas Szczecin Euro-
pean Film Festival cykl 
spotkań „Przekraczanie 
granic”. Jesteś dyrektorem 
tego festiwalu, stąd większa 
łatwość pozyskiwania do 
naszych spotkań i dysku-
sji tytułów będących „na 
pograniczu”. Dotąd przy-
glądaliśmy się przekraczaniu granic pod względem formy: 
co jeszcze jest, a co już nie jest fi lmem? Zastanawialiśmy się, 
jak błyskawiczny rozwój technologii wpłynie na język fi l-
mów, czy będziemy np. kiedyś mogli w nich interaktywnie 
uczestniczyć. 

W tym roku wydarzyło się jednak coś niezwykłego: boha-
terem dyskusji uczyniliśmy Freddiego Mercury’ego, co zbie-
gło się z premierą fi lmu Bohemian Rhapsody i przyjazdem na 
festiwal wieloletniego asystenta Freddiego – Petera Freesto-
ne’a. Mercury był rewolucjonistą w sztuce śpiewania: swo-
bodnie łączył rock z operą, łamał konwencje, nie słuchał 
producentów, a do tego szokował swoją dwukierunkową sek-
sualnością. W trakcie rozmowy z Peterem Freestonem stało 
się jasne, że u Freddiego przekraczanie granic dotyczyło nie 
tylko konkretnych utworów i działań, ale przede wszyst-
kim – postawy życiowej, polegającej na nieprzyjmowaniu do 
wiadomości schematów stosowanych w sztuce i w obycza-
jowości. Nie ukrywam, że taka postawa jest mi bardzo bli-
ska i może dlatego z rosnącym rozczarowaniem przyglądam 
się temu, jak niewielu twórców w Polsce ją reprezentuje. Po 
przeciwległej stronie są wszyscy ci, którzy z wypiekami na 
twarzy wczytują się w hollywoodzkie podręczniki robienia 
fi lmów i odliczają minuty między jedną kulminacją a drugą, 
albo wręcz wypytują tych, którzy zostali zaproszeni do festi-
walowych gremiów jurorskich o to, co im się podoba, żeby 
w swoich obrazach zamieścić oczekiwane elementy, a potem 
czekać na nagrody. 

Tak więc z jednej strony mamy niezgodę na istniejące 
ograniczenia gatunkowe sztuki, na wszystko, co jest marke-
tingowym wyliczeniem i na obyczajowe tabu, a z drugiej – 
lękliwy bądź wyrachowany oportunizm, który daje szansę na 
szybki, choć tylko doraźny sukces. 

A jak jest z Tobą? Którą z tych dwóch postaw polecałbyś 
dzisiaj jako dyrektor festiwalu komuś, kto chciałby odnieść 
sukces w robieniu fi lmów? Ale tak szczerze!

Tomek

Bartosz 
Wójcik
Tomku, 
dzisiejszy świat fi lmu jest 
rozwarstwiony, tak samo, 
jak ma to miejsce w innych 
dziedzinach sztuki. Podobnie 
jak malarze mają trudność z 
rozmową z twórcami sztuk 
wizualnych, a ludzie opery 
np. z muzykami, tak samo 
w fi lmie istnieje świat recept 
na fi lm w celu 1) wygrania 

nagrody na dużym festiwalu, 2) wywołania silnego wzruszenia 
u widza, 3) pozyskania stosownych środków na produkcję etc. 
To brzmi cynicznie, ale świadczy być może tylko o tym, że fi lm 
już silnie zakorzenił się w tradycji i historii sztuki – ma swoje 
gatunki, własny system społecznego funkcjonowania. Więc może 
to dobrze. 

Z drugiej strony „sztuka plików audio-wideo” kipi i wrze jak 
nigdy wcześniej. Coraz bardziej demokratyzująca – a właściwie 
anarchizująca – technologia umożliwia wytwarzanie i zapełnianie 
gigaton pamięci produkcjami, quasi-produkcjami, „projektami” 
o charakterze idei, szkicu, wybryku. Nie wiadomo, co czeka nas 
jutro – ale wspaniała jest pewność, że to coś nas zaskoczy. 

Jako dyrektor festiwalu nie zamierzam mówić twórcom, co 
mają robić (choć niektórzy dyrektorzy mówią). Zadaniem twór-
ców jest, by to wiedzieć. Nie zamierzam podważać racji bytu 
mainstreamu – kino to dziś nie tylko sfera sztuki, to często kul-
tura dnia codziennego – rozrywka. Jeśli wideo jest dziś sztuką 
ludową, to z założenia nie ma w tym nic złego. Tyle że festiwal nie 
ma tu nic do rzeczy. 

Zawsze będę więc faworyzował te produkcje, które dają do 
myślenia. Czasem drażnią, czasem rodzą wątpliwości, nie dają 
spać. Potrafi ą zaskoczyć nawet jurorów, którzy widzieli już 
wiele. Ale festiwale są właśnie dla tych, którzy chcą czegoś wię-
cej. Powinny pokazywać to, czego nie ma w kinach. Wywoły-
wać dyskusje, wytyczać kierunek. Dlatego wspólnie robimy cykl 
„Przekraczanie granic”; potrafi my postawić w centrum muzyka 
Freddiego Mercury’ego, czy w innym programie poetę Spoona 
Jacksona. Poprzez ruchomy obraz z dźwiękiem ich twórczość – 
i twórcza osobowość – zaistniała w nowych wymiarach. Kino 
potrafi  czerpać z bogactwa historii sztuki, twórczej mądrości, ale 
i magii dnia codziennego. 

Użyłeś słowa „sukces”. Wierzę w kino jako gałąź sztuki – 
zdolne wpływać na postawy społeczne, ubogacające estetycznie, 
kolportujące wiedzę i kompetencje. Zachęcam, żeby takie kino 
wspierać. Jego istnienie to nasz wspólny sukces. 

Bartosz
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1.Czytał pan powieści Vincenta 
V. Severskiego przed otrzy-
maniem roli w Nielegalnych?

Nie. Postanowiłem skupić się na sce-
nariuszu, ale myślę, że gdy już obejrzę 
cały sezon, to wtedy wrócę do literac-
kiego pierwowzoru, żeby mieć pełniej-
szy obraz.

2.Grany przez pana Oleg 
Zubov, pseudonim ope-
racyjny Travis, to polski 

szpieg zakonspirowany w białoru-
skim KGB, który żyje pod ogromną 
presją, a przez to chodzi na różne 
kompromisy moralne. Próbował 
pan relatywizować jego wybory?
Podchodzę do roli jak do zadania i nie 
utożsamiam się przesadnie ze swoimi 
postaciami, ale z drugiej strony każda 
rola to człowiek, więc oczywiście zasta-
nawiałem się, w jaki sposób on podej-
muje decyzje, co mu chodzi po gło-

wanych decyzji jest nieporównywalnie 
mniejsza niż w przypadku szpiega, któ-
rego czyny mogą wpływać na bezpie-
czeństwo państwa i złe z punktu widze-
nia moralności decyzje mogą być w 
szerszym rozrachunku jedynymi słusz-
nymi.

5.James Bond czy Jason 
Bourne?
Vincent V. Severski! Dużym 

plusem Nielegalnych jest realizm uka-
zywanych wydarzeń. Pan Severski 
podkreślał, że właściwie wszystko, co 
dzieje się w serialu, jest wiarygodne i 
mogłoby wydarzyć się w prawdziwym 
życiu. W fi lmach o Bondzie czy Bour-
nie rzeczywistość jest jednak naginana 
na potrzeby widowiska, nawet dzisiaj, 
kiedy obie serie są zdecydowanie bar-
dziej realistyczne niż kiedyś. Muszę 
jednak powiedzieć, że możemy śmiało 
rywalizować z nimi pod względem mię-

wie. Zdawałem sobie sprawę, że zawód 
szpiega to ciężki kawałek chleba. Ci 
ludzie są często stawiani wobec wybo-
rów, które dla przeciętnego człowieka 
są niewyobrażalne. Najlepiej to ujął pan 
Severski, który powiedział, że szpieg 
nie tyle zakłada różne maski, co łączy w 
sobie różne świadomości. Taki jest Tra-
vis, który z jednej strony myśli o tym, 
co w danym momencie musi zrobić 
ofi cer polskiego wywiadu, a z drugiej, 
jak powinien zachować się mężczyzna 
mający zobowiązania wobec kochającej 
narzeczonej.

3.Przygotowując się do roli, 
miał pan możliwość zapo-
znania się z tajnikami 

zawodu szpiega?
Wszyscy mieliśmy możliwość poroz-
mawiania z panem Severskim, który był 
z nami na planie i rozwiewał wszelkie 
wątpliwości, zawsze służył radą. Jeśli 

natomiast chodzi o kwestie techniczne, 
przeszedłem serię treningów, m.in. w 
posługiwaniu się bronią palną. Bardzo 
ważna była również sprawność fi zyczna 
oraz przygotowania językowe, bo moja 
postać posługuje się przez mniej wię-
cej 70 proc. czasu ekranowego języ-
kiem rosyjskim. Spędziłem dwa inten-
sywne miesiące przed wejściem na plan, 
zależało mi, żeby jak najlepiej oddać 
podwójną tożsamość biegle mówiącego 
po rosyjsku białoruskiego ofi cera KGB.

4.Wiedząc to, co pan wie 
obecnie, myśli pan, że byłby 
dobrym szpiegiem?

Nie wiem, to naprawdę strasznie wyma-
gający zawód. Pamiętam, że kiedyś ktoś 
porównał bycie szpiegiem do aktorstwa, 
bo przecież też trzeba cały czas grać 
kogoś innego, udawać emocje, których 
się w rzeczywistości nie odczuwa itd. 
Ale w moim zawodzie waga podejmo-

dzynarodowych lokacji. Jeśli w Niele-
galnych akcja rozgrywa się w Mińsku, 
to kręciliśmy w Mińsku, jeśli w Stam-
bule, to zdjęcia powstawały w Stambule. 
To zdecydowany walor, który sprawi, że 
sama przygoda będzie znacznie ciekaw-
sza dla widza.

6.Co pan woli: granie w loka-
cjach, w warunkach, których 
nie da się przewidzieć, czy w 

studiu, które daje większą kontrolę 
nad postacią?
Z zasady to pierwsze, ale wszystko 
zależy od sceny, którą kręcimy w 
danym momencie, bo możemy znaj-
dować się w najwspanialszym miejscu, 
ale do zagrania są rzeczy wymagające 
skupienia czy wyciszenia, o które wtedy 
trudno.

