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Blisko 60 mln widzów zostawi 
w tym roku w polskich kinach 
znacznie ponad miliard złotych, 
bijąc zapewne kolejny kasowy 

rekord. Ten znakomity wynik nie byłby 
możliwy bez naszych filmów.

Na liście dziesięciu tytułów najchętniej 
oglądanych w kinach nad Wisłą znalazło 
się sześć polskich produkcji: Kler (był ta-
ki rok, kiedy na wszystkie polskie filmy 
sprzedano 800 tys. biletów, a dziś jeden 
tytuł jest w stanie przyciągnąć do kina 
ponad 5 mln widzów – to skala rozwo-
ju naszej kinematografii), Kobiety mafii, 
Planeta Singli 2, Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa, Narzeczony na niby i Podatek 
od miłości. W drugiej dziesiątce znalazła 
się m.in. Zimna wojna Pawła Pawlikow-
skiego – film z szeroką międzynarodo-
wą dystrybucją i wielkim apetytem na 
Oscara. Mam ciągle nadzieję, że rosną-
ce wpływy zachęcą wreszcie duże sieci 
kinowe do dzielenia się zyskami z wła-
ścicielami praw autorskich.

Powoli dobiegają końca obchody 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
w które włączyliśmy się na imponującą 
skalę, docierając do ponad 30 miast na 
pięciu kontynentach. W ramach przy-
gotowanego przez nasze Stowarzyszenie 
cyklu projekcji „Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. Arcydzieła Polskiego 
Kina Historycznego” z dziejami nasze-
go kraju zapoznali się mieszkańcy No-
wej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Niemiec, Rumunii, Holandii, 
Gruzji, Japonii, Chin, Tajwanu, Wiet-
namu i Brazylii. Przyszły rok nie będzie 
wprawdzie tak uroczysty, ale ze wzglę-
du na czekające nas zmiany legislacyj-

ne okaże się z pewnością kluczowy dla 
całego środowiska filmowego.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu pra-
wami autorskimi i prawami pokrewny-
mi wymaga od nas zmian w strukturze 
Stowarzyszenia. Dlatego już w marcu 
spotkamy się na specjalnym Walnym 
Zjeździe, który będzie poświęcony mo-
dyfikacji naszego statutu. Jestem przeko-
nany, że dzięki solidarnej postawie uda 
nam się przyjąć statut, który zachowa 
wszystkie nasze dotychczasowe przy-
wileje, pozwalające Stowarzyszeniu sku-
tecznie troszczyć się o całe środowisko 
filmowe – począwszy od debiutantów, 
poprzez twórców czynnych zawodowo, 
a skończywszy na seniorach. Silne Sto-
warzyszenie jest potrzebne szczególnie 
teraz. Na forum europejskim toczy się 
bowiem batalia o Dyrektywę w sprawie 
praw autorskich na jednolitym rynku cy-
frowym. Przeciwnikami w tym starciu 
są globalne koncerny internetowe, które 
nie chcą dzielić się z twórcami zyskami 
osiąganymi dzięki eksploatacji naszych 
utworów. Tylko zjednoczeni możemy wy-
grać tę sprawę dla siebie i dla przyszłych 
pokoleń. Pamiętajmy: #internetfairplay.

Pragnę życzyć Wam dobrego, wypeł-
nionego zawodowymi sukcesami Nowe-
go Roku, a także spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie 
serdeczne życzenia kieruję do wspania-
łych laureatów tegorocznej edycji Nagród 
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W dniu 24 października 2018 roku odbyło się 
posiedzenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w Składzie Orzekającym:

Andrzej Sołtysik – przewodniczący,
Andrzej Stachecki – sekretarz,
Grażyna Banaszkiewicz – członek, 

w czasie którego kontynuowano postępowanie 
w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu pomię-
dzy Producentem Filmu Skąd ja Pana znam 
panem Bartoszem Stasiną – członkiem Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich a autorem 
scenariusza i reżyserem panem Tomaszem 
Nuzbanem – niebędącym członkiem Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. Na mocy prze-
pisów Kodeksu Etyki Zawodowej Producenta 
Filmowego Skład Orzekający postanowieniem 
z dnia 30 sierpnia 2018 roku zaproponował 
stronom konfliktu powołanie niezależnego 
mediatora. Wobec nieposzanowania przez 
pana Tomasza Nuzbana podstawowych i sto-

sowanych zasad etyki zawodowej w produk-
cji filmowej, odmowy udziału przy rozwią-
zaniu spraw spornych, aroganckiej odmowy 
jakiejkolwiek konstruktywnej współpracy, 
Skład Orzekający Sądu Koleżeńskiego na mo-
cy postanowień Art. 237 Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. z dnia 17 listopada 1964 roku, Dz.U. 
2016 pozycja 1822) oraz Statutu i Regulami-
nu Sądu Koleżeńskiego kontynuuje postępo-
wanie bez udziału strony konfliktu tj. pana 
Tomasza Nuzbana.

Dokumentacja faktograficzna oraz złożone 
przez pana Bartosza Stasinę wyjaśnienia czy-
nią zasadnym w oparciu o postanowienia § 2 
pkt d Regulaminu Sądu Koleżeńskiego op. cit. 
„sprawy wniesione przez członków SFP w przy-
padkach, kiedy członkowie ci zapragną obronić 
się przed zarzutami stawianymi im przez osoby 
trzecie i uzyskać w Sądzie Koleżeńskim SFP od-
powiednie orzeczenia albo opinię” koniec cyta-
tu, wydanie opinii.

SFP/ZAPA

54

Skład Orzekający Sądu Koleżeńskiego Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich wyraża opinię: 

Producent Filmu pan Bartosz Stasina, wykazu-
jąc silną wolę polubownego rozwiązania sporu 
z reżyserem filmu Tomaszem Nuzbanem pod-
czas realizacji filmu dokumentalnego pt. Skąd ja 
Pana znam, nie dokonał przypisanego prawem 
rozwiązania umowy o dzieło z reżyserem filmu 
(będącym jednocześnie autorem scenariusza), 
a którego realizacja rażąco odbiegała od zaak-
ceptowanego scenariusza filmu będącego pod-
stawą planu i montażu finansowego produkcji.

Producent Filmu pan Bartosz Stasina, kieru-
jąc się zasadami etyki zawodowej producenta 
filmowego, obdarzył nadmiernym zaufaniem 
i wiarą w uczciwość zawodową reżysera bez 
uprzedniego sprawdzenia jego umiejętności 
zawodowych, dyplomu ukończenia specjali-
stycznych studiów reżyserskich i posiadanego 
doświadczenia zawodowego.

Producent Filmu pan Bartosz Stasina sto-
sownie do definicji Koproducenta określonej 
w Art. 5 ust. 5 Ustawy o kinematografii z dnia 
30 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 132 pozycja 
1111 wraz z późniejszymi zmianami) op. cit. 
„podmiotem, który wspólnie z producentem or-
ganizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za 
produkcję filmu, lub który współfinansuje pro-
dukcję filmu oraz nabywa współudział w au-
torskich prawach majątkowych” koniec cytatu, 
nie miał prawnych podstaw do zawarcia umów 
z reżyserem i aktorem jako koproducentami, 
którzy nie współfinansowali produkcji filmu.

Producent Filmu pan Bartosz Stasina zgod-
nie z postanowieniami Art. 70 ust. 2 punkty 
1-4, ust. 3 Ustawy o prawie autorskim z dnia 
4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 pozycja 
83 wraz z późniejszymi zmianami), posiada 
umocowanie do wykazania współtwórców fil-
mu i artystów wykonawców uprawnionych do 
tantiem proporcjonalnych do wpływów z tytułu 
eksploatacji, sprzedaży licencji, publicznego od-
twarzania, nadawania itd., po uprzednim zgło-

szeniu do organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i pokrewnymi.

Producent Filmu pan Bartosz Stasina podczas 
realizacji filmu dokumentalnego postępował 
zgodnie z Kodeksem Etyki Producenta Filmo-
wego i nie naruszył jako członek postanowień 
Statutu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wobec nieposzanowania przez pana To-
masza Nuzbana niebędącego członkiem Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich podstawo-
wych i stosowanych zasad etyki zawodowej 
oraz woli współpracy przy rozwiązaniu sporu 
z Producentem Filmu panem Bartoszem Sta-
siną, Skład Orzekający Sądu Koleżeńskiego 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich uznaje 
działania Tomasza Nuzbana jako wysoce na-
ganne, nieetyczne i karygodne. 

Skład Orzekający Sądu Koleżeńskiego Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich wnosi o usu-
nięcie nazwiska Tomasza Nuzbana ze stron 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz bazy 
Filmu Polskiego. Usunięcie nazwiska Tomasza 
Nuzbana ze stron SFP i bazy Filmu Polskiego 
nie narusza nabytych praw autorskich reży-
sera i autora scenariusza chronionych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi.

Przeciwdziałając w przyszłości nieetycznym 
zachowaniom, Skład Orzekający Sądu Kole-
żeńskiego SFP przestrzega przed powierza-
niem funkcji w grupach zdjęciowych filmów 
i utworów audiowizualnych osobom nieposia-
dającym specjalistycznego wykształcenia, kwa-
lifikacji oraz braku odpowiedniego doświad-
czenia  zawodowego. 

Niniejsze postanowienie podlega opubliko-
waniu w „Magazynie Filmowym” Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. 

Skład Orzekający
Sądu Koleżeńskiego

Stowarzyszenia Filmowców Polskich:
Przewodniczący Andrzej Sołtysik

Sekretarz Andrzej Stachecki 
Członek Grażyna Banaszkiewicz

ORZECZENIE SĄDU 
KOLEŻEŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA 
FILMOWCÓW 
POLSKICH
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LIDIA FIEDOSIEJEWA-SZUKSZYNA

Po 30 latach od telewi-
zyjnej premiery Balla-
dy o Januszku, jej re-
żyser oraz odtwórczy-

ni głównej roli mieli szansę na 
ponowne spotkanie. Doceniając 
wkład Lidii Fiedosiejewy-Szu-
kszyny w budowanie dorobku 
polskiej kultury, Zarząd Głów-
ny Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, z okazji jubileuszu 80. 
urodzin wielkiej rosyjskiej ak-
torki, podjął decyzję o uhono-
rowaniu jej Złotą Odznaką SFP.

Nagrodę wręczył osobi-
ście Henryk Bielski, reżyser 
polskiego serialu Ballada o Ja-
nuszku (1988), w którym laure-
atka stworzyła niezapomnianą 
kreację. Uroczystość odbyła 
się 29 października w Instytu-
cie Polskim w Moskwie. Licz-
nie zebrane grono (150 osób) 
obejrzało Balladę… i wzięło 
udział w dyskusji dotyczącej 
współpracy rosyjskiej aktor-
ki i polskiego reżysera. Uda-
ne wydarzenie zakończyło się 
wspólnym odśpiewaniem tra-
dycyjnego „Sto lat!”. „To było 
zwieńczenie naszej pracy. Li-
dia przyznała, że rola w Bal-
ladzie… jest dla niej najważ-
niejsza w karierze. Wyrażała 
się bardzo życzliwie, a nawet 
uroniła łzę” – tak ten wyjątko-
wy moment wspomina Henryk 
Bielski. „W następnym dniu 

w pierwszym kanale rosyjskiej 
telewizji pokazano audycję do-
tyczącą drogi zawodowej Li-
dii” – dodaje reżyser.

Lidia Fiedosiejewa-Szukszy-
na, jedna z najwybitniejszych 
rosyjskich aktorek, od wielu 
lat jest zakochana w polskiej 
kulturze i tą miłością bardzo 
chętnie dzieli się ze swoimi 
rodakami. Jej ogromna wie-
dza i pasja zachęca kolejne 
pokolenia Rosjan do sięgania 
po polskie filmy, muzykę czy 
książki. Fiedosiejewa-Szuk-
szyna zafascynowała się pol-
ską kulturą w latach 70. XX 
wieku, kiedy przyjechała nad 
Wisłę promować film wyreży-

serowany przez swojego męża 
Wasilija Szukszyna – Kalina 
czerwona, w którym zagrała 
jedną z głównych ról. Tamto 
serdeczne przyjęcie na trwałe 
zbudowało jej relację z polski-
mi twórcami kultury. Aktorka 
stała się częstym gościem fe-
stiwali i przeglądów polskich 
filmów w Związku Radzieckim, 
a później w Rosji, oraz prezen-
tacji radzieckiej i rosyjskiej ki-
nematografii w Polsce.

Doceniając wielki talent Li-
dii Fiedosiejewy-Szukszyny, Je-
rzy Hoffman powierzył jej rolę 
w opowiadającym o bitwie pod 
Lenino filmie fabularnym i se-
rialu Do krwi ostatniej… Dzie-
sięć lat później aktorka zagrała 
główną rolę w Balladzie o Ja-
nuszku Henryka Bielskiego. Ten 
kultowy serial na trwałe wszedł 
do kanonu polskiej twórczości 
filmowo-telewizyjnej, a kreacja 
Lidii Fiedosiejewy-Szukszyny, 
nagrodzona m.in. Złotym Ekra-
nem, stała się archetypicznym 
przedstawieniem kobiety za-
tracającej się w matczynej mi-
łości. Sama aktorka uważa rolę 
Genowefy Smoliwąs za najważ-
niejszą spośród kilkudziesięciu 
innych ról, tworzących jej wy-
pełnioną znakomitymi kreacja-
mi filmografię.

Marcin Radomski

Wybitna rosyjska aktorka, a przy tym znana admiratorka 
polskiej kultury i jej promotorka w Rosji została doceniona 
i uhonorowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Lidia Fiedosiejewa-
-Szukszyna i Henryk 
Bielski 

DOKUMENT W KULTURZE
Podczas tego wydarze-

nia, zorganizowanego 
22 listopada przez Sek-
cję Filmu Dokumen-

talnego SFP, sala kinowa do-
słownie pękała w szwach. 

Julia Bui-Ngoc urodziła się 
w Peille na Lazurowym Wy-
brzeżu, Mai Bui-Ngoc w War-
szawie. Ich tata – Mistrz Nam – 
pochodzi z Wietnamu, one zaś 
wychowywały się we Francji, 
natomiast życie dorosłe związa-
ły z Polską. Siostry Bui działają 
równolegle w różnych środowi-
skach artystycznych w Warsza-
wie, współtworzą projekty i au-
torskie inicjatywy. Połączenie 
ich polsko-wietnamskich korze-
ni z domieszką kultury francu-
skiej daje oryginalny efekt. Do 
tej pory zrealizowały kilkadzie-
siąt teledysków dla polskich ze-
społów i wykonawców, takich 
jak: Łąki Łan, Maria Sadowska, 
Jazzpospolita, Margaret, Suta-
rii oraz cztery filmy krótkome-
trażowe pokazywane na świa-
towych festiwalach oraz m.in. 
w Centrum Sztuki Współcze-
snej Zamek Ujazdowski.

„Byłyśmy przez długi czas 
uchodźczyniami. W okresie, gdy 
Adam Mickiewicz pisał »Balla-
dy i romanse« nie było Polski 
na mapie świata. Po pierwszym 
przeczytaniu zbioru ballad by-
łam zachwycona językiem pol-
skim. Poczułam, że to właśnie 
my musimy zrobić obrazek do 
tego tekstu” – przyznała po pro-
jekcji Julia Bui-Ngoc. Świtezian-
ka to krótkometrażowa adaptacja 
ballady Mickiewicza. Film utrzy-
many jest w konwencji thrille-
ra romantycznego, w którym 
współczesny świat przeplata się 
ze światem XIX-wiecznych po-
dań ludowych. Tekst wieszcza 
wykonuje Justyna Święs, muzykę 
skomponowali: Jarosław Jóźwik 
i Michał Chęć (Łąki Łan). W fil-
mie wystąpili: Paula Szpakow-

ska, Patrycja Gacka, Nikodem 
Rozbicki. Z pozoru archaicz-
na ballada w ujęciu sióstr Bui 
nabiera dynamiki znanej z naj-
lepszych współczesnych filmów 
kinowych.

Kriss de Valnor i Władczy-
ni Lasów to film inspirowany 
komiksem „Thorgal” z albumu 
„Władca gór” Jeana Van Ham-
me’a. Magiczny pierścień dają-
cy w połączeniu z wodą władzę 
nad czasem trafia w ręce Kriss de 
Valnor. Przypadkowe znalezisko 
wplątuje ją w historię tragicznej 
miłości Mojmiry i Derwana. Ju-
lia Bui-Ngoc wyjaśniła publicz-
ności genezę tego krótkiego me-
trażu: „Najpierw nakręciłyśmy 
zwiastun nieistniejącego filmu 
o Kriss. To miał być rodzaj żar-

tu. W ciągu jednego weeken-
du skrzyknęłyśmy grupę fanta-
stycznych dziewczyn i zrealizo-
wałyśmy kilka scen z ogromną 
kobiecą energią, ale bez żadnej 
fabuły. Minęło kilka miesięcy 
i spontanicznie zrobiłyśmy całą 
etiudę”. Reżyserki podkreślają, 
że Kriss de Valnor i Władczyni 
Lasów nie jest filmem o Thor-
galu. „Inspirowałyśmy się ko-
miksami Rosińskiego, postacią 
Thorgala, jednak to, co udało 
nam się stworzyć, jest naszą in-
terpretacją tamtego świata. W tej 
naszej wizji kobiety są tak samo 
silne i niezależne jak mężczyź-
ni, potrafią brać los w swoje rę-
ce” – mówiła Julia Bui-Ngoc. 
W głównych rolach w Kriss de 
Valnor i Władczyni Lasów wy-

stępują m.in. Ada Neyman, Ewa 
Kasprzyk i Magdalena Kielar. 
Wszyscy bohaterowie trwającego 
blisko czterdzieści minut filmu 
mówią dialektem opartym na ję-
zyku prasłowiańskim. Zrobiona 
za niewielkie pieniądze oryginal-
na etiuda może być przykładem 
dla wszystkich twórców filmów 
krótkometrażowych. 

Siostry Bui przygotowują się 
do realizacji pełnometrażowej 
fabuły na podstawie „Ballad 
i romansów” Adama Mickie-
wicza. Ich wizualny rozmach 
i nieograniczona wyobraźnia 
potrafią zachwycić nie tylko wy-
brednego kinomana, ale nawet 
miłośnika polskiej literatury. 

Marcin Radomski

Artystyczny duet – Julia Bui-Ngoc  
i Mai Bui-Ngoc – zaprezentował w kinie 
Kultura swoje krótkie filmy: Świteziankę 
oraz Kriss de Valnor i Władczyni Lasów. 

Świtezianka, reż. Julia 
Bui-Ngoc, Mai Bui-Ngoc
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NAGRODA SFP DLA AKTORKI 
Z BALLADY O JANUSZKU

Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna 
w serialu Ballada o Januszku, 
reż. Henryk Bielski

SIŁA SIÓSTR
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Witek był dziec-
k i e m  Ł o d z i . 
Zrobiliśmy ra-
zem trzy filmy. 

Zapamiętałem go jako czło-
wieka z cygarem i kamerą. 
Był twardy i hardy” – mówił 
Radosław Piwowarski, który 
przybył na uroczystość z cy-
garem. Ten symboliczny re-
kwizyt spoczął po chwili na 
odsłoniętej gwieździe operato-
ra. „Cygaro upamiętnia Witka. 
To wielka radość, że na uko-
chanej ulicy Piotrkowskiej 
odsłaniamy jego gwiazdę. Był 
wybitnym fachowcem sztuki 
filmowej. W każdym obrazie 
tworzył inne zdjęcia, wszyst-
kie komunikowały się z wi-
dzami” – dodał Filip Bajon, 
członek zarządu Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich.

Po oficjalnym odsłonięciu 
gwiazdy odbyła się dyskusja 
o wyjątkowym twórcy. W roz-
mowie poprowadzonej przez 
Krzysztofa Kwiatkowskiego 
udział wzięli: fotosistka Re-
nata Pajchel oraz reżyserzy 
Janusz Zaorski i Radosław Pi-
wowarski. Według zebranych 
gości Adamek był pracoholi-
kiem. Przywoływali anegdoty 
o jego wczesnej obecności na 
planie czy w WFDiF na Cheł-
mskiej. Radosław Piwowarski 
opowiedział historię kręcenia 
sceny nad basenem w Pocią-
gu do Hollywood. „W pewnym 
momencie kamera wpadła do 
wody. Witek rzucił się i złapał 
sprzęt. Trzymał ją jak dziecko. 
Od razu pobiegł suszyć i rato-
wać taśmę” – wspominał re-
żyser. „Witold Adamek zaraził 
się kinem w domu” – mówiła 
Renata Pajchel. – „Jego ojciec 

pracował jako kierownik pro-
dukcji. Miłość do filmu została 
odwzajemniona. Zapracował 
na swój sukces” – kontynu-
owała. „Powiem więcej. Witek 
nauczył się talentu” – dodał 
Janusz Zaorski. – „Był całko-
wicie zdyscyplinowany i nie-
zwykle pracowity”. 

W połowie lat 90. założył 
wraz z Renatą Pajchel firmę 
produkcyjną Close-Up Pro-
duction, która wyproduko-
wała – poza filmami i spek-
taklami w reżyserii Witolda 
Adamka – także filmy i seriale 
innych twórców, m.in. Jerzego 

Stuhra, Juliusza Machulskie-
go, Janusza Majewskiego czy 
Jana Jakuba Kolskiego.

Adamek był autorem zdjęć 
do ponad 170 filmów, seria-
li i spektakli Teatru Telewi-
zji. Wśród nich znajdują się 
m.in. Matka Królów, Piłkar-
ski poker, Baryton i  Jezio-
ro Bodeńskie Zaorskiego czy 
Pociąg do Holly wood, Yester-
day i Kolejność uczuć Piwo-
warskiego. „Witold Adamek 
łączył wszystkie pokolenia. 
Pracował z Andrzejem Wajdą, 
Januszem Majewskim, Jerzym 
Skolimowskim i Wiesławem 

Saniewskim. Sprawny, szybki, 
zawsze wiedział, że na planie 
ważna jest każda decyzja” – 
mówił Zaorski. Reżyser przy-
pomniał również, że pracując 
nad Piłkarskim pokerem musiał 
wyjechać do Australii. Wte-
dy poprosił Adamka o zastą-
pienie w roli reżysera na trzy 
dni. Wrócił i nie miał uwag. 
W podziękowaniu przy oka-
zji nagrody dla innego filmu 
– Jeziora Bodeńskiego – któ-
ry na MFF w Locarno w 1986 
otrzymał Grand Prix i wyróż-
nienie Jury Młodych (sztabkę 
złota), tę ostatnią przekazał 
operatorowi. 

Na zakończenie Janusz 
Zaorski wyraził nadzieję, że 
kolejne pokolenia reżyserów 
znajdą tak wspaniałych współ-
pracowników, jakim był autor 
zdjęć do Piłkarskiego pokera. 

Witold Adamek zmarł 18 lu-
tego 2017 roku w Warszawie. 
Miał 71 lat. W 2014 otrzymał 
Złoty Medal Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis. Był wie-
loletnim członkiem Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, 
w latach 2011-2016 członkiem 
Zarządu Głównego SFP.

Marcin Radomski

W Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę 
Witolda Adamka, wybitnego polskiego 
operatora filmowego, reżysera, scenarzysty 
i producenta. Gwiazda, ufundowana  
przez SFP, znajduje się przy Piotrkowskiej 70, 
w pobliżu Grand Hotelu. 

ODSŁONIĘCIE GWIAZDY WITOLDA ADAMKA

OSTATNIE CYGARO
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E Od kilku lat Camerimage zamy-
kał marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Piotr 
Całbecki. Tym razem ostatnie 

słowa należały do dyrektora festiwalu Marka 
Żydowicza: „Nie jest tajemnicą, że w tym 
roku miasto Bydgoszcz ograniczyło nam 
finansowanie (z 2,5 mln do 500 tys. złotych – 
przyp. A.K.). Nie można jeździć mercede-

rzę, że tak jak opuściliśmy Toruń i Łódź, 
tak i teraz pójdziecie za nami. Ufam, że dla 
was nie miejsce jest ważne, tylko dusza i idea 
tego festiwalu. Jest mi bardzo przykro, że 
w stulecie odzyskania niepodległości Pol-
ski, po dwudziestu pięciu latach organi-
zowania festiwalu, muszę powiedzieć, że 
nie widzę dla siebie perspektyw w Polsce. 
Organizacja festiwalu, będąc niezależnym, 
jest męczarnią, ale wierzę, że uratujecie tę 
ideę i znajdziemy właściwe miejsce, które 
będzie miejscem ostatecznym dla festiwalu 
Camerimage” – dodał Żydowicz.

Zawirowania związane z konfliktem 
pomiędzy organizatorami festiwalu a wła-
dzami Bydgoszczy oczywiście nie miały 
wpływu na poziom i atmosferę tego-
rocznego Camerimage. Złotą Żabę przy-
znano koreańskiemu filmowi The Fortress 
w reżyserii Dong-hyuk Hwanga, ze zdję-

sem za pięć procent jego wartości. Dlatego 
drodzy przyjaciele, skądkolwiek jesteście, 
po powrocie do swoich miast, rozejrzyjcie 
się, jeśli znajdziecie miejsce podobne do 
Opery Nova, mądrego prezydenta, mądre 
władze, które będą przedkładały interes 
i dobro mieszkańców i miasta nad swoje 
małe, polityczne ambicje. Proszę, zaproście 
Camerimage, my tam przyjdziemy. Wie-

ciami Ji-yong Kima. W uzasadnieniu, jury 
pod przewodnictwem scenografa Davida 
Gropmana zwracało uwagę na „oszałamia-
jące piękno, epicką skalę i nieskazitelną 
dbałość o szczegóły”. Srebrna Żaba powę-
drowała do Łukasza Żala, twórcy zdjęć do 
Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego, który 
był jedynym polskim filmem w Konkur-
sie Głównym. Jury w ocenie podkreśliło 
„treść pełną emocji przekazaną z wielką 
mocą za pomocą pięknych zdjęć”. Brązowa 
Żaba trafiła w ręce Alfonso Cuaróna, reży-
sera i autora zdjęć do czarno-białej Romy, 
interesującego portretu konfliktów rodzin-
nych i społecznej hierarchii pośród poli-
tycznego chaosu w Meksyku lat 60., gdzie 
przyglądamy się historii młodej służącej 
z indiańskiego ludu Misteków. Jury nagro-
dziło obraz za „wielkie świętowanie sztuki 
operatorskiej, oryginalność zamysłu oraz 
doskonałą przejrzystość i wykonanie”. 

W tegorocznym Konkursie Filmów Pol-
skich startowało 9 obrazów, w tym m.in. 
53 wojny Ewy Bukowskiej, Eter Krzysztofa 
Zanussiego, Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, 
Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka czy 
Kamerdyner Filipa Bajona. Nasze rodzime 
kino zawsze ocenia jury zagraniczne. Tym 
razem kapituła, pod przewodnictwem Jana 
Roelfsa, nagrodziła debiutancką Ninę Olgi 
Chajdas ze zdjęciami Tomasz Naumiuka 
(również autora zdjęć do 53 wojen), uznając 
ją za „film z duszą”. „Od początku chcieli-
śmy, aby ten obraz był o miłości, wolności 
w miłości, to jest bardzo dziwne, że w XXI 
wieku musimy ciągle o tym mówić, ale oka-
zuje się, że musimy mówić bardzo głośno 
i konkretnie. Trzymajmy się w tej Unii miło-
ści jako obywatele Europy i świata” – mówił 
na gali Naumiuk. Nina to historia małżeń-
stwa Niny i Wojtka, które poszukuje suro-
gatki. W końcu znajdują Magdę, dowiadu-
jąc się po czasie, że dziewczyna jest lesbijką. 
Stopniowo, nie bez przełamywania oporów 
i barier psychologicznych, rodzi się uczucie 
między Magdą a Niną, dzięki czemu star-
sza z partnerek odkrywa uśpione pokłady 
emocjonalności i seksualności. „To film 
stworzony z miłością” – mówiła podczas 
spotkania z widzami Olga Chajdas. – „To, 
co udało nam się stworzyć na ekranie, to 
oczywiście zasługa Tomka Naumiuka, ale 
na planie wydarzyło się też coś magicznego. 
Od początku mówiliśmy sobie o tym filmie 
w dwóch słowach, żeby był subiektywny 
i intymny, więc już cały proces technolo-
giczny był do tego dopasowany”.

Swoją nagrodę dla reżysera najlepszego 
filmu z Konkursu Głównego – ze szczegól-

nym uwzględnieniem roli zdjęć filmowych – 
przyznało Międzynarodowe Jury Krytyków 
FIPRESCI. Laur otrzymał Mike Leigh za 
Peterloo (zdj. Dick Pope). Z kolei Nagroda 
Publiczności trafiła do Faworyty Yorgosa 
Lanthimosa ze zdjęciami Robbiego Ryana.

W Konkursie Etiud Studenckich nagrodę 
10 tys. złotych dla laureata Złotej Kijanki 
przyznało jak co roku Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Odebrał ją Douwe Hen-
nink za zdjęcia do Sirene Zary Dwingera. 
Pod patronatem SFP odbywały się również 
Konkursy: Debiutów Reżyserskich (Najlep-
szy Debiut Reżyserski: Winni, zdj. Jasper J. 
Spanning, reż. Gustav Möller) oraz Debiu-
tów Operatorskich (Najlepszy Debiut Ope-
ratorski: Obey, zdj. Albert Salas, reż. Jamie 
Jones). Warto wspomnieć, że w Konkursie 
Krótkometrażowych Filmów Dokumental-

nych Złotą Żabę – Grand Prix otrzymały 
Krzyżoki Anny Gawlity ze zdjęciami Toma-
sza Wolskiego. W tym muzyczno-formalnym 
dokumencie podczas obchodów Niedzieli 
Wielkanocnej we wsi niedaleko Opola nadal 
kultywowana stara tradycja powoduje, że 
sacrum miesza się z profanum.

Nagrodę za Całokształt Twórczości tego-
rocznej edycji festiwalu otrzymał polski ope-
rator światowej sławy Witold Sobociński. 
Laur wręczył mu osobiście, specjalnie przy-
były na tę okazję, Roman Polański, z którym 
realizował wspólnie m.in. Frantica. 89-letni 
Sobociński brał również udział w spotkaniu, 
w którym wraz ze swoimi wnukami Piotrem 
Sobocińskim jr. i Michałem Sobocińskim, 
także autorami zdjęć, opowiadali o swoich 
doświadczeniach zawodowych. Niestety po 
zakończeniu festiwalu dotarła do nas bar-
dzo smutna wiadomość – Witold Sobociń-
ski zmarł 19 listopada.

Camerimage to w głównej mierze święto 
operatorów. Co roku miejsca projekcji wypeł-
nione są po brzegi. Zainteresowanie jest tak 
ogromne, że dla wielu widzów nie starcza 
miejsca. „Jak zawsze był to bardzo emocjonu-
jący tydzień” – mówiła podczas gali zakoń-
czenia Grażyna Torbicka. – „Do obejrzenia 
były 242 tytuły prezentowane w dziesięciu 
konkursach oraz w innych specjalnych prze-
glądach. Filmy oceniało 11 zespołów juror-
skich, w których zasiadało 50 twórców, co 
świadczy o tym, że Camerimage jest wciąż 
jednym z najbardziej prestiżowych i naj-
większych festiwali na świecie”.

Albert Kiciński

26. edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
EnergaCAMERIMAGE (10-17 listopada) 
przeszła do historii. A jaka będzie 
przyszłość tej imprezy?

PRZEPROWADZKA 
FESTIWALU?

Marek Żydowicz, Witold Sobociński  
i Roman Polański 

Douwe Hennink

Tomasz Naumiuk
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Z roku na rok warszawska impreza 
wzbogaca program warsztatów 
edukacyjnych, zyskuje między-
narodowy wymiar i przekonuje, 

że warto pokochać krótki metraż. Świad-
czy o tym Konkurs Główny składający się 
z 23 krótkich fabuł i animacji. Filmy zachę-
cają do zrewidowania siebie i otaczającego 
świata. Po obejrzeniu projekcji konkurso-
wych jury, pod przewodnictwem reżysera 
Janusza Zaorskiego, postanowiło przyznać 
Grand Prix amerykańskiemu obrazowi 
Wyrm w reżyserii Christophera Winterbau-
era i trzy wyróżnienia dla: Fry Day Laury 
Moss, Shadow Animals Jerry’ego Carlssona 
i Bonobo Zoel Aeschbacher. Wyrm to orygi-
nalna opowieść o świecie, w którym nasto-
latkowie noszą obroże monitorujące ich 

emocje. Ukończenie szkolnego programu 
No Child Left Alone zmienia ich status. 
Popkultura przenika się z tutaj z prawdzi-
wymi uczuciami okresu dojrzewania. Warto 
dodać, że w Konkursie Głównym znalazło 
się pięć filmów polskich: Ta koszmarna nie-
dziela Kamila Wójcika, Deer Boy Katarzyny 
Gondek, Chłopcy z motylkami Marcina Fili-
powicza, Zwykłe losy Zofii Dominiki Gna-
tek i Sweet Home Czyżewo Jakuba Radeja. 

OFFowa Akademia Filmowa po zapo-
znaniu się z obrazami nominowanymi do 
Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. 
Jana Machulskiego przyznała nagrody: za 
najlepszy film Komunii Anny Zameckiej, 
najlepszy film dokumentalny Więziom Zofii 
Kowalewskiej, a najlepszą animacją okazał 
się Gyros Dance Piotra Loc Hoang Ngoca. 

Statuetkę za całokształt działań na rzecz 
młodego kina w Polsce otrzymał Michał 
Oleszczyk, filmoznawca, krytyk filmowy 
i tłumacz. Wręczono również wyróżnie-
nia w ramach 2. edycji SCRIPT WARS – 
Mazowieckiego Konkursu Scenariuszowego. 
Główna nagroda trafiła w ręce Magdaleny 
Zarębskiej-Węgrzyn za scenariusz „Do gra-
nicy możliwości”.

W tym roku Cinemaforum zaoferowało 
bogate retrospektywy krótkich metraży 
austriackich (Vienna Short International 
Festival) i brytyjskich (London Film School) 
oraz dwa specjalne zestawy prezentujące 
najlepsze tytuły z festiwalu w Oberhausen. 
Tym ostatnim towarzyszyła dyskusja na 
temat miejsca krótkiego metrażu we współ-
czesnej kulturze filmowej. Coraz bardziej 
popularny nie tylko na świecie, ale rów-
nież w Polsce model producencki skłonił 
festiwal do podjęcia debaty w gronie mło-
dych scenarzystów i producentów. Debata 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie 
inaczej było podczas wieczornej projekcji 
z cyklu VHS Hell. 

Istotnym elementem Cinemaforum są 
wydarzenia związane z edukacją. Składają 
się one z wykładów, warsztatów międzynaro-
dowych i dyskusji panelowych poświęconych 
zagadnieniom dotyczącym międzynarodo-
wego rynku oraz analizy praktycznej i teo-
retycznej filmu. Zaproszeni goście – Nata-
lia Grzegorzek, Zofia Horszczaruk, Joanna 
Szymańska, Zofia Jaroszuk czy Anna Wró-
blewska w ramach INTERFILMLAB 2.0. – 
poruszyli tematykę koprodukcji, dystrybucji 
zagranicznej oraz reguł kwalifikacji festiwalo-
wych. Z kolei młodzież z całej Europy wzięła 
udział w cyklu działań warsztatowych zwień-
czonych realizacją krótkich form filmowych.

Intensywne, bo krótkie doświadczenia 
filmowe stały się znakiem rozpoznawczym 
Cinemaforum. Festiwal trzyma formę, a od 
tego roku udowadnia, że ma szansę stać się 
coraz bardziej znaczącym wydarzeniem na 
arenie międzynarodowej.

Marcin Radomski Pr
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Najważniejszym wydarzeniem 
festiwalu był Konkurs Filmów 
Fabularnych, w ramach któ-
rego można było zobaczyć 

najnowsze propozycje zarówno uzna-
nych rosyjskich twórców, jak i debiutan-
tów. Jury konkursu przyznało Grand Prix 
obrazowi Serce świata Natalii Mieszcza-
ninowej za „dyskretną, poruszającą opo-
wieść o naszej samotności i pragnieniu 
akceptacji”. II Nagroda trafiła do twórców 
Cara-ptaka w reżyserii Eduarda Nowi-
kowa. Obie produkcje są zrealizowane 
za pomocą skromnych środków wyrazu 
i opowiadają o życiu zwykłych, na pozór 
niczym się niewyróżniających bohate-
rów. W przypadku Serca świata jest to 
mieszkający w odludnym ośrodku szko-
leniowym weterynarz Jegor, a w obrazie 
Car-ptak para starszych ludzi żyjących 
w jakuckiej tajdze. Można powiedzieć, że 
oba te filmy mają w sobie coś ze stylistyki 
kina dokumentalnego – przyglądanie się 
z bliska bohaterom, rozwijającą się nie-
spiesznie akcję i realistyczne dialogi. Jury 
festiwalu doceniło ich ważny humani-
styczny przekaz, stawiając je ponad gło-
śnymi i nagradzanymi w Cannes i Ber-
linie tytułami, takimi jak Ajka Siergieja 
Dworcewoja czy Dowłatow Aleksieja 
Germana jr. III Nagroda powędrowała 
do dzieła Władimira Bitokowa – Głębo-
kie rzeki. W Konkursie Filmów Doku-
mentalnych pierwsza nagroda nie została 
przyznana, a druga przypadła obrazowi 
Oskar Aleksandra Smolanskiego i Jewgie-
nija Cymbała. Suptnik to jednak nie tylko 

artystyczne kino fabularne i dokumen-
talne. Festiwal przybliża widzom rów-
nież komercyjne kino rosyjskie w sekcji 
Kalejdoskop. W Rosji powstaje około 
200 filmów fabularnych rocznie i sami 
Rosjanie najchętniej wybierają się do kina 
na obrazy produkcji rodzimej (70 proc. 
biletów do kin zostaje sprzedanych 
 właśnie na tytuły rosyjskie). Trzeba przy-
znać, że mainstreamowe kino rosyjskie 
realizowane jest nowocześnie i z rozma-
chem. Przykładem może być produkcja 
Trener Daniły Kozłowskiego, opowiada-
jąca o zmaganiach trzecioligowej drużyny 
piłkarskiej Meteor w walce o coraz wyż-
szą pozycję w tabeli i w końcu o zwycię-
stwo w mistrzostwach kraju. Film przy-
ciągnął do kin aż 40 mln widzów.

Kino rosyjskie w ostatnich latach bar-
dzo się zmienia i otwiera na świat. Lawi-
nowo rośnie ilość międzynarodowych 
koprodukcji, a obrazy z Rosji są też dużo 
częściej dostępne dla europejskiego 
widza. W sputnikowej sekcji Okno na 
Europę można było zobaczyć wybrane 
koprodukcje z udziałem rosyjskich twór-
ców. Warty wyróżnienia jest Kryształ 
w reżyserii Darii Żuk, który jako pierwszy 
białoruski tytuł weźmie udział w walce 
o Oscara w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny. Dzieło to opowiada 
historię białoruskiej didżejki Wali, która 
gotowa jest zrobić wszystko, by dostać 
wizę do USA i wyrwać się z ospałego 
i smutnego Mińska lat 90. 

Jak co roku Sputnik zaproponował bar-
dzo szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży. 
Można też było oglądać filmy w sekcjach 
pobocznych, w tym roku poświęconych 
m.in. kinu kobiecemu i adaptacjom lite-
ratury. Po zakończeniu festiwalu wybrane 
tytuły wyruszą w podróż po Polsce. Do 
kwietnia 2019 roku zostaną pokazane 
m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocła-
wiu, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, 
Szczecinie, Katowicach i Łodzi.

Joanna Ronikier

Podczas 12. Festiwalu Filmów Rosyjskich 
Sputnik nad Polską (8-18 listopada) 
przekonaliśmy się, jak kino rosyjskie – 
artystyczne i komercyjne –  
się zmienia i otwiera na świat.

SPUTNIKCINEMAFORUM

Krótkie historie głęboko zapadające 
w pamięć można było obejrzeć podczas 
Cinemaforum – 17. Międzynarodowego 
Forum Krótkometrażowych Filmów 
Fabularnych (7-11 listopada). 

W KRÓTKIEJ
FORMIE

ŚWIAT Z ROSYJSKIEJ
PERSPEKTYWY

Michał Oleszczyk  
i Anna Zamecka
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ETIUDA&ANIMA

25 LAT MINĘŁO

Dyrektor artystyczny i założyciel 
Etiudy&Animy Bogusław Zmu-
dziński każdego roku sprowa-
dza do Krakowa perły krajowej 

i światowej kinematografii, ale na 25-lecie 
przyszykował prawdziwą petardę. Festiwal 
zainaugurował seans pięknie odrestauro-
wanej Żółtej łodzi podwodnej George’a Dun-
ninga. Jedna z najgłośniejszych pełnome-
trażowych animacji XX wieku rozbrzmiała 
na nowo piosenkami Beatlesów oraz wybu-
chła psychodelicznymi kształtami i barwami 
na wielkim ekranie kina Kijów.Centrum, 
porywając w podróż na ratunek Pepperlandu 
część widzów po raz pierwszy w życiu, innym 
pozwalając sobie trochę powspominać dawne 
lata. Film nie przywędrował do Krakowa 
przez przypadek. Starania o możliwość jego 
prezentacji trwały już od dawna, a cel udało 
się osiągnąć właśnie teraz, w 50-lecie pre-
miery dzieła, które jako jedno z nielicznych 
naprawdę zasłużyło sobie na miano „kul-
towego”.

Na festiwalu przecięły swoje drogi też i inne 
jubileusze, w tym 90-lecia urodzin Jana Lenicy 
oraz 50-lecia nauczania animacji w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Wraz z poka-

zami filmów Jana Němeca, Jana Špáty i Miloša 
Šmídmajera przypomniana została Praska 
Wiosna. Natomiast ćwierćwiecze samej Etiu-
dy&Animy uczczono m.in. wyborem filmów 
oraz wystawą szkiców „Artysty 25-lecia Festi-
walu” – Jana Švankmajera.

Tak znaczących postaci przewinęło się przez 
festiwalowe ekrany i korytarze znacznie wię-
cej – Walerian Borowczyk, Leszek Gałysz, 
Ryszard Kapuściński przemówili bądź to swo-
imi dziełami, bądź jako bohaterowie filmów 
o nich. Mistrzowskie wykłady – „Autopor-
trety twórców animacji” – poprowadzili: Paul 
Driessen, Űlo Pikkov i Steven Woloshen. 
Ewa Braun odebrała – jako pierwsza kobieta 
w historii wyróżnienia – Specjalnego Zło-
tego Dinozaura dla wybitnego twórcy filmo-
wego i zasłużonego pedagoga. Członkowie 
Sekcji Filmu Animowanego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich – pod wodzą Jerzego 
Kuci – toczyli dyskusję na temat stanu pol-
skiej animacji i wyzwań, którym Sekcja musi 
jak najszybciej stawić czoła. Jednym z nich 
jest większa integracja środowiska, także pod 
względem pokoleniowym. A to do młodych 
przede wszystkim należała tegoroczna Etiu-
da&Anima.

To przecież z myślą o nich, adeptach sztuki 
filmowej, ich pierwszych zawodowych kro-
kach, przed laty festiwal powstał i dla nich 
ciągle jest organizowany. Żeby mogli uczyć 
się od starszych, a jednocześnie – w trzech 
konkursach: etiud studenckich (Etiuda) oraz 
międzynarodowej (Anima) i polskiej ani-
macji (Anima.pl) – pokazywać swoje prace, 
konfrontować je z publicznością i twórcami 
z innych krajów. Te młode twarze widać 
było na spotkaniach Q&A, na widowni. 
Zgłaszali się na zamknięte warsztaty. Nie-
którzy również na towarzyszącą festiwalowi 
konferencję „Animacja, fabuła, dokument – 
o synergii połączeń” zastanawiającą się nad 
współczesnymi ścieżkami animacji, wykra-
czającymi dalece poza dotychczasowe defi-
nicje. Młodzi królowali, a jakżeby inaczej, 
w trakcie gali zamknięcia, mówiąc różnymi 
językami i pokazując diametralnie różne 
filmy, które jednak połączyły dwie rzeczy: 
pasja i marzenia. O wielkiej filmowej przy-
godzie. Oby im się udało i oby Etiuda&A-
nima przez kolejne dekady otwierała przed 
nimi drzwi do dalszej kariery.

Dagmara Romanowska

Gdy Kraków pogrąża się w listopadowej 
szarudze, najlepszym lekarstwem  
na chandrę i senność jest Etiuda&Anima. 
W jubileuszowym roku festiwal dał 
widzom zastrzyk kolorów i energii. 

Bogusław Zmu dziński 
i Ewa Braun
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Nastręcza to pewnych kłopo-
tów jurorom, bo trudno aż tak 
różnorodne formy dokumen-
talne wzajemnie porównać, 

wszak reportaż koncentruje się głównie 
na treści, zaś w filmowym dokumencie 
jest najczęściej miejsce na cyzelowanie 
formy. Pośpiesznie realizowane reportaże 
telewizyjne – pomimo że w starciu z fil-
mami dokumentalnymi stoją na straco-
nej pozycji – jednak cennie uzupełniają 
ofertę programową kieleckiego festiwalu, 
podnosząc jego emocjonalną temperaturę, 
właśnie dzięki błyskawicznemu reagowa-
niu na gorące tematy. Ta różnorodność 

form dokumentalnych, którą od ćwierć 
wieku konsekwentnie lansuje Krzysztof 
Miklaszewski, pomysłodawca i dyrektor 
artystyczny Festiwalu Form Dokumental-
nych NURT, zapewnia imprezie niezwykłą 
atrakcyjność, a publiczności różnorodność 
percepcyjnych doznań. Wszak reportaż 
koncentruje się nade wszystko na jednost-
kowych historiach, wywołując głównie 
emocje, a dokument – bardziej uniwersalny 
i ponadczasowy – refleksję nad „wszyst-
kim, co najważniejsze”.

Na tegorocznej, 24. edycji festiwalu, 
która odbyła się w dniach 19-23 listopada, 
odczucia festiwalowego jury, które praco-

wało pod kierunkiem Marii Malatyńskiej, 
oraz kieleckiej publiczności były całko-
wicie zgodne. Nagroda Główna – Wyda-
rzenie NURT-u oraz Nagroda Publicz-
ności trafiły do Petro Aleksowskiego za 
Przerwaną misję, przejmującą opowieść 
o dwóch żołnierzach boleśnie doświadczo-
nych podczas „pokojowej” misji w Afgani-
stanie. „Za stworzenie głębokiego studium 
traumatycznych konsekwencji wojny” – 
brzmiało uzasadnienie jednogłośnie przy-
jętego jurorskiego werdyktu. 