7.Za wyjątkiem Listów do 
M. 3 ostatnimi laty pana fi l-
mografi a obfi tuje w dramaty, 

kryminały, kino wojenne, w niejed-
noznaczne moralnie i trudne w oce-
nie postaci na skraju upadku. Co 
pana ciągnie do takich mężczyzn?
To zawsze świadome decyzje, nie gram 
ich dlatego, że dobrze się sprzedają, czy 
żeby się z nimi skonfrontować. Z jakie-
goś powodu dobrze się czuję w takich 
bardziej mrocznych klimatach. Całkiem 
dobrze radzę sobie z zostawianiem trud-
nych emocji na planie oraz utrzymy-
waniem higieny psychicznej. Nie da się 
oczywiście całkowicie wyrzucić z siebie 
takich ról, one zawsze zostają gdzieś w 
środku. Traktuję to jako bonus, bo dzięki 
aktorstwu mogę w tym swoim jednym 
życiu przeżyć wiele innych życiorysów 
czy sytuacji, których prawdopodob-
nie nigdy nie doświadczę poza pla-
nem. Raz na jakiś czas potrzebuję jakiejś 
odskoczni, zagrać w czymś lżejszym i 
pokazać się z innej strony. Dlatego zde-
cydowałem się na udział w Listach do 
M. 3 – żeby odciążyć głowę po produk-
cjach typu Prosta historia o morderstwie 
czy Czerwony Pająk. Różnorodność 
doznań jest kolejnym zdecydowanym 
plusem mojego zawodu

8.Spotkał się pan z sytu-
acjami, że ktoś pomylił pana 
na ulicy z postacią, którą 

pan grał w kinie lub w telewizji?
Nie, coś takiego jeszcze mi się nie zda-
rzyło. Odnoszę wręcz wrażenie, że 

ludzie nie zachowują się tak, jak czę-
sto się mówi, czyli że podchodzą do 
znanego aktora na ulicy i go ot tak 
zaczepiają. Zauważam jakąś barierę 
psychiczną, lęk przed rozmową z czło-
wiekiem, którego „z czegoś się koja-
rzy”. Często natomiast spotykam się 
w sklepie czy na ulicy z dosyć jedno-
znacznym wzrokiem sugerującym, że 
ktoś mnie w czymś widział. I zawsze 
mnie bawi, kiedy po tym wzroku 
widać, o jaki film czy serial chodzi.

9.Aktywne uprawianie sportu 
i brązowy pas w karate 
pomagają w aktorstwie?

Zdecydowanie. To się przydaje przede 
wszystkim w budowaniu ról, bo spraw-
ność fizyczna i zwiększona kontrola 
nad własnym ciałem są bardzo przy-
datne na planie. O sporcie myślałem 
zawsze w kontekście rywalizacji. Nie 
tej toksycznej, lecz zdrowej, bezpiecz-
nej rywalizacji sportowej. Zauważam 
w przypadku kariery aktorskiej, że im 
trudniejsze wyzwanie ktoś przede mną 
stawia, tym bardziej się z niego cieszę. 
Potencjalny stres zamieniam na adre-
nalinę.

10.Wywodzi się pan 
z południowego 
wschodu Polski, który 

jest znany z przywiązania do trady-
cji. Kultywuje pan rodzinne i regio-
nalne tradycje, czy stał się już pan 
stuprocentowym warszawiakiem?
Nigdy się nad tym szerzej nie zastana-
wiałem, ale myślę, że odpowiedź leży 
gdzieś pośrodku. Z pewnością wycho-
wanie, które wyniosłem z rodzinnych 
stron, wartości, które mi wpojono w 
młodości, to wszystko we mnie zostało. 
I nie zamierzam się tego pozbywać. A 
czy jestem ciągle lachem sądeckim czy 
już warszawiakiem? Nie wiem. Miesz-
kam w Warszawie i jest mi tu dobrze. 
Lubię to miasto, fajnie się w nim 
czuję, mam wiele ulubionych miejsc, 
ale zawsze wracam z radością w moje 
strony. Siadam sobie na tarasie, spoglą-
dam na rozciągające się górki i czuję 
się tam również bardzo dobrze. Nie 
widzę powodu, żebym musiał wybierać 
między tym a tym.

Pytania zadawał 
Darek Kuźma
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Filip Pawiak w serialu Nielegalni, 
reż. Leszek Dawid/Jan P. Matuszyński



STUDIO MUNKA

JESIENNE PREMIERY

N a uroczystym poka-
zie zaprezento-
wano pięć fi lmów 
ze wszystkich krót-

kometrażowych programów 
Studia, czyli z Młodej Animacji, 
Pierwszego Dokumentu oraz 30 
Minut. Wieczór otworzył obraz 
animowany Re-cycle w reżyserii 
Mateusza Lenarta. „To krótka 
historia, która przedstawia 
dzień pewnego mężczyzny, 
który stracił wszystko, co było 
ważne w jego życiu” – mówił 
reżyser fi lmu podczas spotka-
nia z publicznością. Ciężki ryt-
miczny oddech. Odgłosy pracu-
jącej maszyny, regularne trzaski 
łańcucha. Dynamo rozgrzane 
do czerwoności. Samodyscy-
plina, rutyna, codzienny wysi-
łek. Chwile szczęścia, tak krót-
kie i ulotne. A może tylko się 
oszukujemy? Re-cycle to gorzkie 
kadry opowiadające o samotno-
ści, poszukiwaniu ciepła i tęsk-
nocie za przeszłością. Anima-
cja ta nie miała jeszcze swojej 
premiery festiwalowej. 

Z kolei kolejny tytuł podczas 
premierowego wieczoru – Relax 
Agnieszki Elbanowskiej – ma 
już na swoim koncie pokazy 
festiwalowe. Co więcej, pod-
czas tegorocznego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni reżyserka otrzymała 
Nagrodę Specjalną Multimedia 
Polska. Krótkometrażowa fabu-
ła to historia dyrektora domu 
wczasowego Relax i jego per-
sonelu, którzy szykują się na 
przyjazd uchodźców. Żeby rato-
wać swój pensjonat przed ban-
kructwem, dyrektor postanawia 
skorzystać z oferty Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców wspo-
maganego przez dotacje unij-

96

11 października w kinie Kultura odbyła się premiera 
najnowszych fi lmów krótkometrażowych ze Studia Munka.
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ne i przekształcić swoją działal-
ność na ośrodek dla uchodźców. 
W dzień spodziewanego przy-
jazdu, kiedy wszystko wydaje 
się gotowe, zaczynają pojawiać 
się nieoczekiwane komplika-
cje. „Podczas pracy nad Rela-
xem nowością dla mnie była 
praca z aktorami. Starałam się 
jednak nie odejść zupełnie od 
dokumentu; wykorzystałam 
elementy dokumentalne oraz 
zdecydowaliśmy się na pracę 
nie tylko z aktorami, ale rów-
nież naturszczykami” – mówiła 
Agnieszka Elbanowska mająca 
na swoim koncie kilka nagro-
dzonych dokumentów. Za zdję-
cia do Relaxu odpowiada Paweł 
Chorzępa, zaś koproducentką 
i producentką wykonawczą jest 
Maria Gołoś z Rozbrat Films. 

Podczas październikowej pre-
miery widzowie mieli szansę 
zobaczyć aż trzy obrazy z pro-
gramu Pierwszy Dokument. 
Love 404 Agaty Baumgart to 
historia Reny, która jest na 

progu dorosłości. Dla niej i jej 
matki internet stanowi formę 
ucieczki od codziennego życia. 
W świecie talent shows, Face-
booka i YouTube’a, klawiatu-
ra wydaje się bramą do sławy 
i miłości. Jednak granica mię-
dzy fantazją a rzeczywistością 
zostaje szybko zatarta. „Internet 
jest dla moich bohaterek prze-
dłużeniem świata, w którym nie 
mogą uczestniczyć ze względu 
na wykluczenie ekonomiczne. 
Mają w domu jeden komputer, 
o który walczą po to, żeby móc 
być w tym niedostępnym świe-
cie” – opowiadała podczas spo-
tkania po projekcji reżyserka. 
Koproducentem i producentem 
wykonawczym dokumentu jest 
Wytwórnia Filmów.

Tańczę dla Ciebie Katarzy-
ny Lesisz to również historia, 
w której widzimy rodzinę. Wik-
tor, 12-letni uczeń szkoły bale-
towej, przygotowuje się do kon-
certu promocyjnego. Chłopiec 
marzy, aby występ obejrzał oj-
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ciec, który na co dzień miesz-
ka za granicą. „Bardzo chcia-
łam zrobić fi lm o chłopcach, 
którzy uczą się baletu. Nigdy 
nie widziałam takiego doku-
mentu, chociaż zapewne jest 
ich mnóstwo…” – tłumaczyła 
podczas rozmowy z publicz-
nością Lesisz. Koproducentką 
i producentką wykonawczą ob-
razu jest Justyna Koronkiewicz 
z Media Move. 

Ostatnim dokumentem po-
kazanym podczas premie-
ry w  Kulturze była Harda 
w reżyserii Marcina Polara – 
pierwszy fi lm dokumentalny 
dotyczący eksploracji jaskinio-
wej w Polsce. „To obserwacja 
człowieka, który odkrywa jaski-
nię w Tatrach. Kamera jest to-
warzyszem jego zmagań” – mó-
wił podczas premiery reżyser. 

Wszystkie omówione doku-
menty są jeszcze przed swoją 
premierą festiwalową. 

Anna Kot

Re-cycle 
reż. Mateusz Lenart

KOLEJNE „TRZYDZIESTKI” 
W KINACH

T ym razem widzo-
wie zobaczą trzy 
filmy z  programu 
30  Minut .  Users 

w  reżyserii Jakuba Piątka 
z  Dobromirem Dymeckim 
i Mają Pankiewicz w rolach 
głównych to historia kobiety 
i mężczyzny, którzy przypad-

kowo spotykają się w interne-
cie. Algorytm łączy ich w parę. 
Szansa jak jeden do kilkudzie-
sięciu tysięcy. Podobno sieć to 
ostatnia strefa wolności. Skoro 
wszystko wolno, to od czego 
zaczniemy? Ile można przeżyć 
w jedną noc? Może całe życie? 
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Od 30 listopada na srebrnych ekranach w całej Polsce będzie 
można oglądać IV blok z cyklu Najlepsze Polskie 30’.
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Jest jedna zasada: coś mi się nie 
spodoba, znudzisz mnie, zawie-
dziesz – przełączam cię. Obraz 
miał swoją premierę podczas 
tegorocznego Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego, gdzie 
otrzymał wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
Filmów Krótkometrażowych. 

Następnie prezentowany był 
m.in. podczas Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film” oraz na Festi-
walu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni, gdzie otrzymał 
Nagrodę Specjalną Jury w Kon-
kursie Filmów Krótkometrażo-

wych za „trafną i bolesną dia-
gnozę współczesnych relacji 
międzyludzkich”. Za zdjęcia do 
Users odpowiada Kate McCul-
lough, a koproducentem i pro-
ducentem wykonawczym jest 
Kuba Razowski z fi rmy Rzeczy. 

Jerry w reżyserii Romana 
Przylipiaka to z kolei historia 

napiętnowanego przez oto-
czenie oszusta, obdarzonego 
niezwykłym darem. Głów-
ny bohater fi lmu, którego gra 
Sebastian Łach, jest postacią 
niejednoznaczną. Niektórym 
pomaga, inni twierdzą, że jest 
śmiertelnie niebezpieczny. On 

sam, zmęczony dotychczaso-
wym życiem – nagle otrzymuje 
dar, który przychodzi do niego 
pod postacią… psa. Czy w niego 
uwierzy i czy uwierzy mu ma-
łomiasteczkowa społeczność? 
Czy potrzebny jest prawdziwy 
cud, by uwierzyć w uzdrawia-
nie i nadprzyrodzone moce? 
W Jerrym zagrali także Justy-
na Wasilewska i Adam Bobik. 
Autorem zdjęć jest Ita Zbro-
niec-Zajt, a Tomasz Morawski 
z Haka Films to koproducent 
i producent wykonawczy. Jerry 
otrzymał nagrody m.in. pod-
czas ubiegłorocznego Festiwa-
lu Krytyków Sztuki Filmowej 
Kamera Akcja w Łodzi oraz na 
Festiwalu Filmów Optymistycz-
nych Multimedia Happy End 
we Wrocławiu.

Trzecim tytułem prezento-
wanym w bloku będzie Relax 
w reżyserii Agnieszki Elbanow-
skiej (szerzej omówiony w tek-
ście obok o jesiennych premie-
rach). 

Cykl Najlepsze Polskie 30’ to 
efekt współpracy Studia Mun-
ka z dystrybutorem M2 Films, 
która rozpoczęła się w styczniu 
2018 roku. Dotychczas w ki-
nach studyjnych oraz Cinema 
City w całej Polsce pokazywano 
trzy bloki. Widzowie mogli zo-
baczyć łącznie 11 krótkich me-
traży wyprodukowanych przez 
Studio. Pokazy cieszą się dużą 
popularnością wśród widzów – 
w sumie wszystkie bloki zoba-
czyło ponad 10 tys. osób. A.K.

Users 
reż. Jakub Piątek 
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DŹWIĘK BYWA SZTUKĄ

 Podczas lektury monografi i Jacka 
Pająka poświęconej dźwiękowi 
w filmie przypomniała mi się 
konstatacja prof. Alicji Helman ze 

wstępu do jej książki „Z tajemnic X Muzy”: 
„Film jest przemysłem rozrywkowym, 
który może wydać dzieła sztuki – fi lm jest 
sztuką, którą można redukować do rzędu 
popularnej rozrywki”. Podobnie ma się 
sprawa z dźwiękiem, może być sztuką, ale 
często bywa rzemiosłem, co niekoniecznie 
ma znaczenie pejoratywne, wszak dobre 
rzemiosło zawsze jest w cenie. 

Wprawdzie Pająk nazywa swą książkę 
„rodzajem refleksji nad problemem 
dźwięku w fi lmie sformułowanym w for-
mie dowodu wykazującego, iż dźwięk 
w fi lmie jest dziełem sztuki”, ja jednak 
bym się upierał, że dźwięk w fi lmie nie 
zawsze jest dziełem sztuki, choć często 
nim bywa. Jak nie wszystko złoto, co się 
świeci, tak nie wszystko jest sztuką, co 
dźwięczy.

Punktem wyjścia dla autora książki 
„Dźwięk w fi lmie. Między sztuką a rze-
miosłem” jest defi nicja sztuki sformuło-
wana przez Władysława Tatarkiewicza. 
„Tezą – organizującą strukturalnie całą 
pracę – jest stwierdzenie, że dźwięk w fi l-
mie spełnia argumenty zawarte w podwój-
nie alternatywnej Tatarkiewiczowskiej 
defi nicji sztuki” – pisze we wstępie. To 

ona narzuciła trzyczęściową konstrukcję 
książki. W rozdziale pierwszym, zatytu-
łowanym „Rzeczywistość”, autor bazuje 
na konstatacji „sztuka jest odtwarzaniem 
rzeczy”, w drugim – „Forma” – na stwier-
dzeniu „sztuka jest (…) konstruowaniem 
form” , w trzecim – „Przeżycie estetyczne. 
Ekspresja” – na założeniu, że „sztuka jest 
(…) wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór 
tego (…) wyrażania jest zdolny zachwycać 
bądź wzruszać, bądź wstrząsać”, oczywiście 
w miejsce „sztuki” podstawiając „dźwięk”.

W pierwszym rozdziale autor udo-
wodnił, że dźwięk pełni istotną funkcję 
w odtwarzaniu i tworzeniu fi lmowej rze-

czywistości, w drugim – dla pokazania, że 
dźwięk w fi lmie konstruuje formy, posłużył 
się kognitywną teorią fi lmu, w trzecim 
wreszcie sięgnął po osiągnięcia psychologii 
poznawczej, by prześledzić, w jaki sposób 
dźwięk w fi lmie bezsprzecznie wpływa na 
powstawanie u widza zachwytu, wstrząsu 
bądź wzruszenia. A wszystko to uczynił 
przekonująco, a zarazem błyskotliwie. 
Książkę, mimo jej naukowego charakteru, 
czyta się dobrze, napisana jest starannie 
i przejrzyście, a przy tym zajmująco. 

Na szczególną uwagę zasługują przy-
pisy, zwłaszcza te z przykładami: „Do 
grupy efektów bocznych można zaliczyć 

np. dźwięki wydawane przez samolot 
odrzutowy, drukarkę laserową, jadący 
samochód, kozę w stodole, lodówkę, 
włącznik lampki nocnej, wystrzał poci-
sku czy eksplozję bomby” albo „(…) 
atmosfera burzy – dalekie grzmoty, 
deszcz padający blisko na metalowy 
daszek; atmosfera pokoju na pod-
daszu domu na starówce – tykający 
zegar, melodia kataryniarza, głosy ludzi 
w oddali; atmosfera pustego pomiesz-
czenia biurowego – jednostajny szum 
klimatyzacji oraz ciche, stłumione mia-
sto w tle”. Te przykłady są jednak zawie-
szone w próżni, aż się prosi o fi lmową 
konkretyzację. „W pracy zdecydowano 
się nie omawiać przykładów fi lmowych, 
aby nie zawężać pola oddziaływania 
tekstu przez wskazywanie konkret-
nych gatunków, twórców czy epok” – 
pisze autor we wstępie. Szkoda, wielka 
szkoda.

Jerzy Armata 

Naukowa pozycja, choć bardzo przystępnie napisana. 
Świat dźwięku w fi lmie podany niezwykle pieczołowicie 
i ciekawie, jednak pozostawiający uczucie niedosytu 
przykładów fi lmowych.
JACEK PAJĄK
„DŹWIĘK W FILMIE. MIĘDZY SZTUKĄ 
A RZEMIOSŁEM”
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO, 2018
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W tomie znalazły się rozprawy 
naukowców z ważnych ośrod-
ków krajowych i zagranicz-

nych. Dwie spośród nich: Marka Haltofa 
z Northern Michigan University i Chri-
stophera Garbowskiego z lubelskiego 
UMCS pozostały w języku oryginału, 
czyli angielskim.

Dokonana przez redakcję selekcja prac 
była bardzo staranna. Dzięki temu kąty 
widzenia poszczególnych autorów nie są 
powielane, a teksty wyraziście różnią się 
od siebie stylistyką. Różnice są na tyle 
znaczące, że zaprezentowany zestaw – bio-
rąc pod uwagę polaryzację naszego spo-
łeczeństwa, a co za tym idzie pasjonatów 
kina – jednym zapewne bardziej przypad-
nie do gustu, innym ze względu na swoje 
światopoglądowe zabarwienie – mniej.

Pierwszym przykładem jest artykuł 
„Wajda i krzyż” ks. Marka Lisa. Jego tema-
tem jest „bogactwo motywów i wątków 
religijnych w twórczości Mistrza” (ze 
„Wstępu” Tadeusza Lubelskiego). Kiedy 
jednak czytamy ten napisany z pasją i ana-
lizujący szczegółowo sceny poszczególnych 
fi lmów tekst, możemy odnieść wrażenie, 
że jest on próbą zawłaszczenia spuścizny 
Andrzeja Wajdy, próbą przypisania mu 
jednoznacznego wektora, gdy tymczasem 
wiadomo, że reżyser był bardzo niezależny 
w swoich poglądach i wielokrotnie było 
mu z Kościołem nie po drodze.

Na przeciwnym biegunie plasuje się tekst 
Krzysztofa Kornackiego „Popiół i diament 
w ogniu”. Poświęcony jest krytycznej fali, 
która po 13 grudnia 1981 roku „podtopiła” 
jeden z najważniejszych fi lmów Wajdy. 
Artykuł jest niezwykle ciekawy z wielu 
powodów, nie tylko ze względu na obraz, 
o którym opowiada. Pokazuje, jak kru-
cha i niejednoznaczna jest pozycja wielu 
dzieł, którymi kolejne pokolenia pozwalają 
sobie żonglować niczym piłką, jak „nie-
wierny” potrafi  być widz, a nawet krytyk 
fi lmowy wobec niektórych z nich. Wywód 
Krzysztofa Kornackiego, choć autor przy-
tacza wiele mocnych faktów i wypowiedzi, 
nie stanowi ani ataku, ani obrony fi lmu. 
Jest bezstronnym zderzeniem różnych 

poglądów pochodzących od waż-
nych twórców i publicystów. Robią 
one wrażenie. Z jednej strony Popiół 
i diament zajął 3. miejsce w sporzą-
dzonym dwa lata temu, liczącym się 
w środowisku naukowym i krytyki 
rankingu „12 fi lmów na 120 lat kina”. 
Maciek Chełmicki stał się symbolem 
oszukanego i straconego pokolenia 
akowców. A z drugiej Herling-Gru-
dziński pisał: „Popiół i diament był 
zręcznie przyrządzoną wersją fi l-
mową »dobrze napisanego« kłam-
stwa”. Konwicki dodawał: „Dla kilku 
pokoleń ten fi lm był prawdą o moim 
pokoleniu. Był prawdą wbrew mnie, 
ponad moją głową, właściwie prze-
ciwko mnie”. A Jacek Trznadel bez-
litośnie puentował: „Cybulski gra 
właściwie nie postać ze swojej epoki, 
lecz zblazowanego młodzieńca 
końca lat 50., pozera. Postać tro-
chę z Tyrmanda. Jego popisy kabo-

tyńskie wobec powagi sytuacji są wręcz 
niesmaczne” i dobija ostatecznie: „scena 
z kieliszkami ze spirytusem, które płoną 
na kontuarze: kwintesencja kiczu”.

Tekstów, które stwarzają pretekst do 
przyjrzenia się mistrzowi Wajdzie bar-
dziej wnikliwie, z bliższej i zarazem bar-
dziej ludzkiej perspektywy, jest tu więcej 
(np. smakowity „Szofer Wałęsy” Mirosława 
Przylipiaka). I głównie ze względu na te 
niekoturnowe i pozbawione akademickiej 
rutyny omówienia, które w żadnym zresztą 
miejscu nie podważają autorytetu reżysera, 
warto po najnowszy rocznik „Studiów Fil-
moznawczych” sięgnąć.

Hanna Adamkowska

Wydawane przez Uniwersytet Wrocławski od 39 lat 
„Studia Filmoznawcze” swoją tegoroczną edycję poświęciły 
najwybitniejszemu polskiemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie.

„STUDIA FILMOZNAWCZE 39. 
MISTRZ WAJDA”
POD RED. SŁAWOMIRA BOBOWSKIEGO
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU 
WROCŁAWSKIEGO, 2018
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 Aktorzy chcieli z nią pracować. 
Było wiadomo, że miejsce w jej 
agencji oznacza profesjonalną 
opiekę, starannie opracowane 

i dopięte na ostatni guzik kontrakty, dostęp 
do najciekawszych castingów. Pewność, 
że obok jest ktoś, kto rozumie potencjał 
i stale szuka ciekawych, rozwijających moż-
liwości pracy.