Film uhonorowany drugą nagrodą – 
Srebrnym NURT-em – jest zdecydowa-
nie inny. Inspiracją do nakręcenia przez 
Michała Wiraszkę Powracającej fali stał się 
głośny dokument Piotra Łazarkiewicza Fala 
(1986), poświęcony jarocińskiemu Festi-
walowi Muzyków Rockowych. Po ponad 
trzydziestu latach Wiraszko, notabene na 
co dzień lider rockowego zespołu Muchy 
i dyrektor artystyczny Jarocina, powró-
cił do bohaterów Fali i skonfrontował ich 
niegdysiejsze konstatacje z dzisiejszymi 
poglądami. Niektórzy, jak lider Wilków, 
niemal dosłownie powtórzyli słowa sprzed 
lat, inni – jak lider Izraela – nieco je roz-
szerzyli, jeszcze inni – jak lider Piersi, dziś 
prominentny polityk – przedstawili poglądy 
stojące w zdecydowanej kontrze do tych 
sprzed lat. „Rock jako znak przemian świa-
domości społecznej” – tak skomentowało 
Powracającą falę festiwalowe jury.

Trzecia nagroda – Brązowy NURT – 
trafiła dla Konrada Szołajskiego, autora 
Dobrej zmiany, najbardziej dyskutowanego 
obrazu kieleckiej imprezy. Ten doświad-
czony filmowiec uczynił bohaterami swej 
opowieści dwie kobiety stojące po dwóch 
stronach wojny polsko-polskiej, stara-
jąc się obiektywnie, cierpliwym okiem 
dokumentalnej kamery, ukazać nasz 
polityczny spór. „Obudźcie się!” – tymi 
słowami kończy się Dobra zmiana. I ten 
okrzyk – nawiązujący do chocholego tańca 
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – 
skierowany jest do jednych i drugich. Na 
razie na film Szołajskiego krzywią się obie 
zwaśnione strony, ale to ważny głos. Tylko 
„przebudzenie” może doprowadzić do 
przełamania dwóch wzburzonych fal. 

Jerzy Armata

Kielecki NURT to impreza 
niekonwencjonalna ze względu  
na pojemną formułę programową, 
w której z filmowymi dokumentami 
sąsiadują reportaże telewizyjne  
czy nawet dokumentalne klipy. 

Marcin Różycki 
i Petro Aleksowski 

NURT

PRZEŁAMUJĄC FALE
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NOWY SĄCZ

Najwyższym laurem – Zło-
tym Sędziwojem festi-
walowe jury pod wodzą 
Kingi Dębskiej uhonoro-

wało Wakacje Filipa Bojarskiego – 
bezpretensjonalną, utrzymaną 
w słodko-gorzkiej poetyce, śląską 
etiudę studenta łódzkiej Szkoły Fil-
mowej o nauczycielce, która wpraw-
dzie nie wyjeżdża na wakacje, ale 
w dniu zakończenia roku szkol-
nego wyciąga swego stłamszonego 
przez życie męża na spontaniczną 
wycieczkę rowerową nad pobli-
ską rzekę. „Za świeżość spojrzenia 
i radość życia” – brzmi uzasadnienie 
jury. Ten film to także aktorski kon-
cert Moniki Kwiatkowskiej (Aktorski 
Sędziwój), Bogusława Suszki i Pawła 
Deląga.

Dzięki „buddyjskiemu uśmiechowi 
bohatera” – jak podkreśliła Kinga 
Dębska – Srebrny Sędziwój trafił do 
Damiana Kocura, autora Nic nowego 
pod słońcem, równie słodko-gorzkiej 
opowieści o inspirowanej internetem 
randce pewnego wrażliwego chłopaka 
i pewnej wrażliwej dziewczyny… Ten 
film przed Nowym Sączem został już 
obsypany festiwalowymi trofeami, m.in. 
w Białymstoku, Gdyni, Jeleniej Górze, Kato-
wicach, Koninie, Krakowie, Poznaniu, a także 
w Gura Humorului i Rijece. Podobnie jak 
następna etiuda Kocura – ekscentryczne 
1410, nagrodzone w Krakowie i Nowogar-
dzie. Ten młody reżyser bardzo szybko zdo-
łał sobie wypracować własny, natychmiast 
rozpoznawalny charakter filmowego pisma.

Statuetką Brązowego Sędziwoja jury 
obdarowało Jakuba Radeja, autora filmu 

ODROBINA OPTYMIZMU 
NIE ZASZKODZI

Sweet Home Czyżewo, tym razem za… 
„słodko-gorzkie spojrzenie na Polskę”. 
Te 24 godziny z życia młodego chłopaka, 
który wraca z saksów do rodzinnej miej-
scowości, by zacząć wreszcie życie na 
własny rachunek – tym bardziej, że ma 
materialne środki na jego pokrycie – jawią 
się jako ciemniejący tunel, który jednak 
u wylotu rozświetla iskierka nadziei. 

I jeszcze jedna przygnębiająca, a jed-
nak w ogólnym rozrachunku optymi-

styczna opowieść – Bogdan i Róża 
Mileny Dutkowskiej, z praw-
dziwymi kreacjami aktorskimi 
Jerzego Rogalskiego i Marii Ciu-
nelis, którzy wcielili się w tytu-
łowych bohaterów – w Nowym 
Sączu nagrodzona Foto Sędziwo-
jem za zdjęcia, których autorem 
jest Igor Połaniewicz. Muzycz-
nego Sędziwoja otrzymała z kolei 
Maria Holka za kompozycję do 
Trzech znanych P. Karoliny Ford, 
a specjalne wyróżnienie trafiło 
do Jana Gruszki za slapstickowe 
Syzyfy. Publiczność swoim Sędzi-
wojem obdarowała Patrycjusza 
Kostyszyna za korespondującą ze 
słynnym Przesłuchaniem Ryszarda 
Bugajskiego – równie wstrząsającą 
opowieść Tamtej nocy, zaś Nagroda 
Specjalna dyrektora artystycznego 
nowosądeckiego festiwalu, Roberta 
Glińskiego, powędrowała do Grupy 
Filmowej Filmovies z Ornonto-
wic za ekranizację opowiadania 
Edgara Allana Poego „Serce oskar-
życielem”.

„Przyjeżdżają młodzi i starsi. 
Dojrzali i niedojrzali. Pokazują 

swoje filmy. I co najważniejsze, dyskutują 
o nich. Te rozmowy są fascynujące. Potem 
wracają do siebie i robią następne filmy. 
Jakie? Narzuca się odpowiedź, że lep-
sze, ważne, prawdziwe” – podsumowuje 
Robert Gliński. W tym roku na nowosą-
deckim festiwalu panowała słodko-gorzka 
tonacja. Może w przyszłych latach z tej 
iskierki nadziei rozgorzeje płomień… 

Jerzy Armata

Dużo pozytywnej energii nagromadziło się w konkursie  
3. Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz  
(16-17 listopada). Nie tylko w treści prezentowanych 
filmów, ale także w ich formie. 
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W salach Muzeum Kine-
matografii i Art Inkuba-
torze w Fabryce Sztuki 
wyświetlono 96 filmów. Do 

udziału w konkursie nadesłano rekordową 
ilość 100 tytułów. Po selekcji zaprezen-
towano w sumie 37 obrazów, w tym 23 
dokumenty i 14 reportaży, zróżnicowa-
nych tematycznie i formalnie, pokazu-
jących świat i Polskę; ludzi z ich proble-
mami, lękami, w codziennej walce z losem. 
W ramach pokazów specjalnych przypo-
mniano dokumentalną twórczość Grzego-
rza Królikiewicza i Kazimierza Karabasza 
oraz filmy wyróżnione nagrodą Cierpli-
wego Oka w latach poprzednich. Oddano 
również hołd Korze. Wyświetlono najcie-
kawsze nowe produkcje dokumentalne. 
Zorganizowano premiery książek: „Ele-
mentarz Wytwórni Filmów Oświatowych”, 
„Sławomir Grünberg. Człowiek z kamerą” 
oraz kilkadziesiąt spotkań autorskich. Siłą 
tego festiwalu jest udział twórców i możli-
wość rozmowy o obejrzanych produkcjach. 
Publiczność spotkała się z niemal wszyst-
kimi realizatorami filmów konkursowych, 
m.in. z Marią Zmarz-Koczanowicz, Kon-
radem Szołajskim, Danielem Banaczkiem, 
Alicją Albrecht, Lidią Dudą, Martą Prus.

Po raz pierwszy w historii festiwalu powo-
łano dwa odrębne zespoły jurorskie do 
oceny filmów dokumentalnych i repor-
taży. Pierwsza komisja w składzie: Tomasz 
Majewski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, 

Michał Oleszczyk, Piotr Mikucki i Paweł 
Wysoczański – Grand Prix Nagrodę Mia-
sta Łodzi i statuetkę Białej Kobry przy-
znała Desert Coffee. Ten średniometrażowy 
debiut Mikaela Lypinskiego o kalifornij-
skim miasteczku Slab City został uznany 
za „dociekliwy i pozbawiony sentymentali-
zmu portret alternatywnej ludzkiej wspól-
noty, w której celowe ograniczenie potrzeb 
konsumpcyjnych każe zapytać o nasz wła-
sny stosunek do współczesnego świata”. 

Nagrodę Cierpliwego Oka im. Kazimie-
rza Karabasza wręczono Grzegorzowi Brzo-

zowskiemu za film Obcy na mojej kanapie – 
podbijającą festiwale, przejmującą opowieść 
o samotności i spotkaniach ludzi z róż-
nych stron świata. Nagrodę im. Aleksandra 
Kamińskiego za przezwyciężanie zagro-
żeń zdobył Rafał Łysak, realizator osobi-
stego obrazu Miłość bezwarunkowa. Twórca 
skierował kamerę na siebie i swoją babcię, 
która musi się zmierzyć z jego homoseksu-
alizmem. Z kolei Nagrodę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich otrzymała Magdalena 
Imielska za Miłość i puste słowa. Doceniono 
w niej kunsztowną analizę relacji pomię-
dzy wieloletnimi małżonkami postawio-
nymi wobec choroby. Wyróżniono także 
filmy: Notatki z życia. Edward Żebrowski 
Marii Zmarz-Koczanowicz, Wieś pływa-
jących krów Katarzyny Trzaski i Krzyżoki 
Anny Gawlity.

Jury konkursu reportaży telewizyj-
nych w składzie: Beata Hyży-Czołpińska, 
Agnieszka Obszańska i Zbigniew Wichłacz 
przyznało Nagrodę dla Najlepszego Repor-
tażu Annie Barańskiej-Całek za Osaczoną 
we własnym domu. Marek Sygacz, realiza-
tor obrazu Afrin. Zdradził nas świat otrzy-
mał nagrodę dla reportażu od Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nagroda 
rzeczowa trafiła do Sylwii Nekcarz za film 
Wiara... nadzieja... miłość...

Człowiek w Zagrożeniu pozostaje festi-
walem wyjątkowym, nie tylko ze względu 
na koncentrację na dokumencie, ale przede 
wszystkim dzięki szczególnej wrażliwości 
na ludzką krzywdę i słabości, a także przez 
pokazywanie inności i oswajanie obcości.

Anna Michalska

CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU

Projekcje filmowe, spotkania autorskie, 
warsztaty. Podczas 28. Festiwalu Mediów 
Człowiek w Zagrożeniu (20-24 listopada) 
Łódź żyła kinem dokumentalnym. 

DOKUMENTY 
MOCNIEJSZE 
NIŻ FABUŁA

Mikael Lypinski
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Hasłem przewodnim była odwaga 
rozumiana jako przejaw indy-
widualnej wolności. Program 
festiwalu skonstruowano tak, 

aby uwydatnić tę kwestię. Nawiązaniem 
był także plakat imprezy, wykorzystujący 
słynny kadr z Amatora Krzysztofa Kie-
ślowskiego z Jerzym Stuhrem kierującym 
na siebie kamerę. Spotkanie z aktorem, 
tegorocznym ambasadorem FKE, odbyło 
się w Szkole Filmowej w Łodzi. To było 
jedno z wielu wydarzeń poświęconych 
polskiemu kinu. W Alei Gwiazd odsło-
nięto gwiazdę Witolda Adamka, jednego 
z najwybitniejszych polskich operatorów 
filmowych. Fundatorem gwiazdy było Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich. 

Wielkim powodzeniem festiwalowej 
publiczności cieszyła się wystawa foto-
grafii Janusza Gajosa. Imprezę otworzyły 
i zamknęły seanse najnowszych polskich 
tytułów: Ułaskawienia Jana Jakuba Kol-
skiego i Fugi Agnieszki Smoczyńskiej. 
Świetnie przyjęto obrazy młodych twór-
ców: Wilkołaka Adriana Panka, Jeszcze 
dzień życia Damiana Nenowa i Raúla de la 
Fuente oraz Graniczne cięcie Igora Chojny. 
Z dużym zainteresowaniem wyczekiwano 
na seans polsko-amerykańskiej kopro-
dukcji Kto napisze naszą historię Roberty 
Grossman. Fabularyzowany dokument 
o słynnym, odnalezionym po latach pod-
ziemnym Archiwum Getta Warszawskiego, 
wywołał wśród widzów duże emocje.

Ponadto zaprezentowano kinematografię 
fińską, pokazano ciekawe filmy ze świata. 
Zorganizowano koncert wybitnego wir-
tuoza, Nigela Kennedy’ego, oraz spotka-
nie z twórcami Ajki. Świętowano jubile-
usz 30-lecia premiery kultowego Cinema 
Paradiso, w którym uczestniczył odtwórca 
głównej roli – Salvo „Totò” Cascio.

W konkursie polskim walczyło 11 
tytułów, a w konkursie europejskim 10. 
Na czele dwóch składów jurorskich stali 
reżyserzy: Jan Jakub Kolski i Łukasz 
Barczyk. Kryształową Łódkę dla naj-
lepszego obrazu w Konkursie Europej-
skich Debiutów i Filmów Drugich przy-
znano duńskiemu thrillerowi Winni 
Gustava Möllera. Wyróżnienie otrzymała 
duńsko-szwedzka koprodukcja Granica 
w reżyserii Aliego Abbasiego. Kryszta-
łowe Jabłko w Konkursie Polskich Debiu-
tów i Filmów Drugich zdobył dokument 
Over the Limit w reżyserii Marty Prus. 
Wyróżniono także obraz Call Me Tony 
w reżyserii Klaudiusza Chrostowskiego. 
Po raz pierwszy w ramach Cinergii została 

ODWAGA KINA 
EUROPEJSKIEGO

CINERGIA

W ramach 23. Forum Kina Europejskiego 
Cinergia w Łodzi (23 listopada  
– 1 grudnia) pokazano niemal 90 filmów, 
zorganizowano spotkania autorskie 
i liczne wydarzenia specjalne. 

wręczona nagroda dla najlepszego ope-
ratora debiutującego w pełnym metrażu. 
Uhonorowano nią Adama Suzina, autora 
zdjęć do filmu Over the Limit. Podczas gali 
przyznano także Złote Glany, wyróżnie-
nie Cinergii dla twórców niezależnych, 
bezkompromisowych, idących własną 
ścieżką. Statuetki trafiły do aktora Piotra 
Fronczewskiego, autora muzyki filmowej 
Mikołaja Trzaski oraz montażysty Jaro-
sława Kamińskiego. Laureatem Kamer-
Tonu – nagrody dla najlepszej polskiej pio-
senki filmowej został utwór Korteza „Stare 
drzewa” z Kamerdynera Filipa Bajona. 

Z kolei nagrodę specjalną dla najlepszej 
aktorki otrzymała Gabriela Muskała za 
role w Fudze oraz obrazie Marka Koter-
skiego – 7 uczuć.

Pokazywanie filmów z przeszłości 
i oddanie hołdu mistrzom na równi 
z prezentacją najnowszych produkcji 
było wielką siłą tegorocznej edycji Ciner-
gii. Bogactwo programu, złożoność pre-
zentowanych tematów, wachlarz form – 
wszystko to dowodzi, że kino Starego 
Kontynentu wciąż pozostaje żywe. 

Anna Michalska

Gabriela Muskała

Interdyscyplinarna
platforma
wymiany wiedzy,
s ieci  kontaktów
i dobrych praktyk
w sektorze kreatywnym

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji Kultury.

II edycja
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W aktorstwie 
ważne jest,  
aby znać rozmiar 
swojego buta

Gdy rozmawiałem z twoją agentką i chciałem 
umówić się na wywiad, powiedziała, że nie 
byłoby takiej szansy, gdybyś nad czymś pra-
cował, ale szczęśliwie właśnie skończyłeś. 

Wyobraziłem sobie aktora, który chwilę po skończe-
niu zdjęć musi mieć jeszcze czas, by wyjść z roli, bo 
tak mocno w nią wszedł.
Naprawdę powiedziała coś w tym stylu? Nie wierzę. To musi 
być jakaś twoja nadinterpretacja, ale prawdą jest, że gdy pra-
cuję, po prostu odpuszczam sobie cały świat zewnętrzny, czyli 
np. wywiady. To pożera wolny czas i energię, a poza tym jest 
niezwykle dekoncentrujące. To, że nie rozmawiam wtedy 
z mediami, nie jest kwestią szczególnie głębokiego zanurzenia 
w roli, tylko przyjętej przeze mnie zasady, że jak pracujemy, to 
pracujemy i nie ma wtedy innych zadań, które opierają się np. 
na promocji.

Jest taki dowcip środowiskowy o Danielu Day-Lewisie, 
którego mi trochę przypominasz pod względem różno-
rodności ról. W nim też wraz z każdym filmem widzę 
zupełnie innego człowieka. Leci to tak: pewna kobieta 
była w ciąży i urodziła dziecko. Wychowała je, a dopiero 

potem okazało się, że to nie było dziecko, tylko Day- 
-Lewis przygotowujący się do roli dziecka. Tomasz Kot 
pracuje w ten sposób?
(śmiech) Nie, absolutnie nie. Zadziwiające w odbiorze 
aktorstwa jest to „umagicznianie” i mitologizowanie, cza-
sami naprawdę grubo ponad potrzebę. Rozumiem, że być 
może są tacy, którym takie lekkie wariactwo i zanurzenie 
są potrzebne, i muszą przez jakiś czas czuć się całkowicie 
kimś innym, aby dać z siebie na ekranie w ich mniemaniu 
wszystko. Ja tymczasem jedynie staram się nie popełniać błę-
dów, gdy wcielam się np. w przedstawiciela jakiegoś konkret-
nego zawodu. Jeśli tak jak w przypadku Zimnej wojny jest 
to muzyk, wirtuoz, pianista, to muszę zgłębić ten temat, ale 
bez izolowania się od rodziny po to, aby żyć przez jakiś czas 
niczym ta fikcyjna postać. Chcę po prostu poznać niuanse 
tego zawodu, nauczyć się kilku czynności, żeby wyglądało to 
autentycznie na ekranie i nie ośmieszyć się w oczach specja-
listów. Zresztą w przypadku wcielania się w wirtuoza nie jest 
fizycznie możliwe, abym się nim stał, bo to dziedzina sztuki 
biorąca w zamian za jej opanowanie lata ciężkiej pracy, więc 
robię to, na czym opiera się mój zawód – udaję najlepiej, jak 
potrafię.

rozmawia Jakub Koisz
Z Tomaszem Kotem

Tomasz Kot w filmie Bogowie, 
reż. Łukasz Palkowski
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Wczoraj, przygotowując się do rozmowy, przypomnia-
łem sobie, kiedy widziałem cię pierwszy raz na ekranie. 
Zabrałem przyjaciółkę na Skazanego na bluesa. Pamię-
tam, w jakich superlatywach oceniała tę rolę. Wyobrazi-
łem sobie, jakby to było „stracić cię z radaru” od tam-
tego czasu, a przebudzić się po Zimnej wojnie. Dotyka cię 
czasami surrealizm tego wszystkiego? To, ile rzeczy się 
zdarzyło?
Nie, nie myślę o tym. Jestem jedną z tych osób, które niesz-
czególnie lubią zajmować się przeszłością w celu analizowa-
nia drogi, którą się przebyło, bo to do niczego nie prowadzi. 
To chyba Krystian Lupa kiedyś powiedział, że nagrody są jak 
torty – trzeba je jak najszybciej zjeść. Nie można ich wiecz-
nie trzymać na półce, bo się zepsują i zaśmierdzą. Zrozumia-
łem to tak, że trzeba zostawiać te zaszczyty za sobą, konsumo-
wać je, ale tak, żeby cię nie zemdliły. A potem iść do przodu. 
Pal licho z nagrodami, ale te słowa odnoszą się do tych wszel-
kich sytuacji, w których coś wyszło, przyniosło bardzo wiele 
satysfakcji, a potem próbuje się wyciągnąć wnioski, że skoro 
udało się kiedyś, to uda się również teraz. Odpowiednią drogą 
u aktora jest „kierunek: do przodu” i zostawienie za sobą tego, 
co już było. Oczywiście myśli się czasami o tym, co zaskaku-
jąco dobrze wyszło, a co niekoniecznie, wyciąga z tego jakieś 
wnioski, ale nie można się w tym kisić. Otrzeźwiające jest 
posiadanie rosnących dzieci, bo wtedy widzisz wyraźnie, że 
życie również ma tylko jeden kierunek – właśnie przed siebie.

Jest to jednak droga pokazująca twój ogromny rozwój, 
a mimo to... nie masz żadnej chęci mitologizowania prze-
szłości? Coś, co brzmiałoby lepiej w notce biograficznej.
Zupełnie nie. Ostatnio robiliśmy ciekawy film w świetnym skła-
dzie, czyli (Nie) znajomych, w którym siedzi przy jednym stole 
bardzo solidna ekipa aktorska: Ostaszewska, Simlat, Żuraw-
ski... Siedem osób z własnym warsztatem aktorskim zebrało się 
w jednym miejscu, a w czasie spontanicznych dyskusji poru-
szane były różne tematy, m.in. hejtu w sieci. Jaka była konkluzja 
tych rozmów? Ano taka, że absolutnie każde wydarzenie z prze-
szłości przeniosło nas do tego punktu, w którym sobie siedzimy 
i rozmawiamy w takim zacnym składzie. Nie było innej, alter-
natywnej drogi, żeby doświadczyć cudowności takiej sytuacji. 
W czasie dyskusji, w ramach pocieszenia się nawzajem, wymie-
nialiśmy różne projekty, w których braliśmy udział, niekoniecz-
nie te, z których jesteśmy dumni. Coraz jaśniejsze stawało się 
dla nas, że uczenie się dzięki temu, co wyszło albo niekoniecz-
nie poszło tak, jak chcieliśmy, jest naturalną drogą aktorską. Co 
do tej surrealnej drogi od Skazanego na bluesa do Zimnej wojny, 
najbardziej dotykają mnie zmiany związane z funkcjonowa-
niem mediów. Gdy czytam w prasie i na portalach plotkarskich 
o moich zarobkach, padają tam absurdalne sumy, niemające 
przełożenia w polskiej rzeczywistości. Albo gdy moja agentka 
jest w szpitalu, a media plotą bzdury o tym, że szukam agenta 
za granicą – jest to nie tylko niefachowe, nieweryfikowalne, ale 
także niesmaczne. Dlatego patrzę z dużą rezerwą na artykuły, 
które podsumowują moją karierę aktorską, bo też wielokrotnie 
bywają ciągiem nonsensów oraz błędnych wniosków. Mnóstwo 
sytuacji i wyborów to była najczystsza improwizacja. Nie ma nic 
takiego jak „Wielki poradnik właściwej drogi autorstwa Toma-
sza Kota”, który mogę sobie przewertować w każdym momen-

cie, kiedy będę chciał odtworzyć właściwy lub niewłaściwy 
wybór z mojej przeszłości. To tak nie działa. Życie to nieustanna 
improwizacja, a w aktorstwie objawia się najmocniej.

Zimna wojna jest nominowana w pięciu kategoriach do 
Europejskiej Nagrody Filmowej, w tym ty masz nomi-
nację za pierwszoplanową rolę męską. To wielkie rzeczy. 
Nie przerastają cię?
Tak, obawy są, szczególnie, gdy dzieją się rzeczy nowe i przeło-
mowe. Nie mam punktu odniesienia, ale wiem, że to zupełnie 
naturalne, także moje obawy. Ta świadomość trzyma mnie przy 
ziemi, bo wiadomo, że ten piękny zawód skrywa też pokusy. 
W tym całym aktorstwie ważne jest, aby znać rozmiar swojego 
buta, aby było wiadomo, na czym się stoi i jak w tym chodzić, 
żeby nie przewrócić się, nie przyzwyczaić za bardzo...

Próbuję wyobrazić sobie Cannes z twojej perspektywy, 
chłopaka pochodzącego z Legnicy. Oklaski. Miłe słowa. 
Obejmująca cię Cate Blanchett.

Robię to, na czym 
opiera się mój zawód 
– udaję najlepiej,  
jak potrafię

Tomasz Kot w filmie Hans 
Kloss. Stawka większa niż 
śmierć, reż. Patryk Vega

Tomasz Kot i Joanna Kulig  
w filmie Zimna wojna,  
reż. Paweł Pawlikowski

Tomasz Kot w filmie Bikini Blue,  
reż. Jarosław MarszewskiFo
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towa, a kilka metrów dalej już jej nie było. W przypadku 
Bikini Blue wiedziałem, że całe miasto i wszystko, co mnie ota-
cza, gra wraz ze mną daną epokę. Było to bardzo komfortowe. 
Z perspektywy aktora oglądanie więc takiego Braveheart to 
nieustanny zachwyt, bo zastanawiasz się nad pragmatycznymi 
elementami takiej produkcji, jak np. rozwiązaniami cateringo-
wymi i bezpieczeństwem.

Mogłeś zauważyć również te różnice niedawno, będąc na 
planie serialu BBC World on Fire, w którym grasz obok 
Zofii Wichłacz i Helen Hunt?
Owszem. To była tego typu przygoda. Samo przebywanie na 
tym planie było niepowtarzalną okazją, żeby zobaczyć, jak to 
wygląda. Niewiele jeszcze mogę mówić o tej produkcji, ale 
to właśnie jedno z tego typu doświadczeń, gdzie dana epoka 
odwzorowana jest na planie z dużą dokładnością i rozma-
chem, a aktor zaczyna rozumieć, że powinien to być standard, 
jeśli ktoś bierze się za film historyczny.

Te dwa pytania mogą wydać ci się nieco oderwane od 
reszty, ale czy wciąż bawi cię brytyjski humor? Wspomi-
nałeś kiedyś, że kształtował go u ciebie Monty Python. 
I czy wolisz koty czy może psy?
Jeśli chodzi o poczucie humoru to już się przestraszyłem, że 
wspomnisz o Barei. Kiedyś powiedziałem, że lubię jego kome-
die, a potem na kilka lat zrobiono ze mnie największego fana 
jego komedii i dziennikarze ciągle o to wypytywali. A satyra 
brytyjska wciąż mnie bawi, zresztą rzadko się zdarza, żeby 

To wszystko nagle spadło na całą naszą ekipę, ale nie czułem 
przytłoczenia. Cudowne jest, kiedy na festiwalu, gdzie gości 
tyle osób o różnym poczuciu smaku i preferencjach, wszy-
scy są w podobny sposób poruszeni filmem. Tak, od tego 
momentu, zaczyna się wchodzić w nieco inną rzeczywistość. 
Gdy pisywano o mnie wcześniej notki biograficzne, „prze-
chodziło” sporo nieścisłości i nie było to tak ważne dla innych 
jak teraz. Okazywało się, że nie mam pojęcia, w ilu filmach 
zagrałem, bo czy wliczać w to drobne, gościnne role? A teraz 
okazuje się, że trzeba to wszystko podsumować. Gdy popro-
szono mnie przed Cannes o kilka słów do jednej z notek bio-
graficznych i wizytówki, zaproponowałem żartobliwe zdanie 
„lubi grywać zarówno w filmach kolorowych, jak i czarno-
-białych”. Paweł Pawlikowski z producentką Ewą Puszczyńską 
lepiej poruszali się w tej rzeczywistości, choćby dlatego, że byli 
na rozdaniu Oscarów i na wielu innych tego typu imprezach. 
Pytaliśmy ich więc z Asią o niuanse takich sytuacji, z czym 
to się je, jak to wygląda? To fascynujące, że ta rzeczywistość 
festiwalowa również składa się z warstw – od jednej bramy lub 
barierki do drugiej. Są osoby mające wstęp do jednej strefy, 
kiedy inni próbują się tam dostać różnymi kanałami, jak np. 
odkupując za spore pieniądze identyfikatory. Inna jest per-
spektywa dziennikarza, aktora, specjalnego gościa, a jeszcze 
inna ekipy nagradzanego filmu. Pod tym względem jest to 
zaskakujące poczucie „przekroczenia”. 

Mam znajomych dziennikarzy, którzy wynajmowali pole 
namiotowe i przez cały pobyt w Cannes żywili się parów-
kami. Wszystko dla premier filmowych.
Widzisz, ja do Cannes jechałem bez przeświadczenia, że coś 
tam zwojuję, ale żeby zobaczyć, moim zdaniem najważniejszy 
z perspektywy aktora, festiwal filmowy na świecie. Przekona-
łem się, jakie to wszystko duże, ale nie miałem wrażenia, że 
wszystko się właśnie w tym momencie zmieniło.

Widziałem w jednym z wywiadów, że omawiając swój 
gust filmowy, mówiłeś o Braveheart Gibsona czy fil-
mach ze Stallonem. Chciałbyś grywać w takich wielkich, 
zachodnich produkcjach?
To chyba marzenie każdego aktora, żeby doświadczyć wiel-
kiego kina gatunkowego, sprawdzić, jak „oni” to robią. Jesz-
cze kilka lat temu, gdy polski aktor brał do ręki scenariusz 
i czytał, że kulminacja ma miejsce np. podczas pogoni cię-
żarówek, wybuchów i kraks, to zastanawiał się przy lekturze, 
w jaki sposób na planie zostanie to zmienione, bo jasne było, 
że to się nie rozegra w tak widowiskowy sposób z powodów 
budżetowych. Interesujące jest obserwowanie procesu twór-
czego, w którym widowiskowość jest realizowana bez zahamo-
wań, z ogromną ilością statystów i dekoracji. Po raz pierwszy 
poczułem, że pracujemy w ten sposób na planie Bikini Blue, 
bo zrealizowano tam nieskrępowaną ograniczeniami wizję. Na 
potrzeby filmu wynajęto muzealne miasto z lat 50., więc nie 
było problemu z kończącymi się kadrami i scenografią, co jest 
powszechne w przypadku filmów kostiumowych. Niezależnie 
od tego, jak to finalnie wyszło, grając w Hansie Klossie. Stawce 
większej niż śmierć czy Bogach, scenografia, a więc i kadr, 
zaczynały się w jednym miejscu, a kończył trzy kroki w lewo. 
Aktor ustawiał się na planie, w którym jest druga wojna świa-

Droga od 
Skazanego 
na bluesa do 
Zimnej wojny 
pokazała mi, 
jak bardzo 
w tym czasie 
zmieniły się 
media

Tomasz Kot i Joanna Kulig  
w filmie Zimna wojna,  
reż. Paweł Pawlikowski

Tomasz Kot w filmie Disco 
Polo, reż. Maciej Bochniak
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skoncentrowani na drugim człowieku, a nie na swoim tele-
fonie, wychodzą z tego po prostu bardzo dobre produkcje. 
Praca z reżyserem, który od początku do końca tworzył świat 
na własnych warunkach, a dodatkowo potrafił go wyjaśnić 
aktorom, to ogromne szczęście. Nazwałem nawet Pawła Paw-
likowskiego w kontekście tego, co robiliśmy z Zimną wojną, 
jedynym właścicielem tamtego świata. I to cały czas trwa, ta 
dyskusja wokół filmu. Dlaczego? Bo ten świat Pawła został 
świetnie opowiedziany.

Zresztą to uniwersalna, szekspirowska historia, trochę 
podobna do „Stu lat samotności” Marqueza. Nauka bole-
snej historii poprzez doświadczenie granicznej i inten-
sywnej miłości, dobry wybór.
I chyba stąd bierze się fakt, że co chwilę słyszałem, jak ludzie 
licytowali się na to, ile razy odwiedzili dla Zimnej wojny kino. 
I chociaż to przeżycie piękne i bolesne jednocześnie, to często 
ktoś mówił, że chciał mimo wszystko przeżyć to dwa albo trzy 
razy. Coś cudownego, bo to przecież gorzka opowieść, a jed-
nak działa na widzów.

Podobnie jak chemia między tobą a Joanną Kulig. Dużo 
w tych rolach iskier, namiętności, a obsesję twojej postaci 
łatwo się kupuje. Może stąd ten szał odbiorczy? To nie 
było wasze pierwsze spotkanie, grała przecież już twoją 
żonę w Disco Polo. Było więc na czym budować jeszcze 
głębsze postacie...
Po Disco Polo już wiedziałem, że Aśka jest bardzo zdolną, pra-
cowitą aktorką, perfekcjonistką, która nie wykręca się w cza-
sie pracy, nie męczy kolejnymi dublami i przebywanie z nią 
na planie to prawdziwa przyjemność. Na pewno wspólne 
doświadczenie pomaga zbudować szybciej porozumienie na 
ekranie, ale ludzie przecież nieustannie się zmieniają, więc nie 
jest to robione według jakiegoś z góry przyjętego klucza, bo 
można się na nim przejechać. Uważam, że w tej kwestii należy 
zawierzyć reżyserowi i to on najlepiej wie, z kim chce praco-
wać, jak widzi daną parę na ekranie, a szczęśliwie dla Asi i dla 
mnie Paweł chciał ten film zrobić właśnie z nami. Aktor nie 
powinien zabierać się za jakiś materiał, a potem mówić, że 
czegoś nie czuje. Czekaj, chwileczkę... To przecież nie jest film 
o tobie, tylko o kimś innym, a ty jako aktor masz się jedynie 
w tego kogoś wcielić.

u kogoś po czterdziestce nagle nastąpiła całkowita zmiana 
poczucia humoru. To, co mnie rozpalało do tej pory, rozpala 
wciąż. A koty czy psy? Wolę psa, kotów nie mam...

Wyjaśnię, do czego zmierzam. Pytałem o te wielkie 
zachodnie produkcje, o brytyjskie kino, bo ciekawi mnie, 
czy nie miałbyś oporów przed głaskaniem białego kota 
w skórzanej rękawiczce niczym szalony naukowiec. 
Moim zdaniem byłbyś ciekawym łotrem w filmie o Jame-
sie Bondzie...
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakim byłbym 
przeciwnikiem Bonda, bo tego nie wiem, zresztą nikt tego nie 
wiedział, nawet kiedy pojawił się ten pomysł na świeczniku. 
Wiesz, że nawet nie jestem szczególnie fanem serii? Lubię te 
opowieści i znam ludzi, którzy znają wszystkie odcinki na 
pamięć, ale ja tego nie potrafię, ciężko mi więc odnieść się do 
któregoś z poprzednich jego przeciwników. Z drugiej strony, 
cały czas doświadczamy zmian również w postaci głównego 
bohatera. Daniel Craig to inny agent 007 niż ten, w którego 
wcielał się Pierce Brosnan albo Roger Moore.

Christopher Waltz wcielił się w postać Blofelda, która była 
wcześniej znana, odgrywana przez innych aktorów. Wiesz, 
na kogo byś mi pasował? Na Scaramangę. Grał go Christo-
pher Lee w Człowieku ze złotym pistoletem. Wysoki, cał-
kiem pogodny jak na łotra, nie wydaje się złowieszczy.
Czemu nie? Jeśli miałem albo miałbym kiedykolwiek wcielić 
się w przeciwnika Bonda, to liczy się robota i po prostu trzeba 
byłoby się tym zająć. Jest to związane z tym, o czym mówi-
łem wcześniej – oczywiście, że jako aktor chciałbym zobaczyć, 
jak gra się w takiej produkcji oraz co z tego wyniknie, bo to 
wielka sprawa. To przedziwna sytuacja, kiedy po kilku nie-
zobowiązujących rozmowach nagle okazało się, że naprawdę 
jestem typowany do roli w kolejnej produkcji o Bondzie, reży-
serowanej tym razem przez Danny’ego Boyle’a. I wtedy zrobiło 
się dziwnie – musiałem ubrać się w smoking, uśmiechać się 
do zdjęć, potem nagrywane były scenki, w których pokazywa-
łem własną interpretację dwóch poprzednich czarnych cha-
rakterów z serii, czyli Javiera Bardema i Christophera Waltza. 
Usiadłem więc, oglądałem te filmy jakby pierwszy raz, nawet 
jeśli je wcześniej znałem, bo tym razem musiałem być uważ-
niejszy, wyłuskać z nich coś ciekawego dla kolejnego aktora. 
Już nie patrzyłem na tych mężczyzn wyłącznie jak na cieka-
wostki ekranowe, tylko obserwowałem dokładnie, próbując 
stworzyć własną wersję tych ról, bo przecież nie chodziło tylko 
o to, żebym je powielał. Okazało się więc, że zaczynam funk-
cjonować w tych trybikach, że coś się dzieje naprawdę i muszę 
wykonać w związku z tym jakąś pracę.

To była również dobra szkoła mediów, zgadza się? Co 
można powiedzieć, a czego nie można? Producenci 
takich produkcji są na to bardzo wyczuleni.
Szaleństwo zaczęło się po tym, jak ogłoszono, że coś jest ze mną 
na rzeczy, a przedziwnie zbiegło się to z premierą Zimnej wojny. 
Dzwoniono z gazet, brytyjskich tabloidów, portali interneto-
wych i oczywiście pytano o fabułę kolejnego Bonda, jakbym 
cokolwiek o tym wiedział. Nie miałem zamiaru się w tej spra-
wie odzywać. Przyszedł festiwal w Gdyni, dziennikarze pró-

bowali coś ze mnie wycisnąć, a ja widziałem ludzi komentu-
jących w telewizji to, że Danny Boyle chciał mnie do swojego 
filmu, ale nie wyszło. Mało tego – być może został odsunięty od 
reżyserii z mojego powodu. Trochę to wszystko dziwne, szcze-
gólnie szybkość, z jaką wysnuto różne wnioski. Mnie w tym 
czasie to wszystko bawiło, bo omawiano ten temat w telewizji 
bardzo gruntownie, kiedy ja sam nie byłem w stanie powie-
dzieć o tej sprawie więcej niż trzech zdań. Pod tym względem, 
owszem, ostatnie pół roku to dla mnie nowa szkoła funkcjo-
nowania w środowisku jako aktor. Trzy lata temu czułem się 
jak debiutant, bo musiałem zagrać po angielsku w Bikini Blue, 
a teraz czuję się nim ponownie, właśnie z powodu radzenia 
sobie ze starymi sprawami w nowych szatach.

Zimna wojna przyniosła ze sobą nie tylko świetne, 
zauważone na świecie kreacje, ale też pokazała dwoje 
Polaków bardzo intymnie rozszarpywanych przez komu-
nizm. Dotychczas ten temat był pokazywany z perspek-

tywy zachodniej, wynikał z naszej kinematografii epoki 
PRL-u, albo rysowano go w filmach historycznych.
Ten odbiór był zaskakujący już w czasie dni promocyjnych 
w Cannes, a pierwszym był tzw. dzień francuski, w czasie któ-
rego film zobaczyli lokalni krytycy i dziennikarze. Dzień po 
projekcji słyszałem zdania typu „trochę inaczej od dzisiaj będę 
patrzył na twój kraj”. Gdy pyta mnie ktoś, co sądzę o tym, że 
za granicą dzięki Zimnej wojnie patrzy się inaczej na lata 50. 
i 60. w Polsce, a być może nie jest to pełny obraz, odpowiadam 
przekornie, że mało wiem o Mołdawii. Na tyle mało, że gdy-
bym zobaczył wzruszający, emocjonujący film o tym kraju, na 
pewno wiedziałbym o nim o wiele więcej niż przed obejrze-
niem, choćby na poziomie żywionych uczuć i chęci dalszego 
zgłębienia tematu. Coś w powietrzu dookoła tematu komu-
nizmu w Polsce się ożywiło, właściwe pytania zaczęły być 
zadawane. Jest jeszcze jedna dla mnie wartość udziału w tym 
projekcie, bo podobnie jak przy robieniu Bogów już wiem, że 
gdy widzisz, jak wszyscy dookoła dają z siebie wszystko, są 

Nie ma jednej 
recepty. Życie 
to nieustanna 
improwizacja, 
a w aktorstwie 
objawia się 
najmocniej Tomasz Kot w filmie Bogowie, 

reż. Łukasz Palkowski

Lianne Harvey i Tomasz Kot  
w filmie Bikini Blue,  
reż. Jarosław Marszewski
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Czym są seriale jakościowe, zwane również 
premium? Kto decyduje o ich wartości? 
Dlaczego tak długo czekaliśmy na własne? 

Rafał Christ

Zajmując się serialami jakościo-
wymi, badacz musi się wykazać 
nie lada elastycznością i ostroż-
nością. Definicja telewizji jako-

ściowej jest bowiem płynna. Zawiera się 
w niej nieustanny rozwój, wytyczanie no-
wych ścieżek, stanie w opozycji do trady-
cyjnych modeli programów. W prostych 
słowach chodzi o wyzbycie się komplek-
sów niższości względem kinematografii. 
Granice między kinem a telewizją stają się 
coraz mniej widoczne, ponieważ ogląda-
jąc kolejną produkcję odcinkową Netflixa 
czy HBO, mamy do czynienia z filmem, 
którego akcja rozciągnięta jest w czasie 
na kilka(naście) epizodów.

KRÓTKA HISTORIA 
TELEWIZJI 
JAKOŚCIOWEJ
Nie znaczy to, że telewizja jakościowa jest 
pojęciem nowym. Jej korzeni można do-
szukiwać się już w latach 50. ubiegłego 
wieku. To wtedy mianem quality dramas 
definiowano elitarne transmisje na żywo 
sztuk telewizyjnych. Ich prestiż i jakość 
wynikały z wykorzystywania typowych 
dla medium telewizyjnego możliwości, 
czyli nadawania w czasie rzeczywistym 
oraz ścisłego związku z dziedziną sztuki 
wyższej – teatru. 

Przełomowe w historii telewizji jakościo-
wej okazały się również seriale produko-
wane przez MTM Productions od lat 70. 
XX wieku. To im zawdzięczamy formułę, 
wedle której poszczególne sezony nie są 
zbiorem zamkniętych epizodów, a w ko-
lejnych odcinkach rozwija się wprowa-

dzone wcześniej wątki. Drugim ważnym 
elementem stanowiącym o jakości tych 
tytułów jest swoboda, jaką otrzymywa-
li scenarzyści. Takie podejście pozwoliło 
na przeprowadzenie rewolucji w gatunku 
i przełożyło się nie tylko na wyższe słupki 
oglądalności, ale również uznanie krytyków. 
Jak zaznacza Bolesław Racięski w artykule 
„W poprzednim sezonie… Krótka historia 
amerykańskiego serialu telewizyjnego”: 
„od 1971 do 1991 połowa nagród Emmy 
za komedię i serial dramatyczny trafiła do 
MTM i jej wychowanków”, a w 1984 roku 
pojawiła się książka „MTM: Quality Te-
levision” pod redakcją Jane Feuer, Paula 
Kerra i Tise Vahimagi.

Nie można zapomnieć o jeszcze jed-
nej produkcji, która wpłynęła na kształt 
współczesnych seriali jakościowych. Mowa 
oczywiście o Twin Peaks (1990-1991). Na 
początku lat 90. uwielbiany zarówno przez 
krytyków, jak i publiczność David Lynch 
sprawił, że widzowie na całym świecie za-
dawali sobie pytanie: „Kto zabił Laurę Pal-
mer?”. Mieliśmy w tym wypadku do czy-
nienia z mocno zaznaczonym autorskim 
wymiarem dzieła, bo uciekający w swojej 
twórczości od linearnych fabuł reżyser 
zabierał nas w surrealistyczną podróż do 
małego amerykańskiego miasteczka, two-
rząc przedziwną mieszankę serialu detek-
tywistycznego z operą mydlaną. 

Twin Peaks był wyjątkowo odważną jak 
na tamte czasy produkcją, jednakże eks-
peryment udał się tylko w pewnym stop-
niu. Zrewolucjonizował serialową formułę 
i zaktywizował wielu fanów do wspólnego 
poszukiwania odpowiedzi na trawiące ich 

SERIALOWO 
PRZEŁOMOWY 
ROK 2018

Dagmara Bąk i Leszek Lichota w serialu 
Wataha, odc. 2, reż. Michał Gazda

Stanisława Celińska w serialu 
Bez tajemnic, sezon III, odc. 2, 
reż. Agnieszka Glińska 
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pytania. Wzniósł telewizyjny gatunek do 
rangi sztuki. Był jednak zbyt ambitny dla 
wielu widzów, którzy w czasie drugiego 
sezonu zaczęli rezygnować z oglądania. 
Na chwilę przestraszono się tak ekscen-
trycznych projektów. Liczba jakościowych 
seriali zmalała, ale dla twórców otworzyła 
się furtka do coraz śmielszego odchodze-
nia od znanych schematów.

CZYM NIE JEST 
TELEWIZJA 
JAKOŚCIOWA?
Krótkie streszczenie historii telewizji ja-
kościowej miało na celu pokazać, że jej 
obecny kształt był wynikiem naturalnej 
ewolucji. Udowodnić, że twórcy od dekad 
zmierzali ku zmianie paradygmatu me-

dium, uciekając od tradycyjnych modeli 
opowiadania. Coraz śmielej odchodzono 
od formuły skierowanych do gospodyń 
domowych telenowel czy oper mydlanych, 
w których liczne wątki kontynuowane by-
ły w taki sposób, aby widzowie rozumieli 
fabułę nawet po opuszczeniu kilku odcin-
ków. Opowieści w serialach jakościowych 
są misternie skonstruowane i przemyśla-
ne, zmuszając publiczność do uważnego 
śledzenia każdego epizodu.

Tym samym telewizja jakościowa to 
„nietelewizja”, na co zwraca uwagę cho-
ciażby dawne hasło reklamowe HBO „To 
nie telewizja. To HBO” („It’s not TV. It’s 
HBO”). Właśnie dzięki tej stacji kablowej, 
a dokładniej za sprawą wyprodukowanej 
przez nią Rodziny Soprano (1999-2007) 

doszło do wykształcenia się popularnej 
dzisiaj formuły seriali, które badacze na-
zywają neoserialami lub serialami nowej 
generacji. Włodarze firmy, chcąc przycią-
gnąć widzów, dawali twórcom swobodę 
artystyczną i podkreślali autorskość pre-
zentowanych dzieł. W efekcie konwencje 
były rozbijane od środka, na ekranie co-
raz częściej gościli ambiwalentni moralnie 
bohaterowie, a fabuły stawały się bardziej 
zniuansowane.

Z racji z wpisanej w nią opozycji wzglę-
dem zwyczajnej telewizji, która również 
zmienia się zgodnie z duchem czasów, nie 
można stworzyć spójnej i jednoznacznej de-
finicji telewizji jakościowej. Wśród badaczy 
tematu nie ma nawet zgodności w kwestii, 
czy musi być ona dobra. Według niektórych 

istnieją złe przykłady telewizji jakościowej 
i dobre przykłady telewizji niejakościowej. 
Z drugiej strony wszyscy, niezależnie od 
rozumienia pojęcia, jako wzory wskazu-
ją te same tytuły. Dlatego na pytanie, jak 
rozpoznać serial jakościowy, najłatwiej 
odpowiedzieć tak, jak na początku arty-
kułu „HBO – wzorzec współczesnej tele-
wizji jakościowej” zrobiła to Małgorzata 
Pawłowska, powołując się na wypowiedź 
Davida Bianculliego, krytyka od dekad pi-
szącego o telewizji. Telewizję jakościową 
rozpoznamy, gdy tylko na nią spojrzymy.

Z racji swej elitarności (co nie wyklucza 
masowości) telewizja jakościowa kierowa-
na jest do widza wyrafinowanego i wyro-
bionego, wymagającego od danych tytu-
łów nieco więcej niż od standardowych 

produkcji proponowanych w codziennej 
ramówce. Seriale jakościowe cechują ar-
tystyczne ambicje. Oferują nie tylko eska-
pizm, lecz zmuszają również do aktywne-
go i zaangażowanego śledzenia fabuły oraz 
podziwiania strony formalnej. 

A TO POLSKA WŁAŚNIE...
W historii polskiej telewizji, jeszcze 
w pierwszej dekadzie XXI wieku, nie było 
materiałów do analizy zjawiska jakościowo-
ści. W 2011 roku we wstępie do monografii 
„Zmierzch telewizji? Przemiany medium” 
pod redakcją Tomasza Bielaka, Mirosława 
Filiciaka i Grzegorza Ptaka możemy prze-
czytać, że w naszym kraju przymiarką do 
odejścia od stereotypowego postrzegania 
seriali była Ekipa z 2007 roku.

Teoretycznie można by zarzucić redakto-
rom „Zmierzchu telewizji?” pominięcie pro-
dukcji TVP pokroju Pitbulla (2005-2008), 
Oficera (2004-2005) czy Gliny (2004 i 2008), 
które przecież spełniają wiele warunków 
wyznaczających jakościowość seriali. Bo-
haterowie są ambiwalentni moralnie, a po-
dejmowane tematy kontrowersyjne. Dodat-
kowo za kamerą stanęli znani publiczności 
twórcy, czyli traktowany jako obiecujący 
reżyser Patryk Vega czy Władysław Pasi-
kowski. Weźmy jednak pod uwagę, że po-
mimo świeżości, nie można ich uznać za 
kompletną nowość w naszej telewizji. Nie 
stały bowiem w opozycji do znanych nam 
już konwencji.

Bielak, Filiciak i Ptak nie popełniają więc 
błędu, za przykład telewizji jakościowej, 
uznając jedynie Ekipę. Ambitny 14-od-
cinkowy projekt pod przewodnictwem 
Agnieszki Holland był w Polsce całko-
witym novum. Szeroko zakrojona akcja 
promocyjna oraz wysoka, gwarantowana 
nazwiskami twórców i aktorów jakość, nie 
przełożyły się jednak na wyniki oglądalno-
ści. Początkowo to political fiction śledzi-
ły ponad 2 mln widzów, ale finał obejrzał 
niecały milion. Być może polska publicz-
ność nie była jeszcze gotowa na tego typu 
serial, o czym świadczy o wiele większa 
popularność telenowel TVP w tamtym 
okresie. Wówczas, przykładowo, odcinki 
M jak miłość (2000 – do dzisiaj) śledziło 
średnio ponad 8 mln widzów.

JAKOŚCIOWI WIDZOWIE
Przy takim podejściu serial jakościowy oka-
zuje się wypadkową przyzwyczajeń i roz-
woju widzów. Język telewizji, tak jak i fil-
mu, zmieniał się na przestrzeni lat i stawał 
coraz bardziej rozbudowany, odpowiednio 
do możliwości percepcyjnych publiczno-
ści. Brak przykładów polskiej telewizji ja-
kościowej wynika z niewystarczającej licz-
by nią zainteresowanych. Z tego względu 
próba przełożenia jej formuły na rodzi-
my grunt, wpłynęła na rozwój medium 
w naszym kraju, podobnie jak Twin Peaks 
w Stanach Zjednoczonych.

Przypadek Ekipy udowadnia, że mieli-
śmy do czynienia z przeciwieństwem samo-
spełniającej się obietnicy. Nie oglądaliśmy 
polskich seriali jakościowych nie z powo-
du braku możliwości ich stworzenia, ale 
z powodu przyzwyczajeń telewidzów. Ze 
względu na „komercyjną porażkę” projek-
tu Agnieszki Holland, jeszcze przez kilka 
lat nikt w naszym kraju nie zdecydował 
się na sięgnięcie po tak ambitną formułę. 

TEMAT NUMERU

Telewizja jakościowa kierowa na jest  
do widowni wyrobionej i wyrafinowanej

Cezary Łukaszewicz i Michał Żurawski  
w serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku, 
reż. Maciej Pieprzyca

Magdalena Boczarska  
w serialu Pod powierzchnią,   
odc. 3, reż. Borys Lankosz

Andrzej Konopka, Wojciech Żołądkowicz, Grzegorz 
Damięcki, Filip Pławiak i Sylwia Juszczak w serialu 
Nielegalni, reż. Leszek Dawid/Jan P. Matuszyński
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Powszechniejszy dostęp do internetu 
(a co za tym idzie – rozwój piractwa) oraz 
kanałów premium i coraz większa oferta 
telewizyjna przyczyniły się do obycia pol-
skich widzów z serialami jakościowymi. 
Mniej lub bardziej legalny dostęp do am-
bitnych zagranicznych produkcji telewizyj-
nych przygotował grunt pod wprowadze-
nie formuły na rodzimy rynek. Podobnie 
jak w przypadku Stanów Zjednoczonych 
w awangardzie stanęło HBO.

SKROMNE POCZĄTKI
W 2011 roku polscy widzowie otrzymali 
szansę, aby obejrzeć rodzimą wersję izra-
elskiego BeTipul (2005-2008), czyli Bez 
tajemnic (2011-2013). Serial charaktery-
zował się zawiłą konstrukcją fabularną, 
odzwierciedlającą rytm pracy psychote-
rapeutów. Widzowie śledzili losy bohate-
rów, jacy trafiali na kozetkę, i protagonisty, 
który z pewnością niedługo sam będzie 
potrzebował podobnej pomocy. W ten 
sposób jednocześnie byli oswajani z se-
sjami terapeutycznymi, które w naszym 
kraju nie były zbyt popularne. Mieliśmy 
więc do czynienia z dwupoziomową trans-
gresją. Twórcy przełamywali społeczne 
tabu, a do tego poprzez formę zmuszali 
do uważnego oglądania kolejnych odcin-
ków. Za kamerą stanęli cenieni reżyserzy 
(m.in. Jacek Borcuch, Agnieszka Holland), 
co przełożyło się na artystyczną jakość. 
Produkcja została ciepło przyjęta przez 
krytykę i publiczność oraz doczekała się 
dwóch kolejnych sezonów.

Po zakończeniu trzeciego sezonu Bez ta-
jemnic stacja nie pozwoliła widzom długo 
czekać na kolejną jakościową polską pro-
dukcję. Już rok później pojawiła się Wa-
taha (2014 i 2017), a po niej Pakt (2015-
-2016). Nową, opłacalną jakość u konku-
rencji, zauważył Canal+, co doprowadziło 
do powstania Belfra (2016-2017). Jednakże 
za pierwsze, nieudane, „przymiarki” stacji 
do wprowadzenia polskich seriali jako-
ściowych należy uznać Krew z krwi i Misję 
Afganistan (oba z 2012 roku). 

CHCEMY WIĘCEJ
W 2016 również TVP wyprodukowała se-
rial aspirujący do miana jakościowego. Za 
sterami Artystów stanęli dramaturg Paweł 
Demirski oraz reżyserka teatralna Moni-
ka Strzępka. Wodze leżały więc w rękach 
osób niepowiązanych z telewizją ani na-
wet z filmem. W tym 8-odcinkowym pro-
jekcie wyraźnie zaznaczono jego teatralne 
korzenie, nie tylko ze względu na nazwiska 

twórców czy aktorów, ale również samą fa-
bułę. Skierowany był więc przede wszyst-
kim do „elitarnej” widowni, która będzie 
w stanie rozpoznać wszystkie nawiązania 
do teatru. Jednakże jako produkcja tele-
wizyjna cierpi ze względu na nadmierną 
teatralność wykonania. Możliwości me-
dium nie zostały w pełni wykorzystane.

Prócz kanałów premium żaden inny 
nadawca (wyłączając Polsat i Ekipę) nie do-
czekał się jeszcze pełnowartościowego serialu 
jakościowego. Sama jakość w naszej telewizji 
nieustannie wzrasta i z tego powodu może się 
to wkrótce zmienić. Przeglądając ramówkę, 
chociażby TVN, łatwo zauważyć, że programy 
paradokumentalne, czy ogólnie produkcje 
o niskich walorach artystycznych, kontrowa-
ne są bardziej ambitnymi produkcjami (Pod 
powierzchnią, Pułapka – oba z 2018 roku), 
które charakteryzują się małą liczbą odcin-

ków i znanymi z kina nazwiskami w obsa-
dzie i wśród twórców.

Wcześniejsze „przymiarki”, podejmowa-
ne próby i popełniane błędy w końcu przy-
niosły pożądany efekt. O ile do 2017 pol-
skie seriale jakościowe dało się policzyć 
na palcach jednej ręki, patrząc na rodzime 
produkcje z ostatnich 12 miesięcy, można 
mówić o dokonanej rewolucji jakościowej 
w polskiej telewizji. Widać było zaciętą 
walkę o widza, która przecież ciągle trwa. 
W stawce pojawili się nowi potężni gracze, 
co przełożyło się na coraz wyższą i upra-
gnioną jakość produkowanych tytułów.

JAKOŚCIOWY BOOM 
2018 ROKU
Już w marcu na Canal+ pojawił się Kruk. 
Szepty słychać po zmroku, za który odpo-
wiadał Maciej Pieprzyca. Odcinki stylo-

wego, onirycznego thrillera zgromadziły 
przed telewizorem mniejszą liczbę widzów 
niż drugi sezon Belfra emitowany jesienią 
poprzedniego roku, ale jak podaje portal 
Wirtualnemedia.pl, w grupach 4+ i 16-49 
oglądalność serialu była wyższa od śred-
nich długookresowych wyników kanału. 

Na kolejną jakościową produkcję Canal+, 
wyczekiwaną przez fanów prozy Vincen-
ta S. Severskiego, trzeba było czekać do 
sezonu jesiennego. Pod koniec paździer-
nika zadebiutowali Nielegalni – pełen dy-
namicznej akcji serial, w którym gatunek 
szpiegowski przefiltrowany został przez ar-
tystyczną wrażliwość Leszka Dawida i Jana 
P. Matuszyńskiego. Na ekranie natomiast 
pojawili się aktorzy i aktorki bardziej ko-
jarzeni z kinem niż z telewizją. Premiera 
pierwszego odcinka nastąpiła niecały ty-
dzień przed debiutem Ślepnąc od świateł 
w konkurencyjnej stacji. 

Jeśli spojrzeć na medialny szum, to 
właśnie zapowiedziana już w 2016 roku  
adaptacja powieści Jakuba Żulczyka była 
najbardziej wyczekiwaną premierą roku. 
Wszystkie odcinki wyreżyserował Krzysz-
tof Skonieczny, a HBO często podkreśla-
ło autorskość tego projektu. Sami twórcy 
w wywiadach nieraz wspominali o dużej 
swobodzie artystycznej danej im przez 
stację. Ryzyko porażki było bardzo wyso-
kie. Weźmy choćby pod uwagę, że główną 
rolę powierzono debiutującemu Kamilowi 
Nożyńskiemu, który stanął obok doświad-
czonych aktorów. Jednakże takie podejście 
przełożyło się na efekt wręcz przewyższa-
jący oczekiwania widzów. Podkreślali to 

recenzenci, zwracając jednocześnie uwagę 
na stronę wizualną.

Nietelewizyjność projektu widoczna jest 
już na pierwszy rzut oka. Prócz „kinowe-
go wykonania” podkreślona została jesz-
cze jednym odważnym zabiegiem. Stacja 
zdecydowała się udostępnić użytkownikom 
platformy HBO GO wszystkie odcinki od 
razu w dniu premiery. Subskrybenci pła-
cący za usługę otrzymali więc coś więcej 
niż szeregowi telewidzowie. Tym samym 
można powiedzieć, że polskie seriale ja-
kościowe dorosły do powszechnego, świa-
towego modelu odbioru.

POSTĘP VS. REGRES
Do tej pory mieliśmy do czynienia z se-
rialami emitowanymi w stereotypowym 
modelu telewizyjnym. Liczba obejrzanych 
odcinków naraz zależała od nadawcy. Oczy-
wiście po emisji poszczególne epizody udo-
stępniane były w usługach VOD, jednakże 
w dużym stopniu odbiorców wciąż ogra-
niczała ramówka. Nie wykorzystywano 
możliwości nowych mediów, na których 
opiera się idea platform streamingowych 
pokroju Netflixa. Swoim zabiegiem HBO 
pokazało, że pragnie konkurować z ame-
rykańskim gigantem na naszym rynku, 
oferując unikalne treści.

Niestety w ich ślady nie poszedł, jak 
mogłoby się wydawać, największy u nas 
konkurent Netflixa – Showmax. Premie-
rę Rojsta poprzedzono szeroką i ciekawą 
akcją promocyjną. Wzorem HBO nadaw-
ca podkreślał autorski wymiar dzieła Jana 
Holoubka oraz udział znanych z wielkie-

go ekranu aktorów. Twórcy wykreowali 
mroczny, oniryczny świat PRL-owskiej 
prowincji i opowiadali pełną niuansów 
historię. Kinowy wymiar serialu został 
jednak zubożony, kiedy zdecydowano się 
na emitowanie jednego odcinka tygodnio-
wo zamiast udostępnienia użytkownikom 
wszystkich pięciu naraz.

W taki sam sposób emitowane były po-
przednie produkcje Showmaxa. Jednakże 
ze względu na to, że stanowiły rozwinię-
cie wątków tak popularnych kinowych fil-
mów Patryka Vegi (Botoks i Kobiety mafii), 
nie było w nich „elitarności” i kierowano 
je do mniej wyrobionego widza niż Rojst. 
Nadawca nie wykorzystał więc możliwo-
ści medium. Liczenie na przyzwyczajenie 
użytkowników do ramówki telewizyjnej 
okazuje się podejściem zadziwiająco zacho-
wawczym. Przecież od wejścia platformy na 
nasz rynek w 2017 roku otrzymywaliśmy 
informacje, że jej włodarze chcą niestan-
dardowo walczyć o widza, skupiając się na 
autorskich treściach (krótkie metraże zna-
nych reżyserów).

POLACY KOCHAJĄ 
BINDŻOWAĆ
We wstępie do pierwszego numeru „Zeszy-
tów Prasoznawczych” z 2016 roku Małgo-
rzata Lisowska-Magdziarz przywołuje wy-

powiedzi internautów z sieciowej dyskusji, 
jaka rozgorzała po opublikowaniu wyni-
ków badań nad „nietelewidzami”. Może-
my w nich przeczytać m.in., że „(...) pod-
porządkowanie sobie życia pod ramówkę 
jest śmieszne w XXI wieku”. 

Serial 
premium 
ma ambicje 
artystyczne  
i zmusza  
do uważnego 
odbioru

Maciej Stuhr w serialu Belfer, 
reż. Łukasz Palkowski

Marcin Dorociński w serialu 
Pakt, odc. 6, reż. Marek Lechki
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Listopadowa premiera pierwszego 
oryginalnego polskiego serialu Net-
flixa, 1983, była bez wątpienia wyda-
rzeniem bezprecedensowym – ni-

gdy wcześniej nasi filmowcy nie dotarli tak 
szybko do tylu widzów z całego globu – lecz 
służyła również za swoiste podsumowanie 
zdecydowanie nietypowego mijającego se-
zonu. Zaledwie miesiąc wcześniej doszło 
do starcia trzech potentatów rodzimej se-
rialowej rozrywki – w Nielegalnych Canal+ 
zaprosił widzów do amoralnego świata mię-
dzynarodowych intryg szpiegowskich, w Pod 
powierzchnią TVN odszedł częściowo od 
sprawdzonych rozwiązań i przedstawił emo-
cjonalnie niejednoznaczną historię obycza-
jową skonstruowaną wedle panujących na 
świecie trendów, a w Ślepnąc od świateł HBO 
zanurzyło publiczność w poetycko mrocz-
nej Warszawie rodem z egzystencjalnego 
koszmaru. W niespełna tydzień odbyły się 
trzy głośne, szeroko dyskutowane premie-
ry, które wraz z osadzonym w alternatywnej 
rzeczywistości serialem Netflixa przełamały 
trwającą od lat w polskim serialu domina-

cję kryminalnej zbrodni, szpitalnych dyle-
matów moralnych i opowieści z życia pięk-
nych i bogatych.

PISANIE NA EKRANIE
Wraz z ewolucją postrzegania możliwości 
serialu zaszła zmiana w myśleniu na temat 
procesu pisania scenariuszy kilku czy kilku-
nastu odcinków opowiadających jedną hi-
storię. Choć lepszym stwierdzeniem będzie, 
że w Polsce dopiero się ona dokonuje, gdyż 
popularne w amerykańskiej czy brytyjskiej 
telewizji writers’ roomy nie zadomowiły się 
jeszcze nad Wisłą na stałe. Nie można za-
przeczyć, że istnieją, działają i odnoszą suk-
cesy, lecz jest ich zdecydowanie zbyt mało, 
by wytyczać kierunek branży. To, w dużym 
skrócie, grupowa forma pracy nad tekstem, 
gdzie jedna osoba – tzw. showrunner, funk-
cja łącząca zadania producenta wykonaw-
czego, kreatywnego scenarzysty i menedżera 
sprawującego pieczę nad każdą fazą projek-
tu – kontroluje pracę zespołu scenarzystów, 
wyznaczając im zadania pisarskie na bazie 
znajomości ich mocnych i słabych stron. Na 
Zachodzie powstające, z dyskusji nad każdym 
aspektem odcinka, twórcza energia i plura-
lizm perspektyw są często cenione bardziej 
od reżyserskich umiejętności. W Polsce wciąż 
pokutuje myślenie kategoriami filmowymi, 
gdzie scenarzysta jest przeważnie jedynym 
autorem, wspomaganym co najwyżej przez 
anonimowych script doctorów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że rok 
2018 może już niedługo kojarzyć się nie tyl-
ko z hucznymi obchodami stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, lecz także 
z nowym początkiem dla rodzimego seria-
lu. Trwająca na Zachodzie od lat „złota era 
serialu” wciąż rozpala wyobraźnię świato-
wej publiczności, zapewniając filmowcom 
niespotykaną dotąd na obszarze produkcji 
audiowizualnych kreatywną wolność w opo-
wiadaniu frapujących, skomplikowanych 
emocjonalnie historii, burzących kulturowe, 
społeczne i światopoglądowe mury. Przykła-
dem nowego tytułu, po którym należy wie-
le sobie w tym kontekście obiecywać, jest 
Zasada przyjemności, zapowiadająca się na 
kryminalną opowieść z akcentami rozłożo-
nymi pomiędzy trzy europejskie miasta: War-
szawę, Odessę i Pragę. Katalizatorem akcji 
będą ponownie zbrodnie – motyw szalenie 
popularny wśród współczesnych widzów – 
ale jeśli wierzyć zapowiedziom, znacznie 
ważniejsze od międzynarodowego śledztwa 
będzie spotkanie różnych kultur i sposobów 
myślenia, które jednym bohaterom przyspo-
rzą cierpienia, a innych otworzą na świat.

Podobnie ma być w nowych tytułach w ra-
mówce TVP, która chciałaby zaznaczyć swą 
obecność na obszarze serialu premium. I ma 
na to szanse, jeśli tylko za szumnymi zapo-
wiedziami staną wreszcie ambicja i jakość, 
a nie koniunkturalny pociąg do tego, co wy-
daje się być akurat na czasie. Dość napisać, iż 
realizowane z myślą o świętowaniu polskiej 
niepodległości Ziuk. Młody Piłsudski (histo-
ria rozpisana na kilka dekad życia przyszłego 
Marszałka) czy Stulecie Winnych (opowieść 
o kilku pokoleniach tytułowej rodziny na tle 
XX wieku) mają łączyć polską historię z uni-
wersalnym wydźwiękiem. Zupełnie inną pro-
pozycją będzie czarna komedia kryminalna 
Mały zgon, w której mazurska swojskość ma 
zostać skonfrontowana z wielkimi pieniędz-
mi i sługusami międzynarodowego kartelu. 
Czekamy oczywiście również na realizowa-
nego dla Netflixa Wiedźmina, którego pol-
skość i słowiańskość zostaną najprawdopo-
dobniej mocno ograniczone na rzecz wpi-
sania się w język zrozumiały dla światowej 
widowni, jednakże udział Platige Image daje 
nadzieję na choć częściowe zachowanie kon-
tekstu kulturowego. I zbudowanie na świecie 
świadomości, że Polska ma do zaoferowania 
jeszcze wiele fascynujących historii.

PIENIĄDZE 
I WYOBRAŹNIA
Dopiero nadchodzące lata pokażą, czy rok 
2018 był rzeczywiście tak przełomowy, ja-
kim dziś się wydaje, jednakże mamy wszelkie 
powody, by patrzeć w przyszłość z optymi-
zmem. Wprawdzie producenci streamin-
gowi i stacje telewizyjne niechętnie dzielą 
się informacjami na temat planów na rok 
2019, jednak pewne jest, że sukcesy Ślepnąc 
od świateł, 1983, Nielegalnych czy Rojsta nie 
przejdą niezauważone. O ile w polskim se-
rialu premium nie pojawi się dziesięciu ko-
lejnych „złamanych życiem” śledczych, o ile 
nie zaleją go coraz to nowe narkotyczne wizje, 
o ile scenarzyści nie będą silić się na mniej 
lub bardziej kreatywne alternatywne wersje 
najnowszej historii, mamy realne szanse na 
naszą własną „złotą erę”. Prawdziwym testem 
na dojrzałość branży będzie jednak nie za-
spokajanie potrzeb publiczności, lecz umie-
jętność wprowadzania do polskiego serialu 
różnorodności formy, myśli, stylu i treści. 
Potencjał mamy ogromny – świetne ekipy 
zdjęciowe na czele z reżyserami i autorami 
zdjęć, obytego w zagranicznych serialach, 
poszukującego oryginalności widza, projekt 
konkurencyjnych ulg podatkowych, świato-
we sukcesy młodego polskiego kina. Teraz 
trzeba po prostu iść za ciosem.

Po przełomowym dla polskiego serialu 
roku 2018 wydaje się, że czekają 
nas w końcu tłuste lata dla tej formy 
telewizyjnej oraz streamingowej rozrywki.

POLSKIE 
PREMIUM

Darek Kuźma 

Wraz z pojawieniem się Netflixa i pre-
mierą pierwszego sezonu House of Cards 
(2013-2018) nie można już było ignoro-
wać nowego modelu odbioru, jakim jest 
binge watching. Również w naszym kraju 
taka metoda oglądania stała się bardzo 
popularna. Nie była to całkowita nowość, 
bo przecież zachęcało do niej już wydawa-
nie seriali na kasetach VHS czy później 
na DVD. Najbardziej upowszechniła się 
jednak dzięki piractwu, które za sprawą 
Netflixa zaczęło zanikać.

Binge watching pozwala szybko poznać 
fabułę, a potem powrócić do danych od-
cinków, aby podziwiać warsztat twórców. 
Prócz oddawania pełnej kontroli widzowi 
ma jeszcze jedną zaletę. Jak wspomniałem 
na początku tekstu, seriale nowej generacji 
to filmy w epizodach. Oglądanie całych se-
zonów bądź dużych ich części naraz przy-
pomina doświadczenie kinowe. Na miejscu 
otrzymujemy odpowiedni wstęp, rozwinięcie 
i zakończenie (albo cliffhangera). Twórcy 
mają do wykorzystania wiele godzin, dla-
tego nieraz nie spieszą się z portretami psy-
chologicznymi postaci i nie skupiają się na 
wartkiej akcji. Dzięki bindżowaniu istnie-
je większa szansa, że publiczność obejrzy 
produkcję do końca, nawet jeśli pierwsze 
odcinki nie będą zbyt interesujące.

DOKONANA REWOLUCJA
Historia rodzimych seriali jakościowych 
zmierzała do punktu, jaki nastąpił 30 li-
stopada. To wtedy na platformie Netflixa 
udostępnionych zostało 8 odcinków 1983, 
których tematem jest nasza alternatywna 
historia. Według fabuły żelazna kurtyna nie 
padła, a zimna wojna i Związek Radziecki 
trwają sobie w najlepsze. Za kamerą tego 
ambitnego i odważnego projektu stanęły 
Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga 
Chajdas i Agnieszka Smoczyńska. Tym 
samym Polacy mogą już cieszyć się wła-
sną produkcją odcinkową dystrybuowaną 
praktycznie na całym świecie.

Pojawienie się pierwszego polskiego se-
rialu oryginalnego Netflixa było ostatnią 
eksplozją, jakiej potrzebowaliśmy, aby nie 
myśleć o rodzimych produkcjach jakościo-
wych jako jaskółkach, które niekoniecznie 
czynią wiosnę. Liczba, poziom oraz oglą-
dalność seriali jakościowych, neoseriali 
czy seriali nowej generacji w 2018 roku 
pozwala mieć nadzieję, że nadawcy nie 
spoczną na laurach, bo odbiorcy wciąż są 
nienasyceni i czekają chociażby na ada-
ptację „Króla” Szczepana Twardocha czy 
Zasadę przyjemności.

Kamil Nożyński w serialu 
Ślepnąc od świateł,  
reż. Krzysztof Skonieczny Fo
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Jest taka zasada „memiczności” (czyli 
kopiowania nośnych treści) w popkul-
turze, że im wyrazistszy motyw 
i większy związany z nim bagaż nos-

talgii, tym łatwiej poddaje się obśmianiu 
(„kiedyś to było!”) lub mitologizowaniu. 
Od jakiegoś czasu, mniej więcej w okresie 
Bożego Narodzenia, do internetu wlatują 
paczkami zdjęcia przedstawiające dzieci 
siedzące na kolanach Świętych Mikołajów. 
Czarno-białe lub pastelowe fotografie uka-
zują zaklętą w czasie chwilę i przerażone 
grymasy na twarzach milusińskich, bowiem 
z Mikołajem bywa trochę jak z szalonym 
klaunem w kinematografii – nigdy nie wia-
domo, kto skrywa się pod makijażem lub 
maską. Bijący z tych zdjęć posmak PRL-u, 
a także pokraczna próba wprowadzenia 
Mikołaja do komercyjnej rzeczywistości 
w Polsce, tworzą idealny obraz tego, jak 
polskie kino reprezentuje pulchnych roz-
nosicieli prezentów. Niby swój, a przecież 
niegdyś obcy, będący atrybutem zgniłego 
Zachodu. Trochę Święty ze sfery sacrum, 
a trochę wąsaty wujaszek, który przywiózł 
pomarańcze z Niemiec. A najzabawniejsze 
jest to, że w rodzimym filmie Mikołaj stał 
się naprawdę czerwony dopiero po upadku 
komunizmu, gdy już pozwolono mu wdziać 
strój znany z ciężarówki z amerykańskim 
napojem orzeźwiającym. Po drodze znikała 
i pojawiała się mitra na jego mikołajowej 
głowie, jakbyśmy sami nie wiedzieli, czy 
mamy do czynienia ze świętym, czy zwy-
kłym przedstawicielem profanum.

Za bardzo więc Mikołaje byli atrakcyj-
nym tematem dla polskich filmowców, żeby 
nie podejmować refleksji nad tym, co tak 
naprawdę symbolizują. Z obrazów powsta-
łych w pierwszych latach dwutysięcznych 
największą popularnością do dziś cieszą się 
te z cyklu telewizyjnego „Święta polskie”, 
czyli Żółty szalik Janusza Morgensterna 
(według scenariusza Jerzego Pilcha) oraz 
Noc Świętego Mikołaja Janusza Kondra-
tiuka. Oba tytuły łapią esencję tego okresu 
w sposób dopełniający się. Pierwszy reali-
zuje jeden z motywów najczęściej powta-
rzających się w związku ze Świętami, czyli 
samotność w czasie Wigilii, ściśle związana 
z oczekiwaniem na nagrodę w postaci cho-
ciażby uczucia. Amerykański reżyser Shane 
Black przeanalizował kiedyś Boże Narodze-
nie na ekranie, nazywając je „najlepszym 
sposobem na uwypuklenie wyobcowania 
i prawdziwych uczuć głównego bohate-
ra”. Nic bowiem tak ich nie podkreśla, jak 
świadomość, że jesteśmy sami dokładnie 

w chwili, gdy rodzina wyczekuje pierw-
szej gwiazdki. O sile tego toposu świadczy 
popularność powracającego u nas co roku 
w ramówce Kevina samego w domu – dla 
jednych żartu telewizji, dla innych świetne-
go materiału do badania zbiorowych lęków 
Polaków. Jeśli byłeś niegrzeczny, Mikołaj cię 
nie odwiedzi, a jeśli zgrzeszyłeś, w Święta 
zostaniesz sam. Z podobnego powodu po-
stać Świętego Mikołaja często jest sprzę-
gana w kinematografii z domem dziecka, 
w którym samotność nie jest wyborem ani 
wynikiem błędnych decyzji, ale zwykłą nie-
sprawiedliwością losu.

Z tego właśnie powodu wspomniana 
Noc Świętego Mikołaja zajmuje się przede 
wszystkim oczekiwaniem na cud oraz cu-
dem obecności drugiego człowieka. Kon-
dratiuk przenosi nas do zakładu karne-
go, w którym główni bohaterowie Lucjan 
(idealny w tej roli Zbigniew Buczkowski) 
i Jędruś (Leszek Zduń) zobowiązują udać 
się w dzień mikołajkowy do okolicznego 
sierocińca, żeby wręczyć dzieciom pre-
zenty. Naczelnik zakładu karnego apro-
buje ich pomysł, uważając, że przysłuży 
się to celom resocjalizacyjnym. I tym oto 
sposobem Lucjan, przebrany za Mikołaja, 
i Jędruś, w roli anioła, wraz z towarzyszą-
cym im kapelanem więziennym dostają 
szansę, żeby zrealizować zbożny cel. Nieste-
ty przedsiębiorca, który chciał zasponsoro-
wać prezenty, nie wywiązał się z obietnicy. 
Dwójka bohaterów nie poddaje się jednak 
i postanawia zrealizować misję do końca 
i choć Lucjan ma ukryte motywy związa-
ne z przepustką z więzienia, a Jędruś jest 
w tej konfiguracji stroną bierną i prosto-
duszną – atmosfera Świąt udziela im się 
w końcu po równo. Figura Świętego Mi-
kołaja jest w tym filmie zarówno elemen-
tem realistycznej scenerii, pretekstem do 
zarysowania nieco odczarowanego wize-
runku więziennictwa, jak i symbolem tak 
silnym, że przenika się z nieuświadomioną 
stroną osobowości głównych bohaterów. 
Widz obserwuje ludzi szczerych, prostoli-
nijnych, a finalnie – wrażliwych na krzywdę 
innych, choć wyzwolić w nich te pokłady 
dobroci musiał jakiś impuls. W jednej ze 
scen postać grana przez Buczkowskiego 
przebiera się w końcu za Mikołaja, a od 
tego momentu można odnieść wrażenie, 
że nie śledzimy losów tego samego czło-
wieka co wcześniej. Założenie szat Miko-
łaja (notabene charakterystyczne jest, że 
kostium odnosi się do świętej strony tej 
postaci, bo na czapce wciąż widnieje znak 

SZATA ZDOBI 
CZŁOWIEKA, 
CZYLI POCZET 
ŚWIĘTYCH 
MIKOŁAJÓW 
W POLSKIM FILMIE
Postać Świętego Mikołaja 
w naszej kinematografii 
nie jest szczególnie często 
eksponowana, ale za to 
poszczególne jego wcielenia 
uciekają od sztampowego 
wizerunku na rzecz 
zaskakujących, żartobliwych, 
a czasem i gorzkich historii.

Jakub Koisz

WESOŁYCH ŚWIĄT!

MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019
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Prezenty od Mikołaja nie zawsze są nagro-
dą za szczere, czyste i właściwe życie, a Miko-
łaj może czasami objawić się jako niechciany 
gość przynoszący rózgę. W najnowszym se-
rialu produkcji HBO, czyli głośnym thriller-
ze Ślepnąc od świateł w reżyserii Krzysztofa 
Skoniecznego, jest już niewiele o świętości, 
zresztą trudno jej szukać w brutalnym śro-
dowisku warszawskich dilerów narkoty-
kowych. Akcja rozgrywa się w ciągu kilku 
dni przed Wigilią i koncentruje na postaci 
Kuby granego przez naturszczyka, Kamila 
Nożyńskiego. I jakże inaczej – główny bo-
hater realizuje i tym razem wspomniany 
wcześniej model samotnika zafiksowane-
go na punkcie swojej prywatności, co jest 
niejako zrozumiałe w zawodzie dostawcy 
kokainy. Kuba nie podejrzewał jednak, że 
zgubę przyniesie mu właśnie... prezent od 
Świętego Mikołaja. W jednej z onirycznych 
scen, które z wyraźną przyjemnością kręcił 
Skonieczny, wraca postać Stryja zagranego 
mistrzowsko przez Janusza Chabiora, tym 
razem ubranego w czerwony strój i czapecz-
kę z pomponem – symbolizujące komer-
cyjną naturę Mikołaja. Ten nieprzyjemny 
diler o agresywnym usposobieniu zazwy-
czaj sporo przeklina i lubuje się w znoszo-
nych skórzanych kurtkach. Kuba widzi go 
tym razem patrzącego w kierunku kame-
ry i śpiewającego piosenkę „Nienawiść” 
z repertuaru zespołu Myslovitz. Scena ta 
odnosi się do „krwawego” prezentu, czyli 
trefnej torby z kokainą, należącą do bardzo 
niebezpiecznego gangstera. Torba, niczym 
słynna walizka z Pulp Fiction, jest bowiem 
przedmiotem przeklętym, przywołującym 
zgubę i śmierć, a kiedy Stryj postanawia pod-
rzucić ją koledze po fachu, zsyła na niego 
ciąg niepowodzeń. Bohater serialu nie ma 
zresztą szczęścia do prezentów mikołajko-
wych – noszone w kieszeni płaszcza awizo 
pocztowe potrzebne do odebrania upomin-
ku od matki staje się pośrednią przyczyną 
namierzenia jego „dziupli” zarówno przez 
gangsterów, jak i policję.

Znamienne jest więc w polskim kinie, 
że chociaż dochodzi do drobnych metafi-
zycznych drżeń, gdy ktoś przyodziewa ko-
stium, albo znaczących przemian w duszy 
bohaterów, Mikołaj zmierza jednak w jed-
nym kierunku – w stronę komercji. Jego 
wersja w komedii romantycznej Listy do 
M. w reżyserii Mitji Okorna jest zdemo-
ralizowana nie mniej niż Zły Święty Mi-
kołaj z dramatu, w którym zagrał niegdyś 
Billy Bob Thornton. Antypatyczny bawi-
damek o twarzy Tomasza Karolaka używa 

jakoś nie może się przy tym całkowicie 
pozbyć swojej „świętości”. Losy wszyst-
kich szukających miłości bohaterów fil-
mu Michała Kwiecińskiego łączy niejaki 
Jan (Olaf Lubaszenko) – przybysz z Fin-
landii – wciśnięty w strój Mikołaja ku 
uciesze dzieci i ich rodziców, ale przede 
wszystkim polskiej telewizji, która wy-
czuwa w nim potencjał. Jan został w rolę 

mikołajowego stroju, aby sobie dorobić 
oraz podrywać kobiety. Nawet w stroju 
świętego nie myśli o niczym innym, jak 
tylko o upojnym wieczorze, połączonym 
ze śniadaniem. Co stanie się jednak, gdy 
pewien niegrzeczny dzieciak ukradnie 
mu komórkę, przez co straci największą 
romansową bazę danych w Polsce? Wy-
ruszy na poszukiwanie, ale znajdzie coś 

chodzi w niej do bardzo konserwatywnej 
konkluzji dotyczącej wpływu stroju Świę-
tego Mikołaja na „nosiciela”. Bo gdzieś za 
tą maską zimowego cynika skrywać się 
musi człowiek, który kiedyś przebrał się 
za świętego z nieco bardziej szlachetnych 
pobudek niż uwodzenie kobiet.

Na podobnym „paliwie” odbywa obec-
nie swój tour po srebrnych ekranach pro-

ponownie wraca mitra z krzyżem) błąka 
się wśród ludzi poszukujących wielkie-
go uczucia, bezwiednie wpływa na ich 
decyzje, a to wszystko po to, aby odkryć 
w sobie jakiekolwiek powołanie. Nihil 
novi sub sole, ale miło zobaczyć Olafa 
Lubaszenkę, który przykrywa swojego 
ekranowego Mikołaja autentycznym cie-
płem i aktorskim wyczuciem.

krzyża) jest dla Lucjana niczym pierwsza 
przymiarka kostiumu superbohatera – coś 
się zmienia, dochodzi do rachunku sumi-
enia, ludzkie przywary zostają odsunięte 
na bok, a misja naprawy świata staje się dla 
niego celem nadrzędnym. Podobnie jak 
w zachodnich filmach, w których zwykły 
everyman zostaje natchniony świąteczną 
mocą i powolnie zmienia się w grubiutką 
ikonę Bożego Narodzenia, tak i w naszym 
kinie ubranie Świętego Mikołaja budzi 
w człowieku ukryte pokłady wielkości.

Ta „cudowność” kostiumu wydaje się 
zresztą kontynuacją pomysłu z innego fil-
mu traktującego o przestępcach, czyli ko-
medii Święty Mikołaj pilnie poszukiwany 
z 1974 roku. Krótkometrażówka Krzysz-
tofa Gradowskiego opowiada o dwóch 
złodziejach, którzy w takim właśnie prze-
braniu okradają wystawę sklepu jubiler-
skiego. Uciekając przed milicją, trafia-
ją do – jakżeby inaczej – domu dziecka, 
gdzie wyczekiwane jest przyjście praw-
dziwego Mikołaja, zamówionego przez 
opiekunkę Halinę. Sam Gradowski mówi 
o tym filmie jako o treningu ze zrozumie-
nia wrażliwości dziecięcej, jeszcze przed 
przeniesieniem na ekran przygód książ-
kowego Pana Kleksa. Sierociniec zresz-
tą przypomina tutaj akademię z książek 
Brzechwy – wypełniony jest wrażliwymi 
dziećmi, a dorośli starają się podtrzymy-
wać fantasmagorię, aby uchronić je przed 
mrokiem prawdziwego świata. Kiedy wkra-
czają do tej rzeczywistości figury na poły 
magiczne, symbolizują nadzieję, a perspek-
tywa dziecięca kontrastuje z realistycz-
nymi wątkami uciekinierów. Miniatura 
filmowa Gradowskiego jest żartobliwym 
komentarzem na temat resocjalizacji, bo 
Nieprzytulany i Kufel, czyli wspomnia-
ni rabusie, również zaczynają odczuwać 
niewygodę swojej podwójnej roli. Która 
wygrywa? Oczywiście przed Bożym Na-
rodzeniem wyłącznie ta lepsza. Jeden ze 
złodziei postanawia więc rozdać skradzio-
ne zegarki podopiecznym sierocińca ja-
ko ekwiwalent prezentów. Strój ukazany 
w tym filmie przypomina zachodnią wer-
sję Świętego Mikołaja, pozbawioną mitry 
z krzyżem i pozłacanych insygniów. Mo-
że to dlatego, że w czasach komunistycz-
nych preferowano już od biedy manife-
stację rubasznego dziadziusia, będącego 
atrybutem Świąt na Zachodzie, od wersji 
należącej do panteonu świętych, ale naj-
prawdopodobniej był to jedynie przypad-
kowy wybór kostiumografów.

Przywdzianie szat Świętego 
Mikołaja budzi w człowieku 
ukryte pokłady wielkości

innego niż szukał – resztki swojej duszy. 
To typ mężczyzny, który potrafi włamać 
się do pokoju, prosząc dziecko o 30 zło-
tych, ma poważne problemy w życiu oso-
bistym i całkowicie zatracił się w przy-
bieraniu pozy, która – a jakże! – zostaje 
skonfrontowana z prawdziwą miłością. 
Znoszony strój wisi na jego ciele niczym 
dawno opowiedziany żart, który po dro-
dze stał się przykrą codziennością, a cy-
niczne podejście do Bożego Narodzenia 
zostaje zweryfikowane kilkukrotnie, wszak 
przygody postaci granej przez Karolaka 
spodobały się na tyle mocno, że powsta-
ły dwie kontynuacje (każda kolejna nieco 
gorsza). I chociaż jest to komedia robiona 
na modłę amerykańską (z kilkoma wyraź-
nymi inspiracjami z brytyjskiej produkcji 
To właśnie miłość Richarda Curtisa), do-

dukcja pomyślana trochę jako prezent 
grudniowy dla grupy odbiorczej Listów 
do M. Patrząc na tegoroczną Miłość jest 
wszystkim, można odnieść wrażenie, że 
to duchowa kontynuacja tamtych kome-
dii, w których najważniejszy jest boha-
ter zbiorowy, a Święty Mikołaj staje się 
ponownie nośnikiem rozgoryczenia, ale 

Mikołaja wmanewrowany, więc nie ukry-
wa swojej niechęci do jej cukierkowato-
ści. Sfrustrowany i rozgoryczony staje się 
antytezą Świąt, człowiekiem, który tyle 
razy odtwarzał swoją fikcyjną postać, że 
całkowicie zapomniał o jej wyjątkowości. 
Ubrany w wystawny strój (co warto za-
uważyć – tym razem na głowę Mikołaja 

Droga, którą kroczy w kinematografii 
i popkulturze Święty Mikołaj dowodzi więc, 
że mamy do czynienia nie tylko ze startą 
formułą, ale również uniwersalnym archety-
pem sędziwego i dobrodusznego mędrca, 
który często bywa „zaklęty” w stroju. Nie-
ważne, czy jest to tani, jednorazowy kostium 
kupiony w supermarkecie, własnoręcznie 
uszyty ubiór czy może bogato zdobione szaty 
z obowiązkową mitrą do założenia na głowę. 
Gdzieś w tym wszystkim, zarówno w kinie 
artystycznym, jak i komercyjnym tkwi wiara 
w magię zatraconej w sercu świętości, którą 
aktywować może figura brodatego dziadka 
roznoszącego prezenty. Największym jego 
prezentem w polskim kinie jest paradoks – 
czasami w pełni człowiekiem poczuć się 
można dopiero wtedy, gdy przebierzemy 
się za Mikołaja.
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Marek Walczewski  
w filmie Święty Mikołaj  
pilnie poszukiwany,  
reż. Krzysztof Gradowski

Marta Ojrzyńska i Olaf 
Lubaszenko na planie filmu 
Miłość jest wszystkim,  
reż. Michał Kwieciński
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produkcja: Vega Investments
czas projekcji: 93 min
dystrybucja: Showmax

Wrocławiem wstrząsa fala 
zabójstw. Każdego dnia 
o godzinie 18:00 seryjny mor-
derca zabija kolejną ofiarę. Roz-
wiązać mroczną zagadkę spró-
buje policjantka Helena Ruś.