Urodzona 7 stycznia 1951 roku, ode-
brała wykształcenie ekonomiczne, ale swoje 
życie związała ze sztuką. Długo prowadziła 

Dział Organizacji Pracy Artystycznej – naj-
pierw w Teatrze Narodowym, jeszcze za 
Adama Hanuszkiewicza, potem w Teatrze 
na Woli i Teatrze Prezentacje. Zajmowała 
się także reżyserią obsady w Teatrze Tele-
wizji. W 1995 – stworzyła Agencję Aktor-
ską L-Gwiazdy, która od ponad dwudziestu 
lat reprezentuje największe nazwiska pol-
skiego fi lmu i teatru. Wśród podopiecz-
nych Lucyny Kobierzyckiej znajdowali się 
m.in. Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Ewa 
Błaszczyk, Tomasz Kot, Krzysztof Globisz, 

Kinga Preis, Karolina Gruszka, Magdalena 
Cielecka czy Wojciech Mecwaldowski.

We wspomnieniach tych, którzy ją znali 
i z nią pracowali, spotykają się dwie Lucyny, 
czy też raczej „Lucy”, jak nazywali ją nie 
tylko bliscy. Ta pierwsza to konkretna, silna 
i wymagająca profesjonalistka. Podobno 
nie tylko dziennikarze, ale i cała branża 
przed nią drżała. „Poznałam Lucy przy pro-
mocji fi lmu Mój rower” – wspomina Mar-
lena Wilcan, PR manager w fi rmie Akson 
Dystrybucja. „Wszystkie bałyśmy się do 
niej dzwonić. Ale Artur Żmijewski – »jej« 
aktor – zagrał jedną z głównych ról w fi l-
mie Trzaskalskiego. Szefowa wytypowała 
do kontaktu mnie. Porozmawiałyśmy, 
zaproponowałam wywiad do tygodnika, 
zarekomendowałam dziennikarza, wyda-
wało się, że wszystko jest pod kontrolą. Aż 
pewnego wieczoru wracam z kina, a tu 
dzwoni Lucy. Umarłam. Nie odebrałam. 
Miałam wymówkę – w końcu było po 
21.00. Ale wypiłam dwie lampki wina – 
jestem spokojna, wino działa – i oddzwa-
niam… W słuchawce Lucy: »Marla! Dzien-
nikarz rewelacyjnie przygotowany, Żmija 
zachwycony!«. To był przełom w naszej 
relacji. Zyskałam kogoś, kto zawsze był 
otwarty, zawsze mnie wspierał. Gdy widzia-
łam ją ostatni raz na jakiejś premierze 
wyglądała przepięknie” – kończy swoją 
opowieść Wilcan. Tu pojawia się druga 
odsłona Kobierzyckiej: dowcipnej, opie-
kuńczej i serdecznej. Przyjaciółki.

Zabrała ją choroba, która przyszła nie-
spodziewanie, trwała krótko. Walczyła, 
a wraz z nią najbliżsi – córka Magdalena, 
wnuk, bliscy współpracownicy – Anna 
Górecka i Dawid Kubiatowski. A także 
wielu podopiecznych, którzy przez lata 
stali się przyjaciółmi, niemal rodziną. Nie-
zmienna mistrzyni dyskrecji, także w tej 
sytuacji Kobierzycka o nią zadbała. Nie-
wielu wiedziało, przez co przechodzi, to 
była jej decyzja. W komunikacie na stro-
nie Agencji czytamy: „Lucyna nigdy nie 
uznawała półśrodków, nigdy się nie pod-
dawała. (…) Każdy kolejny dzień był jej 
wygraną, a naszą radością. Tym wszyst-
kim, którzy byli z nami w tych trudnych 
dniach – serdecznie dziękujemy w imie-
niu Lucy oraz własnym”.

Lucyna Kobierzycka zmarła w nocy 
z 27 na 28 września w wieku 67 lat. Jej 
pogrzeb odbył się 4 października. Jest 
pochowana na Cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie.

Anna Tatarska

Lucyna Kobierzycka
NIEZASTĄPIONA 
„AGENTKA GWIAZD”
Branża ceniła ją za szczerość, 
bezpośredniość i wysokie standardy 
moralne. „Tak” znaczyło „tak”, „nie” 
oznaczało „nie”. Współpracownicy 
i bliscy podkreślają, że miała alergię 
na nieuczciwość, nie wchodziła 
w żadne układy. 

Lucyna Kobierzycka
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 Leszek (a  właściwie Zdzisław) 
Wronko urodził się 4 lutego 1923 
roku w Sokółce, ale całe swe życie 
zawodowe dzielił między War-

szawę i Łódź. Jego ojciec był właścicielem 
Colosseum, największego stołecznego kina. 
Obok, a konkretnie pod rodzinnym miesz-
kaniem Wronków, znajdowało się studio 
wytwórni fi lmowej „Falanga”. Tak więc przy-
szły dźwiękowiec już od najmłodszych lat 
przesiąkł kinem. 

Zawodowo z kinematografi ą związał się 
1 kwietnia 1945 roku, kiedy to rozpoczął… 
służbę wojskową, gdyż trafi ł do Wytwórni 
Filmowej Wojska Polskiego, gdzie asysto-
wał operatorom dźwięku podczas zdjęć 
do Polskiej Kroniki Filmowej. Kilka mie-
sięcy później znalazł się w Przedsiębior-
stwie Państwowym Film Polski, które zaj-
mowało się produkcją fi lmów fabularnych, 
debiutując jako mikrofoniarz przy realiza-
cji Zakazanych piosenek (1946) Leonarda 
Buczkowskiego. Dwa lata później – na 
planie Skarbu (1948) Buczkowskiego – 
pełnił już funkcję II operatora dźwięku, 
obok Józefa Bartczaka, którego pracę mógł 
obserwować jeszcze przed wojną w atelier 
„Falangi”. W latach 1949-1953 pracował nad 
ponad czterdziestoma tytułami zagranicz-
nymi w Oddziale Dubbingowym łódzkiej 
Wytwórni Filmów Fabularnych, by w 1954 
roku powrócić na plan dwóch fi lmów pro-
dukcji rodzimej: Niedaleko Warszawy Marii 
Kaniewskiej oraz Kariery Jana Koechera.

„W zupełności pochłonął mnie fi lm” – 
wyznawał w książce Michała Dondzika 
„Leszek Wronko. Dźwięk fi lmu polskiego”, 
wydanej przed pięciu laty przez łódzkie 
Muzeum Kinematografi i. I tak było w isto-
cie, Wronko pracował bowiem przy realiza-
cji blisko stu rodzimych produkcji. W jego 

twórczym dorobku znajdziemy tak znaczące 
tytuły, jak Cień (1956) Jerzego Kawalero-
wicza, Lotna (1959), Niewinni czarodzieje 
(1960) i Ziemia obiecana (1974) Andrzeja 
Wajdy, Ósmy dzień tygodnia  (1958) 
i Krzyżacy (1960) Aleksandra Forda, Pan 
Wołodyjowski (1969) Jerzego Hoff mana, 
Romantyczni (1970) Stanisława Różewicza, 
Wniebowzięci (1973) Andrzeja Kondratiuka, 
Aria dla atlety (1979) Filipa Bajona, Korn-
blumenblau (1988) Leszka Wosiewicza.

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego 
wieku Leszek Wronko znalazł się wśród pio-
nierów stereofonii sześciokanałowej w kinie 
polskim. Udźwiękowił tą metodą szero-
koformatowe (70 mm) kopie, m.in. Pana 
Wołodyjowskiego, Ziemi obiecanej (wspól-

nie z Krzysztofem Wodzińskim), Hubala 
(1973) Bohdana Poręby, Gniazda (1974) 
Jana Rybkowskiego (wspólnie z Jerzym 
Blaszyńskim) oraz Kazimierza Wielkiego 
(1975) Ewy i Czesława Petelskich (wspól-
nie z Leonardem Księżakiem).

„Dla mnie podstawowym kryterium 
oceny pracy dźwiękowca jest czytelność 
dźwięku w fi lmie” – tak brzmiało zawo-
dowe credo Leszka Wronko. Niby oczywi-
ste, ale – niestety – nie tak często w kinie 
spotykane. Zawodowe tradycje ojca konty-
nuuje niezwykle udanie Marek, syn Leszka, 
jeden z naszych najlepszych – i najbardziej 
zapracowanych – operatorów dźwięku.

Jerzy Armata

Leszek Wronko
DŹWIĘK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
W wieku 95 lat odszedł Leszek Wronko, znakomity operator 
dźwięku, postać wręcz legendarna dla polskiego kina. W dorobku 
ma blisko setkę fi lmów. W zeszłym roku został uhonorowany 
za wybitne osiągnięcia artystyczne – Nagrodą Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

Leszek Wronko
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Zaświadczają, że Włodzimierz 
Głodek – członek SFP, PSC i Pol-
skiej Akademii Filmowej – był 
niezwykle skromny. A jego doro-

bek liczy około 70 pozycji! Są w nim prze-
boje kinowe Krzysztofa Gradowskiego, 
czyli Podróże Pana Kleksa i Pan Kleks 
w kosmosie, jest Synteza Macieja Woj-
tyszki, którą w 1983 roku debiutował, 
Piggate Krzysztofa Magowskiego, Spona 
Waldemara Szarka, Człowiek z… Konrada 
Szołajskiego. Jest również sporo dokumen-
tów i spektakli Teatru Telewizji. 

W pierwszej i drugiej dekadzie naszego 
wieku Głodek pracował przy serialach – 

nie tylko Ranczu i Dziewczynach ze Lwowa 
(obu w reżyserii Wojciecha Adamczyka), 
ale także Miasteczku, Pensjonacie Pod Różą 
czy Barwach szczęścia. „Świetnie rozu-
miał specyfi kę medium, jakim jest tele-
wizja. Sprawdzał się na planach seriali, bo 
szybko ustawiał światło, co nie jest regułą 
wśród operatorów. Marzył o powrocie 
do fi lmu kinowego” – mówi Adamczyk. 
„Kiedy jako początkująca aktorka zaczy-
nałam przygodę z fi lmem, słuchałam opo-
wieści doświadczonych koleżanek o ich 
wkupywaniu się słodyczami w łaski ope-
ratorów, żeby korzystnie wyglądały na 
ekranie. W Ranczu nic takiego nie miało 

miejsca. Nasz kochany Włodek był bar-
dzo pracowity. Bez żadnych zabiegów 
z mojej strony tak dopieszczał scenę świa-
tłem, że nigdy nie miałam zastrzeżeń do 
swego wizerunku” – mówi kreująca jedną 
z głównych ról w Ranczu Ilona Ostrowska.

Włodzimierz Głodek urodził się w 1954 
roku w Sochaczewie. „Poznałem go jak 
miał 14 lat. Ja już wtedy studiowałem reży-
serię i pomagałem mamie, nauczycielce 
w szkole podstawowej w Międzylesiu, 
prowadzić kółko teatralne MEGAWAT, 
do którego należał Włodek” – opowiada 
Maciej Wojtyszko. „Kiedy członkowie 
kółka zostali licealistami, spotykaliśmy się 
u mnie. Zaangażowałem ich do pomocy 
przy moim fi lmie dyplomowym. To wtedy 
Włodek, asystując operatorowi Janowi 
Mogielnickiemu, zauroczył się kamerą, 
obiektywami itp. Po maturze dostał się na 
Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi, 
który ukończył w 1978 roku” – dodaje 
reżyser Syntezy. Wojtyszko zrealizował 
z Głodkiem także kilka spektakli Teatru 
Telewizji. „Miał wielkie wyczucie prze-
strzeni, plastyki kadru, światła” – wspo-
mina przyjaciela. 