 PECH TO   
 NIE GRZECH
PREMIERA: 25 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Ryszard Zatorski
scenariusz: Ryszard Zatorski, 
Joanna Wilczewska
zdjęcia: Tomasz Dobrowolski
muzyka: Rafał Kulczycki

scenografia: Marcelina Początek-
-Kunikowska
kostiumy: Marta Grudzińska
charakteryzacja: Katarzyna  
Waszkinel
montaż: Zbigniew Niciński
dźwięk: Mirosław Makowski
obsada: Maria Dębska, Mikołaj 
Roznerski, Krzysztof Czeczot,  
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Prus, 
Michał Koterski, Tomasz  
Karolak, Anna Dereszowska,  
Krystyna Tkacz, Jan Frycz
producent: Kazimierz Rozwałka
produkcja: Figaro Film
czas projekcji: 90 min
dystrybucja: Kino Świat

Odnosząca sukcesy bizneswo-
man Natalia nie ma szczęścia 
w miłości i z powodu pecha nie 

lubi poddawać się romantycz-
nym uniesieniom. Wszystko 
zmienia się, gdy pewnego dnia 
staje się świadkiem zawar-
cia niezwykłego zakładu. Jej 
najlepszy przyjaciel i partner 
w interesach – Piotr oraz jego 
piękna narzeczona Weronika 
zakładają się o to, że Nata-
lia przez trzy miesiące z nikim 
się nie zwiąże i w nikim się nie 
zakocha. Chcąc odegrać się 
na znajomych, bohaterka daje 
się wciągnąć w romantyczną 
intrygę. W konsekwencji ląduje 
w ramionach amanta z branży 
komputerowej – Adama. Ich 
romans, choć początkowo uda-
wany, nieoczekiwanie przeradza 
się w coś więcej. Tymczasem 
odliczający dni do własnego 

ślubu Piotr zaczyna rozumieć, 
że być może z Natalią wią-
zało go coś więcej niż przyjaźń 
i wspólny biznes…

 ZABAWA ZABAWA
PREMIERA: 4 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Kinga Dębska
scenariusz: Kinga Dębska, Mika 
Dunin
zdjęcia: Andrzej Wojciechowski
muzyka: Michal Novinski
scenografia: Monika Sudół
kostiumy: Dorota Roqueplo
charakteryzacja: Ewa  
Kowalewska
montaż: Bartosz Karczyński
dźwięk: Leszek Freund
obsada: Dorota Kolak, Agata  
Kulesza, Maria Dębska, Marcin 
Dorociński, Barbara Kurzaj, 
Mirosław Baka, Dorota 
Landowska, Przemysław Bluszcz, 
Mateusz Janicki
producent: Zbigniew Domagalski
produkcja: Studio Filmowe 
Kalejdoskop
czas projekcji: 88 min
dystrybucja: Kino Świat

40-letnia prokurator Dorota 
(Agata Kulesza) pije, by – jak 
sama mówi – „nie zwariować”. 
Zasłaniając się immunitetem, 
ukrywa wszystkie wykroczenia 
popełnione „pod wpływem”. 
Skutecznie pomaga jej w tym 
mąż, znany polityk (Marcin 
Dorociński). Studentka Magda 
(Maria Dębska) lubi ostro 
imprezować, ale świetnie się 
uczy i ma super pracę, więc 
nikt nie robi jej z tego wyrzu-
tów. Dla szanowanej chirurg – 
Teresy (Dorota Kolak) każdy 
pretekst jest dobry, żeby się 
napić. Alkoholu nie odmawia 
sobie nawet w pracy, w szpitalu 
dziecięcym, którego jest ordy-
natorem. Wkrótce, w życiu 
każdej z kobiet nastąpią wyda-

KALENDARZ PREMIER
 FUGA
PREMIERA: 7 GRUDNIA

film fabularny
koprodukcja polsko-czesko-
-szwedzka
reżyseria: Agnieszka Smoczyńska
scenariusz: Gabriela Muskała
zdjęcia: Jakub Kijowski
muzyka: Filip Míšek
scenografia: Jagna Dobesz
kostiumy: Monika Kaleta
charakteryzacja: Monika Kaleta
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Marcin Lenarczyk, Maria 
Chilarecka (na planie)
obsada: Gabriela Muskała, Łukasz 
Simlat, Małgorzata Buczkowska-
-Szlenkier, Zbigniew Waleryś, 
Halina Rasiakówna, Piotr Skiba, 
Iwo Rajski, Klara Bielawka, Dariusz 
Chojnacki
producenci: Agnieszka Kurzydło, 
Karla Stojakova, Jonas Kellagher
produkcja: Mental Disorder 4
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Kino Świat

Alicja nie pamięta przeszło-
ści, nie wie, kim jest. Kiedy 
po dwóch latach od zniknię-
cia zostaje odnaleziona przez 
rodzinę, nie chce wracać do 
dawnego, zapomnianego życia. 
Nie pamięta miłości do męża 
i synka. Z czasem do Alicji 
wracają urywki wspomnień, 
tworząc niewyraźny i niepoko-
jący obraz tajemnicy – tego, co 
zdarzyło się w przeszłości.

 AUTSAJDER
PREMIERA: 13 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Adam Sikora
scenariusz: Adam Sikora
zdjęcia: Tomasz Woźniczka
muzyka: Tymoteusz Bies
scenografia: Agata Adamus
kostiumy: Beata Święcicka
charakteryzacja: Alina Janerka
montaż: Beata Walentowska

dźwięk: Krzysztof Stasiak, 
Katarzyna Białas
obsada: Łukasz Sikora, Dorota 
Pomykała, Katarzyna Gałązka, Jan 
Dravnel, Maciej Konopiński, Robert 
Gulaczyk, Grzegorz Mielczarek, 
Marek Rachoń, Tomasz Sapryk
producent: Włodzimierz 
Niderhaus
produkcja: WFDiF
czas projekcji: 93 min
dystrybucja: Kino Świat

Historia inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami z okresu 
stanu wojennego i początku lat 
80. Bohaterem filmu jest stu-
dent malarstwa Franek, który 
przez przypadek zostaje wplą-
tany w tryby przerażającej 
totalitarnej machiny. Cała jego 
wrażliwość i człowieczeństwo 
zostają od tej pory poddane 
ciężkiej próbie.

 ZWIERZĘTA
PREMIERA: 14 GRUDNIA

film fabularny
koprodukcja szwajcarsko- 
-polsko-austriacka
reżyseria: Greg Zgliński
scenariusz: Jörg Kalt, Greg Zgliński
zdjęcia: Piotr Jaxa
muzyka: Bartosz Chajdecki

scenografia: Gerald Damovsky
kostiumy: Julia Kassmannhuber
charakteryzacja: Romaric Colombini
montaż: Karina Ressler
dźwięk: Michał Fojcik, Laurent 
Jespersen
obsada: Birgit Minichmayr, 
Philipp Hochmair, Mona Petri, 
Mahdi Nebbou, Michael 
Ostrowski, Philip Lenkowsky
producenci: Katrin Renz, Stefan 
Jäger
koproducent: Łukasz Dzięcioł
produkcja: Tellfilm, Coop 99 
Filmproduktion, Opus Film
czas projekcji: 94 min
dystrybucja: Velvet Spoon

Nick i Anna nie radzą sobie 
z kłopotami w małżeństwie, 
a remedium na ich problemy 
ma być półroczny wyjazd do 
Szwajcarii. Ona ma poszukać 
spokoju do pisania książki, on 
ma odnaleźć nowe inspiracje 
dla prowadzonej przez siebie 
restauracji. Przy dźwiękach 
sympatycznej muzyki docho-
dzącej z kabrioletu uśmiech-
nięci i zadowoleni wjeżdżają 
wprost do tunelu szaleństwa. 
Katalizatorem wydarzeń jest 
wypadek – potrącenie owcy – 
rozpoczynający spiralę achro-
nologii i niedorzeczności.

 PLAGI BRESLAU
PREMIERA: 14 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Patryk Vega
zdjęcia: Mirosław Kuba Brożek
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Agata Stróżyńska, 
Aniko Kiss
kostiumy: Małgorzata Bednarek- 
-Chumakou
charakteryzacja: Maja  
Łukaszewicz
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Maciej Pawłowski,  
Grzegorz Kucharski
obsada: Małgorzata Kożuchowska, 
Daria Widawska, Andrzej  
Grabowski, Tomasz Oświeciński
producent: ShowmaxFo
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Plagi Breslau, reż. Patryk Vega

Pech to nie grzech,  
reż. Ryszard Zatorski

Fuga, reż. Agnieszka SmoczyńskaAutsajder, reż. Adam Sikora

Zabawa zabawa,  
reż. Kinga Dębska
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KALENDARZ PREMIER
rzenia, po których ich problem 
przybierze na sile. 

 UNDERDOG
PREMIERA: 11 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Maciej Kawulski
scenariusz: Mariusz Kuczewski
zdjęcia: Bartosz Cierlica
muzyka: Grzech Piotrowski, 
Marek Dyjak
scenografia: Marian Zawaliński
kostiumy: Małgorzata Skorupa, 
Magdalena Sekrecka
charakteryzacja: Marta Tesche-
-Klimek
montaż: Marcin Drewnowski, 
Paweł Sitkiewicz
dźwięk: ProAudio 24LTD, Dream 
Sound
obsada: Eryk Lubos, Mamed 
Khalidov, Aleksandra Popławska, 
Emma Giegżno, Janusz Chabior, 
Zbigniew Paterak, Tomasz Włosok
producenci: Ewa Lewandowska, 
Tomasz Mandes
produkcja: Ekipa
czas projekcji: 110 min
dystrybucja: Next Film

To historia inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami. Borys 
„Kosa” Kosiński (Eryk Lubos) 
to zawodnik MMA, który 
jest u szczytu formy. W naj-
ważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem Deni 
Takaevem (Mamed Khali-
dov) popełnia błąd, który 
przekreśla jego karierę. Traci 
wszystko.

 DIABLO. WYŚCIG
 O WSZYSTKO
PREMIERA: 18 STYCZNIA 

film fabularny
reżyseria: Michał Otłowski, 
Daniel Markowicz
scenariusz: Daniel Markowicz, 
Michał Otłowski, Michał Kasprzyk
zdjęcia: Michał Pukowiec Fo

t. 
Ki

no
 Ś

w
ia

t, 
Pi

ot
r P

ęd
zis

ze
w

sk
i/E

ki
pa

, M
ar

ta
 G

os
tk

ie
w

ic
z/N

ex
t F

ilm

Diablo. Wyścig o wszystko,  
reż. Michał Otłowski

Underdog, reż. Maciej Kawulski

muzyka: Przemysław 
Książkiewicz, Tomasz 
Stempniewicz
scenografia: Szymon Uberman
kostiumy: Edyta Jermacz
charakteryzacja: Elżbieta 
Doroszkiewicz
montaż: Amadeusz Andrzejewski
dźwięk: Przemysław Wierzbicki, 
Dariusz Kowalczyk, Przemysław 
Książkiewicz, Anna Tkaczyk
obsada: Tomasz Włosok, Karolina 
Szymczak, Cezary Pazura, 
Mikołaj Roznerski, Rafał Mohr, 
Jacek Beler, Katarzyna Figura, 
Cezary Łukaszewicz, Aleksy 
Komorowski, Janusz Chabior
producent: Daniel Markowicz
produkcja: Lightcraft
czas projekcji: 105 min
dystrybucja: Kino Świat

Pasją Kuby są szybkie samo-
chody, zawrotna prędkość 
i ekstremalne wyścigi. Jego sio-
stra Lena musi przejść bardzo 
kosztowną operację za gra-
nicą. Chcąc zdobyć potrzebne 
środki, chłopak postana-
wia brać udział w nielegal-
nych rajdach. Talent i brawurę 
młodego kierowcy zauważa 

wpływowy gangster – Max. 
Proponuje chłopakowi udział 
w okrytym złą sławą wyścigu, 
który niejeden kierowca przy-
płacił kalectwem, a nawet 
życiem. Nagrodą dla zwycięzcy 
legendarnych zmagań jest tytuł 
„Diablo” i kilkaset tysięcy euro. 

 MISZMASZ, CZYLI 
 KOGEL MOGEL 3
PREMIERA: 25 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Kordian Piwowarski
scenariusz: Ilona Łepkowska
zdjęcia: Filip Marcickiewicz
muzyka: Sebastian Krajewski
scenografia: Zofia Lubińska
kostiumy: Anna Męczyńska
charakteryzacja: Beata Rółkowska
montaż: Marceli Majer
dźwięk: Adam Szmit, Kacper 
Habisiak
obsada: Grażyna Błęcka-Kolska, 
Katarzyna Łaniewska, Nikodem 
Rozbicki, Ewa Kasprzyk, Zdzisław 
Wardejn, Maciej Zakościelny, 
Aleksandra Hamkało, Katarzyna 
Skrzynecka
producenci: Tadeusz Lampka, 
Ilona Łepkowska

produkcja: MTL Maxfilm
czas projekcji: 95 min
dystrybucja: Next Film

Główna bohaterka Kasia 
(Grażyna Błęcka-Kolska) 
nadal mieszka we wsi Brzózki 
i walczy z niechcianym zalot-
nikiem Staszkiem Kolasą. Do 
Polski wraca niespodziewanie 
jej syn Marcin (Nikodem Roz-
bicki) i od razu wpada w kło-
poty. Chłopak ma pomysł na 
niecodzienny biznes… W tym 
czasie w Warszawie w rodzi-
nie Wolańskich wybucha kry-
zys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) 
– celebrytka i słynna sekstre-
nerka – wydaje kontrower-
syjną książkę. Jej bliscy – mąż 
(Zdzisław Wardejn) i córka 
Agnieszka (Aleksandra Ham-
kało) – buntują się i uciekają 
z domu. Postanawiają naj-
pierw odwiedzić Piotrusia 
(Maciej Zakościelny), który 
dziś wiedzie wygodne życie 
u boku żony Marleny (Kata-
rzyna Skrzynecka).

Oprac. Albert 
Kiciński

Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, 
reż. Kordian Piwowarski
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Fuga zainspirowana jest ponoć 
rzeczywistymi zdarzeniami. 
Z tą historią przyszła do cie-
bie Gabriela Muskała, która 

obok bycia scenarzystką, gra także 
w filmie główną rolę.
Gabrysia trafiła kiedyś na program Kto-
kolwiek widział, ktokolwiek wie... Zoba-
czyła tam twarz Marii, kobiety która nie 
wiedziała, jak się nazywa, ani skąd jest. 
W trakcie programu zadzwonił mężczy-
zna, przekonując, że jest jej sąsiadem, 
a Maria ma męża oraz dzieci. Pamię-
tam jak po premierze naszej wspólnej 
„trzydziestki” Gabrysia opowiedziała mi 
o Marii i jak mocno to na mnie zadzia-
łało, bo sama byłam wtedy młodą matką. 
Postanowiłyśmy, że o tym zrobimy nasz 
następny film. Poszłyśmy do wspomnia-
nego programu, gdzie pokazano nam, iż 
nie jest to wcale jednostkowa historia, 
a ludzi niepamiętających swojej tożsa-
mości jest znacznie więcej. Zaczęłyśmy 
rozmawiać o tym z lekarzami z róż-
nych szpitali, którzy opowiedzieli nam 
o chorobie zwanej fugą dysocjacyjną. 
To rodzaj dysocjacji, polegający na tym, 
że wymazujesz swoją pamięć biogra-
ficzną. Nie wiesz, kim jesteś, ani jak się 
nazywasz, twoja osobowość się zmie-
nia, zupełnie jakbyś wykasował swoje 
dotychczasowe życie. Miałyśmy rów-
nież kontakt z rodzinami osób, które 
zniknęły. To były bardzo dramatyczne 
momenty. 

Jak tę chorobę się diagnozuje? 
Z czego może wynikać?
Powodów tak naprawdę jest wiele. Cza-
sami to wynika z faktu, że człowiek 
tkwi w zbyt długim i trwałym stresie. 
W pewnym momencie szala się prze-
chyla, granica jej wytrzymałości psy-
chicznej zostaje przekroczona. Często 
taka osoba wychodzi z domu, zostawia 
klucze na stole i chce popełnić samobój-
stwo. W ostatnim momencie w odruchu 
obronnym organizm kasuje jej pamięć. 
W jednej chwili nie wie, kim, ani gdzie 
jest. Zazwyczaj wiąże się to z podróżą 
z jednego miejsca do drugiego. Może 
to jednak być także konsekwencją 
wypadku, urazu kręgosłupa. Te przy-
czyny dla wielu ludzi są bardzo różne.

Odniosłem wrażenie, że mówiąc 
o tym zaburzeniu, bardzo mocny 
nacisk w Fudze położyłaś na warstwę 
dźwiękową.

Dźwięk rzeczywiście był dla mnie nie-
zwykle ważny. Od Córek Dancingu sta-
ram się pracować nad tą warstwą już 
od etapu scenariusza. Myślę, jak można 
zbudować dramaturgię czy zsubiektywi-
zować odbiór za pomocą dźwięku. Nie 
chciałam tego robić w sposób oczywisty, 
za pomocą kamery. Poprzez dźwięk sub-
telnie próbowaliśmy pokazać alienację 
bohaterki, ale i to że jesteśmy z nią bli-
sko. Bardzo ważna była cisza, oddechy. 
Budowaliśmy dramaturgię na zasadzie 
przejścia od maszyny (co widać w pierw-
szych scenach) do natury. Bohaterka 

w miarę upływu czasu zaczyna słyszeć 
coraz więcej dźwięków ptaków, drzew, 
a coraz mniej tego, co jej towarzyszyło 
na samym początku.

Dopełnieniem tego w Fudze jest 
przestrzeń. Z jednej strony to duże 
miasto, z drugiej miejsce znacznie 
bliższe naturze.
Przestrzeń współgra z dźwiękiem, opo-
wiadając o drodze, jaką przebywa Ali-
cja. Z dużego miasta do małego, z indu-
strialu do natury. Szukając domu, który 
zobaczyć można w filmie, zależało nam, 
by znajdował się gdzieś na odludziu, 
w otoczeniu przyrody. Tak się niesamo-
wicie złożyło, że był on naprzeciwko 
góry Sobótki. Miejsca słynnego jeszcze 
z czasów pogańskich, mającego w sobie 
bardzo silną energię. Pochodzę z tam-
tych terenów i już jako mała dziew-
czynka tam jeździłam. Miało to też 
zatem wymiar symboliczny.

Za zdjęcia odpowiedzialny był Kuba 
Kijowski, z którym wcześniej praco-
wałaś przy Córkach Dancingu.
Nie chcieliśmy opowiadać tej historii 
w stylu typowego kina psychologicznego. 
Nie kontrplanowo na bliskich planach, 
a poprzez szersze kadrowanie i w ten 
sposób pokazywanie stanów emocjonal-
nych bohaterki. Zawieszenie jej pomię-
dzy dwoma światami. Nieprzypadkowa 
jest też paleta barw, gdzie dominują nie-
bieski i żółty. Mieliśmy sporo wizualnych 
inspiracji, przede wszystkim w malar-
stwie. Chociażby twórczość Alex Urban 
czy znanego amerykańskiego fotografa 
Gregory’ego Crawdsona. Próbowaliśmy 
jak najwięcej emocji przekazać w obra-
zie, ale nie robić tego w nachalny sposób. 
Bez szantażu emocjonalnego. Stąd decy-
zja, by nie dawać dużo zbliżeń dziecka.

Ciekawym wątkiem filmu jest kwe-
stia macierzyństwa. Miłość kobiety 
do dziecka ma charakter bezwarun-
kowy?
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Rozmowa  
z Agnieszką 
Smoczyńską, 
reżyserką filmu 
Fuga

FUGA

To pytanie, które chciałam zadać. 
W momencie utraty pamięci, zapominasz 
też swoich bliskich, a przecież więź matki 
z dzieckiem to najsilniejsza relacja, jaka 
może być. Zastanawia mnie, czy chwila, 
gdy zapomina się o swoich uczuciach, 
oznacza, że ta miłość nie jest bezwarun-
kowa. Gdy kobieta rodzi dziecko, nie 
kocha go w sekundę. To wymaga czasu. 
Zresztą tych pytań i niewiadomych jest 
znacznie więcej. Co np. dzieje się w chwili, 
gdy kobieta nie kocha swojego dziecka? 

Być może role, w których wcześniej 
funkcjonowała twoja bohaterka, czyli 
żona, matka, były dla niej opresyjne.
Oczywiście, tak mogło być. Gabrysia 
inspirowała się kobietami tkwiącymi 
w jakichś rolach, z których nie są w sta-
nie wyjść w sposób świadomy i wybierają 
taką formę ucieczki emocjonalnej.

Budowanie tożsamości na nowo to 
temat, który mocno cię interesuje?
To szalenie ciekawy temat od wieków, 
myślę że teraz bardzo ważny. Próba 
odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy? 
Skąd przychodzimy? Czym jest toż-
samość? Co nas definiuje jako ludzi? 

Pamięć, a może to, skąd pochodzimy? 
Zjawisko utraty pamięci stało się dla 
mnie fascynujące. W jednym momen-
cie tracisz swoją dawną osobowość. Nie 
tylko przyzwyczajenia, ale i charakter. 
To, kim jesteś. Można też na to zagadnie-
nie spojrzeć szerzej, w kontekście pań-
stwa, kultury, próby wpłynięcia na tożsa-
mość zbiorową. 

Zdarzało ci się, że pracując nad Fugą, 
projektowałaś na siebie pytania, jakie 
stawiała przed sobą bohaterka?
Na pewno tak było, choć w zupeł-
nie innym momencie życia zaczyna-
łam pracę nad tym filmem, a w innym 
realizowałam zdjęcia i montowałam 
go. Zmieniałam się jako osoba, podob-
nie zresztą Gabrysia. Świadczy również 
o tym fakt, że w pierwszej wersji scena-
riusza bohaterka straciła pamięć i chciała 
ją odzyskać. Od początku występowała 
z pozycji ofiary. Z czasem doszłyśmy jed-
nak do wniosku, że bardziej zależy nam, 
by była kontestatorką, osobą niema-
jącą ochoty wracać do swojej przeszło-
ści. Zatem przejście z ofiary do nieza-
leżnej, silnej kobiety. Wynikało to także 
z naszych przemian.

Jak wyglądała wasza współpraca, naj-
pierw na etapie scenariusza, a potem 
już na planie?
Zaczęłyśmy pracować nad tą historią 
wspólnie, a później Gabrysia już sama 
pisała scenariusz. Oddała mi gotowy 
tekst, na który nanosiłyśmy poprawki. 
Kiedy dostałyśmy pieniądze i było 
wiadomo, że będziemy robić ten film, 
Gabrysia powiedziała, że oddaje mi 
scenariusz, a od tego momentu zaj-
muje się rolą. Było to dla mnie bardzo 
ważne, bo postanowiła zaufać mi jako 
reżyserce i osobie, która przewodzi tą 
historią, dozuje informacje czy emo-
cje. Sama z kolei skupiła się na swojej 
bohaterce.

Miałyście okazję spotkać się z kobie-
tami z fugą?
Spotkałyśmy się z jedną kobietą, która 
miała takie doświadczenie. Zaskoczyło 
mnie, że tak naprawdę psychicznie 
nigdy nie wróciła do stanu sprzed. Cały 
czas funkcjonowała gdzieś pomiędzy 
dwoma tymi tożsamościami. To było 
wstrząsające.

Rozmawiał Kuba Armata

Gabriela Muskała i Łukasz Simlat  
w filmie Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska

BEZ SZANTAŻU 
EMOCJONALNEGO
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Agnieszka Smoczyńska
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W chwili, gdy wybuchł 
w Polsce stan wojenny, 
a więc w czasie, w któ-
rym rozgrywa się akcja 

twojego filmu, miałeś mniej więcej 
tyle lat, ile ekranowy Franek. Co wię-
cej, pochodzi on z Mikołowa, gdzie 
i ty się urodziłeś. Wiele jest w Autsaj-
derze wątków autobiograficznych?
W dużym stopniu film oparty jest 
na moim doświadczeniu. Choć sam 
już gubię się w tym, ile w pamięci, 
która pozostała jest prawdy, a ile zmy-
ślenia. W Autsajderze znalazło się 
wiele rzeczy bezpośrednio nawiązu-
jących do mojej przeszłości, ale także 
sporo fikcji. Szczególnie dotyczy to wąt-
ków osobistych bohatera, których nie 
chciałem w swoim kontekście doty-
kać. Tkanka dokumentalna, wynikająca 
z mojego doświadczenia, dotyczy głów-
nie sekwencji więziennej i te zdarzenia 
są niemal identyczne. Nikt mi zatem nie 
powie, że opowiadam bajki.

Długo ten pomysł chodził ci po gło-
wie?
Właśnie nie. W czasie egzaminu wstęp-
nego do szkoły filmowej w Katowicach, 
gdzie jestem wykładowcą, ostatnim eta-
pem decydującym o przyjęciu są roz-
mowy. Z własnego doświadczenia widzę, 
że ich rezultaty nie są dobre. Młodzież 
bardzo niewiele wie, a pytam – przy-
najmniej tak mi się wydawało – o rze-
czy oczywiste, chociażby o twórczość 
Andrzeja Wajdy. Widziałem wyraźne 
zakłopotanie na twarzach. Podczas jed-
nej z rozmów zapytałem, co takiego się 
wydarzyło w Polsce w 1981 roku. Zapa-
dło milczenie. Była to dla mnie infor-
macja, że dla młodych ludzi okres stanu 
wojennego, który był moim doświad-
czeniem pokoleniowym, jest prehistorią. 
Niewiedza być może powoduje, że łatwo 
to zmanipulować i wmawiać różne rze-
czy na ten temat. Pomyślałem, że skoro 
oni tak niewiele wiedzą, może warto 

przypomnieć, co właściwie się wtedy 
wydarzyło. Zacząłem wracać do wspo-
mnień, opowieści znajomych i na bazie 
tego napisałem scenariusz.

Autsajder to twoje rozliczenie z tam-
tymi wydarzeniami?
Rozliczenie to chyba za duże słowo. 
Intencją była raczej chęć wspomnienia 
czasu, który został już przysypany róż-
nymi historiami czy interpretacjami. 
Jego istota, mam wrażenie, nieco się roz-
mazała. Nie powstał o tym żaden film 
fabularny, jedynie dokumenty. Oczy-
wiście, jest znakomite Przesłuchanie 
Ryszarda Bugajskiego, ale dotyczy ono 

jednak nieco innej, wcześniejszej epoki. 
Nie mam zamiaru stroić się w szaty 
bojownika, choć czasami irytuje mnie, 
jak współczesna Polska zawłaszcza sobie 
ten czas i ludzi, którzy wtedy walczyli. 
Przeinterpretowuje fakty, wprowadza 
nowe jakości, jakich wówczas nie było. 
Myślę, że wielu ludzi będących w takiej 
sytuacji jak ja, może to irytować. Choć są 
i tacy, którzy weszli w tę narrację. 

Dla mnie to też film o roli przy-
padku w ludzkim życiu. W końcu 
główny bohater zostaje wplątany w tę 
machinę omyłkowo.
Ponad wszystkim to opowieść o losie 
głównego bohatera, tego nieszczę-
snego Franka. Ciekawe jest, jak świat 
zewnętrzny wpłynął na jego życie, bo 
bez aresztowania i pobytu w więzie-
niu prawdopodobnie potoczyłoby się 
ono zupełnie inaczej. Paradoksalnie, to 
doświadczenie wewnętrznie go wzbo-
gaciło. Spowodowało, że musiał w jed-
nej chwili dojrzeć, choć w filmie nie jest 
to pokazane wprost. Przyznam, że nie-
zbyt lubię figury przemiany bohatera, bo 
w moim odczuciu to raczej cecha XIX-
-wiecznej literatury. Choć lekkie rysy 
zmiany widać. Zmienił się jego stosunek 
do rzeczywistości, stał się człowiekiem 
bardziej dojrzałym, jednolitym. Pozornie 
nie jest zainteresowany tym, co się wokół 
niego dzieje. Głównie o tym jest Autsaj-
der, a przy okazji przez odyseję Franka 
poznajemy ten dość ponury świat.

Główną rolę w filmie gra twój syn 
Łukasz. Jak wam się razem praco-
wało?
Łukasz nie znał tej historii, dowiedział się 
o niej dopiero ze scenariusza. Nie czułem, 
że to powód do jakiejś szczególnej chwały. 
Chciałem po prostu o tym zapomnieć. 
Wydawało mi się, że te wszystkie lata 
wykasowałem. To było na tyle trauma-
tyczne przeżycie, że nie chciałem tego 
pamiętać. W żadnym momencie swojego 
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Rozmowa  
z Adamem Sikorą, 
reżyserem filmu 
Autsajder

AUTSAJDER

życia nie miałem też potrzeby komba-
tanckiej. Mój pobyt w więzieniu w tam-
tym czasie to efekt przypadku, a nie kon-
sekwencja jakiejś postawy. Nie kreowałem 
się zatem na bohatera. Raczej dążyłem 
do wymazania tego epizodu. Pisząc sce-
nariusz, wyobrażałem sobie Łukasza 
w głównej roli. Ma specyficzny sposób 
bycia, komunikowania się – lakoniczny, 
trochę ironiczny. Dałem mu to do prze-
czytania, ale przyznam, że za dużo potem 
nie rozmawialiśmy. Miałem zaufanie, że 
temu sprosta.

będący w zupełnie innej sytuacji niż jego 
współwięźniowie. Obserwacja i pewna 
rezerwa powodują, że łatwiej przetrwać 
w opresyjnym więziennym świecie.

Temat życia poza głównym nurtem 
stale pojawia się w twojej twórczości. 
Czujesz się tym tytułowym autsajde-
rem?
W jakimś sensie czułem się nim od 
zawsze. Ciągle lokuję się na peryferiach 
i tacy bohaterowie są mi bardzo bliscy. 
Mój guru literacki, czyli Samuel Beckett, 

Jesteś doświadczonym operatorem, 
dlaczego zatem nie zdecydowałeś się, 
by samemu odpowiadać za zdjęcia do 
Autsajdera?
Za dużo by tego było. Ważne w tym 
kontekście było doświadczenie Powrotu 
giganta. Tam robiliśmy zdjęcia wspól-
nie z Tomaszem Woźniczką. To był jed-
nak zupełnie inny obraz. Zdjęcia two-
rzyły tkankę narracyjną i aurę filmu. 
W mikroaktorskich scenach nauczy-
łem się jednak, że dosyć trudne jest 
połączenie funkcji operatora i reży-

PRZYPADKI CHODZĄ 
PO LUDZIACH

MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019

Dorota Pomykała i Łukasz Sikora  
w filmie Autsajder, reż. Adam Sikora 

To też opowieść o przyjmowaniu 
określonych postaw wobec stanu 
wojennego. Twój bohater jest neu-
tralny, zdaje się żyć w swoim świecie.
Franek cały czas zachowuje pewną 
rezerwę wobec tego wszystkiego. Jest 
z tymi ludźmi i daje świadectwo poprzez 
to, że uczestniczy w podejmowanych 
przez nich działaniach. Rzeczywiście 
jednak ma swój świat, który coraz bar-
dziej ugruntowuje. Wie na pewno, że nie 
będzie działaczem politycznym, nabiera 
pewnego dystansu wobec tego. Wydaje 
mi się, że stanowi to dla niego rodzaj koła 
ratunkowego. To przecież młody chłopak, 

którego wciąż czytam, całą swoją twór-
czość poświęca takim postaciom. Nawet 
w kontekście filmów, do których robiłem 
zdjęcia, jest podobnie. Chociażby Woja-
czek Lecha Majewskiego. Z tytułem Aut-
sajdera wiąże się ciekawa historia. Zaraz 
po zrealizowaniu Wojaczka, wraz z Mać-
kiem Meleckim, który był współautorem 
filmu, postanowiliśmy napisać scenariusz 
o Ryszardzie Riedlu. Zrobiliśmy bardzo 
poważną dokumentację, przeprowadzi-
liśmy rozmowy z żyjącą wtedy żoną Rie-
dla, z jego znajomymi. Właśnie ten film, 
który z różnych względów nie doszedł 
do realizacji, miał mieć taki tytuł.

sera. Zobaczyłem, że to dwie aktyw-
ności, które skupiają się na zupełnie 
różnych elementach. Wiedziałem, że 
w przypadku Autsajdera muszę się 
skoncentrować na aktorach, natomiast 
warstwę zdjęć pozostawiłem Toma-
szowi, z którym znamy się i współpra-
cujemy od lat. Udało mu się połączyć 
w filmie dwa rodzaje obrazowania. 
Z jednej strony zachować strukturę 
dokumentalną surowej opowieści sku-
pionej na twarzy, z drugiej połączyć to 
z formą.

Rozmawiał Kuba Armata

Adam Sikora
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W Zwierzętach zastana-
wiasz się nad istnie-
niem światów równo-
ległych. To zabawa czy 

przekonanie? 
Powiedziałbym punkt wyjścia do dal-
szych rozważań. Nasza subiektywność 
ogranicza pole widzenia. Uważam, że 
rzeczywistość jest dużo szersza niż ją 
doznajemy, dlatego w filmie próbuję 
dotknąć świata poza granicami naszej 
percepcji.

Zderzenie drogowe z owcą rozpo-
czyna dla głównych bohaterów – 
Anny i Nicka – serię niecodziennych 
i tajemniczych wydarzeń, w czasie 
których każde z nich zatraca orien-
tację. 
Inspiracją dla scenarzysty Jörga Kalta 
było dzieło „Relatywność” holender-
skiego grafika Mauritsa Cornelisa 
Eschera. Ludzie idą w dół po schodach 
prowadzących w koło i na końcu docho-
dzą do tego miejsca, z którego wyszli. To 
paradoks, który scenarzysta chciał prze-
łożyć na język filmu. Jörg Kalt miał być 
również reżyserem tego filmu. Niestety 
popełnił samobójstwo na miesiąc przed 
rozpoczęciem zdjęć. Osiem lat później 
historia wciąż chodziła mi po głowie, 
postanowiłem więc odszukać scena-
riusz i go zrealizować. Zwierzęta są łami-
główką złożoną z egzystencjalnych pytań 
oraz zmierzenia się z tematem utraty 
ukochanej osoby.

To kino mocno psychologiczne, bli-
skie Całej zimie bez ognia i Wymy-
kowi. 
Zwierzęta bardzo się różnią od moich 
poprzednich dwóch filmów. To kino bar-
dziej magiczne niż psychologiczne. Nie-
dawno obejrzałem moje wczesne krótkie 
metraże i zauważyłem, że wciąż prze-
plata się tam temat snu. Po szkole filmo-
wej poszedłem w stronę dramatu psy-
chologicznego, teraz wróciłem do moich 
pierwotnych zainteresowań kinem. 
Nazywam to dramatem magicznym. 
Akcja rozgrywa się w realnym świecie, 
ale przy okazji dzieje się wiele nadprzy-
rodzonych zdarzeń, które można inter-
pretować psychologicznie albo właśnie 
magicznie.

Czy to, czego doświadczają główni 
bohaterowie, dzieje się w rzeczywi-
stości czy tylko w ich imaginacji?

To zależy, jak na to spojrzeć. Ciąg logicz-
nych zdarzeń ulega deformacji, co powo-
duje poczucie, jakbyśmy byli w czyimś 
śnie. Natomiast ja starałem się budo-
wać między głównymi bohaterami 
jasne i rzeczywiste konflikty. Było to też 
potrzebne, żeby utrzymać napięcie anga-
żujące emocjonalnie odbiorcę. Logika 
powraca, gdy bohater zdaje sobie sprawę, 
że stracił kogoś naprawdę bliskiego. 

Co wtedy?
Jest po prostu za późno. W życiu, w rela-
cji, każdy moment się liczy. Żeby być 
razem, trzeba często zwracać uwagę na 

drugą osobę. Wtedy relacja rozkwita. 
Kiedyś przeczytałem mądre zdanie: 
„Albo idziemy cały czas ku uzdrowieniu, 
albo ku zagładzie”. Nic pomiędzy. Jeste-
śmy w ciągłym ruchu. To również stara-
łem się opowiedzieć w filmie.  

Tytułowe zwierzęta są dla ciebie sym-
bolami? 
Też, ale zobaczyłem w nich coś więcej. 
Z jednej strony każde zwierzę staje się 
symbolem pewnej ludzkiej cechy: owca 
to ofiara, ptak wlatujący do domu zapo-
wiada śmierć, itd. Z drugiej strony to 
łączniki między naszym ludzkim świa-
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Rozmowa  
z Gregiem 
Zglińskim, 
reżyserem filmu 
Zwierzęta

ZWIERZĘTA

tem, a tym, co poza granicami naszej 
percepcji. Zwierzęta więcej niż ludzie 
widzą, czują, mają lepiej rozwinięty 
słuch czy zmysł węchu. Podoba mi się, 
że w Biblii nazywane są mniejszymi 
braćmi.

Podobnie w bajkach.
Tak, mój film to bajka. Zwierzęta są tro-
chę jak postaci z utworów La Fontaine’a, 

Czym inspirowałeś się, realizując 
Zwierzęta? 
Głównie moimi odczuciami i obser-
wacjami świata wokół mnie. Zapewne 
jestem, choć raczej nieświadomie, 
także pod wpływem innych filmow-
ców. Widziałem dzieła Davida Lyncha 
i Romana Polańskiego, i te doświadcze-
nia gdzieś się w moim mózgu odłożyły. 
Wszystko, co oglądasz gromadzi się 

WYMYKANIE SIĘ 
RZECZYWISTOŚCI 
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Birgit Minichmayr  
w filmie Zwierzęta,  
reż. Greg Zgliński

pełne ludzkich cech skorelowanych 
z magią.

Ona najczęściej przypisywana jest 
jednak dzieciom. 
Bo dzieci w odróżnieniu od doro-
słych ten magiczny świat widzą. Żyją 
jak zwierzęta – intensywnie tu i teraz. 
Nasze dorosłe głowy cały czas zajmują 
różne przyszłe lub przeszłe sprawy, nie 
potrafimy być w teraźniejszości. Trzeba 
znowu długo ćwiczyć, np. poprzez 
medytację, aby ponownie „poczuć” 
otaczający nas świat i dostrzec w nim 
magię. 

w podświadomości i ostatecznie w jakiś 
sposób wychodzi na wierzch. 

A dlaczego wybrałeś Piotra Jaxę na 
autora zdjęć?
Piotr potrafi w jednym kadrze przed-
stawić światłość i ciemność, a na tym 
mi właśnie zależało. Wiedziałem także, 
że mogę liczyć na jego pomoc w nieła-
twych przygotowaniach do filmu. Zasta-
nawiałem się, jak ugryźć Zwierzęta od 
strony wizualnej. Miałem dwa pomysły. 
Pierwszy sposób dokumentalny – niby 
podpatrujący bohaterów, albo drugi 
w pełni wykreowany, będący pewnego 

rodzaju przypowieścią. Wybrałem drugi 
model. 

Dlaczego?
Intuicyjnie, według bardzo subiektywnej 
oceny scenariusza. Myślę, że ta historia 
funkcjonowałaby też w hiperrealizmie, 
ale wtedy trzeba inaczej prowadzić nar-
rację. Dyskutowaliśmy także z Piotrem, 
jak nakręcić jedną ze scen dziejących 
się w nocy (odczuwaną przez bohaterkę 
Annę jako dzień). Piotr naciskał, aby 
nakręcić ją w dzień i zrobić z niej noc, 
żeby było czuć, że ta noc nie jest praw-
dziwa. I to się sprawdziło.

Zwierzęta to również opowieść 
o relacji między jawą a snem.
Film jest wdzięcznym medium, za 
pośrednictwem którego można opo-
wiadać sny. A sny zostawiają przestrzeń 
do stawiania egzystencjalnych pytań 
o naszym doświadczeniu świata. Prze-
cież my to wszyscy znamy. Moment, gdy 
się budzisz – masz już świadomość, ale 
jedną nogą jesteś cały czas we śnie. Albo 
jedziesz tramwajem, zamyślisz się tak, że 
przegapiasz przystanek. Rzeczywistość 
nieustannie nam się wymyka. 

Film powstał w szwajcarsko-austriac-
ko-polskiej koprodukcji. Z polskiej 
strony za produkcję odpowiadał 
Opus Film. Zwierzęta zostały zapre-
zentowane w sekcji Forum na Berli-
nale w 2017. Po ponad półtora roku 
trafią do naszych kin. Co czujesz?
Wielką radość. Myślałem, że Zwie-
rząt nie zobaczymy w polskich kinach. 
Jestem ciekawy nowego dystrybutora 
Velvet Spoon. Obserwuję ich poczynania 
i jestem dobrej myśli. 

Przebywasz w Szwajcarii, ale urodzi-
łeś się w Warszawie. Gdzie teraz jest 
twój dom? 
Mieszkam obecnie w Szwajcarii, ale 
mój dom jest tam i tu. Właśnie kończę 
w Zurichu zdjęcia do części filmu docu-
-fiction o słynnej, szwajcarskiej rodzinie 
cyrkowej Knie. Realizuję partię fikcyjną. 
Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak 
przez ponad sto lat udawało się im być 
non stop na topie, uprawiając wymaga-
jącą sztukę cyrkową. I znowu znajduję 
się w świecie między jawą a snem.

Rozmawiał  
Marcin Radomski

Greg Zgliński
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Akcja nowego filmu roz-
grywa się we Wrocławiu 
i dotyczy poszukiwań 
seryjnego mordercy. Opis 

fabuły sugeruje, że będzie ukazana 
mroczniejsza warstwa miasta. Co we 
Wrocławiu jest „filmowego”?
Fascynacja tą tematyką rozpoczęła się 
od Milczenia owiec, które obejrzałem, 
będąc nastolatkiem. Potem sięgnąłem po 
wszystkie książki Thomasa Harrisa, a po 
drodze pojawiły się w moim życiu rów-
nież takie filmy, jak Siedem. Podobnych 
wrażeń dostarczyła mi proza Marka Kra-
jewskiego przybliżająca niezwykłość mia-
sta. Zresztą w pewnym momencie mia-
łem nawet prawa do ekranizacji trzech 
jego książek, ale nie udało się wtedy tego 
zorganizować ze względu na wysoki 
budżet takiej produkcji. Fascynacja Wro-
cławiem pozostała. Łapię się też trochę na 
tym, że coraz większą przyjemność spra-
wia mi kręcenie w innych miejscach niż 
Warszawa. W stolicy mnóstwo lokacji jest 
powtarzalnych z tego względu, że „grają” 
w wielu serialach i filmach. Ludzie, którzy 
przy tym pracują, proponują producen-
tom te same obiekty, więc robienie Plag 
Breslau w całkowicie nowym mieście było 
dla mnie artystycznym bodźcem.

Mówi się, że aktorzy i aktorki obda-
rzają pana szczególnym zaufaniem. 
Jest pan jednym z tych, którzy zasie-
dlają swój filmowy kosmos tymi 
samymi twarzami. Dlaczego?
Jestem już w takim wieku, że staram 
sobie układać ten świat po swojemu, 
więc odpowiedź jest banalna – ułatwiam 
sobie pracę. Robienie filmów jest wydat-
kiem adrenaliny, po którym ma się wra-
żenie, że w ciągu dwóch dni planu zdję-
ciowego można postarzeć się o dwa lata. 
Staram się ten czas spędzać z ludźmi, 
których lubię. Chemia między reżyserem 
a aktorem jest dla mnie bardzo ważna. 
Jeśli dodatkowo pracując z aktorami, 
którzy mają szerokie spektrum możli-
wości, mogę zbudować z nimi zupeł-

nie nowe postacie, to wciąż jestem taką 
pracą podekscytowany.

A Małgorzata Kożuchowska, grająca 
główną bohaterkę, dołączy na stałe 
do tej wielkiej konstelacji Vegi?
Tak, bez wątpliwości. Jestem zachwycony 
współpracą, bo łączy nas to, że się nie 
męczymy w pracy. Oboje bardzo lubimy 
to, co robimy. Gosia jest aktorskim robo-
copem, maszyną całkowicie zaangażo-
waną w robienie filmów, a ja nie jestem 
typem reżysera, który kręci się po planie 
i opowiada dowcipy, tylko kimś w stu 
procentach skupionym na materiale. 
Tego samego oczekuję od osób, które są 
ze mną na planie, więc pracowało nam 
się kapitalnie. Śmiem twierdzić, że jest 
nieodkrytą aktorką, jeśliby brać pod 
uwagę jej dotychczasowe kreacje. 

No właśnie, dotychczas grała okre-
ślony typ postaci...

A ja mam ten chytry plan, żeby od teraz 
przeciągać ją na „ciemną stronę mocy”. 
Małgorzata Kożuchowska gra postać, 
która naznaczona jest tym razem depre-
sją po stracie ukochanego faceta. Na tym 
dramacie zbudowaliśmy tę rolę.

Mówi pan, że to produkcja dotych-
czas najtrudniejsza realizacyjnie. 
Chodzi o widowiskowość?
Owszem. Mówi się, że „papier przyjmuje 
wszystko”, więc bardzo często widowi-
skowe sceny finalnie nie są takie, jak pier-
wotnie zakładano. Tu jest inaczej, choć 
gdy napisałem Plagi Breslau, to zacząłem 
się zastanawiać, czy po zderzeniu z rze-
czywistością to będzie wciąż takie wiel-
kie. Szczęśliwie wszystko udało się zrobić 
tak, jak to sobie wymyśliłem. Duża w tym 
zasługa Wrocławia, który będąc europej-
ską stolicą kultury, ma właściwe podejście 
do promocji. Władze miasta oraz różne 
instytucje wyszły nam naprzeciw i dopo-
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z Patrykiem 
Vegą, reżyserem 
filmu Plagi 
Breslau

PLAGI BRESLAU

BARDZO KRĘCĄ 
MNIE WYZWANIA

MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019

mogły w robieniu rzeczy, które bywają 
bardzo skomplikowane. Blokady mostów 
nie byłyby możliwe w Warszawie.

No właśnie. Są tu sceny ze stadionu 
żużlowego i długa, nakręcona na 
moście, pogoń za koniem. Wyglądają 
skomplikowanie...

Sceny zbiorowe w trakcie prawdziwych 
widowisk nie są czymś nowym w USA. 
Rocky był robiony podczas rzeczywistej 
walki, tymczasem u nas wszystkich reżyse-
rów tego typu sytuacje przerażają. Musie-
liśmy się do tego bardzo długo przygo-
towywać i przekonywać organizatorów 
wydarzenia, że będziemy w stanie wkro-

czyć ze sprzętem oraz określoną liczbą sta-
tystów i nie zepsuć im imprezy. Musie-
liśmy się wpasować w taki sposób, żeby 
być niezauważalnymi dla tych, których 
mogłoby to dekoncentrować. Przydało mi 
się doświadczenie wyniesione z pracy nad 
dokumentami, gdy trzeba było sobie radzić 
z zastaną sytuacją, dostosować się do niej. 
Organizatorzy poszli nam bardzo na rękę, 
bo przekonali w zasadzie wszystkich ludzi 
na stadionie, aby pomogli w kręceniu 
filmu. Jest więc scena, w której śpiewają 
filmowemu premierowi „Sto lat!” i udało 
się zaangażować w to kibiców, kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi. Muszę wyznać, że bar-
dzo mnie kręcą takie wyzwania. W Kobie-
tach mafii II realizowałem niedawno scenę 
podczas defilady wojskowej, która wyszła 
wcale nie gorzej niż to, co można zobaczyć 
w Dniu szakala.

A koń?
Konie muszą za cel obrać sobie stado, 
aby bez jeźdźca dotrzeć w miejsce, które 
wyznaczamy. Musieliśmy więc przesta-
wiać stado, determinując przy tym bieg 
konia. W tej scenie brali udział kaskaderzy 
i było to ekstremalnie niebezpieczne. Ekipa 
musiała nauczyć się podstaw obchodzenia 
się z koniem na planie zdjęciowym. Jeśli 
ruszał do biegu, ekipa musiała również być 
gotowa do ujęcia. Ten prosty wydawałoby 
się bieg po moście kosztował nas siedem-
naście godzin kręcenia. Bez zablokowania 
Wrocławia w tym rejonie byłoby to nie-
możliwe.

Tylko wybrane kina na świecie będą 
wyświetlać Plagi Breslau. W Pol-
sce film obejrzą jedynie posiadacze 
oferty Showmaxa. Dlaczego?
Z prostej przyczyny – jest produkcją 
oryginalną Showmaxa. W myśl trendu, 
który ma miejsce na świecie, zapragnęli 
stworzyć film o rozmachu kinowym, 
który będzie dostępny na ich platformie. 

Nośniki DVD i kina niedługo przejdą 
do lamusa? 
Jako producent tak tego nie widzę. Ten 
dynamicznie zmieniający się świat nie 
zagraża znanym już formom dystrybu-
cji. Osoba, która korzysta z VOD, nie 
kanibalizuje oferty kinowej. Żadne kino 
domowe nie jest w stanie zastąpić póki 
co doświadczenia ciemnej sali kinowej. 

Rozmawiał  
Jakub Koisz

Patryk Vega

Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Grabowski,  
Iwona Bielska, Daria Widawska, Tomasz Oświeciński  
i Maria Dejmek w filmie Plagi Breslau, reż. Patryk Vega

Małgorzata Kożuchowska 
w filmie Plagi Breslau, 
reż. Patryk Vega
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Czy temat alkoholizmu wśród 
kobiet chodził za panią od 
dłuższego czasu, czy może 
decyzja o realizacji filmu 

Zabawa zabawa wyniknęła ze spon-
tanicznej inspiracji?
Problem alkoholizmu krąży wokół mnie 
i wokół całego naszego kraju od dawna. 
Fatum tego nałogu jest znane w niemal 
każdej rodzinie, w tym również mojej. 
Ale wcześniej nie czułam potrzeby robie-
nia o tym filmu. Zmieniło się to, gdy 
wyreżyserowałam dokument Aktorka 
o Elżbiecie Czyżewskiej (współreżyserką 
tego filmu jest Maria Konwicka – przyp. 
red.). Dzięki jej historii zobaczyłam, że 
w jednej osobie łączą się dwie walczące 
ze sobą siły – alkoholik i normalny czło-
wiek. Wgłębiłam się w duszę Elżbiety 
Czyżewskiej i lepiej zrozumiałam, dla-
czego alkoholicy zachowują się tak, a nie 
inaczej.

Najważniejszym zadaniem przed 
przystąpieniem do prac scenariuszo-
wych było poznanie, jak od środka 
działa choroba alkoholizmu?

Kino czerpie z rzeczywistości. Absolut-
nie się tego nie wypieram. Wiele fak-
tów na temat nałogu i tego, jak z niego 
wyjść poznałam dzięki Mice Dunin. Ewa 
Woydyłło zabrała nas na konferencję: 
„Kobiety i alkohol”, gdzie dowiedziałam 
się m.in., że 1/3 Polek w ciąży pije alko-
hol. To był dla mnie szok. Poczułam, że 
to problem, o którym chciałabym opo-
wiedzieć. A nawet, że sama chciałabym 
obejrzeć film na ten temat.

W kinie podejmującym temat alko-
holizmu do tej pory dominowała per-
spektywa męska. Czuła pani potrzebę 
opowiedzenia o kobietach?
Zdecydowanie tak. Mam takie poczu-
cie, że alkoholizm męski bywa w naszym 
kręgu kulturowym powodem do dumy. 
Pił, pił i przestał pić – zobaczcie, jaki 
jest silny! Natomiast alkoholizm kobiet 
w oczach innych je natychmiast trauma-

tyzuje i piętnuje. Kobieta pijąca nigdy nie 
jest fajna. A jednocześnie z badań wiemy, 
że wystarczą trzy lata ostrego alkoholi-
zmu, żeby kobieta zapiła się na śmierć. 
Jest więc się czego bać. Męski alkoholizm 
został ostatnio poruszony przez Wojtka 
Smarzowskiego. Nie chciałam kopiować 
jego sposobu narracji, bo jestem zupeł-
nie inną osobą. Moim celem było wejść 
głęboko w temat uzależnień. Nie oce-
niać, ale też trochę przestraszyć widzów.

Nie obawiała się pani, że takie podej-
ście może zamienić film w moralitet?
Oczywiście, że taka groźba istniała. Ale 
starałam się tak realizować ten obraz, żeby 
był dramaturgicznie wciągający i ciekawy 
jako dzieło filmowe bez względu na jego 
temat. Nie chciałam wpaść w pułapkę 
umoralniania. Od początku wiedzieliśmy, 
że to ma być mocna historia, a nie porad-
nik antyalkoholowy.
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Rozmowa z Kingą Dębską, reżyserką 
filmu Zabawa zabawa

ZABAWA ZABAWA

Na czym dokładnie polegała pani 
współpraca z Miką Dunin przy pisa-
niu scenariusza?
Mika jest niepijącą alkoholiczką, a jed-
nocześnie pisarką i mentorką dla dziew-
czyn, które wychodzą z nałogu. Nie da 
się ukryć, że miałyśmy zupełnie różne 
perspektywy. Stąd się też wzięła wielo-
wątkowość filmu. Pierwsza wersja sce-
nariusza opowiadała o jednej kobiecie, 
która wyrywa się z małego miasteczka 
i wpada w nałóg. Doszłyśmy jednak do 
wniosku, że to jest za mało. Wpadłam 
na pomysł, żeby każda z nas napisała 
po dwie historie. Ostatecznie z filmu 
wypadła historia przysłowiowej kury 
domowej, która cierpi i pije z powodu 
psychicznej przemocy. Uznałam, że ten 
temat zasługuje na osobny film i myślę, 
że jeszcze kiedyś go zrealizuję.

W finałowej wersji filmu została trójka 
bohaterek z trzech różnych pokoleń.
Trójka to taka dobra liczba: „Boh trojcu 
lubit”. Zresztą Márta Mészáros, która 
widziała jedną z wersji filmu, powie-
działa mi, że dla niej to jest jedna kobieta 
w różnych fazach. Może coś w tym jest.

Skąd wziął się pomysł na przewrotne 
pokazanie zabawy? Nawet zwia-
stun filmu z początku oszukuje, że 
będziemy mieli do czynienia z pozy-
tywną historią.

Zwiastun oczywiście robi dystrybu-
tor, któremu chodzi o to, żeby dużo 
widzów przyszło do kina. To jest również 
w moim interesie. Filmy robię dla ludzi. 
Z Zabawa zabawa spokojnie można 
by zrobić mocny dramat psychologiczny 
z trzema świetnymi bohaterkami. Wtedy 
myślę łatwiej byłoby dostać nagrody. 
(śmiech) To jednak nie jest mój gatu-
nek. Wolę lżejszy sposób opowiadania. 
Chciałam zacząć od zabawy, ale skoń-
czyć zupełnie na serio. Przy czym każda 
z bohaterek dochodzi do innego finału.

Sądzi pani, że świadomość problemu 
alkoholizmu ułatwia nawiązanie bliż-
szego kontaktu z widzem?
Absolutnie nie chciałam pokazywać, że 
wiem więcej od innych lub jestem od 
kogoś moralnie lepsza. Nie jestem abs-
tynentką, więc tak jak każdy mogę się 
uzależnić. Na to nie ma szczepionki – 
jak mówi Ewa Woydyłło – każdy pijący 
znajduje się w jakimś punkcie krzywej 
prowadzącej do alkoholizmu. Ostatnio 
często jeżdżę pociągiem na linii War-
szawa-Kraków, bo właśnie tam robię 
kolejny projekt. Nigdy wcześniej nikt 
mi nie zostawiał liścików w pociągu, 
a teraz dostaję wiadomości w rodzaju: 
„Czekam na pani nowy film. Podpisane: 
AA”. Kobiet, które piją jest dużo wię-
cej, niż nam się wydaje. Sądzę, że wiemy 
o wierzchołku góry lodowej.

W ciągu całej swojej twórczo-
ści konsekwentnie udaje się pani 
unikać szufladki kina kobiecego. 
Ma pani poczucie, że zainteresowa-
nie polskiego widza od razu spada, 
gdy widzi na plakacie trzy boha-
terki?
Nie wiem. Myślę sobie, że kobiety 
i mężczyźni to ludzie sobie nawza-
jem potrzebni. Nienawidzę takiego 
pojęcia jak „kino kobiece”. Prze-
cież w moim filmie wokół bohaterek 
krążą też mężczyźni – są: synek, mąż, 
były partner i policjanci. Pewnie nie 
powinnam definiować swojego kina. 
(śmiech) Ale jeśli miałabym to zrobić, 
to powiedziałabym, że przede wszyst-
kim pragnę robić filmy o prawdziwych 
ludziach. Kino środka w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Nie komedie roman-
tyczne, ale też nie kino arthousowe. 
W Polsce ten środek dostaje niewiele 
pełnowartościowych propozycji. Bra-
kuje obrazów dla widzów, którzy nie 
tylko chcą się dobrze bawić, ale też coś 
przeżyć i dostać porcję prawdziwych 
emocji.

Powoli podejście do kina środka 
w Polsce się zmienia. Wystarczy 
wspomnieć początek XXI wieku, 
gdy rodzima kinematografia była 
w ogromnej zapaści.
Myślę, że kino w Polsce przeżywa teraz 
fantastyczny rozkwit. Moim zdaniem 
ciekawiej pokazywać Polskę taką, jaka 
jest naprawdę, a nie jaka mogłaby być. 
Warszawa w kilku moich ostatnich fil-
mach to naprawdę fantastyczne mia-
sto. Nie jesteśmy wcale gorsi od innych. 
Stanowimy część Europy i mamy takie 
same problemy jak cały świat. Chciała-
bym opowiadać o problemach uniwer-
salnych.

Jaki będzie pani następny projekt?
Właśnie robię sześcioodcinkowy serial 
telewizyjny Szóstka dla TVN-u. Będzie 
dotyczyć kwestii przeszczepów nerek 
i związanych z tym wyborów. Zależy mi 
na stworzeniu mocnego medycznego 
serialu. A to dla mnie też bardzo ważny 
temat, bo widzę, jak tragiczna jest sytu-
acja transplantologii w Polsce. Tylko pięć 
procent przeszczepów pochodzi u nas od 
żywych dawców!

Rozmawiał  
Tomasz Gardziński

Maria Dębska w filmie Zabawa 
zabawa, reż. Kinga Dębska

IGRAJĄC Z NAŁOGIEM
Kinga Dębska
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Na słupach wiszą plakaty 
kolejnej odsłony przygód 
Rocky’ego, czyli Creed 2, 
a za chwilę do polskich kin 

wchodzi Underdog. Sporty walki takie 
jak boks czy MMA to bardzo filmowe 
dyscypliny i powstaje mnóstwo pro-
dukcji na ten temat. Czemu zazwyczaj 
dobrze to działa na ekranie?
Myślę, że dramat sportowy daje moż-
liwość bycia bliżej bohatera, a przez to 
wydarzenia sportowego. W przypadku 
masowych imprez jak KSW ten dystans 
między kibicem a walczącym jest dosyć 
duży, bo patrzysz na człowieka wycho-
dzącego na halę sportową samotnie, 
a następnie przyglądasz się walce. Wpraw-
dzie istnieje to iluzoryczne wrażenie, 
że znajdujesz się blisko, ale nie w przy-
padku filmu, który daje możliwość wej-
ścia w głowę zawodnika. A same sporty 
walki? Mają w sobie pierwiastek prawdy, 
bo zawodnicy, prowadząc przez lata 
swoją karierę, starają się nie pozostawiać 
niczego w rękach sędziów. Wygrywa naj-
lepszy, a dobry dramat o sportach walki 
pokazuje tę drogę od samego początku. 
Formuła takich filmów jest bardzo 

podobna, czyli obowiązkowo przedstawia 
się sceny treningowe oraz walkę kulmi-
nacyjną, ale myślę, że nasz Underdog ma 
kilka twistów, które wydadzą się widzom 
w kinach świeże dla gatunku.

Co cię zainteresowało w scenariuszu 
Mariusza Kuczewskiego?
Przede wszystkim tę historię napisało 
życie, chociaż nie na podstawie jakiegoś 

konkretnego zdarzenia, ale raczej przez 
połączenie wielu opowieści i sytuacji, 
które zostały zaobserwowane lub zasły-
szane w środowisku mieszanych sztuk 
walki. My jako KSW, czyli ja i osoby, 
które na co dzień kreują tę rzeczywistość, 
wymyśliliśmy fabułę, która jest inspi-
rowana zdarzeniami nie tylko z naszej 
federacji, ale dyscypliny w ogóle. Wątki, 
które wybrzmiewają w filmie, jak np. 
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UNDERDOG

TĘ HISTORIĘ 
NAPISAŁO ŻYCIE
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Eryk Lubos i Mamed Khalidov w filmie 
Underdog, reż. Maciej Kawulski

Maciej Kawulski i Mamed Khalidov 
na planie filmu Underdog 

sprawa dopingu na świecie albo walka 
ludzi, którzy przecież na co dzień bardzo 
się szanują, zostały zaniesione do Mariu-
sza, który jest świetnym scenarzystą, ale 
nie „siedzi” w temacie MMA. Chcieli-
śmy, aby te pomysły otrzymały szkielet 
i konstrukcję filmową. 

A kto pierwszy wpadł na pomysł, 
żeby KSW i producenci z firmy Ekipa 
zrobili film o mieszanych sztukach 
walki?
Odpowiedź brzmi: wszyscy. Tylko my 
byliśmy pierwsi. Wielu producentów 
pukało do nas z pomysłami na histo-
rie, rodziło się kilka projektów, a nawet 
nasi zawodnicy federacji pojawiali się 
w innych produkcjach. Ale nasz film 
nie jest wyłącznie o MMA, tylko o rela-
cjach budowanych przez kogoś, kto żyje 
z tego, że wchodzi do klatki walczyć 
z drugim człowiekiem. Jestem zdania, 
że długo po Underdogu nie powstanie 
tak prawdziwe kino gatunkowe. Skrzęt-
nie dobieramy sobie partnerów i jeśli 
czujemy, że coś nie ma dobrej jakości, 
a nie pojawia się nikt, kto mógłby nam 
ją zaoferować, to w końcu sami zabie-
ramy się do roboty. 

Jak się układała współpraca z Bar-
toszem Cierlicą, operatorem filmu? 
Zwiastun zapowiada bardzo dyna-
miczne zdjęcia. Mieliście podobną 
wizję co do Underdoga?
Uważam go za bardzo odpowiedniego 
do tej pracy operatora, bo świeżego, 
„nienarysowanego” przez nikogo, nie-
przesiąkniętego branżowością. Spędzi-
łem kawał życia na planie zdjęciowym, 
produkując klipy, reklamówki, nawet 
w obrębie tego, co robimy w KSW, bo 
duża część naszego biura to studio, gdzie 
kręcimy różne materiały promocyjne. 
Oczywiście będę umiejętnie dobierał 
słowa, bo nie chciałbym nazwać się fil-
mowcem, ale nadajemy z Bartoszem na 
podobnych falach twórczych dlatego, że 
obaj nie jesteśmy zepsuci schematami, 
którymi przesiąka się w branży. Obra-
canie materią filmową, telewizyjność, 
komunikacja obrazowa – te tematy nie 
są nam obce. Myślę, że niektórzy twórcy 
mają ten problem, że po wielu latach 
siedzenia w branży starają się już tylko 
zadowalać swoich kolegów i krytyków, 
czyli bańkę, w której żyją i otaczają się 
na co dzień. Bartek Cierlica jest operato-
rem, który posiada wszelkie odpowied-

nie kompetencje, aby zrealizować moją 
wizję, jest wykształconym filmowcem, 
natomiast nie jest na szczęście zepsuty 
przez świat kina.

W jaki sposób kształtowała się pana 
filmowa wrażliwość? Samouk to ktoś, 
kto musiał budować ją samemu, 
skoro nie stali nad nim wykładowcy 
i mentorzy. 
Najważniejsze w uprawianiu kina jest 
to, czego nie dostaniesz w szkole filmo-
wej, czyli wizja. Jeśli się w końcu pojawi, 
jest klarowna i wręcz próbuje wystrze-
lić ze środka. Zaczynasz wsłuchiwać się 
w rytm innych dzieł, które w jakiś spo-
sób na ciebie podziałały. Jeśli wiesz, jak 
ma wyglądać dana scena, a nawet cały 
twój obraz, odnajdziesz odpowiedni 
rytm dla tej opowieści i poradzisz sobie. 
Podejdziesz do operatora i wytłuma-
czysz mu, jak to widzisz. Oczywiście po 
szkole filmowej i kilkunastu latach prak-
tyki podejdziesz do niego, i używając 
żargonu technicznego, załatwisz sprawę 
dwa razy szybciej, ale to są jedynie niu-
anse usprawniające pracę. Nie mam pro-
blemów z żargonem, ale rozumiem, że 
moje „flow” jest inne niż u formalnych 
filmowców, a ludzie, którzy z nami pra-
cowali, musieli je przyjąć. Po prostu mia-
łem bardzo mocną wizję tego, jak Under-
dog ma wyglądać. Może aktorzy mieli 
przez chwilę z tym problem, bo przycho-
dzi taki chłopak jak ja, który żyje z tego, 
że inni biją się po mordach, a potem 

mówi im, jak mają grać. Ale szybko 
przyjęli mój sposób pracy, który był 
tylko z pożytkiem dla produkcji. Szkoła 
filmowa pozwala wykonywać zawód 
reżysera w ciągłej gotowości, radzić sobie 
w branży przez wszystkie dni w roku 
i dobrze komunikować się ze środowi-
skiem. Ja chciałem tylko zrealizować 
swoją wizję. Lubię takich reżyserów jak 
Guy Ritchie albo Marek Koterski, którzy 
mają swój rozpoznawalny styl i leitmotiv 
nie tylko w konkretnych filmach, ale 
powracający w całym życiu twórczym.

Jak wypadła ekranowa walka Eryka 
Lubosa z Mamedem Khalidovem, 
profesjonalnym zawodnikiem?
Widzowie ocenią, jak ktoś, kto nigdy 
nie grał tak sporej roli, dał radę przed 
kamerą. Niech będzie zaskoczeniem dla 
widzów, jak poradził sobie Khalidov, 
bo jego obecność jest swoistą niespo-
dzianką Underdoga. A Lubos? Szcze-
rze uważam, że jeśli pozostałby w takiej 
higienie zawodowej, jaka towarzyszy mu 
na planie i w czasie przygotowywania się 
do roli sportowca, to za kilka lat mógłby 
spokojnie stoczyć jakąś walkę w klatce. 
Poradził sobie świetnie. To duży entuzja-
sta sportów walki, który przez wiele lat 
trenował w Gwardii Wrocław, a z kimś, 
kto wie, jak wyprowadza się ciosy, a przy 
tym jest genialnym aktorem, pracuje się 
z ogromną przyjemnością. 

Rozmawiał Jakub Koisz

Rozmowa z Maciejem Kawulskim, 
reżyserem filmu Underdog i prezesem 
federacji KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) 



POLSKIE PREMIERY
Fo

t. 
Ja

ce
k 

Do
m

iń
sk

i/R
ep

or
te

r, 
Ja

ce
k 

Cz
er

w
iń

sk
i/S

FP

Fo
t. 

Ki
no

 Ś
w

ia
t (

x2
)

Skąd w ogóle pomysł na film, 
będący dość oryginalną pro-
pozycją na tle tego, jakie kino 
u nas powstaje?

Michał Otłowski: Dokładnie z tego. 
Pomysł narodził się z potrzeby wyj-
ścia do widza z nieco inną propozy-
cją niż większość polskich filmów, jakie 
możemy oglądać na ekranach. Kino 
samochodowo-sensacyjne stworzone 
z myślą o młodzieżowym widzu funkcjo-
nuje przecież w historii światowej kine-
matografii od dawna. Mam wrażenie, że 
chcąc dotrzeć do szerokiego spektrum 
publiczności, skupiliśmy się w naszym 
kraju albo na komediach romantycz-
nych, albo kinie sensacyjnym, ale prze-
znaczonym raczej dla widzów dorosłych, 
gdzie poziom brutalności oraz wulgar-
ności jest zdecydowanie wyższy. W Dia-
blo. Wyścigu o wszystko staraliśmy się 
w tej materii nie przekraczać rejestrów, 

które byłyby nieakceptowalne dla młod-
szej części widowni.

Diablo. Wyścig o wszystko to przy-
kład filmu gatunkowego, jaki nieczę-
sto gości na naszych ekranach. Sami 
jesteście fanami takiego kina?
M.O.: Tak, lubimy kino gatunkowe, co 
nie pozostawało bez znaczenia. Ważną 
okolicznością był fakt, że przy reali-
zacji tego filmu nadarzyła się okazja, 
by „otworzyć” w Polsce ten zupełnie 
nieobecny gatunek. Czegoś takiego nikt 
się tu wcześniej nie podjął. Zaryzy-
kowaliśmy, ale wydaje nam się, że nie 
mamy się czego wstydzić.

Michał miał już doświadczenie z fil-
mowym gatunkiem, czego dowodem 
zrealizowany przed czterema laty 
Jeziorak. Czy okazało się ono w jakiś 
sposób pomocne?

M.O.: Każde doświadczenie czegoś uczy, 
chociaż pułap wyzwań na płaszczyź-
nie technicznej był w przypadku tego 
obrazu nieporównywalny. Jeziorak do 
pewnego stopnia stanowił we współ-
czesnym polskim kinie nowe otwarcie 
w filmie kryminalnym. Liczymy na to, 
że w przypadku Diablo i gatunku, o któ-
rym rozmawialiśmy, może być podobnie. 
Praca na planie to jednak przede wszyst-
kim umiejętność przekazywania swojej 
wizji. Niezależnie od formy czy gatunku, 
jaki aktualnie ma się na warsztacie.

Młody bohater, nielegalne wyścigi 
samochodowe, wartka, trzymająca 
w napięciu akcja. Porównania z ame-
rykańskim klasykiem Szybcy i wście-
kli Roba Cohena narzucają się zatem 
samoistnie. Jesteście na to gotowi?
M.O.: Zarówno pod kątem scenariu-
szowym, jak i realizacyjnym nasz film 
odnosi się stricte do polskich realiów. 
Zatem historia w żaden sposób nie 
nawiązuje do Szybkich i wściekłych. Nie 
ma jednak co ukrywać, że konwencja 
obrazu samochodowo-sensacyjnego jest 
zbliżona. Podobieństwa mogą wynikać 
z faktu, że te historie generalnie adreso-
wane są de facto do tego samego typu 
widza, niezależnie od długości i szero-
kości geograficznej.

Choć Michał podpisany został jako 
reżyser, spiritus movens tego pro-
jektu jest Daniel, który występuje 
tu w kilku różnych funkcjach. Jesteś 
nie tylko współreżyserem, współsce-
narzystą, kierownikiem produkcji, 
ale też producentem i supervisorem 
efektów specjalnych. Trudno było 
pogodzić te wszystkie role?
Daniel Markowicz: Z pewnością nie 
było łatwo. Z drugiej strony trudno 
byłoby też przerzucić te rzeczy na 
inne osoby, które pracowałyby z takim 
zapałem, a w dodatku lubiły ryzyko. 
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DIABLO. WYŚCIG O WSZYSTKO

Z Michałem pracowaliśmy szybko 
i sprawnie. Efekty tego muszą jednak 
ocenić widzowie.

Daniel, masz wieloletnie doświad-
czenie związane z pracą nad efek-
tami specjalnymi przy najróż-
niejszych produkcjach. Długo 
dojrzewała w tobie decyzja, żeby 
spróbować sił z własnym projektem?
D.M.: W międzyczasie zrobiłem kilka 
mniejszych i większych rzeczy, należą-
cych do różnych gatunków. Uważam, że 
w życiu fajne jest to, iż można spróbo-
wać mierzyć się z rozmaitymi wyzwa-
niami. Tak podszedłem do Diablo. 
Z jednej strony była to dobra zabawa, 
z drugiej bardzo ciężka praca.

Czy pisząc scenariusz, konsultowali-
ście się z ludźmi, którzy po godzi-
nach zajmują się „rozrywką”, jaką są 
nielegalne wyścigi samochodowe?
D.M.: Oczywiście. W scenariuszu 
znajduje się wiele autentycznych scen 
nawiązujących do tematu nielegalnych 
wyścigów czy wręcz gangsterskich pora-
chunków. Jest to jednak na tyle deli-
katny temat, że niestety nie mogę zdra-
dzić zbyt dużo.

Takie kino kojarzy się z efektowną 
stroną wizualną, chociażby scenami 
pościgów czy strzelanin. Czy wła-
śnie to stanowiło dla was w Dia-
blo największe wyzwanie, nie tylko 
z punktu widzenia realizacyjnego, 
ale i budżetowego?

D.M.: Zdecydowanie najbardziej wyma-
gające były sceny z udziałem eksklu-
zywnych samochodów. Było to nie tylko 
ryzykowne, ale i kosztowne. Zdarzały 
się sytuacje, kiedy mieliśmy na planie 
auta o łącznej wartości prawie dziesię-
ciu milionów złotych. Wiązała się z tym 
duża odpowiedzialność, staraliśmy się 
jednak robić swoje.  

Diablo. Wyścig o wszystko zapowiada 
się jako nie lada gratka dla fanów 
motoryzacji, gdyż pojawia się w nim 
wiele kultowych samochodów. Czy 
realizując ten film, mieliście poczu-
cie, że robicie kino dla „dużych 
chłopców”?
M.O.: Jasne! Każdy z nas znajdzie 
w sobie odrobinę dziecka. Poza tym 
mamy poczucie, że zdecydowanie bra-
kuje u nas takiej rozrywki.

Udało wam się zebrać na planie bar-
dzo ciekawą grupę aktorów. Z jednej 

strony młodzi, jak Tomasz Włosok czy 
Karolina Szymczak, z drugiej uznani 
i bardzo doświadczeni, by wspomnieć 
Cezarego Pazurę, Katarzynę Figurę 
oraz Bogusława Lindę.
M.O.: Od samego początku zakładali-
śmy, że będziemy mieć na planie taki 
aktorski miks. Zależało nam na połą-
czeniu energii tych ludzi. Wydaje nam 
się również, że widzowie mogą zostać 
pozytywnie zaskoczeni nowym wize-
runkiem niektórych z nich.

Czy wzorem Szybkich i wście-
kłych, o których wspominaliśmy 
na początku, myślicie o tym, by nie 
skończyło się tylko na jednym fil-
mie?
M.O.: Oczywiście! W planach jest także 
serial opowiadający inną historię z tego 
samego uniwersum.

Rozmawiał  
Kuba Armata
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Rozmowa z Michałem Otłowskim  
i Danielem Markowiczem, twórcami 
filmu Diablo. Wyścig o wszystko

BRAKUJE U NAS 
TAKIEJ ROZRYWKI

Diablo. Wyścig o wszystko,  
reż. Michał Otłowski

Michał Otłowski Daniel Markowicz

Tomasz Włosok i Aleksy Komorowski  
w filmie Diablo. Wyścig o wszystko,  
reż. Michał Otłowski



Czy tym filmem, 
o którym pan 
mówi, że „będzie 
o każdym z nas”, 

zaproponuje pan widzo-
wi portret krótkiego życia 
młodego, niewidomego ar-
tysty, genialnego jazzmana 
z jego wewnętrznym dra-
matem, czy też skupi się 
pan na jego już chyba za-
pomnianej i wielu niezna-
nej twórczości muzycznej?
Maciej Pieprzyca: Mieczy-
sław Kosz zainteresował mnie 
przede wszystkim jako czło-
wiek. W jego biografii odna-
lazłem bliskiego mi boha-
tera, outsidera mierzącego 
się z trudną rzeczywistością, 
przeciwnościami losu, ale 
mimo wszystko nie podda-
jącego się i walczącego o sie-
bie, o swoją muzykę. To była 
bardzo złożona osobowość. 
Krótka, ale gęsta i intensywna 
biografia. Oczywiście Kosz, to 
także jego muzyka jazzowa. 
Będzie jej w Ikarze sporo 
i wierzę, że film przypomni ją 
widzom.

Czy poprzez film chciałby 
pan powiedzieć wszyst-
kim niepełnosprawnym 
i nie tylko, że warto żyć, 
tworzyć, że można być 

tej muzyki, a może wybór 
tematyki najnowszej pro-
dukcji RE Studia ma inne 
podłoże? 
Renata Czarnkowska-Li-
stoś: Jazzu słucham czę-
sto – zarówno klasyki, jak 
i modern. Kiedy tylko mogę 

w kinie interesuje odkrywa-
nie, poszukiwanie. Zafascy-
nowała mnie postać chłopaka 
z zamojskiej wsi, który mimo 
kalectwa osiągnął szczyty, grał 
z największymi jazzmanami, 
a przede wszystkim był wielką 
indywidualnością i tajemnicą. 
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Polskie  k ino znowu 
zmierzy się z filmowo-

-fabularnym przedstawie-
niem niewidomego boha-
tera. Po Imagine i Carte 
Blanche przyszła pora na 
obraz Ikar. Legenda Mietka 
Kosza. Reżyser i autor sce-
nariusza Maciej Pieprzyca 
mówi: „w swoich filmach 
szukam nietuzinkowych 
bohaterów, którzy nie są 
pogodzeni ze światem, 
potrafią się zbuntować 
przeciwko normom spo-
łecznym, polityce, wła-
snym ograniczeniom”. 
Będzie to film o niewido-
mym pianiście jazzowym, 
który na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku zawojował 
świat jazzu swoim talentem 
i charyzmą. Był to Mietek 
Kosz, którego prawie zapo-
mniano, ale jego legenda 
jak feniks z popiołów znów 
się odradza. Pomysł na film 
powstał z inspiracji aktora, 
Piotra Adamczyka, który 
opowieścią o Mietku Koszu 
„zaraził” Macieja Pie-
przycę. Autorem zdjęć do 
Ikara jest Witold Płócien-
nik, scenografii Joanna 
Wójcik, kostiumów Agata 
Culak, a muzyki i aranżacji 
Leszek Możdżer. Producen-
tem filmu jest RE Studio, 
czyli Renata Czarnkow-
ska-Listoś i Maria Gołoś, 
a koproducentami: Light-
craft, TVP S.A., Canal+, 
Mazowiecki i Warszawski 
Fundusz Filmowy, Next 
Film, Instytucja Filmowa 
Si lesia-Fi lm, Krakow-
skie Biuro Festiwalowe. 
W roli Mietka Kosza zoba-
czymy Dawida Ogrodnika, 
a  w  pozostałych rolach 
m.in. Piotra Adamczyka, 
Mikołaja Chroboczka, 
Justynę Wasilewską i Jowitę 
Budnik. Film jest współ-
finansowany przez PISF, 
a premierę zaplanowano 
na jesień 2019 roku. S.N.
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IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA

Rozmowa z reżyserem i scenarzystą 
Maciejem Pieprzycą, kompozytorem 
i aranżerem Leszkiem Możdżerem  
oraz producentkami:  
Renatą Czarnkowską-Listoś  
i Marią Gołaś

wielkim, i że życie nie zna 
barier?
Zwłaszcza na tym etapie, 
kiedy zaczynam zdjęcia, nie 
wyznaczam sobie żadnych 
misji, nie robię filmu w jakiejś 
sprawie. Po prostu chcę 
w interesujący sposób opo-
wiedzieć historię, którą moim 
zdaniem warto opowiedzieć.

„Polish jazz”, epoka Melo-
manów, klezmerzy i tria 
jazzowe w zadymionych 
knajpach w Polsce to już 
jednak historia. Jak pan 
chce, poprzez historię 
muzyczną Mietka Kosza, 
przypomnieć Polakom 
o istnieniu jazzu – muzyki 
trudnej, ale może najwspa-
nialszej we współczesnym 
świecie?
Leszek Możdżer: Nie jestem 
przekonany, czy klezmerzy 
i zespoły jazzowe to rzeczy-
wiście historia, bo mamy dzi-
siaj wysyp młodych muzy-
ków jazzowych, a na koncerty 
jazzowe ciągle przycho-
dzi młodzież. Z powodu 
zakazu palenia zadymione 
kluby rzeczywiście odeszły 
w przeszłość i jest ich zde-
cydowanie mniej, bo muszą 
konkurować z muzyką emi-
towaną przez maszyny. Jed-

nak jazz trzyma się w Pol-
sce całkiem nieźle i o jego 
sile decydują poszczególni 
ludzie, którzy go uprawiają. 
W filmie o Mieczysławie 
Koszu jazz jest tylko języ-
kiem, w którym wypowiada 
się udręczona ludzka dusza. 
Dla widza interesujący 
może być przypadek Kosza, 
który zdaje się potwierdzać 
tezę Krzysztofa Komedy, że 
jazz jest grą niebezpieczną 
i bezlitosną.

Będąc wspaniałym 
i wszechstronnym polskim 
muzykiem, jak pan zare-
agował, kiedy dowiedział 
się o filmowej możliwo-
ści „wskrzeszenia” Mietka 
Kosza i jego muzyki?
Na początku ogromny entu-
zjazm, że opowiemy historię 
o tym wyjątkowym piani-
ście. Kiedy jednak zacząłem 
się łączyć z energetyką Mie-
czysława Kosza, to poczu-
łem bezsilność i rozpacz. Od 
tego momentu postanowiłem 
bardziej polegać na sobie niż 
na nim. Dla własnego bez-
pieczeństwa musiałem się od 
niego odciąć, żeby podświa-
domie nie ulegać tej samej 
iluzji, dla której on przegrał 
własne życie. Każdy potrze-

buje odrywać się od ziemi 
i podążać w stronę ducha, ale 
wygląda na to, że Kosz kie-
rował się w strefy ducha wła-
śnie w momentach cierpienia 
i pewnie dlatego tak bardzo 
był do niego przywiązany. 
Jego słynny cytat „tylko smu-
tek jest piękny” okazał się dla 
niego zgubny i m.in. dlatego 
życie Mietka Kosza to świetny 
materiał na film.

Zapytam trochę przewrot-
nie. Czy czuje się pani 
fanką jazzu, miłośniczką 

projekt, m.in. ze względu na 
bardzo istotną rolę muzyki, 
za którą odpowiedzialny jest 
Leszek Możdżer. Ogromny 
nacisk kładziemy również 
na stronę wizualną, czyli 
scenografię i kostiumy. To 
wszystko wymaga dużych 

chodzę na koncerty. Edukację 
jazzową zaczynałam od kra-
kowskich festiwali Jazz Juniors 
i Zaduszek Jazzowych. Naj-
bardziej jednak lubię niefor-
malne spotkania, atmosferę 
jam session, tęsknię za peł-
nymi ludzi i dymu (niestety), 
klubami jazzowymi. W War-
szawie zniknęły, w Krakowie 
zostało niewiele. Jednak nie 
dlatego podjęłyśmy się reali-
zacji tego filmu. Być może to 
niepopularne i łatwej sięgać 
po tematy oczywiste i postaci 
powszechnie znane, ale mnie 

Skąd w tym kruchym czło-
wieku taki talent i determi-
nacja. Przypadek? Nie sądzę. 
Geniusz? Na to pytanie spró-
bujemy odpowiedzieć.

Większość polskich 
współczesnych produk-
cji (szczególnie tych nie-
komercyjnych) boryka 
się z problemem niedofi-
nansowania. A jak to się 
przedstawia w przypadku 
Ikara?
Maria Gołaś: Ikar nie jest tu 
wyjątkiem. To wymagający 

nakładów finansowych. Nie-
stety, niezwykle trudno było 
nam pozyskać środki na film 
i zamknąć budżet, mimo iż 
w powstanie Ikara zaanga-
żowani są znani i doświad-
czeni twórcy, a temat i boha-
ter filmu – przy odpowiedniej 
promocji, o którą dbamy od 
samego początku – mogą 
przyciągnąć do kin dużą 
publiczność.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU 
IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA
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Dawid Ogrodnik i Justyna Wasilewska  
na planie filmu Ikar. Legenda Mietka Kosza,  
reż. Maciej Pieprzyca
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Szwajcarski festiwal pracowicie 
i skutecznie buduje wizerunek imprezy, 
na której nie ma ograniczeń formalnych, 
warsztatowych i tematycznych. 

Odważne i prowokacyjne – takie  
były dzieła prezentowane 
na 22. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych w Jihlavie. 

Aż trudno uwierzyć, ale tytuło-
wych muzeów jest w położonym 
nieopodal Zurichu stutysięcz-
nym Winterhur aż 16, w tym co 

najmniej dwa o randze światowej. Mowa 
o Kolekcji Oskara Reinharta, w której 
znalazły się dzieła m.in. Renoira i Matis-
se’a, Picassa i van Gogha oraz o słynnym 
Fotomuseum, którego zbiorami zachwyci 
się każdy amator i profesjonalny fotogra-
fik. W takim otoczeniu, gdzie na dodatek 
korzystanie z kultury na każdym stopniu 
jej percepcji jest powszechnie praktyko-
wane, musiał pojawić się festiwal filmowy.

22 lata temu zorganizowano po raz 
pierwszy Short Film Festival, który z cza-
sem awansował do czołówki imprez pre-
zentujących ten rodzaj twórczości. Co jed-
nak wyróżnia go spośród innych? Szansa, 
jaką otrzymują tu na publiczny pokaz 
swych dzieł autorzy i twórcy, w których 
pracy dominującym elementem są poszu-
kiwania. Stąd sporo obrazów zrealizowa-

Na tegorocznej edycji festiwalu 
nagrodę za wkład w światowe 
kino otrzymał Jean-Luc Godard, 
co wydaje się w symboliczne dla 

dzisiejszego kina dokumentalnego. Odważne, 
balansujące pomiędzy rzeczywistością i fik-
cją, prowokacyjne – takie filmy można było 
obejrzeć w Jihlavie i takie zostały tu nagro-
dzone. Szczególnie zwycięzca sekcji First 
Lights, Owner’s Portrait Joaquína Maito 
z Argentyny, miał w sobie coś z Godardow-
skiego ducha. Jego autor, odbierając nagrodę 
wspomniał, że ograniczanie wolności jest 
bardzo szkodliwe dla sztuki, czym bezpo-
średnio odwołał się do twórczości francu-
skiego reżysera. 

Niemniej brawury było w polskich 
(i koprodukowanych przez Polskę) fil-
mach, których w programie festiwalu było 
aż sześć. W Jihlavie pokazano nakręcony 
częściowo po polsku #3511 Isaaca Still-
wella, nawiązujący do historii naszego kraju 
aw•rah•nyoosh Bena Neufelda oraz filmy 
twórców rodzimych: Excavate! Wacława 
Kulczykowskiego i Mateusza Sokalszczuka, 
The Betrayed Square MML collective, czyli 
Macieja Mądrackiego, Michała Mądrackiego 
i Gillesa Lepore’a oraz Tort Małgorzaty Goź-
dzik. Najjaśniej błyszczały Krzyżoki Anny 
Gawlity, które na czeskim festiwalu miały 
międzynarodową premierę. Widownię ujęło 
bogactwo dokumentu zderzającego duchowy 
i prozaiczny aspekt życia. Obraz Gawlity 
sprawiał wrażenie pocztówki z krainy, która 
nie istnieje – religijna ekstaza mieszała się 
w nim z transem powszechnego szaleństwa. 

Specyfiką Konkursu Opus Bonum, będą-
cego konkursem głównym w Jihlavie, jest 
to, że nagrodę przyznaje w nim jeden juror, 
a nie całe grono. W tym roku był to Krzysz-
tof Zanussi, który uhonorował dokument 
Vacancy w reżyserii Alexandry Kandy Lon-
guet. Wybitny polski twórca motywował 
swój wybór niezwykłą panoramą ludzkich 
losów, jakie reżyserka ujęła w swoim filmie. 
„Używając zdyscyplinowanego wizualnego 
języka, ten dokument odsłania egzysten-
cjalną tragedię ludzi żyjących w niezwykłej 
samotności i rozpaczy” – pisał w uzasadnie-
niu werdyktu, podkreślając zarówno współ-
czesny, jak i uniwersalny wydźwięk tego 
obrazu. I choć w tegorocznym programie 
nie brakowało dokumentów o podobnych 
ambicjach – jak wyróżnione w tej samej 

nych techniką kombinowaną, także tych 
z pogranicza performansu. Stąd w Kon-
kursie Głównym (35 pozycji z kilkuna-
stu krajów świata) także eksperymenty 
filmowe, które ze względu na swą herme-
tyczność, czy czasem obrazoburczość, nie 
mają szansy zaistnienia gdzie indziej. I ta 

sekcji Talks with TGM Jakuba Červenki, czy 
nagrodzone w sekcji Between the Seas Time-
box Nory Agapi – dało się wyczuć, że twórcy 
są zafascynowani złożonością świata. Nikt 
nie szukał prostych odpowiedzi i łatwych 
recept. Wręcz przeciwnie – Jihlava na każ-
dym kroku usiłowała przyjrzeć się rzeczy-
wistości z wielu różnych punktów widzenia. 
Nie tylko w kinie, ale także podczas licz-
nych spotkań na Inspiration Forum, gdzie 
znakomici goście z całego świata opowia-
dali o zmianach technologicznych, społecz-

formuła imprezy, na której można i poka-
zuje się niemal wszystko, co w danym roku 
pojawiło się w sztukach wizualnych skraj-
nie oryginalnego, kontrowersyjnego, czy 
banalizując opis: po prostu „odjechanego”, 
dobrze się sprawdza. Nagrody wywiezione 
z Winterthur mają swą rangę w środowisku, 
a lista gości, uczestników i bardzo aktyw-
nych widzów (w tym roku łącznie blisko 
17 tys.) dowodzi, że jest naturalne zapo-
trzebowanie na kontakt nawet z tak mocno 
zindywidualizowaną twórczością filmową.

Po ubiegłorocznych prezentacjach pol-
skiej animacji i spotkaniach z autorami znad 
Wisły, nasza tegoroczna reprezentacja była 
mniej liczna, ale zauważalna. Członkinią 
jury głównego była reżyserka i programerka 
festiwalowa Bianca Lucas, Polka mieszka-
jąca aktualnie w Paryżu, która studiowała 
w Londynie i Sarajewie, gdzie teraz odpo-
wiada za program miejscowego festiwalu. 
Do konkursu zakwalifikowany został z kolei 
film pary młodych artystów związanych 
z krakowską Akademią Sztuk Pięknych – 
Róży Dudy i Michała Soi – Jestem synem 
górnika. Michał był w Winterthur i inte-
resująco odpowiadał na pytania widzów, 
którzy dobrze odczytali intencje autorów, 
budujących alegoryczny obraz pożegnania 
z PRL-owską przeszłością, której symbo-
lem ma być opuszczony hotel-widmo na 
jednej z greckich wysp.

Nagroda główna trafiła do Adnana Softi-
cia za obraz Bigger Than Life (Włochy/
Macedonia/Niemcy 2018). Ten ekspery-
mentalny dokument koncentruje się na 
monumentalnym projekcie budowlanym 
„Skopje 2014” rządu macedońskiego, któ-
rego celem jest stworzenie nowej tożsamo-
ści narodowej. Film demonstruje niezwy-
kłe umiejętności obserwacyjne i kreacyjne 
Softicia, oferując zarówno głębokie, jak 
i humorystyczne podejście do absurdu 
naszych czasów.

Drugie z najważniejszych wyróżnień 
otrzymał tytuł A Room with a Coconut 
View (Tajlandia 2018) Tulapopa Saenja-
roena. Ta innowacyjna praca przypomina 
filmowy kolaż; odnosi się do skrzyżowań 
między historią, technologią, momentami 
ma kształt klasycznej mise-en-scène, a jed-
nocześnie prosi publiczność o krytyczną 
analizę sztuki współczesnej i życia kon-
sumpcyjnego. W warstwie emocjonal-
nej natomiast to prawdziwa huśtawka, od 
kadrów dramatycznie poważnych aż po 
puszczania oka do widza.

Janusz Kołodziej

WIELKA SAMOTNOŚĆ
JIHLAVA

Bigger Than Life,  
reż. Adnan Softić

FILM W MIEŚCIE 
MUZEÓW

nych, politycznych i kulturowych. Wśród 
nich znalazła się m.in. filozofka Aleksandra 
Przegalińska, Jacques Rupnik – francuski 
naukowiec i myśliciel, Tadatoshi Akiba – 
japoński matematyk i polityk czy kubański 
muzyk David D Omni. Ich wykłady i dys-
kusje były bezcennym wzbogaceniem sean-
sów, dopełniającym pokazywany na ekranie 
obraz nadzwyczaj ciekawych czasów i świata 
poddawanego istotnym przemianom. 

Urszula Lipińska

Adnan Softić
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Praski festiwal świętował w tym roku 
jubileusz pięciolecia. Ale zamiast 
bankietów i rautów, zainwestowano 
w filmy i gości. Tegoroczna edycja biła 
pod tym względem rekordy.

Anna Wieczur-Bluszcz i Prze-
mysław Bluszcz na spotkaniu 
z publicznością po seansie Być 
jak Kazimierz Deyna opowia-

dali, że w momencie kiedy w 2012 roku 
przystępowali do pracy nad filmem, zale-
żało im, by wypełnić go czeskim humo-
rem. Tak się stało. Czesi od razu odnaleźli 
się w serwowanych z ekranu żartach, ale 
najbardziej podobała się im lekkość przed-
stawienia przeszłości. Praski pokaz udo-
wodnił, że Być jak Kazimierz Deyna z wie-
kiem jedynie zyskuje. Dziś w polskim kinie 
o PRL-u i czasach transformacji ustrojowej 
opowiada się głównie w tonie oceniającym. 
Wspomina się koszmar przeszłości, ewentu-
alnie tęskni za czasami dzieciństwa. Wyre-
żyserowany przez Annę Wieczur-Bluszcz 
obraz jest zupełnie pozbawiony oceniania. 
To lekka, apolityczna opowieść, która dzi-
siaj stoi raczej w kontrze do filmów z akcją 
osadzoną w poprzednim systemie.

Apolityczne patrzenie na przeszłość 
stało się nieformalną sekcją na festiwalu 
3Kino, bo pokazano m.in. Wspomnienie 
lata Adama Guzińskiego i Autsajdera 
Adama Sikory. Pierwszy tytuł reprezen-
towała w Pradze Urszula Grabowska, 
odtwórczyni głównej roli, ale też Adam 
Sikora, będący autorem zdjęć w tym filmie. 
Aktorka rozmawiała z czeskimi widzami 
o filtrowaniu rzeczywistości przez dzie-
cięcą wrażliwość. Stała się w tym właści-
wie specjalistką. Już rolą w Joannie Feliksa 
Falka pokazała, że ma z dziećmi na ekra-
nie niezwykłą dynamikę. Wykorzystała 
ją także we Wspomnieniu lata, choć tym 
razem partnerował jej chłopiec, zresztą 
w zbliżonym wieku do jej syna. Czescy 
widzowie chętnie zestawiali ze sobą te dwie 
role. Byli ciekawi współpracy z dziećmi, 
zastanawiali się, jak bardzo wzrasta odpo-
wiedzialność aktora, kiedy przychodzi mu 
grać z małoletnim partnerem. Grabowska 
porwała publiczność świadomością takiej 
interakcji i wrażliwością na nią.