Włodzimierz Głodek zaczynał karierę 
jako szwenkier u boku wybitnych ope-
ratorów  – Ryszarda Lenczewskiego 
i Krzysztofa Ptaka. Po wyzwaniu, jakim 
był debiut – zdjęcia w Syntezie – stanął 
przed kolejnym: w fi lmach o Panu Kleksie 
przejął kamerę po zmarłym mistrzu Zyg-
muncie Samosiuku. „Zaproponował wła-
sne rozwiązania wizualne, na które przy-
stałem i nie zawiodłem się. Zyzia i Włodka 
łączył wspaniały stosunek do dziecięcych 
aktorów, dzięki czemu przejście od Aka-
demii Pana Kleksa do kolejnych części 
odbyło się bezboleśnie” – mówi Krzysz-
tof Gradowski.

O poczuciu humoru i bezkonfl iktowości 
Włodzimierza Głodka – cechach, które, 
niezależnie od sumienności, zaskarbiły 
mu sympatię otoczenia – mówią wszy-
scy. Operator, prywatnie miłośnik jazzu 
nowoczesnego i samochodów, z którym 
współpraca była – jak powiada Adam-
czyk – „marzeniem każdego reżysera, bo 
realizował jego wizję, a jednocześnie sam 
wykazywał inwencję twórczą i potrafi ł pra-
cować w każdych warunkach” – od kilku 
lat dzielnie zmagał się z chorobą nowo-
tworową. Przyplątało się „głupie” prze-
ziębienie czy infekcja – i tego osłabiony 
organizm już nie przetrwał.

Andrzej Bukowiecki

Włodzimierz Głodek
NASZ KOCHANY 
WŁODEK
Przyjaciele cenionego operatora 
Włodzimierza Głodka mówią zgodnie: 
czujemy się jak po stracie kogoś 
z rodziny, odszedł bliski nam, uroczy 
człowiek.

Włodzimierz Głodek
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MAREK FRĄCKOWIAK
16 VIII 1950 - 06 XI 2017

WACŁAW FURMAN
19 XII 1940 - 24 XI 2017

MACIEJ KIJOWSKI
01 I 1935 - 30 XI 2017

ALINA FAFLIK
11 XII 1929 - 27 XII 2017

KRYSTYNA  
SZCZĘSNA-GRZEJSZCZAK  

30 VI 1924 - 30 XII 2017

EDMUND SZANIAWSKI
10 VII 1922 - 06 I 2018

LECH
STEJGWIŁŁO-LAUDAŃSKI  

8 VIII 1931 - 16 I 2018

WOJCIECH WÓJCIK
1 I 1943 - 1 II 2018

JERZY RUTOWICZ
07 VI 1928 - 3 II 2018

ANTONI KRAUZE
4 I 1940 - 14 II 2018

LESZEK GAŁYSZ
29 X 1948 - 14 II 2018

HALINA CHMIELEWSKA
11 IX 1932 - 17 II 2018

ALBINA BARAŃSKA
05 VIII 1932 - 10 III 2018

ANDRZEJ REITER
06 VI 1942 - 30 III 2018

ZORIKA  ZARZYCKA
25 V 1924 - 7 IV 2018

EDWARD ZAJIČEK
27 IX 1922 - 9 IV 2018

BOGDAN MICHALAK
10 VIII 1952 - 25 IV 2018

JERZY JOGAŁŁA
02 IV 1940 - 7 V 2018

STANISŁAW KUCNER
20 IX 1932 - 27 V 2018

ANDRZEJ FALBER
07 IV 1951 - 2 VII 2018

WOJCIECH MAJDA
10 II 1945 - 5 VII 2018

PAWEŁ DĘBSKI
01 VIII 1985 - 9 VII 2018

PIOTR SZULKIN
26 IV 1950 - 3 VIII 2018

KAZIMIERZ KARABASZ
06 V 1930 - 11 VIII 2018

ZDZISŁAW LESZEK 
WRONKO

04 II 1923 - 08 X 2018
JERZY SURDEL

10 VIII 1935 - 20 X 2018

WŁODZIMIERZ GŁODEK
26 VII 1954 - 23 X 2018

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI:  
LISTOPAD 2017 - PAŹDZIERNIK 2018
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Polska Gildia 
Producentów
Z inicjatywy kilkunastu pro-

ducentów powstaje Polska 
Gildia Producentów (PGP). 
Stowarzyszenie ma zrzeszać 
osoby fizyczne i stawia sobie 
za cel rozwój i ochronę pol-
skiej branży filmowej, poprzez 
inspirowanie i uczestnictwo 
w  działaniach związanych 
z procesem stanowienia prawa 
i podejmowania decyzji wpły-

wających na kształt polskiego 
przemysłu filmowego. Dodat-
kowo PGP ma na celu promo-
cję profesjonalnego, pozytyw-
nego i uczciwego wizerunku 
producenta oraz integrację 
polskiego środowiska produ-
centów filmowych. Członko-
wie Gildii w realizacji swoich 
działań będą aktywnie współ-
pracować z istniejącymi orga-
nizacjami branżowymi i sto-
warzyszeniami twórczymi. 
Informacje o zasadach przy-

stępowania do Gildii zostaną 
ogłoszone w osobnym komuni-
kacie. Członkami założycielami 
Stowarzyszenia PGP zostali: 
Leszek Bodzak, Małgorzata 
Domin, Radosław Drabik, 
Agnieszka Dziedzic, Łukasz 
Dzięcioł, Ewelina Gordzie-
juk, Dawid Janicki, Magdalena 
Kamińska, Maciej Kubicki, Jan 
Kwieciński, Wojciech Lesz-
czyński, Izabela Łopuch, Agata 
Szymańska, Joanna Szymań-
ska, Klaudia Śmieja.

Retrospektywa 
i wystawa 
„Władysław 
Ślesicki jest 
niepowtarzalny”

W  10.  rocznicę śmierci 
Władysława Ślesickiego 

w warszawskim kinie Iluzjon, 
w dniach 1-5 grudnia, będzie 
można obejrzeć wystawę 
poświęconą reżyserowi oraz 
zobaczyć jego najciekawsze 
i najczęściej nagradzane filmy 
fabularne i  dokumentalne. 
Wybitny reżyser znany jest 
szerokiej widowni z ekranizacji 
„W  pustyni i  puszczy”, ale 
w świecie festiwalowym zas-
łynął jak twórca wspaniałych 
dokumentów. Wystawa została 
przygotowana przez Piotra Pła-
wuszewskiego oraz zespół Cen-
trum Kultury Zamek w Pozna-
niu i zaprezentowana po raz 
pierwszy na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumental-
nych Off Cinema w 2013 roku. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny, a do Iluzjonu na 
wystawę i retrospektywę zapra-
sza Fundacja Filmowa im. Wła-
dysława Ślesickiego.

Joanna Rożen-
-Wojciechowska 
dyrektorem CKF im. 
Andrzeja Wajdy

Joanna Rożen-Wojciechowska 
wygrała konkurs na dyrek-

tora nowo powstałego Centrum 
Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy. Rożen-Wojciechowska 
jest absolwentką filmoznawstwa 
w Instytucie Sztuk Audiowizu-
alnych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Doc Lab Poland i „Szkoły 
Mistrzów Pióra” w Collegium 
Civitas. Studiowała też w Pol-
skiej Szkole Reportażu. W latach 
2017-2018 była kierownikiem 
Działu Projekcji i Wydarzeń Fil-
mowych Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej w EC1 Łódź – 

K omisja Oscarowa w  składzie: Jan A.P. 
Kaczmarek  – przewodniczący, Rado-

sław Śmigulski, Stefan Laudyn, Barbara 
Hollender, Dorota Kobiela, Maria Sa-
dowska, Anna Wydra, Michał Oleszczyk, 
Urszula Śniegowska, Mateusz Werner, 
Anna Ferens, Małgorzata Szczepkowska-
-Kalemba i Ernest Bryll – w dniu 24 wrze-
śnia  – jednogłośnie wybrała fi lm Zimna 
wojna Pawła Pawlikowskiego na polskie-
go kandydata do Oscara w kategorii Naj-
lepszy Film Nieanglojęzyczny. Wybór 
uzasadniono następująco: „Zimna woj-
na  – spełniona artystycznie, uniwersalna 
opowieść o miłości niemożliwej, wpisanej 
w burzliwą historię Polski XX wieku. Film 
Pawła Pawlikowskiego urzeka mistrzo-
stwem realizacji, znakomitym aktorstwem 
i  unikalnym wykorzystaniem motywów 
polskiej muzyki ludowej. Dotychczasowe 
sukcesy fi lmu na arenie międzynarodowej 

z  pewnością pomogą w  dalszych działa-
niach promocyjnych”. Światowa premiera 
Zimnej wojny odbyła się podczas 71. MFF 
w Cannes, gdzie Paweł Pawlikowski zdo-
był Nagrodę za Najlepszą Reżyserię. Film 
w  polskich kinach obejrzało już ponad 
800 tys. widzów. Budzi on także duże za-
interesowanie poza granicami naszego 
kraju. Prawa do niego zostały sprzedane 
na około 40 terytoriów, m.in. do Ameryki 
Północnej (USA i Kanada), Europy (m.in. 
Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluk-
su, Niemcy, Włochy, Grecja, Austria, Por-
tugalia, Czechy, Skandynawia, Hiszpania, 
Węgry, Rumunia), Azji (Chiny, Japonia, 
Korea Południowa), Ameryki Południo-
wej (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Ko-
lumbia) oraz Australii i  Nowej Zelandii. 
Amerykański dystrybutor, fi rma Amazon, 
zapowiada wprowadzenie fi lmu w  USA 
pod koniec grudnia. 

Zimna wojna polskim kandydatem do Oscara
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Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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10 października zmarł w Krakowie Zbigniew Ruciński 
(64 l.), aktor teatralny, fi lmowy i telewizyjny. Był absol-

wentem Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. W latach 
1977-89 i 1997-99 występował w Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie, a w latach 1989-97 i od 1999 w tamtejszym 
Starym Teatrze. Zagrał blisko 20 ról w spektaklach Teatru Tele-
wizji, w tym w tak głośnych, jak Ryszard III w reżyserii Feliksa 
Falka, Ślub Jerzego Jarockiego, Szkoła żon Jerzego Stuhra czy 
Makbet Andrzeja Wajdy. W dorobku fi lmowym Zbigniewa Ru-
cińskiego znalazły się seriale telewizyjne: Klinika pod Wyrwi-
groszem Łukasza Rybarskiego, Tajemnica twierdzy szyfrów 
Arka Drabińskiego oraz Glina Władysława Pasikowskiego, 
a oprócz tego fi lmy fabularne, w tym m.in. Śmierć jak kromka 
chleba Kazimierza Kutza, Korowód Jerzego Stuhra, Kret Rafaela 
Lewandowskiego i ostatnio Ach śpij kochanie Krzysztofa Langa.

15 października zmarł Eugeniusz Kamiński (86 l.), aktor 
teatralny, fi lmowy i telewizyjny. Był absolwentem PWST 

w Łodzi (gdy zaczynał studia była to PWSA – Państwowa Wyż-
sza Szkoła Aktorska). Występował na scenach teatrów: Nowe-
go w Łodzi (1956-59 oraz 1962-68), Dramatycznego w Pozna-
niu (1960-61), im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1961-62), 
Powszechnego w Łodzi (1968-70), oraz warszawskich: Klasycz-
nego (1971-72), Studio (1972-79), Na Woli (1979-86), Naro-
dowego (1986-90) i Polskiego (1990-99). W dorobku ma prze-
szło 130 ról w spektaklach Teatru Telewizji, serialach i fi lmach 
fabularnych. Wśród seriali należy wyróżnić: Przygody Pa-
na Michała Pawła Komorowskiego, Polskie drogi Janusza Mor-
gensterna, Dom Jana Łomnickiego, Przyłbice i kaptury Mar-
ka Piestraka, Królewskie sny Grzegorza Warchoła, Kuchnię pol-
ską Jacka Bromskiego (serial i fabułę) czy Sławę i chwałę Ka-
zimierza Kutza. Wśród fi lmów fabularnych trzeba wymienić: 
Jak rozpętałem drugą wojnę światową Tadeusza Chmielewskie-
go, Pierścień księżnej Anny Marii Kaniewskiej, Album polski Ja-
na Rybkowskiego, Do krwi ostatniej… Jerzego Hoff mana, Mat-
kę Królów Janusza Zaorskiego, Szwadron Juliusza Machulskie-
go i 1968. Szczęśliwego Nowego Roku Jacka Bromskiego. Euge-
niusz Kamiński został nagrodzony Odznaką Honorową Mia-
sta Łodzi.

20 października zmarł Jerzy Surdel (83 l.), reżyser, scena-
rzysta i operator, taternik i himalaista. Absolwent Wy-

działu Reżyserii PWSF w Łodzi. Najistotniejszą część swojej 
działalności twórczej związał z górami. Był laureatem presti-
żowej nagrody Camera Extreme oraz wieloletnim przewodni-
czącym jury Krakowskiego Festiwalu Górskiego. W 1971 wziął 
udział – jako operator fi lmowy – w wyprawie na Mount Eve-
rest (notując ówczesny wysokościowy rekord Polski). Uczest-
niczył w wielu wyprawach, m.in. w Himalaje, do Ameryki Po-
łudniowej, Arktyki oraz Antarktyki – dotarł do bieguna pół-
nocnego i południowego (dwukrotnie). Był twórcą kultowego 
„Tryptyku tatrzańskiego", złożonego z dokumentów: Dwóch, 
Odwrót i Akcja. Oprócz wielu fi lmów dokumentalnych po-
święconych górom i swoim licznym wyprawom, ma w dorobku 
również przeszło 20 telewizyjnych realizacji spektakli teatral-
nych. Jerzy Surdel był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

28 października zmarł w Warszawie Edward Dwurnik 
(75 l.), wybitny malarz i grafik, jedna z najbardziej roz-

poznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. W la-
tach 1963-70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przez całe swoje twórcze ży-
cie namalował blisko 5 tys. obrazów, ok. 14 tys. prac na pa-
pierze i 3,5 tys. grafik. Stworzył ponadto rysunki i gwasze do 
filmów animowanych – Warzywniak, 360 stopni oraz Oaza 
w reżyserii Andrzeja Barańskiego. O jego twórczości powstało 
kilka dokumentów – Owoce Ziemi, Portret z natury i Polska 
Nike Andrzeja Szczygła oraz Podróże Edwarda Dwurnika Gra-
żyny Banaszkiewicz. Artysta został nagrodzony m.in. Nagrodą 
Kulturalną „Solidarności”, Nouvelle Biennale de Paris, nagro-
dami Olimpiady Sztuki w Seulu i Fundacji Sztuki Współcze-
snej. Został też odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za „wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osią-
gnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej”.

1 listopada zmarł Mariusz Chwedczuk (85 l.), reżyser i sce-
nograf telewizyjny. Był absolwentem Wydziału Reżyse-

rii PWSFiT w Łodzi. Zasłynął jako niezwykle ceniony sceno-
graf spektakli Teatru Telewizji. W dorobku ma kilkadziesiąt 
przedstawień, w tym takie tytuły, jak Trzeci Maja w reżyserii 
Grzegorza Królikiewicza, Mieszczanie i Kordian Gustawa Ho-
loubka, Trzy po trzy i Przed premierą Adama Hanuszkiewicza, 
Głód Janusza Kijowskiego czy Igraszki trafu i miłości Andrzeja 
Szczepkowskiego. Mariusz Chwedczuk otrzymał Wyróżnienie 
Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za osiągnię-
cia w scenografii telewizyjnej.

1 listopada zmarła Halina Słojewska-Kołodziej (84 l.), ak-
torka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była absolwent-

ką Wydziału Aktorskiego PWSFiT w Łodzi. Oprócz doko-
nań aktorskich, zapisała się też w historii jako działaczka opo-
zycji antykomunistycznej. W latach 1982-1988 występowa-
ła z recytacjami poezji podczas „Mszy za Ojczyznę” i w ra-
mach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gdańsku. Uczest-
niczyła w spektaklach teatralnych z kręgu kultury niezależnej, 
wyreżyserowała dramat Ernesta Brylla „Wieczernik”, wysta-
wiany w kościołach Gdańska i Warszawy. W 1984 wraz z mę-
żem Marianem Kołodziejem stworzyła spektakl „Gloria Vic-
tis” poświęcony obrońcom Westerplatte. W 1989 rozpoczę-
ła działalność w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Od 
1970 do 2000 była związana z Teatrem Wybrzeże w Gdań-
sku. Występowała także na scenach teatrów w Krakowie, Byd-
goszczy, Białymstoku i Olsztynie. W swoim dorobku ekrano-
wym ma liczne spektakle Teatru Telewizji oraz kilka filmów, 
w tym Prom Jerzego Afanasjewa, Dziewczynka z hotelu Excel-
sior Antoniego Krauzego czy Wróżby kumaka Roberta Gliń-
skiego. Halina Słojewska-Kołodziej w ciągu ponad 40 lat ak-
tywności zawodowej otrzymała wiele nagród teatralnych. Zo-
stała również odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis.

Oprac. Julia Michałowska
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Agora otworzyła 
studio Skylark Films
Działające od września studio 

Skylark Films łączy kreatywne 
kompetencje agencji reklamo-
wej oraz domu produkcyjnego. 
W skład 13-osobowej ekipy 
wchodzą doświadczeni twórcy, 
producenci oraz kierownicy pro-
dukcji. W firmie zatrudnieni są 
również reżyserzy dźwięku oraz 
fachowcy zajmujący się post-
produkcją, m.in. specjaliści od 
motion designu, VFX, 2D/3D 
graphics, color gradingu i mon-
tażu. Skylark Films posiada pro-
fesjonalny sprzęt, niezależne stu-

Polska w 2016, konkursów 
scenariuszowych: Przypadek 
(laureat Najpiękniejsze fajer-
werki ever) i Młode Kadry – 
Debiutanci (laureat Hanoi-
-Warszawa). Wyprodukowała 
film Katarzyny Klimkiewicz 
Hanoi -Warszawa, nagrodzony 
Europejską Nagrodą Filmową 
w 2010 roku. „Zaproponowana 
autorska koncepcja progra-
mowa i organizacyjna Cen-
trum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy w najwyż-
szym stopniu spełniła oczeki-
wania komisji konkursowej. 
Propozycja autorstwa Joanny 
Rożen-Wojciechowskiej naj-

pełniej odzwierciedla zało-
żenia sformułowane w ogło-
szeniu konkursowym. CKF 
będzie propagować kino arty-
styczne, prezentować publicz-
ności klasyczne dzieła polskiego 
i światowego kina, nowe prądy 
i kierunki rozwoju światowej 
kinematografii oraz zajmować 
się edukacją filmową” – w ten 
sposób uzasadniła swój wybór 
komisja konkursowa. Joanna 
Rożen-Wojciechowska przed-
stawiła autorską koncepcję 
funkcjonowania Centrum jako 
samorządowej instytucji kul-
tury. CKF ma rozpocząć pracę 
na początku przyszłego roku. Fo
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Miasto Kultury. W latach 2009-
-2017 pełniła funkcję dyrektor 
programowej Telewizji Kino 
Polska. Wydawała programy 
telewizyjne o  tematyce fil-
mowej. Jest autorką licznych 
wywiadów z osobowościami 
polskiego kina, relacji tele-
wizyjnych i programów kul-
turalnych. W 2010 roku ode-
brała nagrodę za autorską 
wizję programową dla Tele-
wizji Kino Polska – Hot Bird 
Award. Jest inicjatorką i orga-
nizatorką wielu przedsięwzięć 
promujących polskie kino, 
m.in. Roku Krzysztofa Kie-
ślowskiego w Telewizji Kino 

MAGAZYN FILMOWY  nr 87/listopad 2018106

dia: dźwiękowe i nagrań. Oferuje 
klientom kompleksową obsługę 
w zakresie realizacji projektów fil-
mowych – wysokobudżetowych 
produkcji reklamowych oraz ory-
ginalnych serii dla stacji telewi-
zyjnych. Świadczy również usługi 
konsultingowe w zakresie komu-
nikacji marketingowej, strategii 
marki i tworzenia kreacji. Szefem 
nowego studia oraz producentem 
wiodącym został Arthur Czernik. 
W ostatnich latach współpraco-
wał z Agorą i spółką Next Film 

przy realizacji pełnometrażowych 
filmów fabularnych. Jest absol-
wentem WRiTV UŚ w Katowi-
cach. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał zarówno w obszarze 
produkcji, jak i reżyserii. Praco-
wał m.in. z takimi twórcami, jak 
Krzysztof Zanussi, Jan Komasa, 
Filip Zylber, Kinga Dębska czy Jan 
Kidawa-Błoński. Więcej informa-
cji na www.skylarkfilms.pl.