Adam Sikora zwracał uwagę widowni na 
pamięć wizualną danego okresu. W przy-

padku przedstawień lat 70. dominują pastele, 
także we Wspomnieniu lata są nadrzędne. 
Operator tłumaczył, że to, jak poszczególne 
okresy zostały zapisane na taśmach, rzu-
tuje na nasze myślenie o nich, czego widzo-
wie w Pradze mogli naocznie doświadczyć. 
W wyreżyserowanym przez Sikorę Autsaj-
derze, którego akcja rozgrywa się w stanie 
wojennym, kolory są już zdecydowanie inne, 
bardziej spreparowane, chłodne, co też ma 
związek z rodzajem sprzętu dostępnego 
do rejestrowania rzeczywistości w tamtym 

okresie. Sikora dzielił się z czeską widow-
nią nie tylko technikaliami, ale też prywat-
nymi doświadczeniami. Opowiadał o swoim 
pobycie w obozie dla internowanych, co 
stało się tematem jego obrazu, jak i o tym, 
co chciał oddać przez obsadzenie w głównej 
roli syna. Wiedział, że tylko w ten sposób 
pozwoli sobie na należyte rozliczenie z tam-
tym czasem, ale jego film nie ma w sobie 
nic z oskarżenia ani użalania się. Jest formą 
wiwisekcji młodości, bez przypisywania jej 
pozytywnych czy negatywnych wartości, 

za co doceniła go festiwalowa 
publiczność.

Najczęściej powracającą na 
spotkaniach widzów z gośćmi 
kwestią była zresztą ta doty-
cząca lekkości. Czesi, którym 
jeszcze dekadę temu zazdro-
ściliśmy lekkości w podej-
ściu do problemów, z jakimi 
przyszło im się borykać, dzisiaj 
patrzą z zazdrością w stronę 
Polski. Jak pies z kotem Janu-
sza Kondratiuka, Córka tre-
nera Łukasza Grzegorzka, czy 
przywołane wcześniej Wspo-
mnienie lata, Autsajder i Być 
jak Kazimierz Deyna, stały 
się świadectwem naszego 
dystansu do historii, cho-
roby, osamotnienia, a nawet 
systemu. Takich konotacji 
możemy sobie tylko pogra-
tulować.

Artur Zaborski

CZESKI HUMOR 
POLSKICH FILMOWCÓW

3KINO – PRAGA
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KOLEJNY SUKCES 
DOTKNIĘCIA ANIOŁA

Film Dotknięcie Anioła otrzy-
mał nagrodę dla najlepszego 
dokumentu na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmo-
wym KinoDuel, którego 
pierwsza edycja odbyła się 
w dniach 26-28 października 
w Moskwie. Reżyser Marek 
Tomasz Pawłowski oraz pro-
ducentka Małgorzata Wal-
czak spotkali się z widzami 
po seansie. Polski doku-
ment wywarł duże wrażenie 

28. międzynarodowego prze-
glądu kina wschodnioeuro-
pejskiego FilmFestival Cott-
bus (6-11 listopada). W 2017 
roku polskie tytuły zdobyły 
na tej imprezie 7 nagród, 
w tym Grand Prix dla Dzikich 
róż Anny Jadowskiej, która 
tym razem zasiadła w jury 
Konkursu Głównego oraz 
przedstawiła swój najnowszy 
projekt na targach koprodu-
cenckich. Festiwal rozpoczął 
się pokazem Zimnej wojny 
Pawła Pawlikowskiego, która 
zgarnęła Nagrodę Publicz-
ności. Ponadto w konkursie 
fabuł, najważniejszej katego-
rii imprezy, zaprezentowano 
Via Carpatię Klary Kochań-
skiej i Kaspra Bajona, a także 
współfinansowaną przez 
PISF Ajkę Siergieja Dworce-
woja, która szczęśliwie zdo-
była Grand Prix. W konkur-
sie krótkich metraży nasz 
kraj reprezentował film ze 
Studia Munka-SFP – 60 kilo 
niczego Piotra Domalew-
skiego, który został uhonoro-
wany Nagrodą Specjalną dla 
reżysera. Ponadto w sekcji 
Polskie Horyzonty niemieccy 
widzowie mogli obejrzeć 
takie obrazy, jak Rwetes Kuby 
Czekaja, Proch i Sweet Home 
Czyżewo Jakuba Radeja oraz 
Odnajdę cię Beaty Dziano-
wicz. W konkursie U 18 po 
raz pierwszy wyświetlono 
produkcje nagrodzone na 
Zielonogórskim Przeglądzie 
Filmów Amatorskich orga-
nizowanym przez V LO im. 
Krzysztofa Kieślowskiego 
w Zielonej Górze – szkołę, 
z którą FilmFestival Cottbus 
współpracuje m.in. w ramach 
organizacji warsztatów dla 
młodzieży, i z której pocho-
dzą polscy członkowie trójna-
rodowego jury oceniającego Fo
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Stowarzyszenie Nowojor-
skich Krytyków Filmo-

wych (New York Film Critics 
Circle) ogłosiło 29 listopada 
najlepsze filmy 2018. Wśród 
nagrodzonych tytułów zna-
lazła się Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego, która zo-
stała wybrana najlepszym 
obrazem nieanglojęzycz-
nym. To, jak mówią znawcy 

tematu, dobry znak, gdyż 
filmy nagradzane przez NY-
FCC często są nominowa-
ne do Oscarów. To już dru-
ga nagroda nowojorskich 
krytyków dla Pawła Pawli-
kowskiego: w 2014 roku za 
najlepszy film nieangloję-
zyczny została uznana Ida, 
która kilka miesięcy później 
dostała nagrodę Akademii. 

W tym roku bank rozbi-
ła Roma Alfonso Cuaróna, 
zdobywając aż trzy nagrody, 
w tym dla najlepszego 
filmu, za najlepszą reżyserię 
i najlepsze zdjęcia. 
W wyścigu oscarowym to 
bezpośrednia konkurencja 
dla obrazu Pawlikowskiego, 
bo Roma jest obrazem hisz-
pańskojęzycznym.

ZIMNA WOJNA Z NAGRODĄ OD NOWOJORSKICH KRYTYKÓW

na rosyjskiej i międzynaro-
dowej publiczności oraz na 
9-osobowym jury. Moskiew-
ski laur to już 41. nagroda dla 
Dotknięcia Anioła.

DWA POLSKIE 
FILMY NA LIŚCIE 
100 NAJLEPSZYCH 
OBRAZÓW 
NIEANGLOJĘZYCZNYCH 

Kanał BBC Culture ogłosił listę 
100 najlepszych filmów niean-
glojęzycznych. W zestawieniu 

znalazły się dwa polskie tytuły: 
Trzy kolory. Niebieski (miejsce 
64) Krzysztofa Kieślowskiego 
oraz Popiół i diament (miejsce 
99) Andrzeja Wajdy. Ranking 
100 najlepszych obrazów nie-
anglojęzycznych powstał po 
zliczeniu wyników ankiet. BBC 
Culture poprosiło o ocenę 209 
krytyków z 43 krajów. Filmy, 
które ostatecznie znalazły się 
na liście pochodzą z 24 państw, 
zostały zrealizowane przez 67 
reżyserów w 19 językach. 

POLACY DOCENIENI 
W GRECJI

Pewnego razu w listopadzie… 
Andrzeja Jakimowskiego oraz 
Fuga Agnieszki Smoczyńskiej 
zostały nagrodzone na 9. Festi-
walu Filmowym Avant Garde 
w Atenach (17-27 paździer-
nika). Obraz Jakimowskiego 
otrzymał główny laur w kon-
kursie międzynarodowym, 
w programie 2 Narrate or Not. 
Z kolei wyróżnienie honorowe 
powędrowało do filmu Smo-
czyńskiej. Jury doceniło w nim 
główną rolę Gabrieli Muskały. 

POLSKA ANIMACJA 
WYRÓŻNIONA 
W NIEMCZECH

Krótkometrażowy film ani-
mowany Kariny Paciorkow-
skiej Nie masz dystansu zdo-
był wyróżnienie w konkursie 
krótkich animacji i doku-
mentów na 61. festiwalu 
DOK Leipzig (29 paździer-
nika – 4 listopada). W tej 
sekcji pokazywane były także 
animacje: Zeszyt Aleksandry 
Rylewicz i Się zjada Edyty 
Adamczak oraz film doku-
mentalny Siostry Michała 
Hytrosia. Nagrodzony 
obraz Nie masz dystansu to 
ręcznie rysowana animacja 
próbująca zadawać pytania 
na temat miejsca kobiet we 
współczesnej rzeczywistości. 
Film inspirowany jest życiem 
codziennym, wypowiedziami 
osób publicznych i sposobem, 
w jaki media mówią o kobie-
tach. Animacja ta powstała 
w Szkole Filmowej w Łodzi.

NAGRODY 
W COTTBUS

Polskie kino było obecne 
w niemal wszystkich sekcjach 

filmy w kategorii młodego 
kina. Obrazy: Nowy wymiar 
snu, Ulica szumiących drzew 
i Gdzie podziała się miłość 
nakręcone przez uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
pokazano obok m.in. zwy-
cięskiej Córki trenera Łuka-
sza Grzegorzka (wygrała ten 
konkurs) oraz Drżeń Dawida 
Bodzaka, Czuwaj Roberta 
Glińskiego, Powrotu Magda-
leny Łazarkiewicz czy Kawek 
na drodze Olmo Omerzu. 
Wśród wydarzeń towarzyszą-
cych festiwalowi znalazły się 
m.in. wystawa dzieł polskiej 
szkoły plakatu i prac Przemka 
Mateckiego.

TRZY POLSKIE 
FILMY NAGRODZONE 
W AMSTERDAMIE

Laureatami 31. Amsterdam-
skiego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych IDFA (14-
-25 listopada) zostały dwa 
polskie dokumenty: In Touch 
Pawła Ziemilskiego (Spe-
cjalna Nagroda Jury dla filmu 
średniometrażowego), Tańczę 
dla ciebie Katarzyny Lesisz, 
wyprodukowany przez Stu-
dio Munka-SFP (nagroda 
dla najlepszego dokumentu 
dla dzieci) oraz polsko-bia-
łoruska koprodukcja Summa 
Andrei Kutsila (nagroda dla 
najlepszego filmu doku-

mentalnego średniome-
trażowego). IDFA to jeden 
z najważniejszych festiwali 
dokumentów na świecie. Co 
roku przyciąga ponad 250 tys. 
widzów, w tym ponad 3 tys. 
gości z branży. 

PAWEŁ GÓRNIAK 
Z HOLLYWOOD MUSIC 
IN MEDIA AWARD

Kompozytor i muzyk Paweł 
Górniak jest już laureatem 
kilku znanych konkursów. 
Na swoim koncie ma m.in. 
przyznawaną przez Pro-
duction Music Associa-
cion w Santa Monica The 

Film Raúla de la Fuente i Damiana Neno-
wa powrócił z Budapesztu z nagrodą dla 

Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Ani-
mowanego na Międzynarodowym Festiwa-
lu Filmów Animoanych Anilogue. To kolej-
ne wyróżnienie dla obrazu, który na język 
animacji przełożył prozę mistrza reporta-
żu, Ryszarda Kapuścińskiego. Film Jeszcze 
dzień życia znalazł się także wśród tytułów 
nominowanych do Europejskiej Nagrody 
Filmowej w kategorii Pełnometrażowy Film 
Animowany oraz otrzymał pięć nominacji 

do Emile Awards – Europejskich Nagród 
Animacji. Do tej pory obraz zdobył m.in. 
nagrodę dla producentów podczas Carto-
on Movie Tributes w Bordeaux, Honoro-
we Wyróżnienie Jury Festiwalu Animacji 
Filmowej w Annecy, Nagrodę Publiczno-
ści na włoskim festiwalu Biografilm w Bo-
lonii oraz Nagrodę Publiczności Między-
narodowego Festiwalu Filmowego w San 
Sebastian. Jeszcze dzień życia miał swoją 
światową premierę na festiwalu w Cannes 
w 2018 roku. 

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA Z NAGRODĄ NA WĘGRZECH
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Mark Award czy FMF Young 
Talent Award. Jest także lau-
reatem konkursu organizo-
wanego w ramach festiwalu 
Transatlantyk (Young Com-
poser Award). Tym razem 
jego nazwisko wymieniono 
w tak dostojnym towarzy-
stwie znakomitych kompo-
zytorów, jak Hans Zimmer, 
Max Richter czy Alexan-
dre Desplat, którzy również 
otrzymali w tym roku nomi-
nacje do Hollywood Music 
in Media Awards. Tę presti-
żową nagrodę Paweł Górniak 
otrzymał za muzykę do tra-
ilera Crossfire 2, wyproduko-
wanego przez Platige Image 
dla koreańskiego producenta 
gier komputerowych – Smi-

Popakula wyprodukowana 
przez Animoon i Filmotekę 
Narodową – Instytut Audio-
wizualny (warto dodać, że to 
już druga animacja Toma-
sza Popakula, która została 
zaproszona na Sundance; 
w ubiegłym roku widzo-
wie mogli zobaczyć tam film 
Black), a drugi krótki metraż 
to dokument Harda Marcina 
Polara wyprodukowany przez 
Studio Munka-SFP. Między-
narodową promocją i dystry-
bucją festiwalową obu tych 
tytułów zajmuje się działa-
jąca w Krakowskiej Funda-
cji Filmowej agencja KFF 
Sales&Promotion. Dla obu 
obrazów pokaz na Sundance 
będzie światową premierą. 
Ten festiwal jest jednym 
z najważniejszych na świe-
cie dla kina niezależnego. 
Impreza wymyślona przez 
aktora Roberta Redforda 
odbywa się w miejscowo-
ści Park City w stanie Utah 
w USA od 1978 roku.

BEKSIŃSCY. ALBUM 
WIDEOFONICZNY 
NA SLAMDANCE

Dokument Beksińscy. Album 
wideofoniczny Marcina 
Borchardta zakwalifiko-
wał się jako jedyna europej-
ska produkcja do konkursu 
filmów dokumentalnych 
na Slamdance Film Festi-
val. O nagrody na festiwalu 
powalczy 11 filmów fabular-
nych i 9 dokumentalnych. 
Beksińscy. Album wideofo-
niczny to pełnometrażowy 
dokument zrealizowany 
z dźwiękowych, filmowych 
i fotograficznych materia-
łów archiwalnych, z których 
większość pochodzi z pry-
watnego archiwum Zdzisława 

legate. Zwiastun w reżyserii 
Damiana Nenowa (współ-
reżysera filmu Jeszcze dzień 
życia) będzie promował grę 
Crossfire HD na rynku azja-
tyckim. Muzyka pełni w nim 
szczególną rolę, a sam trailer 
ma charakter teledyskowy. 
„Jestem absolutnie przeszczę-
śliwy. To ogromne wyróż-
nienie dostać tak prestiżową 
nagrodę, gdzie w innych 
kategoriach, ale na tej samej 
scenie, odbierały ją wcze-
śniej takie postaci, jak Ale-
xandre Desplat, Max Richter 
czy Justin Timberlake. Cieszę 
się z pracy dla Platige Image 
i mam nadzieję, że przyj-
dzie mi pracować częściej 
nad takimi projektami i w tak 

dobrej atmosferze” – powie-
dział nagrodzony kompozy-
tor. Uroczysta gala wręczenia 
Hollywood Music in Media 
Awards odbywa się co roku 
w Los Angeles. 

POLSKIE FILMY 
NA GOA 2018

Na odbywającym się w dniach 
20-28 listopada Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym 
na Goa, w programie znala-
zła się imponująca reprezen-
tacja naszej kinematografii. 
W konkursie międzynaro-
dowym pokazano 53 wojny 
Ewy Bukowskiej, Kiedy padają 
drzewa Marysi Nikitiuk oraz 
zrealizowany we współpracy 

z polskimi twórcami Donbas 
Siergieja Łoźnicy. W ramach 
sekcji Festival Kaleidoscope 
odbył się seans Zimnej wojny 
Pawła Pawlikowskiego. Nato-
miast najwięcej polskich 
i koprodukowanych przez Pol-
skę tytułów znalazło się w sek-
cji World Panorama. Widzo-
wie w Indiach mogli zobaczyć: 
7 uczuć Marka Koterskiego, 
Autsajdera Adama Sikory, 
Powrót Magdaleny Łazar-
kiewicz, Twarz Małgorzaty 
Szumowskiej, Pewnego razu 
w listopadzie… Andrzeja Jaki-
mowskiego, Litość Babisa 
Makridisa, Kawki na drodze 
Olmo Omerzu, Żniwa Etien-
ne’a Kallosa oraz High Life 
Claire Denis.

POLSKIE FILMY 
NA SUNDANCE

Najnowszy film Jacka Bor-
cucha Dolce Fine Giornata 
zostanie pokazany na festi-
walu Sundance, który odbę-
dzie się w dniach 24 stycz-
nia – 3 lutego. Jacek Borcuch 
już po raz trzeci powalczy 
o nagrodę na tej prestiżo-
wej imprezie. Nowe dzieło 
reżysera – Dolce Fine Gior-
nata (tytuł roboczy Vol-
terra) – zostało nominowane 
jako jedno z 12 w konkursie 
filmów fabularnych World 
Cinema. Pokaz na Sundance 
będzie światową premierą tej 
produkcji. Na ekranie w roli 
głównej zobaczymy Kry-
stynę Jandę. Partnerować jej 
będzie m.in. Kasia Smut-
niak, którą aktualnie można 
oglądać w filmie Oni Paola 
Sorrentino. Z kolei w sekcji 
filmów krótkometrażowych 
znalazły się aż dwie polskie 
produkcje. Pierwsza to ani-
macja Acid Rain Tomasza 

Beksińskiego i nie była wcze-
śniej pokazywana publicznie. 
Festiwal Filmowy Slamdance 
powstał w 1995 roku jako 
alternatywa dla Sundance. 
Pierwsza edycja została zor-
ganizowana przez grupę 
twórców, których filmy nie 
dostały się do programu festi-
walu Sundance. Obie imprezy 
odbywają się w tym samym 
miejscu – Park City w sta-
nie Utah w Stanach Zjedno-
czonych. Slamdance promuje 
niskobudżetowe filmy debiu-
tujących twórców. Najbliższa 

edycja odbędzie się w dniach 
25-31 stycznia.

NASZE DOKUMENTY 
NAGRODZONE 
W MOSKWIE

Film dokumentalny Dwa 
Światy Macieja Adamka 
otrzymał nagrodę dla najlep-
szego krótkometrażowego 
dokumentu na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym 
„Kino bez barier” w Moskwie 
(23-26 listopada). Obraz 
Adamka był już pokazy-

wany na około 90 festiwalach 
i przeglądach na całym 
świecie i otrzymał ponad 20 
nagród. Drugi nagrodzony 
w Rosji polski tytuł to Film 
dla Stasia Moniki Meleń. 
Na moskiewskim festiwalu 
zaprezentowano kilkadziesiąt 
filmów fabularnych, doku-
mentalnych i animowanych 
dotyczących niepełnospraw-
ności.

Oprac. Julia 
Michałowska

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Film Pauliny Ziółkowskiej, wyproduko-
wany przez Szkołę Filmową w Łodzi, 

otrzymał nagrodę dla najlepszej animacji 
na festiwalu Bilbao European School Zine-
ma (26-30 listopada). To jeden z najważ-
niejszych festiwali dla młodych twórców, 
studentów szkół filmowych i artystycznych. 
Jest miejscem spotkań kilku pokoleń – po-
czątkujący reżyserzy mają okazję zdobyć 

cenne kontakty i poznać się z mistrzami ki-
na, a także podpatrzeć ich w pracy na warsz-
tatach i masteclassach. Do tegorocznego 
konkursu filmów animowanych zaproszo-
no dwie polskie produkcje młodych reżyse-
rek. Poza nagrodzonym Na zdrowie! Pauliny 
Ziółkowskiej, hiszpańska publiczność miała 
okazję obejrzeć również animację Inny Mar-
ty Magnuskiej. 

NA ZDROWIE! ZWYCIĘŻA W HISZPANII 

Drugi pełnometrażowy film Adriana Pan-
ka – Wilkołak – otrzymał na 22. Festiwa-

lu Filmowym Black Nights w Tallinie (16 li-
stopada – 2 grudnia) nagrody jury ekume-
nicznego oraz publiczności. „Niesamowity 
film, który przesuwa granice gatunku, a jed-
nocześnie opowiada ważną historię o prze-
trwaniu w ekstremalnych warunkach” – czy-
tamy w uzasadnieniu jury. Obraz wyprodu-
kowały Agata Szymańska i Magdalena Ka-
mińska z Balapolis. Jest to polsko-holender-
sko-niemiecka koprodukcja. W programie es-

tońskiego festiwalu poza Wilkołakiem zapre-
zentowano także inne polskie i koproduko-
wane przez Polskę filmy, jak Dzień czekolady 
Jacka Piotra Bławuta (w międzynarodowym 
konkursie filmów dla dzieci – Just Film), Zim-
ną wojnę Pawła Pawlikowskiego (w sekcji 
Screen International Critics’ Choice), Z pianą 
na ustach Janis Nords (w konkursie filmów 
z krajów bałtyckich), Kiedy padają drzewa 
Marysi Nikitiuk oraz Kawki na drodze Olmo 
Omerzu (w Panoramie), a także Rzekę Emira 
Baigazina (w sekcji Forum).

WILKOŁAK Z SUKCESEM W ESTONII
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Jeszcze dzień życia 
trafił do kin nie-
mal dziesięć lat po 
rozpoczęciu pierw-

szych prac. Sfinansowa-
nie tak ambitnego pro-
jektu musiało być sporym 
wyzwaniem.
Odpowiem dyplomatycznie, że 
i tak, i nie. Kiedy zaczynaliśmy 
pracować nad projektem wraz 
ze stroną hiszpańską i przedsta-
wiać go na różnych wydarze-
niach branżowych, chętni zna-
leźli się dość szybko. Zadziałało 
nazwisko Ryszarda Kapuściń-
skiego, ale także propono-
wany przez nas styl komik-
sowej i zarazem realistycznej 
animacji, którą mogliśmy 
demonstrować na przykładzie 
nagradzanego na świecie krót-
kiego metrażu Paths of Hate 
Damiana Nenowa (który wyre-
żyserował Jeszcze dzień życia 
wraz z Raúlem de la Fuente – 
przyp. red.). Projekt okazał się 
niestety dużo bardziej skom-
plikowany, niż nam się wyda-
wało zarówno pod względem 
pomysłu na łączenie anima-
cji z dokumentem, jak i samej 
realizacji. Część dokumen-
talna, która miała z początku 
stanowić 50 proc. filmu, została 
w pewnym momencie ograni-
czona, by wyłącznie uzupeł-
niać opowiadaną historię, ale 
nawet w takich proporcjach 
nie mogliśmy kontrolować 
rejestrowanego materiału. To 
był jeden z powodów, które 
sprawiły, że proces się wciąż 
wydłużał.

Zgaduję, że kolejnym był 
scenariusz i kwestia poka-

JAROSŁAW SAWKO
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autorem Katedry – przyp. 
red.) z Los Angeles, gdzie 
w ramach oscarowej nomina-
cji mieliśmy okazję zobaczyć, 
jak pracuje się w dużych stu-
diach. Chcieliśmy zrobić to 
tak jak Amerykanie, przygo-
tować produkcję pod kątem 
zespołu, w którym każdy jest 
odpowiedzialny za swoją część 
pracy. Powstały kilka lat póź-
niej Kinematograf był jeszcze 
śmielszą próbą. I tak dalej. Aż 
doszło do naszego pierwszego 
pełnometrażowego filmu ani-
mowanego, który był zarówno 
kolejnym etapem rozwoju, 
jak i wielopiętrowym wyzwa-
niem, bo tak duża produk-
cja wymaga zupełnie innej 
obsługi. W 2002 roku było 
nas mniej niż dziesięć osób, 
teraz Platige Image liczy ponad 
dwieście, a firma jest cały czas 
w jakichś zmianach. Mamy 
wiele marzeń i planów do speł-
nienia.

Było w ogóle możliwe zro-
bienie Jeszcze dzień życia 
wyłącznie z Hiszpanami?
Tak, wyszłoby znacznie szyb-
ciej i bardziej ekonomicznie, 
bo sama koordynacja pięciu 
studiów i wyjaśnianie błędów, 
które zawsze generują się po 

sowanie większej ich ilości, 
na dłuższy okres czasu, jest 
w stanie zapewnić obietnicę 
zwrotu. Słyszałem, że pro-
ducenci zarabiają dopiero na 
trzecim sezonie, a po drodze 
bywa, że stoją na krawędzi 
bankructwa.

Jak w takim razie oce-
nia pan przyszłość takich 
hybryd jak Jeszcze dzień 
życia? 
Od kilku lat wzrasta zaintere-
sowanie animacjami dla doro-
słych, które opierają się na 
biografiach znanych postaci 
czy prawdziwych historiach. 
W Jeszcze dzień życia ele-
ment dokumentu osadza opo-
wieść mocno w rzeczywisto-
ści. Animacja często kojarzy się 
z czymś wymyślonym, z rodza-
jem fantazji, a fragmenty doku-
mentalne czy zdjęcia archi-
walne dają poczucie, że ta 
historia się wydarzyła. Myślę, 
że tego typu projektów będzie 
coraz więcej, że ten nurt będzie 
się rozwijał, również dlatego, że 
otwiera możliwości, o których 
można jedynie pomarzyć w fil-
mie aktorskim.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Rozmowa z Jarosławem Sawko, 
producentem filmu Jeszcze dzień życia

Platige Image w 2002 roku 
miał mniej niż  
10 pracowników, a teraz 
liczy ponad 200 osób

zania Ryszarda Kapuściń-
skiego.
Oczywiście. Głowiliśmy się 
długo nad tym, jak ukazać 
postać Kapuścińskiego, który 
wciąż wywołuje wiele kontro-
wersji. Są tacy, którzy uważają 
go za pioniera nowej sztuki 
reportażu, ale też tacy, którym 
nie podoba się literackość jego 
stylu. Ustaliliśmy, że naszym 
głównym zamiarem będzie 
zilustrowanie momentu, kiedy 
w 1975 roku przewartościował 
w Angoli swoje życie i zaczął 
myśleć inaczej o działalności 
reporterskiej. 

Czy na rozwój projektu 
wpłynął w jakiś sposób 
międzynarodowy sukces 
Walca z Baszirem, który 
pokazał, że łączenie ani-
macji z dokumentem może 
dawać niezwykłe rezultaty?
Temat Walca z Baszirem prze-

wijał się na większości spo-
tkań, które odbywaliśmy 
z różnymi instytucjami czy 
potencjalnymi inwestorami. 
Był to jedyny animowany pro-
jekt, do którego mogliśmy się 
odnieść, wiedząc, że zosta-
niemy zrozumiani. Ale za każ-
dym razem musieliśmy rów-
nież wyjaśniać, że nie chcemy 
robić drugiego Walca…, że 
to ma być zupełnie inna opo-
wieść, zrealizowana przy uży-
ciu bardziej zaawansowanej 
animacji komputerowej. Mam 
szczerą nadzieję, że za kilka 
lat ktoś będzie odnosił się 
w podobnym celu do Jeszcze 
dzień życia.

Podobnie jak było z Kate-
drą?
To byłoby niesamowite. 
Minęło szesnaście lat, a dzi-
siaj o Katedrze uczą w szko-
łach, ludzie piszą prace 

dyplomowe na jej temat. Mie-
liśmy też przypadki, że przy-
jeżdżał do nas do pracy ktoś 
z drugiego końca świata i na 
wstępie mówił, że Katedra 
zainspirowała go do zajęcia 
się animacją komputerową. 
Czyż to nie jest piękne?

Rzeczywiście jest. Myślę, 
że tak jak świadomość, że 
historia rozwoju Platige 
Image to w gruncie rzeczy 
historia rozwoju anima-
cji komputerowej w Polsce. 
Tyle że Katedra powstała 
w mikroskopijnym skła-
dzie, a Jeszcze dzień życia 
realizował zespół złożony 
z setek osób.
Większe projekty potrzebują 
zespołu, choćby tylko dlatego, 
że finansiści oczekują kon-
kretów, by móc zacząć myśleć 
o potencjalnym zwrocie kosz-
tów. Czas to pieniądz. Przy 
Jeszcze dzień życia współpra-
cowaliśmy nie tylko ze stu-
diami z pięciu krajów kopro-
ducenckich (Polska, Hiszpania, 
Niemcy, Belgia, Węgry – przyp. 
red.), ale także z podwyko-
nawcami z Azji. Dzisiaj często 
korzysta się z takich sprawdzo-
nych partnerów, którzy uzupeł-
niają różne elementy produk-
cji animacji. To wręcz wymóg 
naszych czasów. Ale właściwie 
już nasz drugi krótki metraż, 
Sztuka spadania, był próbą 
pracy zespołowej. Wrócili-
śmy z Tomkiem (Bagińskim, Fo
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drodze, pochłonęła mnóstwo 
czasu. Ale należy pamiętać, że 
Jeszcze dzień życia nie jest pro-
jektem całkowicie komercyj-
nym, więc koprodukcja pięciu 
krajów dawała dużo różnych 
możliwości, nie tylko związa-
nych z finansowaniem.

Nie od dziś wiadomo, że 
Polska ma bogate trady-
cje w animacji artystycz-
nej, ale ze stricte komercyj-
nymi projektami jest u nas 
nieco gorzej. 
Rzeczywiście, realizacja filmu 
animowanego dla szerokiej 
widowni kinowej ze świata 
jest dopiero przed nami. 
Natomiast uważam, że pol-
ska branża jest do tego przy-
gotowana i jest to wyłącznie 
kwestia czasu oraz znalezie-
nia odpowiedniego tematu. 
Dzięki Jeszcze dzień życia 
wiele się nauczyliśmy w fir-

mie o międzynarodowym 
finansowaniu. Jeździmy cią-
gle na festiwale i wydarzenia 
branżowe, mamy okazję do 
rozmów z różnymi partne-
rami. Wyciągniemy wnioski 
i kolejny film zrobimy jeszcze 
sprawniej. Chciałbym, aby to 
był mainstreamowy projekt 
familijny.

Może serial? Polskie pro-
dukcje są dość rozpozna-
walne na świecie.
Ma pan rację, polskie stu-
dia radzą sobie świetnie na 
obszarze animowanych seriali 
dla najmłodszego widza czy 
nastoletniej publiczności. 
Ale to bardzo trudna branża, 
wymagająca taśmowego pro-
dukowania materiału. Finan-
sowanie seriali dla dzieci stało 
się skomplikowaną sprawą, bo 
telewizje nie płacą specjalnie 
dużo, więc dopiero zaintere-

ANIMACJA  
DLA DOROSŁYCH
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Jarosław Sawko

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



Wywodzą się z różnych śro-
dowisk. Zespół składa się 
z akademików, krytyków 
filmowych, organizatorów 

pokazów i festiwali. Pytani o ulubione kino, 
wskazują różne nurty i okresy, od włoskich 
produkcji gatunkowych z lat 60. i 70., przez 
VHS-owe lata 80. i eklektyczne lata 90., aż 
do nowości. „W 2010 roku startowaliśmy 
z projektem VHS Hell. Miał to być tylko 
jeden pokaz. Zainteresowanie było bardzo 
duże, więc postanowiliśmy zorganizować 
drugi. 140 pokazów i jeden festiwal później 
jestem tutaj i rozmawiam o firmie dystry-
bucyjnej. W życiu nie przypuszczałem, że 
to się tak rozwinie” – mówi Krystian Kujda, 
związany z kolektywem VHS Hell i Octo-
pus Film Festival.

„Zdawaliśmy sobie sprawę z trudności, 
jakie nas czekają, bo rynek jest coraz bar-
dziej konkurencyjny. W ostatnich latach 
wzrosła liczba tytułów wprowadzanych na 
ekrany. W Polsce jest to ponad 350 filmów 
rocznie. Ponadto następuje koncentracja 
i rosną udziały w rynku najsilniejszych dys-
trybutorów. Jesteśmy jednak bardzo optymi-
stycznie nastawieni, bo nie wyklucza to, że 
cały czas jest miejsce dla mniejszych firm, 
na dobry produkt, na ciekawy, odpowied-
nio wybrany film” – mówi Marcin Adam-
czak, krytyk filmowy, wykładowca, dyrektor 
festiwalu Cinemaforum.

Velvet Spoon wpisano do rejestru przed-
siębiorców pod koniec czerwca 2018 roku. 
Swoją działalność firma rozpoczęła odważ-
nie od wprowadzenia w listopadzie na nasze 
ekrany mrocznej, estońskiej baśni, nomen 
omen, noszącej tytuł Listopad. Produkcja 
w reżyserii Rainera Sarneta łączy w sobie 
elementy kina gatunkowego z autorskim, co 
wyznacza kierunek, w jakim podążać będzie 
dystrybutor. „Wielokrotnie napotykaliśmy 
tytuły, które chcielibyśmy zobaczyć, a nikt 
nie wprowadzał ich u nas do kin” – mówi 
Marcin Adamczak i dodaje: – „Celujemy 
w coś, co warto określić wyrafinowanym 
kinem gatunkowym. W portfolio mamy na 
razie dwa filmy: Listopad i Zwierzęta. Kiedy 
je obejrzeliśmy, bardzo nam się spodobały, Fo
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wprowadzać jeden tytuł na dwa miesiące, 
aby każdemu z nich poświęcić odpowied-
nią ilość czasu. „Zależy nam, żeby o każdym 
filmie myśleć osobno” – mówi Grzegorz 
Fortuna. – „Przede wszystkim obejrzeć, 
zastanowić się, co jest w nim najciekaw-
szego, jak możemy pokazać go widzom, a jak 
kiniarzom. Chcemy robić mu taką reklamę, 
która będzie z nim korespondowała, a więc 
będzie uczciwa. Widzowie otrzymają to, na 
co kupią bilet”.

Indywidualne podejście do wprowadza-
nych filmów widać już na poziomie plaka-
tów. Przygotowując materiały promocyjne, 
Velvet Spoon pragnie nawiązywać do tra-
dycji polskiej szkoły plakatu. Każda z pro-
dukcji otrzyma autorski, zaprojektowany 
przez polskiego grafika afisz. „Powrót do 
bardzo bogatej historii polskiego plakatu 
był jednym z pomysłów, który towarzyszył 
nam od samego początku. Oryginalną i nie-
szablonową identyfikacją wizualną chcemy 
pokazać, że traktujemy naszych widzów 
poważnie. Oferujemy nie tylko znakomite 
kino gatunkowe, ale również projekty najcie-

„Jak do tej pory wszystko, co sobie 
wymyśliliśmy w trakcie wielomiesięcznej 
konceptualizacji firmy, raczej się spraw-
dza” – stwierdza Marcin Adamczak. – 
„Mam wrażenie, że następuje pewien 
generalny odwrót od arthouse’u w rodzaju 
slow cinema ku autorskiemu podejściu 
do gatunku. Wnioskuję po rozmowach ze 
znajomymi, którzy w przeciwieństwie do 
nas nie pracują w branży powiązanej z fil-
mem. Oni coraz częściej potrzebują dobrego 
gatunku, niewymuszającego koniecznie 
intensywnego odbioru intelektualnego, 
a jednocześnie oferującego coś więcej niż 
sam spektakl kina atrakcji. Jesteśmy w sta-
nie im to zapewnić, dlatego nie obawiamy 
się o brak widzów. I w Europie, i na świe-
cie liczba sprzedawanych w kinach biletów 
nie maleje. Polska jest tego fantastycznym 
przykładem, bo ta sprzedaż rośnie w spo-
sób niebywale dynamiczny. Między rokiem 
2010 a 2017 liczba sprzedanych biletów 
wzrosła u nas o 51 proc. W 2016 roku po 
raz pierwszy w historii znaleźliśmy się na 
liście 20 największych kinowych rynków 
świata. Ten rynek rozwija się dynamicznie, 
więc chyba wybraliśmy dobry moment na 
założenie takiej firmy” – kontynuuje Adam-
czak, a Grzegorz Fortuna dodaje: „Jesteśmy 
po prostu w dobrym momencie dla kina”.

Rafał Christ

kawszych polskich twórców będące dziełami 
samymi w sobie” – tłumaczy Joanna Kie-
drowska, filmoznawczyni. „Widzę, jak ludzie 
reagują na plakaty z głowami na białym 
tle, a jak na te bardziej artystyczne. Nawet 
jeśli reklamują filmy, których nie znają” – 
dodaje Justyna Adamczyk. – „Przyciągają 
one widzów. Publiczność naprawdę na to 
zwraca uwagę i to jest istotne, a nieraz się 
o tym zapomina. Plakat to najczęściej pierw-
szy komunikat, jaki widz otrzymuje od dys-
trybutora”. O opłacalności wymagającego 
wiele pracy podejścia przekonali się bardzo 
szybko, dzięki mediom społecznościowym. 
Plakat Listopada został wrzucony na nowo 
założony facebookowy fanpage. W ciągu 
kilku dni było 40 tys. wyświetleń i około 100 
udostępnień. Umieszczony w tym samym 
miejscu trailer produkcji w równie ekspre-
sowym tempie przekroczył liczbę 100 tys. 
wyświetleń. Zdaniem Grzegorza Fortuny 
udowadnia to, że ludzie szukają tego, co 
się wyróżnia, co pokazuje myślenie arty-
styczne i nowatorskie, co odróżnia się od 
afiszy mających jedynie coś sprzedać. 

uznaliśmy, że jest coś dziwnego w tym, że 
nie są u nas dystrybuowane, mimo że to pol-
skie koprodukcje. Szukamy tytułów, które 
jak we wspomnianych wypadkach łączą 
gatunek z podejściem autorskim”.

Współzałożyciel firmy, filmoznawca zwią-
zany z VHS Hell i Octopus Film Festival 
Grzegorz Fortuna, zwraca uwagę na chęć 
wypełnienia luki na polskim rynku dystry-
bucyjnym. „Z jednej strony mamy block-
bustery w multipleksach, z drugiej art-
house w małych kinach studyjnych. Z tego 
powodu cała masa produkcji umyka widzom 
w naszym kraju. Za granicą organizowane są 
premiery kinowe, a u nas wchodzą po cichu 
na VOD i nikt ich tak naprawdę nie ogląda. 
Bardzo często są to tytuły wartościowe, cie-
kawe i unikatowe. Chcemy pokazać szer-
szej publiczności, że kino może być inne, 
łączyć gatunkowość z autorskością. Na tym 
będziemy się skupiać” – mówi.

RYNEK FILMOWY

KINOFILSKA SIŁA 
NOWEGO DYSTRYBUTORA

VELVET SPOON
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„To nie jest tak, że jesteśmy jedynymi, 
którzy podążają tą ścieżką” – uzupełnia 
filmoznawczyni Justyna Adamczyk. – „Na 
przykład UIP ma w swoim portfolio takie 
tytuły, jak Mięso czy Assassination Nation. 
Wciąż to nisza, ale ciężko tak naprawdę 
nazwać nas awangardą. Musimy więc sku-
piać się na sposobie, w jaki przebijemy się do 
widzów. Chcemy się na tym rynku wyróż-
niać. Długo już pracuję w kinie i staram się 
zdobytą wiedzę wykorzystywać w swojej 
pracy dystrybutora. Uważam, że dystry-
butorzy i kiniarze grają do jednej bramki, 
dlatego staramy się oferować im pomoc 
przy różnego rodzaju promocji wprowa-
dzanych przez nas tytułów”. 

Oryginalny repertuar nie jest więc jedyną 
cechą, jaką Velvet Spoon przyciąga uwagę 
na polskim rynku dystrybutorskim. Jego 
założyciele sami często mówią, że mają 
zamiar filmami się „opiekować”. Planują 

Łączy ich miłość do X Muzy, przez co 
do licznych prowadzonych przez siebie 
projektów dołożyli kolejny – firmę 
dystrybucyjną Velvet Spoon.

Listopad, reż. Rainer Sarnet

Birgit Minichmayr i Philipp Hochmair  
w filmie Zwierzęta, reż. Greg Zgliński

Kino łączące gatunek z podejściem 
autorskim to dewiza Velvet Spoon
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Literacki nurt opowie-
ści rozgrywających się 
w alternatywnej rzeczy-
wistości, w której znany 

nam przebieg ludzkiej historii 
został odmieniony przez jedno 
wydarzenie bądź całą ich serię, 
cieszy się na świecie niesłabnącą 
popularnością od dawna. Praw-
dziwego rozpędu i rozmachu 
nabrał jednak w drugiej poło-
wie lat 80. XX wieku w litera-
turze anglojęzycznej. W jego 
ramy wpisywali się tacy autorzy, 
jak Isaac Asimov, Tom Clancy, 
William Gibson, Robert Harris 
czy Philip K. Dick, przedsta-
wiając czytelnikom efektowne 
dystopijne światy i nawiązując 
za ich pomocą dialog ze współ-
czesnością. W najbardziej zna-
nych powieściach konfederaci 
wygrywali wojnę secesyjną, 
ententa doznawała druzgocą-
cej porażki w trakcie pierwszej 
wojny światowej, a nazizm sta-
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renność od ZSRR, sprawnie 
funkcjonujące szkoły i szpitale, 
postulowaną przez Jana Pawła II 
»godność człowieka«” – wyja-
śnia Joshua Long. – „Wolność 
poświęcona na ołtarzu dobro-
bytu. W pełni racjonalny układ, 
na który w dzisiejszym świecie 
przystałoby wiele osób”.

Alternatywna rzeczywi-
stość początku XXI wieku 
powstała na rozdrożu sier-
miężnej myśli komunistycz-
nej, napływu pomysłów z Azji 
Południowo-Wschodniej oraz 
nieodzownego postępu techno-
logicznego. Bohaterowie czy-
tają zakazanych: Mickiewicza, 
Orwella i „Harry’ego Pottera”, 
ale świadomość narodu kształ-
tują zależne od władzy media, 
szczycące się sloganem „Jedno-
czy nas informacja”. „Umieści-
liśmy akcję w czasach sprzed 
iPhone’a, Facebooka i ogólnej 
dostępności do internetu, które 
utrudniają dziś kontrolowanie 
społeczeństwa” – tłumaczy 
Long. „Mamy jednak »Traszkę«, 
urządzenie umożliwiające słu-
chanie muzyki i wchodzenie 
w interakcje z innymi ludźmi, 
tyle że w pełni kontrolowane 
przez władzę. To jedno z wielu 
odniesień do naszej współcze-
sności, w której technologia daje 
nam złudzenie wolności i nie-
zależności”.

Kolejnym jest  strach  – 
zarówno przed nieznanym, 
jak i powrotem do toksycz-
nej przeszłości – zaszczepiany 
w ludziach przez starannie spre-
parowany medialny przekaz. 
„Nasz serialowy świat jest fik-
cyjny, ale rządzący nim ludzie 
posługują się metodami, które 
przyniosły sukces Trumpowi 
w wyborach w 2016 roku i wielu 
europejskim partiom politycz-
nym na przestrzeni ostatnich 
lat” – mówi Long. Innymi słowy, 
bohaterowie żyją w klasycznej 
dystopijnej pułapce, z której 
jednostce wyrwać się nie spo-
sób, bowiem ogół nie zauważa 
jej istnienia. „Tworząc ten świat, 
trzymałem się czterech zasad: 
staruszkowie szukają sposobów 

szymi audiowizualnymi opo-
wieściami są te, które uda-
nie negocjują skalę mikro ze 
skalą makro, edukując widza 
nieznającego danych realiów, 
jednocześnie go nimi nie przy-
tłaczając. „W jednym z odcin-
ków Naczelny Dowódca Sił 
Zbrojnych wspomina o lęku 
przed »niewidzialnym impe-
rium«, które uwodzi obietni-
cami dobrobytu i wolności, lecz 
odziera z tożsamości” – podkre-
śla Long. „W Polsce odbierze-
cie to zapewne jako odniesie-
nie do okresu transformacji lat 
90. zeszłego wieku. Albo też do 
strachu przed obecną nieregu-
lowaną imigracją czy hegemo-
nią Unii Europejskiej. Ale widz 
z małomiasteczkowej Ameryki 
odczyta to raczej jako utratę 
lokalnego supermarketu na 
rzecz gigantycznej sieciówki 
typu Wal-Mart” – podsumo-
wuje twórca 1983. – „To się nie 
wyklucza. I ci, i ci będą mieli 
rację”.

Abstrahując więc od indy-
widualnych, podyktowanych 
własnym gustem czy ideolo-
gicznym zacięciem opinii na 
temat 1983, serial stworzony 
przez Amerykanina Joshuę 
Longa, lecz nakręcony przez 
polską ekipę, na czele z reży-
serkami Agnieszką Holland, 
Kasią Adamik, Olgą Chajdas 
i Agnieszką Smoczyńską oraz 
autorami zdjęć Tomaszem 
Naumiukiem i Arkadiuszem 
Tomiakiem, przedstawia sza-
lenie interesujące wyzwanie. 
Możliwość w miarę obiek-
tywnej konfrontacji naszych 
własnych wyobrażeń o Polsce 
i polskości z niezliczonymi, 
mniej lub bardziej anonimo-
wymi, zupełnie subiektywnymi 
perspektywami z całego świata. 
A przynajmniej ze wszystkich 
krajów, w których Netflix udo-
stępnił swój polski i zarazem 
niepolski serial. I  tylko ta 
świadomość powinna służyć 
za wystarczający powód, by go 
zobaczyć.

Darek Kuźma

wał się dominującą ideologią 
w coraz bardziej totalitarnej 
Europie czy Ameryce.

Polska literatura może rów-
nież poszczycić się szeregiem 
uznanych autorów oraz tytułów, 
m.in. wyróżnionymi Nagrodą 
im. Janusza A. Zajdla: „Lodem” 
Jacka Dukaja (na skutek ude-
rzenia meteorytu w Syberię 
historia XX wieku zostaje napi-
sana na nowo) czy „Czterdzie-
ści i cztery" Krzysztofa Piskor-
skiego (steampunkowa Polska 
epoki romantyzmu). O ile jed-
nak na Zachodzie zainteresowa-
nie historiami alternatywnymi 

zrodziło już pokaźną liczbę fil-
mów i seriali, z których najgło-
śniejszym był oparty na prozie 
Dicka Człowiek z Wysokiego 
Zamku, tak w Polsce nurt ten 
nie znalazł dotąd odpowied-
niego odzwierciedlenia w sfe-
rze audiowizualnej. Zmienił to 
oparty na pomyśle Joshuy Longa 
8-odcinkowy 1983, w którym na 
skutek ataku bombowego Pol-
ska oswobodziła się z jednego 
totalitarnego reżimu, by poddać 
się bezwolnie drugiemu.