Oprac. Julia 
Michałowska
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11. Lubelski Festiwal Filmowy 
Lublin, 3-10 listopada
www.lff.lublin.pl

4. Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spektrum
Świdnica, 6-10 listopada
www.spektrumfestiwal.pl

Cinemaforum – 17. 
Międzynarodowe Forum 
Krótkometrażowych Filmów 
Fabularnych
Warszawa, 7-11 listopada 
www.cinemaforum.pl

4. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Animowanych
Gdańsk, 8-11 listopada
www.mffa.pl

12. Festiwal Filmów Rosyjskich 
Sputnik nad Polską
Warszawa, 8-18 listopada
www.sputnikfestiwal.pl

26. Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
EnergaCAMERIMAGE

Bydgoszcz, 10-17 listopada
www.camerimage.pl

16. Warszawski Festiwal Filmów 
o Tematyce Żydowskiej
Warszawa, 12-18 listopada
www.wjff.pl

12. Azjatycki Festiwal Filmowy 
Pięć Smaków
Warszawa, 14-21 listopada 
www.piecsmakow.pl

12. Festiwal Filmowy Offeliada
Gniezno, 15-18 listopada
www.offeliada.pl

24. Niezależny Ogólnopolski 
Festiwal Form Dokumentalnych 
NURT
Kielce, 19-23 listopada
www.festiwalnurt.pl

28. Festiwal Mediów Człowiek 
w Zagrożeniu
Łódź, 20-24 listopada
www.festiwalmediow.pl

25. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima

Kraków, 20-25 listopada
www.etiudaandanima.pl

23. Forum Kina Europejskiego 
Cinergia
Łódź, 23 listopada – 1 grudnia
www.cinergiafestival.pl

12. Grand OFF
Warszawa, 26 listopada – 1 grudnia
www.grandoff.eu

4. Splat!FilmFest
Lublin, 26 listopada – 2 grudnia
www.splatfi lmfest.com

27. Europejski Festiwal Fil mowy 
Euroshorts
Gdańsk – Warszawa – Katowice – 
Zielona Góra, 26 listopada – 15 
grudnia
www.euroshorts.pl

16. Krakowski Festiwal Górski
Kraków, 28 listopada – 2 grudnia
www.kfg.pl

Oprac. Marcin Radomski

KALENDARZ IMPREZ – listopad 2018

Pod koniec września ekipa Polski 
Światłoczułej – projektu powołanego 

do życia przez Dorotę Kędzierzawską 
i Arthura Reinharta – wyruszyła w trasę 
z wielokrotnie nagradzanym w kraju i za 
granicą dokumentem 21 x Nowy Jork Pio-
tra Stasika. Tym razem widzowie takich 
miejscowości, jak Staszów, Kłomnice, 
Praszka i Lubomierz mogli uczestniczyć 
w profesjonalnie zorganizowanym poka-
zie kinowym, a po projekcji dostali szansę 
spotkania się z samym autorem filmu. 
Obraz 21 x Nowy Jork zachęcił publiczność 
tych małych miejscowości do zapytania 
twórcy o szczegóły realizacji i przedsta-
wienia mu własnych wrażeń związanych 

z dokumentem. Niestrudzony reżyser, 
na każdym kolejnym spotkaniu, zapew-
niał widzów, że choć na film składa się 
21 opowieści przypadkowo spotkanych 
osób w nowojorskim metrze, to zawsze 
jest w tym obrazie miejsce na opowieść 
22., którą jest widz. Kolejna jesienna, tym 
razem październikowa trasa Polski Świa-
tłoczułej wiodła z kolei przez Jaworzno, 
Bęczyn, Bogumiłowice, Lanckoronę 
i Nowy Wiśnicz, prezentując widzom 
zgromadzonym w tak niecodziennych 
miejscach, jak Dom Ludowy, Dom Stra-
żaka czy Zakład Karny inny film doku-
mentalny – tym razem Jankę Adeli Kacz-
marek. Była to wyjątkowa trasa, gdyż 

gościem projekcji był nie twórca filmu, 
tylko jego bohater, w tym wypadku boha-
terka – Janina Ochojska – szefowa Pol-
skiej Akcji Humanitarnej, kobieta nie-
złomna, wrażliwa, odważna, organizująca 
pomoc w wielu miejscach na świecie. Film 
poświęcony tej niezwykłej kobiecie poru-
szył widzów we wszystkich miejscach pro-
jekcji i zachęcił do długich rozmów i dys-
kusji po filmie. Sama bohaterka ze swadą 
i poczuciem humoru dzieliła się swoim 
pasjonującym życiem, wzbudzając swą 
empatią i charyzmą podziw u publiczno-
ści. Na jednym ze spotkań, w Lanckoro-
nie, do bohaterki dokumentu dołączył też 
Grzegorz Turnau, autor muzyki do Janki.

21 x Nowy Jork i Janka w trasie z Polską Światłoczułą

Janina Ochojska 
i Grzegorz Turnau
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KLER WCHODZI DO HISTORII
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 Kilka osiągnięć Kleru przejdzie 
do historii polskiego box of-
fi ce’u. Pierwszy tydzień tego 
tytułu na rodzimych ekra-

nach był fantastyczny i zwiastował wybit-
ny wynik w krajowym box offi  ce’ie. I już 
wtedy, na przełomie września i paździer-
nika, fi lm Smarzowskiego miał za sobą 
kilka rekordowych dokonań. Najważniej-
szym z  nich było najlepsze weekendowe 
otwarcie w  historii polskiej dystrybu-

cji po 1989, a  co za tym idzie najlepsze 
otwarcie 2018 roku, rekordowe otwarcie 
dla fi lmu wprowadzanego we wrześniu 
i  jesienią. Wynik 935,3 tys. sprzedanych 
biletów podczas pierwszych trzech dni 
wyświetlania (weekend 28-30 września) 
i otarcie się o milion w tak krótkim okre-

sie, zrobiły ogromne wrażenie w  kraju 
i poza jego granicami. A  to dopiero po-
czątek, bowiem następne dni były dla 
Kleru równie udane. Kolejnym rekordem 
było przekroczenie granicy miliona 
sprzedanych biletów w  bardzo krótkim 
czasie, a nastąpiło to już w czwartym dniu 
pokazów! A  potem jeszcze dzieło Sma-
rzowskiego osiągnęło najlepszy w  histo-
rii wynik sprzedaży biletów w  tygodniu, 
czyli od poniedziałku do czwartku, kiedy 

to do kin wybrało się 796,9 tys. widzów. 
Rezultat ten wraz z weekendowym otwar-
ciem dały w sumie 1,732 mln widzów na 
Klerze w pierwszym tygodniu wyświetla-
nia i  w  całym wrześniowym podsumo-
waniu. Imponujące i  historyczne osią-
gnięcie, do którego odnosiły się będą od 

tej pory wszystkie statystyki dotyczące 
polskiego box offi  ce’u, i do którego dążyć 
będą producenci i dystrybutorzy innych 
fi lmów. O  kolejnych osiągnięciach i  re-
kordach Kleru wspomnę w grudniowym 
wydaniu „Magazynu…”.

Wrzesień 2018 był lepszy od września 
roku poprzedniego o  niemal 1,8 mln 
sprzedanych biletów. Główna w tym za-
sługa fi lmu Wojciecha Smarzowskiego, 
ale świetnie spisały się też inne tytuły 
wyświetlane w  polskich kinach. Ame-
rykański horror Zakonnica zobaczyło 
we wrześniu 759,4 tys. widzów. I  tym 
samym fi lm ten zdobył tytuł najpopu-
larniejszego horroru wyświetlanego na 
rodzimych ekranach, poprawiając ze-
szłoroczne osiągnięcie obrazu To. Świet-
nie we wrześniu radził sobie Dywizjon 
303. Historia prawdziwa Denisa Delicia, 
który ostatecznie pokonał konkurencyj-
ną produkcję 303: Bitwa o Anglię Davi-
da Blaira, przyciągając do kin 970 tys. 
kinomanów. W  pierwszej piątce najpo-
pularniejszych fi lmów znalazły się też: 
komedia Juliusz w  reżyserii Aleksandra 
Pietrzaka, na którą wybrało się 362 tys. 
osób oraz historyczna epopeja Filipa 
Bajona Kamerdyner z  wynikiem 259 
tys. sprzedanych biletów. Zdecydowanie 
krajowe tytuły zdominowały rodzime 
kina we wrześniu, a  już w  październi-
ku… ale o  tym w kolejnym omówieniu 
sytuacji w polskim box offi  ce’ie. 

Podsumowując, wrzesień był znakomi-
ty i odbudował wiarę rynku kinowego na 
poprawienie rekordu rocznego. Cieszą się 
więc nie tylko producenci przebojowych 
fi lmów, ale także właściciele kin, którzy 
z pewnością zaliczą ten rok do udanych.

Krzysztof Spór
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BOX OFFICE

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KLER KLER KINO ŚWIAT POLSKA 35 364 527 1 732 300 35 364 527 1 732 300 478 28.09.2018

2 ZAKONNICA THE NUN WARNER USA 15 549 344 759 471 15 549 344 759 471 257 07.09.2018

3 DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

DYWIZJON 303. HISTORIA 
PRAWDZIWA

MÓWI SERWIS POLSKA/WLK. BRYTANIA 14 595 727 970 265 19 541 719 1 225 320 255 31.08.2018

4 JULIUSZ JULIUSZ KINO ŚWIAT POLSKA 7 022 615 362 183 7 022 615 362 183 312 14.09.2018

5 KAMERDYNER KAMERDYNER NEXT FILM POLSKA 4 600 240 259 275 4 600 240 259 275 264 21.09.2018

6 MAŁA STOPA SMALLFOOT WARNER USA 3 818 731 210 366 3 818 731 210 366 263 28.09.2018

7 BIAŁY KIEŁ CROC-BLANC KINO ŚWIAT FRANCJA/LUKSEMBURG/
USA

3 231 106 187 736 3 231 106 187 736 207 07.09.2018

8 JOHNNY ENGLISH: 
NOKAUT

JOHNNY ENGLISH 
STRIKES AGAIN

UIP FRANCJA/USA/WLK. 
BRYTANIA

2 981 774 149 105 2 981 774 149 105 122 21.09.2018

9 PREDATOR THE PREDATOR IMPERIAL 
CINEPIX

KANADA/USA 2 409 885 110 563 2 409 885 110 563 174 14.09.2018

10 KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ? DISNEY'S CHRISTOPHER 
ROBIN

DISNEY USA 2 269 998 129 428 9 953 941 553 980 208 17.08.2018

91 843 947 4 870 692

11 ZEGAR 
CZARNOKSIĘŻNIKA

THE HOUSE WITH A CLOCK 
IN ITS WALLS

MONOLITH USA/INDIE/KANADA 2 232 490 127 270 2 232 490 127 270 130 21.09.2018

12 BEZ LITOŚCI 2 EQUALIZER 2 UIP USA 1 194 222 56 060 2 343 963 111 658 117 31.08.2018

13 KSIĘŻNICZKA I SMOK THE PRINCESS AND THE 
DRAGON: SECRET OF MAGIC 
MIRROR

AKSON ROSJA 1 117 532 61 671 1 117 532 61 671 214 21.09.2018

14 303. BITWA O ANGLIĘ HURRICANE: SQUADRON 303 KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA/POLSKA 1 041 320 64 729 7 521 669 396 730 244 17.08.2018

15 INIEMAMOCNI 2 THE INCREDIBLES 2 DISNEY USA 963 265 47 602 27 341 539 1 442 059 403 13.07.2018

16 MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

UIP WLK. BRYTANIA/USA 899 298 46 550 20 603 978 1 026 490 328 27.07.2018

17 CZARNE BRACTWO. 
BLACKKKLANSMAN

BLACKKKLANSMAN UIP USA 749 652 41 032 749 652 41 032 65 14.09.2018

18 BAJECZNIE BOGACI 
AZJACI

CRAZY RICH ASIANS WARNER USA 699 110 35 184 1 420 951 72 993 111 31.08.2018

19 ZIMNA WOJNA ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA/FRANCJA/WLK. 
BRYTANIA

673 101 38 623 15 721 262 827 828 265 08.06.2018

20 SMAK ZEMSTY. 
PEPPERMINT

PEPPERMINT MONOLITH USA/HONG KONG 658 495 32 357 658 495 32 357 96 14.09.2018

10 228 485 551 078

TOP 20: 102 072 432 5 421 770

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KLER KINO ŚWIAT 35 364 527 1 732 300 35 364 527 1 732 300 478 28.09.2018