Akcja rozgrywa się głównie 
w 2003 roku, dwie dekady po 
określanym atakiem terrory-

stycznym wydarzeniu, które 
pozwoliło stworzyć nową 
wspaniałą Polskę. Kraj w teo-
rii mlekiem i miodem płynący, 
w którym władza odebrała jed-
nak ludziom swobody obywa-
telskie i ograniczyła wolność 
osobistą. Tyle że za ich przy-
zwoleniem. Wszystko, żeby 
uwolnić się od tych przeklę-
tych komuchów z dawnych 
lat. „W tej rzeczywistości pol-
ski rząd stworzył quasi-poli-
cyjne państwo, dając ludziom 
to, czego poprzednia władza 
nie potrafiła: poczucie bezpie-
czeństwa i patriotyzmu, suwe-Fo
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na odpokutowanie grzechów 
młodości; ludzie zawsze zrzekną 
się wolności na rzecz gwarancji 
ochrony; człowiek myśli naj-
pierw o sobie, a dopiero póź-
niej o innych; i najważniejsze – 
wszyscy kłamią. To uniwersalna 
prawda”.

Amerykanin spędził w Polsce 
sporo czasu i dobrze zna pol-
ską historię oraz mentalność, 
jednakże konsultował się na 
potrzeby projektu z dzienni-
karzami, historykami, dorad-
cami wojskowymi i ludźmi, 
którzy przeżyli stan wojenny. 
„Moim celem było stworzenie 
świata, który byłby wiarygodny 
i samowystarczalny, niekoniecz-
nie prawdopodobny” – opo-
wiada Long. – „1983 rozgrywa 
się na dwóch płaszczyznach cza-
sowych. W 1983 roku, przed 
atakiem, skupiamy się nie na 
polityce, lecz na historii pewnej 
rodziny, dlatego najważniejsze 
było rzetelne oddanie realiów 
Warszawy tamtych lat. Rzeczy-
wistość z 2003 to świat odmie-
niony, który powstał na skutek 
20 lat przemian wywołanych 
tamtymi wydarzeniami. W obu 
przypadkach najpierw dałem 
upust wyobraźni, a następnie 

konsultowałem to, co napisa-
łem, żeby nie pójść zbytnio 
w stronę farsy”.

Dość napisać, że choć pierw-
szy oryginalny rodzimy serial 
Netflixa opowiada historię 
stricte polską, bazującą na ubra-
nej w efektowne szaty odpo-
wiedzi na pytanie: co by było 
gdyby? – jego wydźwięk jest 
uniwersalny. „Moje postaci nie 
odzwierciedlają rzeczywistych 
ludzi, to zbiory archetypów, któ-
rymi pisarze posługują się od 
czasów Homera” – kontynu-
uje Long. – „Zjeździłem jed-
nak Polskę wzdłuż i wszerz, 
odwiedzałem muzea, zapo-
znawałem się z różnymi reak-
cjami na meandry historii, roz-
mawiałem z ludźmi z różnych 
regionów i klas społecznych, 
chłonąłem wszystko, co pol-
skie. Z pewnością mam inne 
wyobrażenie o polskości niż 
Polacy, ale wierzę, że udało mi 
się przenieść na karty scenariu-
sza wystarczającą ilość waszych 
lęków, neuroz, pragnień, róż-
nych niuansów i osobliwości, 
by polscy widzowie potrafili 
przejrzeć się w tym serialu”.

Oznacza to tylko i aż tyle, że 
w dzisiejszych czasach najlep-

MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 88-89/grudzień 2018 – styczeń 2019

Pierwszy zrealizowany w Polsce oryginalny 
serial Netflixa 1983 przedstawia alternatywną 
wersję naszej rzeczywistości, opowiadając 
historię stricte polską i zarazem niepolską.

WSZYSCY KŁAMIĄ

Nurt historii alternatywnej 
nie znalazł u nas wcześniej 
odzwierciedlenia

Maciej Musiał i Zofia Wichłacz w serialu 1983, 
reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik,  
Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska

Michalina Olszańska  
i Krzysztof Wach  
w serialu 1983,  
reż. Agnieszka Holland, 
Kasia Adamik,  
Olga Chajdas, 
Agnieszka Smoczyńska



W głogowskim 
gimnazjum powołałaś 
kółko, w którym 
uczniowie kręcą 

reportaże i filmy. Chciałaś wyjść 
naprzeciw utyskiwaniom branży na 
poziom edukacji filmowej w Polsce?
Nie jestem częścią środowiska filmo-
wego, nie kończyłam studiów, ani nie 
robiłam żadnych kursów, które pre-
destynowałyby mnie do tego, żeby 
robić rewolucję. Cała sprawa zaczęła 
się przypadkowo, kiedy z uczniami 
pojechaliśmy na tygodniowy projekt 
do Austrii. Zabrałam ze sobą kamerę. 
W ostatni dzień staliśmy nad wodo-
spadem w Schaffhausen i jeden chło-
pak wpadł na pomysł, żeby nakręcić 
stamtąd wiadomości. To było około 
siedem lat temu.

Co się stało z materiałem?
Wrzuciliśmy go na konto na YouTu-
bie, które jest podpięte pod stronę 
internetową szkoły. Wyszło na tyle 
atrakcyjnie, że dzieciaki wciągnęły 
się i postanowiliśmy zrobić z tego coś 
stałego. Założyliśmy kółko, w ramach 
którego przygotowywaliśmy kolejne 
odcinki. Powstawały co miesiąc i były 
podsumowaniem wydarzeń. Okazało 
się, że jest na nie zapotrzebowanie, bo 
w Głogowie nie było dotąd telewizji 
szkolnej. Mieszkańcy wchodzili więc 
na stronę, żeby sprawdzić, czy przy-
padkiem nie załapali się w którymś 
odcinku. Odbiorcami stali się nie 
tylko uczniowie, ale także dorośli.

Kółko kojarzy mi się z dodatkową 
lekcją – 45-minutowym spotkaniem 
raz w tygodniu. Można w tym czasie 
stworzyć wydanie wiadomości?
Nie ma na to szans. Spotykaliśmy się 
na początku na kilka godzin w tygo-
dniu, a nieraz i całe weekendy spę-
dzaliśmy na bieganiu po mieście i po Fo
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Oni też są częścią zespołu?
Te osoby, które siedem lat temu zakła-
dały kółko, noszące dziś dumną nazwę 
Międzyszkolna Sekcja Filmowa GimTV, 
teraz są na studiach, ale i tak przyjeż-
dżają do nas i z nami pracują. Dają 
młodszym kolegom i koleżankom – bo 
mamy w sekcji parytet – wskazówki, 
dzielą się zdobytym doświadczeniem. 
Wychodzą przygotowywać razem mate-
riały i muszę powiedzieć, że to piękny 
widok. A jak studenci za coś pochwalą, 
to już jest największy powód do radości 
i dumy. Mamy taką grupę facebookową, 
z pomocą której się komunikujemy, co 
ułatwia nam planowanie, gdy starsi są 
w mieście, gdzie studiują. Teraz przy-
gotowujemy się do konkursu Zabytko-
mania, na który trzeba zrealizować film 
wideo o zabytku w regionie.

Konkursy to wasza domena. Na 
festiwalu Małe Ojczyzny w Piesko-
wej Skale rozbiliście bank z nagro-
dami.

Dzieciaki same decydują, czy wolą 
pracować przy montażu czy z kamerą?
Tak, ale to się zmienia. Na przykład na 
Biegu Gęsi wszyscy chcą kręcić. Kamer 
brakuje, więc się dzielimy na zespoły. 
Ale mam takie osoby, które kochają 
siedzieć na zapleczu i ciąć materiały. 
Czują się wtedy najszczęśliwsze.

Doświadczenia nabywają w praktyce, 
czy teoria też się pojawia?
Jesienią pokazuję dzieciakom aspekty 
techniczne: jak użyć kamerę, jak ustawić 
kąt, jakie ujęcia robić, jak korzystać ze 
statywu. One się najpierw z tym oswa-
jają, a dopiero później zaczynamy krę-
cić. Zawsze jest tak, że starsi członkowie 
sekcji zabierają młodszych i wprowa-
dzają ich w arkana.

Skąd czerpiesz wiedzę na ten temat?
Musiałam usiąść przy różnych tutoria-
lach na YouTubie, dużo czytałam, zagłę-
białam się w ten świat, przy czym mia-
łam ogromne wsparcie w mojej córce, 
która jest pasjonatką filmu i fotografii. 
Bardzo dużo wskazówek i porad dosta-
łam od ludzi, którzy kochają tę formę 
sztuki. Okazuje się, że mimo słabej edu-
kacji w tym temacie, takich pasjonatów 
nie brakuje!

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Bierzemy udział w konkursach stricte fil-
mowych, ale przodujemy w konkursach 
językowych. Ja z wykształcenia jestem 
nie filmowcem, tylko germanistką. 
Zawsze chcę pokazywać moim uczniom, 
że mogą działać nie tylko lokalnie, do 
czego naturalnie bardzo ich zachęcam, 
ale też globalnie, międzynarodowo. 
Wystarczy tylko dobry pomysł. Czasami 
dzieciaki same znajdują konkursy, 
czasami robię to ja. Bierzemy w nich 
udział, nierzadko z sukcesami. Dzięki 
wygranej w zorganizowanym z okazji 
Dnia Języków Europejskich konkur-
sie językowo-filmowym zgarnęliśmy 
tysiąc euro, co umożliwiło nam zakup 
kolejnego sprzętu. Ostatnio w konkur-
sie „Nie spal się na starcie” zdobyliśmy 
5 tys. złotych i nowiutką kamerę GoPro. 
Za taką kwotę można już wzbogacić 
zaplecze. 

Zaczynaliście od małej kamery, 
a teraz pracujecie na…?
Posiadamy profesjonalną kamerę, 
która wygląda bardzo poważnie. 
Młody nastolatek czuje jej ogrom 
i potęgę. Mamy też trzy małe kamery, 
trzy GoPro, dron i komputer do mon-
tażu. Niedawno zaopatrzyliśmy się 
w mikrofony bezprzewodowe, dzięki 
pomocy prezydenta Głogowa, który 
bardzo nas wspiera. Koszt 2,5 tys. zło-
tych sfinansował Urząd Miasta.

łąkach, żeby zdobyć atrakcyjny mate-
riał. Tak jest do dziś.

Szkoła płaci ci za czas, który na tę 
działalność poświęcasz?
Nie, takie zajęcia nie są płatne, ale 
trzeba było zareagować na potrzebę 
rozwijania się dzieciaków. Kiedy zaczy-
naliśmy, było nas w zespole siedem 
osób. Dzisiaj jest pięć razy więcej. Zda-
rzają się wśród nich prawdziwe perełki 
jak dziewczyna, która potrafiła sta-
nąć przed kamerą i na pstryk powie-
dzieć wszystko, co trzeba było przed-
stawić z taką energią, że te wiadomości 
były rewelacyjne. Dzieciaki inwestują 
w tę aktywność mnóstwo czasu, zależy 
im na jakości. Niektórzy, jeśli zaczy-
nają lekcje o 11.00, potrafią przyjść do 
szkoły na 8.00, żeby przez trzy godziny 
zająć się montażem. W tych młodych 
ludziach jest gigantyczna pasja, którą 
najlepiej podsumowuje hasło „Kamera 
zmienia życie o 180 stopni”, jakie 
wymyśliła jedna z uczennic. Stało się 
ono naszym mottem.

Jak to się stało, że kółko tak się roz-
rosło?
Dużą rolę odegrała możliwość włą-
czania się w różnego rodzaju akcje. 
Zaczęliśmy współpracę z Jerzym Gór-
skim i Grupą Biegową Crossu Stra-
ceńców, dzięki czemu mogliśmy wejść 
z kamerą na wszelkiej maści imprezy 
sportowe i uczyć się, jak je relacjo-
nować. Jesteśmy regularnie na Biegu 
Gęsi czy Crossie Straceńców. Jurek 
z tych materiałów korzysta i publikuje 
je jako reportaże, z czego autorzy są 
niezmiernie dumni. Podobnie lokalny 
Głogowski Portal Informacyjny bar-
dzo często zamieszcza prace dziecia-
ków, dzięki czemu już na tym etapie 
mają publikacje w mediach. Podob-
nie jest ze Starostwem Powiatowym, 
które dzwoni do nas i zamawia mate-
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riały z konkretnych wydarzeń. Potem 
trafiają one na strony Urzędu Miasta 
i Starostwa. Jedna z uczennic praco-
wała w październiku na festiwalu Tofi-
fest w biurze prasowym, a jej mate-
riały wyemitowała TVP i Wirtualna 
Polska.

Dzieciaki muszą rosnąć. Woda 
sodowa nie uderza im do głowy?
Przeciwnie – nie czują się lep-
sze od innych, tylko częścią grupy. 
Wiele osób, które nie są akcepto-
wane w uczniowskich społeczno-
ściach, tutaj tę akceptację dostaje, bo 
nagle okazuje się, że potrafią zrobić 
coś fajnego przed kamerą albo za nią. 
To daje im możliwość zaistnienia, 
poprawia też ich zdolność 
komunikowania się. Dla niektórych 
to odejście od tego, co dzieje się poza 
szkołą. Cieszą się, kiedy ktoś powie 
im miłe słowo, pochwali. Zwłasz-
cza, jeśli chwalą studenci czy starsi 
uczniowie – już nasi absolwenci.

Bierzemy udział w wielu 
konkursach, często z sukcesami

KAMERA ZMIENIA 
ŻYCIE O 180 STOPNI
Rozmowa z Alicją Skoczylas

Alicja Skoczylas  
i uczestnicy festiwalu

Alicja Skoczylas
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Szalenie ambitna inicja-
tywa digitalizacji i upo-
wszechnienia w formie 
cyfrowej unikatowego na 

skalę światową zbioru ponad 
pięciu tysięcy etiud zrealizo-
wanych od 1949 roku przez 
studentów Szkoły Filmowej 
w  Łodzi była od początku 
pomyślana jako projekt dłu-
goterminow y,  rozłożony 
w czasie na wiele lat i dzie-
siątki tysięcy godzin rekon-
struktorskiej pracy. Celem 
zespołu wykonawców i pod-
wykonawców, na którego czele 
stanęli Maciej Drygas, Agata 
Golańska, Monika Sarwińska 
i Katarzyna Mąka-Malatyń-
ska, jest nade wszystko przy-
wrócenie pamięci o bogactwie 
form, stylów, emocji i reflek-
sji zachowanych w stacjonar-
nym archiwum Szkoły. Jak 
również udostępnienie nie-
zliczonych obrazów Polski 
w różnych dekadach i  sta-
diach rozwoju oraz dołożenie 
kilku cegiełek do budowy trwa-

ARCHIWUM FILMOWE ONLINE 
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i Dziedzictwa Narodowego. 
Na chwilę obecną wszystkie 
umieszczone w Archiwum 
obrazy to dokumenty. Inicja-
torzy projektu przyjęli zasadę, 
że wpierw oddadzą do użytku 
etiudy dokumentalne zrealizo-
wane do 1990 roku, a następ-
nie wrócą do lat 50. i zaczną 
sukcesywnie digitalizować 
fabuły oraz animacje. Z tej 
racji Archiwum wciąż pozo-
staje dla wielu potencjalnych 
użytkowników wirtualną terra 
incognita, jednakże jego popu-
larność rośnie.

„Mamy przeszło 300 stałych 
subskrybentów, którzy regular-
nie logują się do naszego ser-
wisu, oglądają zgromadzone 
w bazie materiały, wycinają 
z nich interesujące ich frag-
menty, a to oznacza, że nawet 
filmy szkolne z tak zamierz-
chłych czasów jak lata 50. czy 
60. wywołują zainteresowa-
nie” – mówi Monika Sarwiń-
ska, kierowniczka Archiwum. 
„Odbieramy sygnały, że sta-
jemy się coraz bardziej roz-
poznawalni. Wciąż powstają 
projekty o powojennej historii 
Polski, szczególnie teraz, w stu-
lecie odzyskania niepodległości, 
zgłaszają się ludzie poszuku-
jący konkretnych ujęć. Różne 
instytucje rozpoznają w fil-
mach swoje poprzednie wcie-
lenia, wartościowe i z punktu 
historycznego, i nostalgicznego. 
Często ktoś zwraca się z prośbą 
o udostępnienie materiałów 
w większej rozdzielczości” – 
dodaje Sarwińska. – „Bardzo 
nas to cieszy, że te filmy wciąż 
żyją i mogą być jeszcze komuś 
potrzebne”.

W serwisie można obejrzeć 
obrazy w jakości internetowej, 
na tyle dobrej, by docenić ich 
fabularne, historyczne czy wizu-
alne walory, lecz raczej nieod-
powiedniej do wykorzystania 
w większych projektach. Nie 
jest to jednak problem, bowiem 
po znalezieniu odpowiednich 
materiałów Archiwum oferuje 
nie tylko szczegółowe opisy 
sekwencyjne każdego filmu, 

których prawie nikt wcześniej 
nie oglądał.

Dzięki dofinansowaniu, 
które Szkoła Filmowa otrzy-
mała od ministerstwa kultury, 
Archiwum zyskało m.in. świet-
nej jakości skaner 5K, który 
pozwala digitalizować coraz 
więcej etiud we własnym zakre-
sie. Twórcy projektu mogą 
pochwalić się również pro-
fesjonalnymi stanowiskami 
rekonstrukcyjnymi do obrazu 
i dźwięku. Tak skomplikowane 
przedsięwzięcie nie może być 
jednak wolne od problemów. 

łego dziedzictwa kulturowego 
polskiego kina. Z umieszczo-
nych w Archiwum materiałów 
korzystać może każdy. Wystar-
czy założyć konto. 

Po ponad roku is tnie-
nia w wirtualnej przestrzeni 

publicznej Archiwum Filmowe 
online zawiera 179 etiud, zre-
alizowanych w latach 1949-
1972, obrazujących zarówno 
wydarzenia społeczne i poli-
tyczne, jak i oblicza wielko-
miejskiej czy prowincjonalnej 

polskości. W nadchodzących 
miesiącach serwis zostanie 
zasilony przez kolejne 150 fil-
mów, sięgających już częściowo 
początków lat 80. Digitaliza-
cja została sfinansowana z pro-
gramu Ministerstwa Kultury Fo
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ale także sprawnie funkcjonu-
jącą wyszukiwarkę haseł klu-
czowych oraz wirtualny stolik 
montażowy, na którym można 
przyciąć fragment co do dzie-
siątej części sekundy. Wystarczy 
zwrócić się do Szkoły z prośbą 
o konkretne ujęcia. Co więcej, 
z możliwości Archiwum sko-
rzystać może każdy, i profesjo-
nalni filmowcy, i niezwiązani 
z branżą pasjonaci zaintere-
sowani odkrywaniem róż-
nych oblicz przeszłości. Dość 
dodać, iż Archiwum zostało 
także przygotowane w języku 
angielskim. List dialogowych na 
razie wprawdzie brak, ale w fil-
mach dokumentalnych to nie 
przeszkadza.

Co oczywiste, dokumenty 
z lat 50. i 60. były reprezenta-
tywne dla mentalności ówcze-
snych filmowców, pracujących 
z różnymi narzucanymi odgór-
nie ograniczeniami. Znacznie 
się też różniły od współczesnych 
produkcji, reżyserzy posuwali 
się do wykorzystywania akto-
rów oraz eksperymentowania 
z inscenizacją, a granica mię-
dzy rzeczywistością a fikcją 
bywała świadomie zamazywana. 
Monika Sarwińska mówi, że 
nowa pula filmów pokaże, że 
łódzkie etiudy odzwierciedlają 
historię polskiego dokumentu. 
I nie tylko. „Dla przełomu lat 
60. i 70. charakterystyczne 
były choćby utwory w ramach 
Warsztatu Formy Filmowej. To 
był zupełnie niesamowity nurt, 
łamiący wszystkie zasady reali-
zacji i rejestracji, zniekształca-
jący rzeczywistość. Nowa jakość 
nie tylko w kinie dokumen-
talnym i absolutna światowa 
awangarda. Filmy Warsztatu 
Formy również digitalizujemy. 
Niedługo w serwisie pojawią się 
m.in. Idę… Józefa Robakow-
skiego czy Teoria przestrzeni 
w obrazie filmowym Ryszarda 
Waśko” – informuje Sarwiń-
ska. Obok dokumentu awan-
gardowego w nowej puli tytu-
łów znajdą się również prace 
Grażyny Kędzielawskiej, Lecha 
Majewskiego, Janusza Kondra-

tiuka, Andrzeja Sapiji, Piotra 
Mikuckiego i wielu innych zna-
nych autorów.

Twórcy Archiwum sta-
rają się unikać zbytniej inge-
rencji w obraz archiwalny, 
rekonstrukcja skierowana 
jest raczej na oddanie orygi-
nalnej audiowizualnej postaci 
dawnych filmów. Wartością są 
same opowieści zawarte w for-
mie ruchomych obrazów oraz 
mnóstwo możliwości ich inter-
pretacji. „Staramy się nie oce-
niać wartości filmowej etiud 
archiwalnych, nie interesują 
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Działające od 19 października 2017 roku 
Archiwum Filmowe online Szkoły Filmowej 
w Łodzi sukcesywnie powiększa swoją 
atrakcyjną ofertę, lecz przed jego twórcami 
droga jeszcze daleka.

POWRÓT 
DO PRZESZŁOŚCI

Archiwum ma być 
docelowo zintegrowane  
z serwisem Europeana

nas również oceny, jakie ich 
twórcy dostali na egzami-
nie. Chcemy pokazać pełen 
wachlarz dokumentów reali-
zowanych w ramach programu 
dydaktycznego Szkoły” – kon-
tynuuje kierowniczka Archi-
wum. Taka postawa zostaje 
wynagrodzona raz na jakiś 
czas ciekawymi odkryciami, 
takimi jak zapomniana, ukazu-
jąca dawną Warszawę Ballada 
o dzikim zachodzie Jana Bud-
kiewicza czy eksperymentalna 
Ściana emocji Stefana Szlachty-
cza – zapis jazdy motocyklistów 
w beczce śmierci. Odkrywane 
szerokiej publiczności są rów-
nież filmy istniejące dotych-
czas tylko w formie negatywów, 

„Dokumenty z lat 70. są już 
w większości kolorowe, a mate-
riał barwny jest znacznie trud-
niej rekonstruować” – wyjaśnia 
Sarwińska. – „Tym bardziej, że 
rejestrowano go na różnych 
taśmach. O ile barwna taśma 
Kodaka nieźle zachowuje się 
podczas upływu czasu, to niż-
sze jakościowo, zniekształca-
jące kolory, ale zdecydowa-
nie tańsze i bardziej dostępne 
w tamtych czasach ORWO 
nastręcza wielu problemów. 
Każdy film zrealizowany na tej 
taśmie powinien zostać dodat-
kowo opracowany przez kolo-
rystę”.

Jeszcze innym, dość nie-
spodziewanym problemem, 
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który pojawił się w trakcie 
digitalizacji kolejnych dekad 
szkolnego materiału stały się 
nie zawsze klarowne prawa 
do nakręconych etiud. „Nasi 
studenci podejmowali się roz-
maitych projektów w koopera-
cji z innymi instytucjami fil-
mowymi. W latach 70. m.in. 
z Telewizyjną Wytwórnią Fil-
mową Poltel bądź Wytwór-
nią Filmów Oświatowych. 
Otwierali sobie w ten sposób 
różne kreatywne możliwo-
ści, co oczywiście rozumiemy 
i doceniamy, ale z perspektywy 
Archiwum jest to spory kło-
pot” – tłumaczy Monika Sar-
wińska. – „Jeżeli student robił 
zaliczenie filmem, który de 
facto finansowała inna instytu-
cja, musimy go niestety wyklu-
czyć z naszej bazy. Jest nam 
bardzo przykro z tego powodu, 
ponieważ to część dziedzictwa 
filmowego Szkoły, ale staramy 
się dochowywać wszelkiej sta-
ranności, by współczesne prze-
pisy prawa autorskiego były 
w bazie zachowane”.

Nie zmienia to faktu, że prace 
nad kolejnymi transzami etiud 
idą dość sprawnie, a sam pro-
jekt nabiera coraz większych 
rumieńców. „Uważam, że zro-
biliśmy to, co do nas należało. 
Pokazaliśmy się także z dobrej 
strony jako potencjalny part-
ner, który dotrzymuje danego 
słowa. Każdy element projektu 
realizowany był terminowo 
i zgodnie z założeniami. Two-
rzenie Archiwum Filmowego 
online to proces wymagający 
i czasu, i pieniędzy, bo nie da 
się w ciągu roku czy dwóch 
zrekonstruować kilku tysięcy 
filmów, zrobić do nich opisy 
sekwencyjne, dołożyć tłuma-
czenie anglojęzyczne, poten-
cjalnie w przyszłości listy dia-
logowe do etiud fabularnych. 
Tym bardziej, że często mamy 
do czynienia z taśmami bardzo 
zniszczonymi, wymagającymi 
długotrwałej pracy rekonstruk-
cyjnej” – podkreśla Monika Sar-
wińska. I dodaje: „To naprawdę 
niesamowity materiał badaw-

czy, chcemy oddać go do użytku 
w jak najlepszej wersji. Jesteśmy 
pewni, że za parę lat uda nam 
się zdigitalizować cały dorobek 
szkolny do 1990 roku”.

Wraz z kolejnymi etiudami 
dokumentalnymi, które mają 
stopniowo zwiększać konku-
rencyjność i rozpoznawalność 
serwisu w Polsce, twórcy Archi-
wum Filmowego online pra-
cują także nad zintegrowaniem 
swej bazy z serwisem Europe-

ana – gigantyczną biblioteką 
cyfrową, której celem jest dar-
mowe upowszechnianie wie-
lowiekowego dziedzictwa kul-
turowego i naukowego Europy. 
Jest to oczywiście wyzwanie 
logistyczne i programistyczne, 
które wymaga dodatkowych 
nakładów finansowych, a to 
jednocześnie spowalnia pro-
ces digitalizacji i rekonstruk-
cji zasobów Szkoły Filmowej 
w Łodzi, ale gdy już do tego doj-

dzie, Archiwum ma szansę stać 
się kolejnym polskim projek-
tem o międzynarodowej reno-
mie. Warto śledzić postępy 
tego małego jeszcze punkciku 
na mapie polskiego internetu. 
I korzystać z jego ogromnych 
możliwości. Pamięć o przeszło-
ści jest jednym z kluczowych 
budulców teraźniejszości oraz 
przyszłości.

Darek Kuźma
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Jak przyjąłeś wieści o zakwalifi-
kowaniu się do konkursu Sun-
dance?
O 4.00 nad ranem dostałem wia-

domość od Kasi Wilk z Krakowskiej 
Fundacji Filmowej z pytaniem: „Śpisz?”. 
„Nie” – tego dnia akurat pracowałem do 
późna. „Sprawdź maila!”. Wiadomość 
o kwalifikacji była jak zastrzyk pozytyw-
nych emocji. Dla młodego, niezależnego 
twórcy, to spełnienie marzeń.

Zabierasz widzów do świata tatrzań-
skiej jaskini – Hardej. Miejsca bardzo 
nieprzyjaznego i niedostępnego. Jak 
sam tam trafiłeś? I to z kamerą!
Takie przygody zawsze zaczynają się… 
przez przypadek. Jeszcze zanim dosta-
łem się do szkoły filmowej, znajomy 
zaprosił mnie na spontaniczny wypad 
do jurajskiej jaskini. Doskonale pamię-
tam moment, gdy zawisnąłem na linie 
nad czarną czeluścią. To nie była duża 
studnia, ale i tak to doświadczenie 
zasiało we mnie to „coś” i wpłynęło na 
całe moje późniejsze życie. Eksplora-
cję jaskiń pokochałem równie mocno, 
co kino. Przeszedłem cykl mozolnych 
szkoleń i zdobyłem umiejętności, które 
nadal rozwijam. Gdy poznałem więk-
szość jaskiń jurajskich, przyszła pora na 
Tatry. I na film. Od początku zastana-
wiałem się, jak połączyć te dwa światy. 
Pomysł sprecyzował się, gdy poznałem 
Jarka Surmacza, który właśnie razem 
z Wojtkiem Kuczokiem odkrył Hardą. 
Poczułem, że to czas na zmierzenie się 
z tematem. Początkowo sądziłem, że 
przedstawię relacje między poszukiwa-
czami, ale rzeczywistość szybko zwe-
ryfikowała te plany. Jarek i Wojtek są 
mistrzami w tym, co robią, ale nie szu-
kałem efektownych akcji, a bardziej ele-
mentarnych pytań i emocji, związanych 
z odkrywaniem miejsca, w którym wcze-
śniej nie stanęła ludzka stopa.

Gdy oglądam te wszystkie 
mikroszczeliny, przez które przeci-
ska się twój bohater, jestem pełna Fo
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podziwu – nie tylko dla niego, ale 
i dla ciebie. Kręcenie w takich warun-
kach było zadaniem ekstremalnym?
Długo szukałem właściwego sprzętu, aż 
kupiłem kamerę BMPCC, o wielkości 
zbliżonej do smartfona. Sprzęt musia-
łem zabezpieczać w specjalnej klatce, 
a kamerę z obiektywem i oświetlenie 
transportowałem w… beczkach do kisze-
nia kapusty. Specjalistyczne beczki nie 
nadawały się, a te spożywcze musiałem 
tylko lekko zmodyfikować pod kątem 
panujących w jaskini warunków. Miały 
ten walor, że są elastyczne, co świet-
nie sprawdzało się w najtrudniejszych 
do pokonania szczelinach – jak czło-
wiek musi w nich wypuszczać powietrze 
z płuc, one potrafią się ugiąć. Tatrzańskie 
jaskinie są bardzo surowe. Cały czas wal-
czyłem z pyłem i wilgocią. Robiłem spe-
cjalne kapturki z lasotaśmy, żeby zabez-
pieczyć pierścienie ostrości, ogrzewałem 
obiektyw… A i tak zdarzały się miejsca, 
w których masy powietrza pracowały 
w tak dziwny sposób, że nie było fizycz-

nej możliwości, żeby ochronić obiektyw 
przed zaparowaniem.

Tak mała i wroga przestrzeń to rów-
nież wyzwanie związane z tym, jak 
pokazać ją widzowi?
W jaskini ciężko o punkt odniesienia – 
aby oddać realizm starałem się często 
pokazać tyle, ile oświetlić można osobi-
stą latarką. Czasami to góra 10 cm przed 
twarzą. Jak w takim razie pokazać tę 
twarz? Jak pokazać przestrzeń tak małą, 
że bohater mieści w niej tylko głowę? Jak 
rozwiązać kwestie oświetlenia? Realiza-
cja wymagała przynajmniej kilkunastu 
zejść, mnóstwa cierpliwości, konsekwen-
cji i pokory. Walczyliśmy z materią, żeby 
zrealizować obraz w szlachetnej, doku-
mentalnej formie, a nie kalkę „filmów 
wspinaczkowych”, które możemy znaleźć 
w sieci. Obecność na Sundance poka-
zuje, że chyba się udało.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

SHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Marcinem Polarem, 
reżyserem dokumentu Harda, który 
zakwalifikował się do konkursu 
festiwalu Sundance

Harda, reż. Marcin Polar

HARDA
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Z TATRZAŃSKIEJ JASKINI 
NA SUNDANCE



Ale cofnijmy się na chwilę do 
roku 1984. Wtedy powstał Dom 
Sztuki na warszawskim Ursy-
nowie i przez 15 lat pełnił rolę 

głównego kina tej dzielnicy. Wraz z uru-
chomieniem w pobliżu Multikina w 1999 
seanse najnowszych filmów traciły widzów. 
Wielu mieszkańców było jednak związa-
nych z kinem przy Wiolinowej 14 i ceniło 
sobie bardziej ambitny repertuar. „Wszy-
scy wtedy czuliśmy, że zbliżają się inne 
czasy, i że będzie trzeba wymyślić nową 
formułę dla kina w Domu Sztuki” – mówi 
jego dyrektor i współtwórca Kina Doku-
mentu Andrzej Bukowiecki. – „Wiadomo, 
że multipleks nie wyświetla dokumentów, 
a na dokument zaczęła się wtedy rodzić 
moda, stał się popularny”.

Z kolei od 1998 w Domu Sztuki odby-
wały się pokazy nagrodzonych filmów 
(w tym głównie dokumentów) z Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego pod nazwą 
„Z Krakowa na Ursynów”. Andrzej Buko-
wiecki nazywa je forpocztą Kina Doku-
mentu. Do organizacji replik krakow-
skiego festiwalu włączył się Radosław 
Wojdan, ursynowski działacz kultury 
i wieloletni pracownik kinematografii. 
To właśnie on wraz z Andrzejem Buko-
wieckim wymyślili formułę Kina Doku-
mentu. „Zdecydowaliśmy się na regularne 
prezentacje filmów polskich, klasycznych 
i najnowszych (premiery stały się z czasem 
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-Koczanowicz, Piotr Morawski” – wspo-
mina Andrzej Bukowiecki.

Przez tych kilkanaście lat działalno-
ści Kino Dokumentu przybrało kształt, 
którego nieodłącznymi elementami są 
styczniowe pokazy karnawałowe, repliki 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego 
„Z Krakowa na Ursynów” (rozrosły się 
do trzech wieczornych pokazów w jeden 
weekend), październikowe seanse nagro-
dzonych filmów z Festiwalu Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci (od 2011), listopadowe 
Zaduszki Filmowe poświęcone twórcom, 
którzy w danym roku odeszli. Oprócz tego 
w programie przewidziane są najciekaw-
sze premiery dokumentów oraz spotka-
nia monograficzne pt. „Filmowy wieczór 
z…”. Podczas tych ostatnich swoje filmy 
pokazywało wielu znanych reżyserów, 
m.in. Bogdan Dziworski, Marcel Łoziń-
ski, Paweł Kędzierski, Kinga Dębska, 
Andrzej Barański, Krzysztof Wierzbicki, 
Michał Bukojemski, Monika Pawluczuk, 
Maja Dłużewska, Maciej Drygas, Marek 
Drążewski, Tadeusz Pałka, Agnieszka 
Gomułka (debiutowała w Studiu Mun-

nych, którzy zaczynali swoją drogę wła-
śnie od dokumentu. A takich reżyserów 
mamy w Polsce wielu, jak chociażby Kie-
ślowski, Krauze (Antoni – przyp. red.) czy 
Szulkin. Naturalnie najpierw sięgamy po 
twórczość znanych dokumentalistów, ale 
nie zapominamy o młodych. Staramy się 
być na bieżąco z głośnymi tytułami – zasadą 
jest, żeby w ciągu roku odbywał się cho-
ciaż jeden pokaz premierowy. Dlatego 
ważna jest różnorodność programowa – 
nie skupiamy się tylko na filmach współcze-
snych, ale również staramy się pokazywać 
i sięgać do obrazów archiwalnych. Wtedy 
też pokazujemy dokumenty, które były 
realizowane na taśmie 35mm (w Domu 
Sztuki filmy wyświetlane są z płyt DVD, 
Blu-ray, z dysku twardego lub właśnie 
z taśmy 35mm – przyp. A.K.). Przy sean-
sie z taśmy jest ta magia kina. Przybliżamy 
je, zwłaszcza młodym ludziom, którzy są 
już właściwie wychowani na technologii 
cyfrowej. Bardzo ciekawe są też spotkania 
z młodymi reżyserami – laureatami Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego” – dodaje 
Śliwiński. Kino młodych było reprezento-

ka-SFP) czy Jerzy Hoffman. Swoje mono-
graficzne wieczory miało wielu reżyserów, 
których już nie ma między nami, cho-
ciażby Jan Łomnicki, Tomasz Lengren, 
Andrzej Brzozowski (mieszkaniec Ursy-
nowa), Kazimierz Karabasz, Piotr Łazar-
kiewicz, Tomasz Wiszniewski, Tomasz 
Zygadło, Katarzyna Maciejko-Kowalczyk 
czy Stanisław Manturzewski. Oprócz tego 
widzowie Kina Dokumentu mogli zoba-
czyć filmy Marcina Borchardta, Wojciecha 
Staronia, Krzysztofa Kieślowskiego, Woj-
ciecha Wiszniewskiego, Andrzeja Titkowa, 
Grzegorza Królikiewicza, Marka Toma-
sza Pawłowskiego, Macieja Cuske, Mar-
cina Sautera, Krzysztofa Langa, Janusza 
Majewskiego, Pawła Łozińskiego, Krzysz-
tofa Magowskiego, Stanisława Różewicza, 
Ignacego Szczepańskiego, Andrzeja Fidyka 
i wielu, wielu innych.

„Pokazujemy reżyserów różnych opcji 
i poetyk. Staramy się, aby dobór tytułów był 
różnorodny” – mówi Bukowiecki. „Swoje 
pokazy miała u nas cała plejada dokumen-
talistów, często związanych z Chełmską. 
Pamiętamy o twórcach filmów fabular-

żelaznym punktem repertuaru) – pisał 
Bukowiecki w serwisie Portalfilmowy.pl 
w styczniu 2012 z okazji dziesięciolecia 
Kina Dokumentu – którym towarzyszyć 
miały spotkania z twórcami – rozpoczy-
nające się na widowni, bezpośrednio po 
projekcji, kontynuowane zaś w sali wysta-
wowej Domu Sztuki (Galerii), w mniej 
oficjalnej atmosferze, przy lampce wina 
i skromnym poczęstunku”. Pierwszy pokaz 
odbył się w listopadzie 2001 i był poświę-
cony rocznicy odzyskania niepodległości. 
„Widzowie obejrzeli dwa filmy – jeden 
archiwalny o 1918 roku, a drugi, dla kon-
trastu, opowiadał o Okrągłym Stole” – 
opowiada dyrektor Domu Sztuki. 

Po śmierci Wojdana w grudniu 2003 
do współpracy włączył się Piotr Śliwiń-
ski, producent ze Studia Filmowego 
Kalejdoskop. „Piotr wykonuje ogromną 
pracę dla Kina Dokumentu” – komentuje 
Bukowiecki. Program ustalają wspól-
nie. „Mieszkam na Ursynowie, więc siłą 
rzeczy jestem związany z działalnością, 
którą prowadzi Dom Sztuki. Jednocze-
śnie znałem Radka Wojdana i uczestni-
czyłem w Kinie Dokumentu jako widz. 
Po jego śmierci, czułem potrzebę kon-
tynuacji tego, co on rozpoczął” – mówi 
Śliwiński. Pierwszy pokaz, który zorga-
nizowali był poświęcony pamięci Woj-
dana. – „Przyszło wielu filmowców, żeby 
go powspominać, w tym Maria Zmarz-

NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2001 roku. Wtedy  
na warszawskim Ursynowie, w Domu Sztuki, odbył się pierwszy 
pokaz pod szyldem Kina Dokumentu. Dziś ta inicjatywa  
ma 17 lat i nadal cieszy się zainteresowaniem widzów.

KINO DOKUMENTU NA URSYNOWIE

Albert Kiciński

GŁÓD SPOTKANIA 
Z TWÓRCĄ
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Andrzej Bukowiecki, Jerzy Hoffman  
i Piotr Śliwiński

Andrzej Bukowiecki

Piotr Śliwiński



wane m.in. przez Komunię Anny Zamec-
kiej, Punkt wyjścia Michała Szcześniaka 
(wyprodukowany przez Studio Munka-
-SFP), Dni przemiany Tomasza Jurkiewi-
cza, Jurka Pawła Wysoczańskiego, Joannę 
Anety Kopacz i Naszą klątwę Tomasza Śli-
wińskiego (te dwa ostatnie miały nomina-
cje do Oscara).

Esencją Kina Dokumentu są kameralne 
spotkania z twórcami. „Zależy nam, żeby 
rozmowa po projekcji była żywa. Szanu-
jemy każdego widza, każde zadane pyta-
nie. Najczęściej twórca wychodzi przed 
scenę, żeby kontakt z widzem był mniej 
oficjalny. Skracanie dystansu z publicz-
nością powoduje, że dyskusja jest bardziej 
naturalna. Właśnie o to nam chodzi, żeby 
publiczność się otworzyła. Na każdą taką 

imprezę potrzeba czasu, żeby zaintereso-
wać i przyzwyczaić ludzi, a mam wraże-
nie, że nam to się udało” – komentuje Piotr 
Śliwiński. Dyskusje bywają bardzo długie, 
do tego zażarte i wnikliwe. „Comiesięczne 
pokazy i dyskusje zintegrowały dokumen-
talistów z mieszkańcami Ursynowa. Proces 
ten pogłębia się ku pożytkowi obu stron: 
Ursynowianie oglądają filmy i dowiadują 
się wielu ciekawych rzeczy od ich twór-
ców; twórcy zaś wsłuchują się w rzeczowe 
uwagi, komentarze, czy choćby pytania 
widzów i dzięki temu wiedzą, jak odbie-
rane jest to, co robią” – pisał Andrzej Buko-
wiecki w serwisie Portalfilmowy.pl w 2012 
roku. Te uwagi są nadal aktualne. Wielu 
z uczestników dzięki tym pokazom odkryło 
dokument i pozostało mu wiernym przez 
kilkanaście lat. To właśnie na tych stałych 
widzach bazują organizatorzy. Niektórzy 
zbierają nawet foldery Kina Dokumentu 
drukowane specjalnie z okazji każdego 
spotkania.

Dom Sztuki stał się również ważnym 
miejscem dla samych dokumentalistów, 
którzy oprócz wyświetlania swoich fil-
mów, często biorą udział w spotkaniach 
jako widzowie, włączając się w dyskusje po 
filmie. W Domu Sztuki często pojawia się 
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hoc, drugi, nocny pokaz. Po filmach odbyło 
się spotkanie z Marią Kieślowską, żoną 
reżysera, która była poruszona taką ilością 
zainteresowanych. W tym samym okresie, 
kiedy jeszcze Kino Dokumentu organi-
zowało dwie projekcje w miesiącu, miało 
miejsce spotkanie pod szyldem „Kobiety 
polskiego dokumentu”. Było kilka czoło-
wych dokumentalistek, w tym m.in. Irena 
Kamieńska i Maria Zmarz-Koczanowicz. 
„Mówi się o kinie kobiet w filmie fabular-
nym, a czy jest coś takiego jak kino kobiet 
w filmie dokumentalnym? Po seansie była 
fascynująca dyskusja na ten temat” – wspo-
mina Bukowiecki.

„W tej chwili jesteśmy w Warszawie 
jedynym kinem, które pokazuje regular-
nie dokument” – mówi dyrektor Domu 
Sztuki. 17-letnia działalność to już trady-

ści i dlatego jesteśmy zmotywowani, aby 
ta sprawdzona formuła, czyli spotkanie 
z twórcą, co jest esencją tego projektu, 
była żywa i wciągająca. A dopóki mamy 
widzów, będziemy dalej to kontynuować. 
Na kulturze niestety się oszczędza, co jest 
problemem ogólnopolskim. Jeżeli sami nie 
będziemy dbać o to, żeby podtrzymywać 
placówki kulturalne, to kultura sama się 
nie utrzyma” – dodaje Śliwiński.

Kino Dokumentu to wspólne dzieło 
Domu Sztuki należącego do Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” i Stu-
dia Filmowego Kalejdoskop (od 2003 
roku). Od 2009 partneruje im również 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 
Pokazy są współfinansowane ze środków 
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dlatego 
wstęp na nie jest bezpłatny.

cja. Kino Dokumentu stało się nieodłączną 
częścią pejzażu kulturalnego na Ursynowie 
i w Warszawie. Wydział Kultury ursynow-
skiego ratusza przywiązuje dużą wagę do 
tych pokazów i uważa, że to jeden z kluczo-
wych pomysłów na Dom Sztuki. „Fluidy 
ze strony Ursynowa i środowiska pozwa-
lają trwać tej wartościowej inicjatywie” – 
dodaje Bukowiecki. Kameralność sali kino-
wej sprzyja integracji i bardziej otwartej 
dyskusji. Dom Sztuki jest stworzony do 
takich niszowych wydarzeń. „Jeżeli czło-
wiek angażuje się 15 lat w jakąś inicja-
tywę, to normalne jest, że się z nią wiąże 
emocjonalnie. Kino Dokumentu stało się 
jakby naturalną częścią mojego funkcjo-
nowania. Mój organizm wręcz czeka na 
tę trzecią sobotę w miesiącu. Cieszy mnie 
też, że doczekaliśmy się stałej publiczno-

m.in. Józef Gębski, przychodził też nieży-
jący już Antoni Krauze. Obydwoje mieli 
swoje monograficzne wieczory w Kinie 
Dokumentu. „Reżyserzy bardzo cenią sobie 
udział w Kinie Dokumentu, w dużej mie-
rze ze względu na atmosferę” – mówi Śli-
wiński. „Często sami do nas dzwonią, że 
chcą pokazać film, więc myślę, że renoma 
tych spotkań urosła też w środowisku” – 
dodaje Bukowiecki.

Wiele pokazów do dzisiaj budzi miłe 
wspomnienia, jak choćby spotkanie z Kazi-
mierzem Karabaszem. To był dopiero drugi 
seans Kina Dokumentu, na sali pojawiły 
się tłumy, a dyskusja trwała do pierwszej 
w nocy. Reżyser, opuszczając Dom Sztuki, 
był otoczony widzami, wciąż z pasją opo-
wiadał, pokonując powoli każdy schodek. 

Na ostatnich Zaduszkach Filmowych 
wyświetlano m.in. Muzykantów Karabasza, 
a organizatorzy wraz z Lidią Zonn, żoną 
reżysera, wspominali to wyjątkowe spotka-
nie sprzed kilkunastu lat. Kolejny pamiętny 
wieczór to seans wczesnych, zaliczanych do 
„czarnej serii”, dokumentów Jerzego Hof-
fmana i Edwarda Skórzewskiego – Uwaga 
chuligani oraz Dzieci oskarżają. „Kapitalny 
wieczór. Hoffman tak się rozgadał i opo-
wiedział tyle anegdot – nie tylko o tych 
dokumentach, ale też ze swojego życia, czy 
o produkcji Potopu” – wspomina Buko-
wiecki. Śliwiński dodaje, że: „Hoffman 
poczuł się jak młodzieniec. Jakby zapo-
mniał ile ma lat, tak bardzo zaangażował 
się w dyskusję”. 