2 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 14 595 727 970 265 19 541 719 1 225 320 255 31.08.2018

3 JULIUSZ KINO ŚWIAT 7 022 615 362 183 7 022 615 362 183 312 14.09.2018

4 KAMERDYNER NEXT FILM 4 600 240 259 275 4 600 240 259 275 264 21.09.2018

5 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 673 101 38 623 15 721 262 827 828 265 08.06.2018

6 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 26 826 2 754 6 832 890 436 726 176 06.10.2017

7 NAJLEPSZY MÓWI SERWIS 26 168 2 604 13 070 989 762 449 250 17.11.2017

8 WIEŻA. JASNY DZIEŃ AGAINST GRAVITY 18 727 1 910 340 159 22 654 51 23.03.2018

9 ATAK PANIKI AKSON 12 364 1 233 3 394 472 186 205 225 19.01.2018

10 CICHA NOC FORUM FILM 11 964 598 6 357 760 369 824 195 24.11.2017

TOP 10: 62 352 259 3 371 745

BOX OFFICE WRZESIEŃ 2018

Janusz Gajos w fi lmie Kler, 
reż. Wojciech Smarzowski

Kiedy trzymacie Państwo w rękach najnowszy numer 
„Magazynu Filmowego”, obraz Kler Wojciecha 
Smarzowskiego jest już najpopularniejszym fi lmem 
w polskich kinach w XXI wieku i jednym z trzech 
najchętniej oglądanych od 1989 roku. 
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KRONIKA ZAPOWIEDZIANEJ 
ŚMIERCI

strukcji, przy użyciu najnowszych 
technik postprodukcyjnych. 
Ustabilizować obraz, usunąć 
z niego brud, rysy, zniekształce-
nia, sprawić, by nabrał „świeżo-
ści” i wyrazistości. Efekt jest rze-
czywiście imponujący – kadry 
wyglądają tak, jakby powstały 
wczoraj w jednym z miast świata 
ogarniętych wojną. 

Dodatkowo Komasa z zespo-
łem musiał połączyć materiały 
kręcone często w ekstremalnych 
warunkach i przez różnych reali-
zatorów w jedną spójną całość. 
Nadać łączącą je narrację, zna-
leźć dla nich wspólny klucz 
wizualny i fabularny. 

A także, co nie mniej ważne, 
dźwiękowy. Nie zachował się 
bowiem w  tych kronikach 
dźwięk. Odtworzono więc, na 
podstawie ruchów ust to, co 
mówią znajdujący się w kadrze 
ludzie; zdubbingowano te kwe-
stie z pomocą zawodowych akto-
rów. Dodatkowo, scenariusz 
napisany przez Joannę Pawluś-
kiewicz, Jana Ołdakowskiego 
(dyrektora Muzeum Powstania 
Warszawskiego, instytucji, która 
fi lm wyprodukowała) i Piotra 
C. Śliwowskiego (ówczesnego 
kierownika Sekcji Historycz-
nej w tymże muzeum) przewi-
dział role dla kilku bohaterów 
fi kcyjnych. Słyszymy więc z off u 
rozmowy dwóch braci, opera-
torów powstańczych kronik, 
starszego Karola (głos Michała 
Żurawskiego) i młodszego Witka 
(Maciej Nawrocki). Rozmawiają 
ze sobą na rozmaite tematy – 
niekoniecznie związane z tym, 
co akurat fi lmują. Prawdę jed-
nak powiedziawszy, ich dialogi 
brzmią często nazbyt infantylnie.

Słyszymy także słowa listów 
pisanych zarówno przez bohate-
rów do matki (Ewa Kania-Gro-
chowska) i narzeczonej Karola, 
Joanny (Agnieszka Kunikow-
ska), jak i  w  drugą stronę. 
Natomiast Mirosław Zbroje-
wicz użyczył głosu „Prezesowi”, 
który akceptuje nakręcone mate-
riały. W czasie Powstania zostały 
one bowiem zmontowane przez 
Wacława Feliksa Kaźmierczaka 

w kronikę Warszawa walczy, któ-
rej kolejne części zostały poka-
zane ludności 13 i 21 sierpnia 
oraz 21 września w nieistnieją-
cym już dzisiaj kinie Palladium 
przy ulicy Złotej 7/9.

Dodajmy tutaj, że realizator 
dźwięku, Bartosz Putkiewicz, 
został za swą pracę nagrodzony 
Polską Nagrodą Filmową – 
Orłem. Nominowano również 
do tej nagrody, w kategorii „zdję-
cia”, pośmiertnie, operatorów 
powstańczych kronik. Sam zaś 
fi lm uznany został przez kapi-
tułę Orłów za najlepszy polski 
dokument 2014 roku.

Najpoważniejszą jednak inge-
rencją twórców Powstania War-
szawskiego w archiwalne mate-

riały było pokolorowanie klatek 
(jedynie w kilku momentach 
widzimy oryginalne, czarno-
-białe kadry). Nie tylko zmie-
nia to estetykę obrazu, ale także 
modyfikuje percepcję widza. 
Gdy bowiem myślimy o czasach 
wojny, generalnie o przeszłości – 
latach 30., 40., 50. XX wieku, 
zwłaszcza w naszych szeroko-
ściach geografi cznych – widzimy 
czarno-białe fotografi e, kroniki, 
fi lmy fabularne. Pracowano prze-

cież wówczas niemal wyłącznie 
na czarno-białych taśmach. 
Dopiero w 2014 Muzeum War-
szawy udostępniło 31 koloro-
wych fotografi i Warszawy z roku 
1944 wykonanych na taśmie 
AGFA przez kapral Armii Kra-
jowej, Ewę Faryaszewską. 

Nad koloryzowaniem kad-
rów w Powstaniu Warszawskim 
czuwał cały sztab konsultan-
tów i specjalistów od urbani-
styki, uzbrojenia, mundurów etc. 
Kolor w tym „dramacie non-fi c-
tion” działa na widza w sposób 
paradoksalny. Powoduje dyso-
nans poznawczy, a jednocześnie 
sprawia, że przedstawione obrazy 
wydają się, jak już pisałem wyżej, 
całkowicie współczesne. 

W filmie stosunkowo nie-
wiele jest scen militarnych. 
Część z nich została zresztą 
zainscenizowana przed kamerą 
(twórcy włączyli do fi lmu nie-
które duble). Powstańcy niechęt-
nie widzieli w swoim otoczeniu 
ludzi z kamerami, fi lmowcy byli 
przeganiani z rejonu walk czy 
narad wojskowych. Najwięcej 
zachowało się więc sekwencji 
z udziałem ludności cywilnej, 
obrazujących codzienne życie 

warszawiaków w czasie Powsta-
nia: wyrabianie chleba, rozda-
wanie zupy, grę w karty, msze 
święte, kolportaż prasy powstań-
czej, zabawy dziecięce, teatrzyk 
kukiełkowy… Jest jeden ślub 
i kilka pogrzebów. Z ujęć zre-
alizowanych w czasie pierwszych 
tygodni zrywu bije entuzjazm, 
wręcz idylliczna atmosfera panu-
jąca w Śródmieściu wolnym od 
okupanta. 

Jednak najbardziej porażające 
wrażenie robią sceny z końco-
wej części Powstania Warszaw-
skiego. Nawet nie te ukazujące 
bombardowania, panikę i stosy 
trupów, ale ujęcia wymarłego, 
zburzonego miasta. Puste prze-
strzenie, w których gdzienie-

gdzie, z daleka widać sylwetki 
niemieckich żołnierzy. Zrujno-
wane budynki. Śmierć miasta. 
Postapokaliptyczny krajobraz 
niczym z hollywoodzkiego wido-
wiska science fi ction. Tyle że po 
raz kolejny rzeczywistość prze-
rosła fi lm.

Właśnie te kadry najboleśniej 
uświadamiają nam, jak absurdal-
nie wysoką, zbrodniczą wręcz 
cenę zapłaciła Warszawa i jej 
mieszkańcy za Powstanie. 

W roku 2014 ob-
chodziliśmy 70. 
rocznicę wybu-
chu Powstania 

Warszawskiego. Z kilku fil-
mów o tym wydarzeniu, które 
weszły wtedy na polskie ekrany, 
aż dwa podpisał młody reżyser, 
Jan Komasa. Fabularne Miasto 
44 kilka miesięcy temu dołą-
czyliśmy do „Magazynu…”, tym 
razem przyszedł czas na doku-
ment Komasy zatytułowany po 
prostu Powstanie Warszawskie 
(w czołówce fi guruje jako autor 
pomysłu na fabułę – przyp. red.)

Choć określenie „dokument” 
nie oddaje w pełni specyfi ki tego 
dzieła. Sami autorzy nazywają 
je: „pierwszym na świecie fabu-
larnym dramatem wojennym 
non-fi cton”. W warstwie obra-
zowej w całości składa się ono 
z ujęć, k tóre od sierpnia do paź-
dziernika 1944 roku nakręcili 
w Warszawie, przede wszyst-
kim w Śródmieściu, twórcy 
pracujący dla Biura Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej 
Związku Walki Zbrojnej  – 
Armii Krajowej. Tożsamość 
wielu z nich udało się usta-
lić, ich nazwiska pojawiają się 
w napisach końcowych fi lmu. 
Są wśród nich znani po wojnie 

POWSTANIE WARSZAWSKIE

reżyserzy: Antoni Bohdziewicz 
(pseudonim wojenny „Wiktor”) 
i Jerzy Zarzycki („Pik”), a także: 
Andrzej Ancuta („Kier”), Ste-
fan Bagiński („Stefan”), Roman 
Banach („Świerk”),  Jerzy 
Gabryelski („Orski”), Seweryn 
Kruszyński, Ryszard Szope, 
Edward Szope, Henryk Vlas-
sak („Wania”), Antoni Waw-
rzyniak („Antonio”), Wacław 
Feliks Kaźmierczak („Wacek), 
Stanisław Bala („Giza”) i Kazi-

mierz Pyszkowski. Wszyscy oni, 
co warto dodać, przeżyli wojnę. 

Natomiast ocalała jedynie 
część zrealizowanych przez 
nich materiałów z  Powsta-
nia. Jeszcze przed kapitulacją 
ukryte zostały przez żołnierzy 
z oddziału „Chwaty” w piwnicy 
domu przy ulicy Wilanowskiej 1. 
Filmowe rolki zwinięto w rulony 
i włożono do gazogeneratorów 
samochodowych, które następ-
nie przykryto i owinięto osmo-

łowaną papą. Tak przygotowany 
pakunek umieszczono dodat-
kowo w pojemnikach. Wydo-
byto je w 1946 roku, a następnie 
przekazano rolki do konserwacji 
i obróbki. Niektóre ujęcia poja-
wiały się potem w rozmaitych 
kronikach i fi lmach dokumen-
talnych. 

Twórcy Powstania Warszaw-
skiego musieli przede wszystkim 
poddać te zachowane fragmenty 
ponownej konserwacji i rekon-

To fi lm bez precedensu w kinematografi i światowej. 
Wymykający się defi nicjom gatunkowym, niezwykle 
sugestywny i silnie oddziałujący na emocje 
współczesnego widza.
Bartosz Żurawiecki

Powstanie Warszawskie, 
reż. Jan Komasa

Powstanie Warszawskie, 
reż. Jan Komasa
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