Niezwykle udane były premierowe 
pokazy filmów muzycznych, takich jak 
Sen o Warszawie Krzysztofa Magowskiego 
i Komeda. Muzyczne ścieżki życia Claudii 
Buthenhoff-Duffy, które zapełniły całą 
salę. Na tym drugim zjawiła się nawet 
rodzina Krzysztofa Komedy. Bukowiecki 
i Śliwiński zapamiętali również projek-
cję nominowanych do Oscara krótkich 
dokumentów – Joanny i Naszej klątwy. 
Zjawiła się rzesza ludzi, którzy później 
zaangażowali się w dyskusję. „W ramach 

zajęć terapeutycznych przyszedł na seans 
opiekun z trudną młodzieżą. Okazało się, 
że ci młodzi ludzie bardzo się wzruszyli 
filmami, a siedząc blisko ekranu, od razu 
znaleźli kontakt z twórcami podczas spo-
tkania. Otworzyli się, zadawali głębokie 
pytania, sami zaczęli opowiadać o swo-
ich problemach. To było naprawdę fan-
tastyczne spotkanie” – wspomina Śliwiń-
ski. – „Kino Dokumentu też może pełnić 
rolę terapii. Naszym zadaniem jest, żeby 
prezentowane filmy dokumentalne niosły 
jakieś głębsze przesłanie”.

Jeszcze za czasów Radosława Wojdana, 
z okazji rocznicy śmierci Krzysztofa Kie-
ślowskiego, na pokazie jego dokumentów 
zjawił się nieprzebrany tłum. Sala ma 120 
miejsc, więc nie starczyło ich dla wszyst-
kich. Dom Sztuki musiał zorganizować ad 
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Dom Sztuki to jedyne kino  
w Warszawie, które regularnie  
pokazuje dokument

Aneta Kopacz  
i Magdalena Hueckel
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staje wcieleniem typowego Polaka? Trzeba 
pamiętać, że kino autorskie Koterskiego 
służy nie tylko terapii indywidualnej, ale 
przede wszystkim społecznej i narodowej. 

Miauczyński, który po raz pierwszy poja-
wił się na ekranie w 1984 roku w Domu 
wariatów przeżywał swoje frustracje w schył-
kowym okresie Polski Ludowej, w epoce 
wczesnego kapitalizmu i współcześnie, 
w czasach „feminizmu i równoupraw-
nienia” (jak mawia w Baby są jakieś inne). 
Czasem na imię miał Adaś, kiedy indziej 
Michał, i grany był przez aktorów o tak róż-
nych emploi, jak Marek Kondrat, Wojciech 
Wysocki, Zbigniew Rola, Cezary Pazura, 
Andrzej Chyra, Adam Woronowicz i wresz-
cie Michał Koterski. Czasy i szczegóły bio-
graficzne się zmieniały, Miauczyński tro-
chę ewoluował, ale z grubsza pozostawał 
taki sam – we wszystkich wcieleniach Adaś 

jak codzienne rytuały zdominowały życie 
Miauczyńskich, zamieniając postaci w kukły 
wykonujące wciąż te same czynności: ojciec 
pucuje buty, liczy stare bilety i z maniakalną 
precyzją układa spodnie w kant, matka zaj-
muje się głównie gotowaniem i dogryzaniem 
mężowi. Wizja rodziny, w której komplet-
nie nie dostrzega się drugiego człowieka, 
a jedynym spoiwem są wzajemne złośliwo-
ści, powróci w Dniu świra (2002) i stanie się 
głównym tematem 7 uczuć. W najnowszym 
filmie, wyraźnie nawiązującym do „Ferdy-
durke” Gombrowicza dostaje się też szkole, 
która „rozwija” uczniów, każąc im np. wku-
wać, jakie są dopływy Nilu.

Co znamienne, już w debiutanckim 
dziele Koterski wcale nie rozgrzesza swo-
jego bohatera i w przewrotnym finale suge-
ruje, że Miauczyński to wariat nie mniejszy 
niż jego rodzice. Od początku filmu widać, 
że Adaś jest niekomunikatywny, zachowuje 
się jak neurotyk i wykonuje bezsensowne 
czynności, takie jak chodzenie z wypeł-
nioną po brzegi szklanką herbaty. Mania 
natręctw powraca w Dniu świra, gdzie 
Miau czyński (Marek Kondrat) ma precy-
zyjnie ustalony plan dnia, w którym robie-
nie kawy, podmywanie czy podcieranie 
mają swoją niezmienną, rytualną formę. 
Adaś chce panować nad rzeczywistością, 
mieć poczucie podmiotowości, sprawczo-
ści i kontroli. Odejście od porządku może 
skutkować pogrążeniem się w totalnym 

WSZYSTKIE WCIELENIA MIAUCZYŃSKIEGO

Robert Birkholc

to niespełniony inteligent, nienawidzący 
zarówno świata, jak i siebie samego. Wieczne 
niezadowolenie bohatera, z którym utożsa-
mia się tak duża część Polaków, nie daje się 
jednak sprowadzić do jednej prostej przy-
czyny. Filmy Koterskiego to bowiem zara-
zem Gombrowiczowskie z ducha opowie-
ści o zmaganiach z Formą, wnikliwe studia 
socjologiczne i erotyki o miłości w wyda-
niu polskim.

W TEATRZE 
CODZIENNOŚCI
Po pierwsze, Miauczyński cierpi, ponie-
waż czuje się w świecie nie jak podmiot – 
a więc niepowtarzalna, indywidualna jed-
nostka – ale jak przedmiot. To najbardziej 
ogólny, egzystencjalny poziom filmów reży-
sera, zbliżający je do twórczości Witolda 
Gombrowicza. Już w debiutanckim Domu 
wariatów Koterski pokazał, że jest prawdzi-
wym mistrzem w groteskowym ukazywaniu 
tego, jak uprzedmiatawiamy innych ludzi. 
W świetnym debiucie trzydziestotrzyletni 
Adaś powraca do domu po dłuższej nie-
obecności, ale nie może liczyć na poważną 
rozmowę z rodzicami. Ojciec nawiązuje 
kontakt z synem, snując opowieści z czasów 
okupacji i komentując jego wygląd („Jakiś 
taki opypiały chodzi”), a receptą matki na 
wszelkie bolączki egzystencjalne jest ciepła 
zupa, herbata i „rybka” z puszki. Z surre-
alistycznym humorem Koterski pokazuje, 
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Jak wiadomo, ulubiony bohater 
Marka Koterskiego nosi nazwisko 
przedrzeźniające nazwisko samego 
twórcy, pojawia się we wszystkich 

jego fabułach i do pewnego stopnia sta-
nowi alter ego filmowca. Pewną nowością 
jest natomiast fakt, że w 7 uczuciach w rolę 
Miauczyńskiego wcielił się po raz pierwszy 
syn reżysera – Michał Koterski. Czy arty-
sta sugeruje w ten sposób, że pokolenie 
synów przeżywa te same udręki co poko-
lenie ojców, a Adaś w dalszym ciągu pozo-

Najnowszy film Marka Koterskiego 
7 uczuć zaczyna się od posępnej 
sceny zwierzeń czterdziestolatka, 
który opowiada o rozpadzie swojej 
rodziny i poczuciu życiowej klęski. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten 
przygnębiający monolog stanowi 
podsumowanie wszystkich opowieści 
o Adasiu Miauczyńskim. 

FRUSTRACJE POLSKIEGO       EVERYMANA

Andrzej Chyra i Małgorzata Bogdańska 
w filmie Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami, reż. Marek Koterski

Monika Donner-Trelińska  
i Marek Kondrat w filmie Dzień 
świra, reż. Marek Koterski

To be, k…, or not to be.
 (Adaś Miauczyński  

w Dniu świra)
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chaosie, jak dzieje się we Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami (2006), gdzie Miauczyń-
ski (Andrzej Chyra i Marek Kondrat) jest 
alkoholikiem, który przez nałóg niszczy 
życie zawodowe (po tym, jak wymiotuje na 
dziekana) i osobiste. Wątek alkoholizmu 
stale pojawia się w dziełach Koterskiego, 
ale reżyser pokazuje, że odgradzamy się od 
bliskich też całkiem na trzeźwo, pogrążeni 
w otępiających rytuałach codzienności. 

Miauczyński walczy nie tylko z materią, 
ale też z językiem. Nie ma w polskim kinie 
twórcy, który umiałby pisać takie dialogi 
jak Marek Koterski – potoczne i soczyste, 
a zarazem bardzo Gombrowiczowskie. 
Próbując wyrazić siebie poprzez język, 
Miau czyński mnoży synonimy, zestawia ze 
sobą wyrazy z różnych rejestrów i na różne 
sposoby formułuje swoje myśli. Słowo sta-
wia jednak opór, nie daje się łatwo mode-
lować – np. bohater nieustannie poprawia 
zaimki, zazwyczaj zastępując formę wła-
ściwą niepoprawną. Co najważniejsze, język 
w świecie Koterskiego zdominowany jest 
przez zużyte schematy komunikacyjne, 
nie służy porozumieniu, ale stygmatyza-
cji i uprzedmiotowieniu innych („opuści, 
zsunie spodnie, wypnie!” – słyszy Miau-
czyński w gabinecie lekarskim).

Pod powierzchnią komedii Koter-
ski podejmuje tematy wręcz filozoficzne 
i pokazuje frustrację człowieka, który czuje 
się uwięziony w konwencjach społecz-
nych, w języku wymykającym się spod kon-
troli i w spojrzeniu innych. Jednocześnie 
Miauczyński sam stereotypizuje ludzi, jest 
mizoginem, homofobem i rasistą. W Dniu 
świra wszystkie postaci są nierealistyczne, 
groteskowe i kompletnie odindywidualizo-
wane, ponieważ narracja przefiltrowana jest 
przez nienawistne spojrzenie Adasia. Dia-
logi bohaterów drugo- i trzecioplanowych 
są pozbawione treści, zamieniają się w traj-
kotanie lub w czysty bełkot, a ich wygląd 
jest niekiedy zdeformowany wskutek użycia 
odpowiednich obiektywów. Miau czyński 
widzi siebie w roli ofiary, ale jego martyro-
logia pokazywana jest z ironią – mężczy-
zna sam bardzo chętnie nakłada bowiem 
„gęby” innym ludziom. Walka bohatera 
o swoją podmiotowość z materią, językiem 
i drugim człowiekiem przynosi często sku-
tek odwrotny od zamierzonego, powoduje 
neurozę, milczenie i samotność. 

IDEAŁ SIĘGA BRUKU
Kino Koterskiego ma solidne filozoficzne 
zaplecze, ale postaci takiej jak Miauczyński 
nie znaleźlibyśmy w dziełach francuskich 

egzystencjalistów, czy nawet w powieściach 
Gombrowicza. Adaś jest bowiem bardzo 
silnie wpisany w konkretną polską rze-
czywistość, w „tu i teraz” ostatnich 35 lat. 
Przyczyną frustracji Miauczyńskiego są 
przede wszystkim realia społeczne, które 
co prawda się zmieniają, ale pozostają rów-
nie bezlitosne dla rozmarzonego boha-
tera o inteligenckich aspiracjach. „Dla-
czego władza każdej maści ma mnie za 
nic? Czy czerwona czy biała, jestem dla niej 
śmieciem, k..., pod każdą władzą czuję się 
jak kundel!” – narzeka Adaś – nauczyciel 
języka polskiego w Dniu świra zaraz po 
odebraniu groszowej wypłaty. To poczu-
cie poniżenia ma swoje korzenie w okre-
sie komunizmu, co dobrze widać w Życiu 

wewnętrznym (1986), gdzie Miauczyński 
wyładowuje swoje obywatelskie frustracje 
na Bogu ducha winnej żonie i znajomych. 
Uznając się za inteligenta, bohater z wyż-
szością uczy ogłady innych, ale kiedy spo-
tyka milicję, trzęsie się ze strachu i z pokorą 
słucha o swoim… braku kultury. 

Wydaje się, że inaczej niż bohaterowie 
Gombrowicza Adaś nie próbuje zdzierać 
z siebie masek – on po prostu nie może 
znaleźć maski właściwej. Chciałby być inte-
lektualistą lub człowiekiem sztuki, ale jego 
wyobrażenia o etosie inteligenta czy arty-
sty są ośmieszane, kiedy zderzają się z rze-
czywistością. Zarówno komunistyczną, jak 
i tą nową, już po transformacji. Filmem 
w genialny sposób pokazującym ten roz-

dźwięk jest Dzień świra, gdzie Miauczyń-
ski recytuje „Sonety krymskie” Mickiewi-
cza, by za chwilę zbluzgać sąsiadów, którzy 
zakłócają mu podniosłą chwilę. Język, jakim 
posługuje się Adaś, jest najlepszym świadec-
twem sprzeczności tkwiących w bohaterze – 
wskazuje na kontrast między romantycz-
nymi ideałami a schamieniem mężczyzny 
na skutek kontaktu z realiami. Miauczyń-
ski z Dnia świra nie może przeboleć, że 
jako inteligent („kałamarz”) nie jest sza-
nowany przez władzę, sąsiadów, a nawet 
przez uczniów, którzy dla zabawy pusz-
czają na lekcjach gazy. Życie w blokowisku 
dla Adasia to prawdziwy horror – ujęcia 
pokazujące zatłoczone windy wypełnione 
smętnymi ludźmi i ujadającymi psami są 
stałym motywem w twórczości reżysera.

W filmach z lat 90. Miauczyński staje 
się reprezentantem wszystkich względ-
nie wykształconych Polaków, którzy nie 
mogą znaleźć dla siebie miejsca i czują się 
skrzywdzeni przez transformację. W kome-
dii Nic śmiesznego (1995) mężczyzna (Cezary 
Pazura) nie jest naukowcem ani nauczycie-
lem, ale filmowcem. Miauczyński nie dotrzy-
muje tempa swoim kolegom, wciąż jeździ 
zdezelowanym Fiatem 126p i frustruje się 
w pracy, kiedy jako drugi reżyser historycz-
nych gniotów musi biegać po planie ze świe-
cami dymnymi. Im bardziej Miauczyński się 
stara, tym większego ma pecha. Wszelkie 
ambicje i marzenia Adasia są szybko spro-
wadzane na ziemię, a reakcją bohatera na 
kolejne klęski są barokowe wiązanki prze-
kleństw. Filmy takie jak Dzień świra czy 
Nic śmiesznego utrzymane są w konwencji 
groteski, ale jednocześnie wydają się bar-
dzo prawdziwe. Koterski, który jest uważ-
nym obserwatorem życia codziennego i ma 
doskonałe ucho do zwrotów potocznych, 
stworzył jedne z najbardziej przekonujących 
portretów Polski po 1989 roku.

W POSZUKIWANIU 
MAŁGORZATY
Gdzie może uciekać polski everyman przed 
piekłem rzeczywistości i społecznym poni-
żeniem? Oczywiście w miłość – relacje 
z kobietami są jednak dodatkowym źró-
dłem frustracji Miauczyńskiego. Wątek 
damsko-męski pojawia się we wszystkich 
dziełach reżysera, ale w niektórych wysuwa 
się na plan pierwszy. Schemat jest często 
podobny – Miauczyński nie potrafi żyć 
na co dzień z realną kobietą, za to marzy 
o wielkiej miłości, którą utożsamia czę-
sto z Małgorzatą z powieści Bułhakowa. 
W Porno (1989) mężczyzna (Zbigniew 

Rola) uwodzi kolejne kobiety, by ostatecz-
nie uzmysłowić sobie, że kochał wyłącz-
nie pierwszą dziewczynę, od której uciekł, 
ponieważ bał się klęski i zdrady. O ile Mia-
uczyński w Porno całkiem nieźle radzi sobie 
w miłosnych podbojach, o tyle w innych 
filmach nie osiąga zbyt wielu sukcesów na 
polu erotycznym. W scenach seksu u Koter-
skiego pojawiają się często bliskie ujęcia 
pokazujące twarze kochanków podczas 
zbliżenia – wykrzywiona w wysiłku twarz 
mężczyzny wygląda komicznie, a cały akt 
miłosny nie ma w sobie nic romantycz-
nego. Adaś nie potrafi spełnić się także 
w roli kochanka.

Koterski częściowo odchodzi od tego 
schematu w Ajlawju (1999), gdzie Mia-
uczyński (Cezary Pazura) znajduje „tę 
jedyną”. Cóż z tego, skoro nadmierne ocze-
kiwania i kompleksy nie pozwalają męż-
czyźnie czerpać radości z uczucia. Adaś nie 
potrafi opanować ekscytacji, kiedy czeka 
na ukochaną, ale kiedy kobieta spóźnia 
się kilkanaście minut („siedemnaście, pra-
wie dwadzieścia!”) urażony odwołuje spo-
tkanie. Wizja miłości, jaką nosi w sobie 
Miauczyński została ukształtowana przez 
romantyczne wzorce i nijak ma się do rze-
czywistości. Myśli o nierealnej, idealnej 
kobiecie przenoszą uczucie do sfery fan-
tazji, a tym samym chronią bohatera przed 
bolesnymi rozczarowaniami. Kpiną z ocze-
kiwań mężczyzn wobec kobiet są Baby są 
jakieś inne (2011), gdzie podczas długiej 
jazdy samochodem Adaś (Adam Worono-
wicz) bezlitośnie wyszydza razem z kolegą 
płeć piękną. W opartej wyłącznie na dia-
logu komedii walka płci zostaje wpisana 
w nowy kontekst – panowie pomstują na 
zmiany cywilizacyjne, feministki i rów-
nouprawnienie. Koterski – tym razem 
w mało wyszukany sposób – ośmiesza 
mizoginiczne stereotypy, a jednocześnie 

pokazuje, że współczesny Polak może 
mieć kolejny powód do frustracji. Pozy-
cja mężczyzny w społeczeństwie zostaje 
bowiem zachwiana, a nowy Miauczyński 
nie mógłby już tak łatwo wyżywać się na 
żonie, jak chociażby w Życiu wewnętrznym. 

Jak określić typowego Polaka z filmów 
Koterskiego? Można powiedzieć, że osobo-
wość Miauczyńskiego została ukształtowana 
przez niewłaściwe wychowanie, historię, 
poczucie krzywdy społecznej i postroman-
tyczne wyobrażenia o miłości. Marek Koter-
ski uwzględnia różne czynniki powodujące 
frustrację bohatera, a filozofia, socjologia 
i erotyka stale nakładają się w jego filmach. 
Co równie istotne, reżyser znalazł dosko-
nałą formę dla opowieści o sfrustrowanym 
mężczyźnie. Jego filmy są oryginalne pod 
względem narracyjnym, czego najlepszym 
dowodem jest właśnie 7 uczuć, gdzie doro-
śli grają role dzieci z podstawówki. Choć 
twórca Dnia świra wznosi się na pewien 
poziom abstrakcji, to jednak pozostaje bar-
dzo blisko socjologicznego konkretu, dzięki 
czemu polscy widzowie świetnie odnaj-
dują się w postaci Miauczyńskiego. Adaś 
to bohater komiczny i tragiczny zarazem, 
niby odpychający, ale jednocześnie taki, 
z którym łatwo się utożsamić. Niepoprawny 
romantyk, umęczony Chrystus i wulgarny 
świr w jednym. Tworząc portret człowieka 
rozdwojonego wewnętrznie i nieszczę-
śliwego, Koterski nie oskarża świata, lecz 
pokazuje, że największa wina tkwi w samym 
Miauczyńskim, a więc, w domyśle – w nas 
samych. Czy obciążony peerelowskim baga-
żem bohater okaże się wkrótce reliktem 
i zniknie z polskiego kina? Wydaje się, że 
mimo zmieniających się realiów poziom 
frustracji wciąż utrzymuje się na stałym 
poziomie. Społeczeństwo nadal potrze-
buje więc terapii, a polskie kino – Miau-
czyńskiego.

Joanna Sienkiewicz i Wojciech Wysocki  
w filmie Życie wewnętrzne, reż. Marek Koterski

Cezary Pazura i Monika Donner-Trelińska  
w filmie Nic śmiesznego, reż. Marek Koterski
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podobnie jak miłość do muzyki, bez wąt-
pienia przekazał synowi. Stanisław Radwan 
przez całe dorosłe życie karmi się dźwiękami 
i lekturami. Czyta nałogowo, porozumienie 
ze światem z pewnością ułatwia mu znajo-
mość sześciu języków. 

Ta książka jest pełna zabawnych aneg-
dot, ale nie brakuje w niej również powagi. 
W świecie przepełnionym dźwiękami, 
zatrzymują rozważania na temat znaczenia 
ciszy, momentu, kiedy człowiek ma szansę 
usłyszeć samego siebie. 

Stanisław Radwan opowiada, Jerzy Illg 
zapisuje. Nazwanie ich spotkania wywia-
dem-rzeką nie oddaje rzeczywistości, to 
raczej przyjacielskie, pełne szczerości roz-
mowy, do których czytelnik może się przy-
siąść. Czuć, że nikt tu niczego nie przyspie-
szał, słowa miały czas, żeby wybrzmieć, 
dzięki temu jest w nich moc i znaczenie.

Za sprawą opowieści głównego bohatera 
książki „Zagram ci to kiedyś...” poznajemy 
m.in. sekret gry wybitnego pianisty Artura 
Rubinsteina. Mistrz, zanim jego palce zaczy-
nały uderzać w klawisze, wcześniej spraw-
dzał swój puls i dostosowywał tempo gry do 
własnego rytmu. To sprawiało, że muzyka 
niemal organicznie z niego wypływała. 

Z okładki książki patrzy na nas jej główny 
bohater wyłaniający się z nut. To zdjęcie 
zrobione przez Wojciecha Plewińskiego. 
W środku na dłużej zatrzymuje świetna 
fotografia autorstwa Anny Włoch. Kadr 
wypełnia Stanisław Radwan w indiańskim 
pióropuszu. W jego postawie jest spokój, 
pewność siebie, a jednocześnie łagodność 
kogoś, kto niczego nie musi udowadniać. 
Wygląda jak wódz plemienia, najpewniej 
Tańczący z Nutami. I faktycznie ten czło-
wiek ma w sobie coś z szamana. Naturalny 
autorytet, który powoduje, że ludzie się do 
niego garną. Do tego posiada niezwykłą 
moc, potrafi zabierać słuchaczy w odległe 
muzyczne światy. 

Jerzy Illg we wstępie przywołuje słowa 
Czesława Miłosza: „Co jest nie zapisane, 
zmierza do nieistnienia”, wyjawiając moty-
wację do stworzenia książki.

Rozmowy ze Stanisławem Radwanem 
ocalają bezcenne spotkania i towarzyszące 
im emocje. Doświadczenia wybitnego kom-
pozytora stają się własnością czytelnika, 
który poniesie je dalej w świat. 

WYOBRAŹ SOBIE

Szeleszczący stwór, człowiek z jasnym magnesem w środku, 
pożeracz książek. To tylko kilka określeń opisujących Stanisława 
Radwana, wybitnego kompozytora i pianistę, legendę polskiego 
teatru. Jerzy Illg zwraca się do niego: Stasinku. To zdrobnienie 
to tylko część czułości, którą przepełniona jest książka „Zagram 
ci to kiedyś...”. Jeżeli potrzebujecie mądrego i uważnego 
spojrzenia na świat, przysiądźcie się do spotkania przyjaciół. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

Nie było łatwo, ale się udało. 
Mowa o nakłonieniu głów-
nego bohatera tego tekstu do 
stworzenia wspólnej książki. 

Powód? Stanisław Radwan nie znosi sta-
wiania swojej osoby w centrum zainte-
resowania. Jak mówi Jerzy Illg: „Staszek 
w skromności nie pozwoli się prześcignąć 
nikomu”. Redaktor naczelny wydawnictwa 
Znak podczas premiery książki zdradził, że 
w otwarciu rozmówcy ostatecznie pomo-
gły lata przyjaźni, a także podane środki 
rozkurczowe w postaci czerwonego wina. 
Tym samym człowiek, który zazwyczaj stoi 
w cieniu, mógł znaleźć się na pierwszym 
planie. Chociaż nie do końca, bo Stani-
sław Radwan o wiele chętniej opowiada 
o innych niż o sobie. To jednak sprawia, 
że z każdą stroną lubi się go coraz bardziej. 
Z wdzięcznością mówi o tym, co dostał od 
losu. Ma świadomość tego, jak wielu ludzi 
ukształtowało jego wrażliwość. Ta opo-
wieść jest historią spotkań, które budują 
człowieka, a wybitny muzyk wielokrotnie 
powtarza, że ma szczęście do ludzi. Trudno 
się z tym nie zgodzić. Jako kompozytor 
Stanisław Radwan pracował z najwięk-
szymi artystami polskiego teatru. Tworzył 
przedstawienia m.in. z Andrzejem Wajdą, 
Jerzym Jarockim, Zygmuntem Hübnerem 
czy Jerzym Grzegorzewskim. Opowiada, 
jak powstawały spektakle sprzed lat, a mówi 
tak, że słowa uruchamiają obrazy. Do niego 
samego dużo bardziej przemawiają dźwięki. 
Zdecydowanie odbiera świat przez ucho, 

choć sam nazywany jest przez współpra-
cowników „zimnym okiem”. Chodzi o to, 
że potrafi spojrzeć na całość spektaklu 
z dystansu i wychwycić fałszywe nuty nie 
tylko w muzyce. Nazwanie go jedynie kom-
pozytorem, nie oddaje jego zaangażowania 
w artystyczne projekty. Niejednokrotnie 
to jego uwagi decydowały o nowych roz-
wiązaniach dramaturgicznych. Z książki 
„Zagram ci to kiedyś...” wyłania się per-
fekcjonista, który na trzeciej próbie gene-
ralnej do „Jak wam się podoba” stwierdza, 
że muzyka nie pasuje do wymowy cało-
ści spektaklu. Dzień przed premierą nie 
jest najlepszym momentem na zmiany, 
ale nie dla niego. Spędza noc w garderobie 
i pisze muzykę na nowo. To jednak jedna 
strona medalu. Ten sam człowiek wielo-
krotnie podnosi swoim współpracownikom 
ciśnienie przez „swobodne podejście do 
czasu”. Spóźnianie się i znikanie to rów-
nież część Stanisława Radwana. W książce 
ubrana w barwne anegdoty. Scenografka 
i kostiumografka Barbara Hanicka nazywa 
go szeleszczącym stworem, a to dlatego, 
że jak mówi Jerzy Illg, „Staszek w znie-
walający sposób sepleni”. Główny boha-
ter opowieści oprócz słuchu absolutnego 
posiada też masę wdzięku, któremu nie 
sposób się oprzeć. Pod jego urokiem pozo-
stają tacy artyści, jak Jerzy Radziwiłłowicz, 
Maja Komorowska czy Wojciech Pszoniak. 
Jerzy Illg poprosił bliskie Radwanowi osoby 
o trzy opisujące artystę zdania. Niewielu 
zmieściło się w tym limicie. I nic dziw-

nego, bo bohater książki „Zagram ci to 
kiedyś...” nie jest postacią do zaszuflad-
kowania. Wymyka się sztywnym defini-
cjom i chyba właśnie dlatego tak bardzo 
przyciąga do siebie ludzi. Anna Dymna 
mówi, że Stanisław Radwan ma w sobie 
jasny magnes. Po takim zdaniu człowiek 
łapie się na prostej myśli – chciałby żyć tak, 
żeby chociaż raz ktoś właśnie w ten sposób 
skomentował jego obecność. 

Ta książka pokazuje legendę teatru, ale też 
mężczyznę, który opowiada, czym różni się 
miłość jak grom z jasnego nieba od „zadu-
rzenia postępowego”. Kluczową postacią 
w tej opowieści jest aktorka Dorota Segda, 
żona Stanisława Radwana. W kolejnych 
rozdziałach dostajemy nowe elementy ukła-
danki, które składają się na portret muzyka. 
Ciekawym doświadczeniem jest wejście 
w świat Piwnicy Pod Baranami, w której 
Radwan akompaniował m.in. Ewie Demar-
czyk. Do tego miejsca przyciągnęła go arty-
styczna wolność, o którą wielokrotnie póź-
niej walczył jako dyrektor Starego Teatru 
w trudnych czasach stanu wojennego. 

Opowieść o dzieciństwie pozwala zajrzeć 
do rodzinnego domu kompozytora. Dowia-
dujemy się, że jest synem wiejskiego organi-
sty z ogromną słabością do książek. Ojciec 
Stanisława Radwana jako głowa wielodziet-
nej rodziny miał czas na czytanie tylko przy 
obiedzie. Jak można przeczytać w książce: 
„bidny tak wolniutko jadł zawsze zupę, żeby 
zdążyć dokończyć rozdział, bo czytelnikiem 
był zachłannym”. Tę zachłanność na słowa, 
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Zaczyna się tak: „Polska Kronika 
Filmowa przedstawia impresję”, 
po czym na ekranie pojawia się 
kolejna plansza, a na niej napi-

sany piękną majuskułą tytuł Moje miasto. 
Moment później na sześć minut wcho-
dzimy do wnętrza pamięci artysty, który 
nakręconymi współcześnie zdjęciami i nar-
racją dodaną zza kadru opisuje własne 
dzieciństwo i młodość. Inicjalne słowa 
poetyckiego komentarza w pierwszej oso-
bie napisanego przez Tadeusza Makarczyń-
skiego brzmią: „To, co zostało w mojej 
pamięci, nie jest snem, ale nie jest też rze-
czywistością”.

Tu poczynię istotną dygresję, że jak naj-
bardziej rzeczywistością. Nie tylko dla-
tego, iż dzisiejszy widz, oglądając krakow-
skie plenery sfilmowane przez Olgierda 
Samucewicza, ujrzy na własne oczy iście 
apokaliptyczny smog nad Krakowem. Ale 

zowskiej pt. Kopalnia. Stąd ryzyko, które 
świadomie podjął.

Dochodziło do tego coś jeszcze. W oczach 
władz to nie mieszczański Kraków był wtedy 
tematem odpowiednim na film, lecz pobli-
ska robotnicza Nowa Huta, w której co rusz 
terkotały kamery dokumentalistów z WFD. 
Na ten – jakże mile widziany i słuszny z pro-
pagandowego punktu widzenia – nowo-
hucki temat  wielkiej budowy socjalizmu 
autor filmu ma do powiedzenia jedno: „Nie 
przestałem kochać miasta mojego dzieciń-
stwa. Wiem, że i tam wtargnęła burzliwa 
przemiana”.

Wojciech Has (Moje miasto podpisał 
jednym imieniem – przyp. red.), zamiast 
filmować świadectwa powojennych prze-
mian dokonujących się w Krakowie, 
 konsekwentnie ukazuje jego przedwojenne 
trwanie – niezmienność: domostw, uli-
czek, mieszkańców, ich codziennych zajęć 
i miejskich rytuałów. Zamiast  wizerunków 
brygadzistów, junaków i przodowników 
pracy mamy w Moim mieście galerię praw-
dziwych, zwykłych ludzi oraz ulicznych 
grajków wygrywających stare melodie, 
wędrownych kuglarzy i sztukmistrzów 
krążących po krakowskich podwórkach.

Wybór gatunku, z natury rzeczy subiek-
tywnego, jakim jest filmowa impresja, miał 
ochronić wymowę tego pięknego doku-
mentu przed urzędową krytyką. Nie ochro-
nił. Decyzją czujnego kierownictwa WFD 
Moje miasto powędrowało na wiele lat na 
półki, a jego autor ostro podpadł decyden-
tom, zmuszony przyjmować aż do czasu 
Odwilży zlecenia na tematy tak wdzięczne, 
jak: budowa karmników, zielarstwo, zespoły 
amatorskie, pierwszy plon czy mechaniza-
cja robót ziemnych, z czego się zresztą pod 
względem filmowego warsztatu sumien-
nie wywiązywał.

Impresja młodego Wojciecha Jerzego Hasa, poświęcona 
jego rodzinnemu miastu, daje pojęcie, jaki mógłby być 
powojenny polski dokument, gdyby nie przetoczył się po nim 
socrealistyczny walec…
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Marek Hendrykowski

przede wszystkim dlatego, że na zdjęciach 
tych odfotografowało się miasto bez jakie-
gokolwiek akcentu presji nowego ustroju. 
Miasto o urzekającej urodzie, mogące być 
natchnieniem dla każdego zamieszkują-
cego je artysty: muzyka, pisarza, rzeźbia-
rza, malarza, filmowca, o architekcie nie 
wspominając.

Pod koniec lat 40. młody filmowiec 
z Krakowa po przeprowadzce do War-
szawy najwyraźniej zatęsknił za światem, 
który po wielu latach życia opuścił. Tak 
zrodził się pomysł tej nostalgicznej fil-
mowej impresji. Owszem, tylko że czasy 
ku temu były wyjątkowo niesprzyjające, 
o czym naturalnie wiedział. Nie mógł 
nie wiedzieć, skoro ledwie kilka miesięcy 
temu rozgromiono na Zjeździe Filmow-
ców w Wiśle wyrafinowany estetycznie, 
całkiem nieprzypominający rutynowego 
produkcyjniaka, dokument Natalii Brzo-

Moje miasto,  
reż. Wojciech Jerzy Has 

MOJE MIASTO
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Jestem absolutnie przeszczę-
śliwy. To ogromne wyróż-
nienie dostać tak pre-
stiżową nagrodę, gdzie 

w innych kategoriach, ale na 
tej samej scenie, odbierały ją 
wcześniej takie postacie, jak 
Alexandre Desplat, Max Richter 
czy Justin Timberlake” – powie-
dział uszczęśliwiony laureat. To 
nie pierwsze tak zaszczytne tro-
feum dla 29-letniego, niezwy-
kle uzdolnionego kompozytora. 
W 2013 roku był nominowany 
do nagrody dla najlepszego mło-
dego kompozytora na poznań-
skim Transatlantyku, a  rok 
później jury w składzie: Andy 
Hill, Jan A.P. Kaczmarek, John 
Ottman i Michael Price uho-
norowało go trzecią nagrodą. 
W 2016 dostał od Production 
Music Associacion – The Mark 
Award w Santa Monica, a w roku 
ubiegłym zwyciężył w konkur-
sie Young Talent Award pod-
czas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krako-
wie. Jego nagrodzoną muzykę, wykonaną 
przez Orkiestrę Akademii Beethovenow-
skiej i chór Pro Musica Mundi, wysłuchało 
w krakowskiej Tauron Arenie kilkanaście 
tysięcy melomanów.

W  swych kompozycjach do utwo-
rów wizualnych stara się łączyć brzmie-
nie orkiestrowe z elektroniką. „Eksplo-
ruję obecnie szczególnie te rejony, gdzie 
łączą się syntezatory, dźwięki pianina 
oraz smyczków, osnute dużą ilością prze-
strzeni” – wyznaje. Komponuje głównie do 
gier komputerowych (m.in. Over  flight, Die 

for Valhalla!, Allies in War), choć powoli 
zaczyna się o niego upominać także kine-
matografia. Jest autorem muzyki do dwóch 
etiud – animowanego Empsillnes (2015) 
Jakuba Grygiera oraz fabularnej Superno-
vej (2015) Andrzeja Cichockiego, a także 
orkiestracji muzyki Łukasza Targosza do 
Listów do M. 3 (2017) Tomasza Konec-
kiego oraz wykonania muzyki (dodatkowe 
oprogramowanie) Atanasa Valkova do dru-
giego sezonu serialu Belfer (2017) Krzysz-
tofa Łukaszewicza i Macieja Bochniaka.

Na pytanie, czego słucha, a  więc 
w pewnym sensie o inspiracje, odpo-

wiada na portalu Nowa-
muzyka.pl: „Prawie samej 
polskiej muzyki! Jestem 
zauroczony tym, jak dużo 
dobrego muzycznie dzieje 
się ostatnio w Polsce i jak 
to wszystko nabrało zaska-
kującego tempa. Myślę, że 
»kompleks Zachodu«, który 
czasem nas łapał, przeła-
muje się i zaczynamy wresz-
cie zauważać, że mamy 
u  siebie świetne talenty 
i również świetną muzykę, 
która nie musi kopiować 
zachodnich nagrań, serwo-
wanych nam przez main-
streamową papkę. Przede 
wszystkim zaczynają się 
pojawiać coraz śmielej 
świeże i  jakościowe pro-
jekty. Ktoś, kto nie scho-
dzi z  moich playlist już 
od dawna, to także polski 
kompozytor Abel Korze-
niowski, czyli autor muzyki 

m.in. do Penny Dreadful czy Single Mana, 
pracujący od wielu lat nad muzyką w Hol-
lywood”.

Może warto zapatrzyć się w tego ostat-
niego kompozytora. Pamiętam jego kra-
kowskie początki, gdy ze swymi szkol-
nymi kumplami – Marcinem Koszałką 
i Borysem Lankoszem, zakładali się o to, 
kto pierwszy zdobędzie Oscara. Korze-
niowski jest zdecydowanie najbliżej… 
A warto zauważyć, że Paweł Górniak na 
początku swej drogi filmowej ma już Hol-
lywood Music in Media Award, a więc 
pewna zaliczka jest…

Młody polski kompozytor Paweł Górniak otrzymał 
prestiżową nagrodę amerykańską Hollywood Music  
in Media Award za muzykę do trailera – wyprodukowanego 
przez Platige Image i wyreżyserowanego przed Damiana 
Nenowa – gry komputerowej Crossfire 2.

MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Z GIER DO FILMU
PRZEZ SUBIEKTYW

Jerzy Armata

Paweł Górniak
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Tomasz Raczek: Panie 
Zygmuncie, czy pamięta 
pan, kiedy zaczęliśmy roz-
mawiać o filmach? 

Zygmunt Kałużyński: 
Panie Tomaszu, mnie się 
wydaje, że zawsze byliśmy 
razem. 

T.R.: A ja czuję, że 
w wyniku wieloletniego 
dyskutowania powstał 
wyraźny obraz naszych 
oczekiwań wobec kina. 
Jest to rzadkie, ponieważ 
zauważam, że ostatnio 
brakuje nam wszystkim 
czasu i okazji, żeby rozma-
wiać: o obejrzanym filmie, 
o swoich wątpliwościach, 
emocjach. Nie umiemy 
już nawet dzielić się swoim zachwytem. Coraz częściej mam 
więc poczucie, że nasze rozmowy prowadzimy niejako w imie-
niu czytelników, bo oni nie mają na nie czasu. Dyskutujemy za 
nich i dla nich. 

Z.K.:Teraz, po wielu latach naszych dyskusji, tak pan to 
naświetla, ale kiedy zaczynaliśmy nasz duet, widział pan inną 
motywację. Wówczas była to nowość, dlatego że rozmowy 
o filmach nie były traktowane jako poważna krytyka. Argu-
mentował pan wtedy, że do tej pory krytyka filmowa była 
dziedzicem krytyki literackiej i artystycznej o ustalonych aka-
demickich zasadach, czyli zasiadało się do pisania analitycznej 
rozprawy; były różne metody – można było wyjść z punktu 
widzenia treści intelektualnej lub z tradycji wykonawstwa 
aktorskiego albo stylu. W każdym razie było to coś podobnego 
do pisania mądrzących się recenzji z literatury lub muzyki. 
Pan wtedy był zdania, że nasza epoka, która zmienia stosu-
nek ludzi do kultury, przestała pozwalać na uroczysty, solenny 
sposób odbierania i zmusza do odbioru dynamicznego, roz-
proszonego, z dnia na dzień. W związku z tym, naszym obo-
wiązkiem jest również zmienić sposób traktowania kina 
i zerwać z akademicką, seminaryjną metodą pisania poważ-
nych recenzji. Przyjęliśmy, że powinniśmy starać się odtwo-
rzyć sposób reagowania nowej publiczności w epoce audio-
wizualnej. Doszliśmy do wniosku, że najbliższe temu byłoby 
prowadzenie rozmowy.

T.R.: Tyle że teraz 
doszły nowe okoliczności. 
Pierwsza to narastające 
poczucie pustki konwer-
sacyjnej, a druga to nowy 
rodzaj pasożyta, wynisz-
czającego polską krytykę 
filmową i w ogóle pol-
ską myśl na temat sztuki 
kina. Otóż tym grzybem 
jest pisanie o filmach przy 
użyciu informacji dostar-
czanych dziennikarzom 
przez firmy dystrybucyjne 
w przygotowanych przez 
nie gotowcach promocyj-
nych. Idzie mi o mate-
riały prasowe rozpro-
wadzane po redakcjach 
przez dystrybutorów 

przed wejściem obrazu na ekrany. Są tam informacje, wywiady, 
streszczenia, reportaże z planu. Podpowiada się nawet inter-
pretacje. Krótko mówiąc – dziennikarze, którzy na podstawie 
tych materiałów opisują w kolorowych magazynach owe nowo-
ści nie muszą oglądać omawianych filmów! Stawiają się tym 
samym nie na pozycji krytyków, lecz komiwojażerów sprzeda-
jących cudzy towar. Dlatego tak bardzo cenię sobie to, że nasze 
rozmowy zachowują niezależność. Rozmawiamy wyłącznie na 
podstawie filmów, które naprawdę obejrzeliśmy!

Z.K.: Ustaliliśmy, że nasza robota odpowiada wymaga-
niom nowej temperatury, nowej dynamiki, nowego rytmu, 
jaki panuje w ogóle w kulturze. Że różni się od owej krytyki 
agencyjnej, która zajmuje się omówieniami nowych filmów 
i powstrzymuje się przed oceną. 

T.R.: Różnica miedzy nią a nami jest mniej więcej taka, jak 
między reklamą a działalnością stowarzyszenia konsumenc-
kiego. Bo my jesteśmy w istocie takim filmowym stowarzysze-
niem konsumenckim, które szuka pereł. 

Z.K.: Jakby nie było, uprawianie krytyki połączone jest też 
z uzurpacją i arogancją. No bo kto niby dał krytykowi prawo, 
żeby on publicznie wypowiadał swoje sądy, skąd on ma ten 
mandat? Kto go do tego upoważnił? Krytycy jako tako wraż-
liwi odczuwają to zagrożenie i z reguły powołują się na jakieś 
autorytety. My jesteśmy w tej pomyślnej ludzkiej sytuacji, że 
zawsze mogę się powołać na pana, a pan na mnie. 

Sto lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych i najbardziej niezależnych 
polskich krytyków filmowych – Zygmunt Kałużyński. Widzowie go kochali 
i uwielbiali z nim dyskutować. Ja też! Robiłem to w prasie i telewizji przez prawie 
ćwierć wieku. Któregoś razu zapytałem go, czy pamięta jak to się zaczęło.

STULECIE FILMOWEGO STAŃCZYKA

Zygmunt Kałużyński  
i Tomasz Raczek
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K atarzyna  Lesisz – 
reżyserka doku-
mentu Tańczę dla 
ciebie – wróciła z fe-

stiwalu IDFA w Amsterdamie 
(14-25 listopada) z nagrodą 
dla najlepszego filmu doku-
mentalnego w sekcji Kids & 
Docs. Według jury obraz ten 
jest pięknie utkaną opowie-
ścią, która pozostawia widza 
z mnóstwem miejsca na myśli 
i refleksje, chociaż zbyt wiele 
nie tłumaczy. Pokazuje, że cza-
sami dzieci, które chcą reali-
zować swoje marzenia, mogą 
czuć się samotne we własnej 
rodzinie. Jurorzy wyróżnili do-
kument, bo sami kibicują in-
dywidualnościom i dzieciom, 
które pozostają wierne sobie 
wbrew wszystkim przeciwień-
stwom. „Radość jest podwójna, 
ponieważ to nie tylko ogrom-
ne wyróżnienie dla samego fil-
mu. Ważny jest również fakt, 
że obraz nagrodzono w sekcji 
Kids & Docs. Mam nadzieję, że 
ten sukces wzmocni w Polsce 
myślenie o filmie dokumen-
talnym dedykowanym naj-
młodszym widzom” – mówi 
Katarzyna Lesisz. Dokument, 
który w Amsterdamie miał 

lifikowana do konkursu ame-
rykańskiej imprezy Harda jest 
pierwszym filmem dokumen-
talnym dotyczącym eksploracji 
jaskiniowej w Polsce. „To obser-
wacja człowieka, który odkrywa 
jaskinię w Tatrach. Kamera jest 
towarzyszem jego zmagań” – 
mówi o swoim dokumencie 
Marcin Polar. 

Promocję międzynarodową 
obu dokumentów wspiera Kra-
kowska Fundacja Filmowa. 

Anna Kot

Film Tańczę dla ciebie został nagrodzony 
na festiwalu IDFA w Amsterdamie, 
a Harda zakwalifikowała się do Konkursu 
na Sundance!
swoją światową premierę, to 
historia 12-letniego Wiktora. 
Chłopiec jest uczniem szkoły 
baletowej i przygotowuje się do 
przedstawienia o ogromnym 
znaczeniu w życiu szkolnym, 
które zadecyduje o tym, czy 
przejdzie do następnej klasy. 
W tym wydarzeniu biorą udział 
wszyscy nauczyciele i rodzi-
ce uczniów. Wiktorowi towa-
rzyszy jego babcia, która jest 
przy nim także wcześniej pod-
czas prób do spektaklu. Wiktor 
marzy jednak, by na przedsta-

wienie przyjechał jego ojciec, 
który mieszka za granicą. Au-
torami zdjęć w Tańczę dla cie-
bie są Mateusz Dymek i Seba-
stian Weber. Koproducentką 
i producentką wykonawczą 
tego dokumentu jest Justyna 
Koronkiewicz z Media Move. 

Z kolei Harda w reżyserii 
Marcina Polara swoją światową 
premierę będzie miała podczas 
największego na świecie 
festiwalu produkcji niezależ-
nych – Sundance Film Festival 
(24 stycznia – 3 lutego). Zakwa-
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O braz Ukołysz mnie 
swoją światową 
pre m i e rę  m i a ł 
podczas jedne-

go z największych festiwali 
filmów krótkometrażowych 
w Południowej Korei – 16. 
Asiana w Seulu (1-6 listopa-
da). Tytuł ten pokazywany 
był w Konkursie Międzyna-
rodowym, w którym otrzy-
mał Nagrodę Specjalną Jury. 

Ukołysz mnie był jedynym 
polskim filmem w progra-
mie azjatyckiego festiwalu. 
Z kolei fabuła 60 kilo nicze-
go w reżyserii Piotra Doma-
lewskiego otrzymała Nagrodę 
Specjalną w Konkursie Fil-
mów Krótkometrażowych 28. 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Cottbus (6-11 
listopada). Obraz zachwycił 
jurorów niemieckiej imprezy 
„autentyzmem i wyczuciem 
realizmu, świetnie zrealizo-
wanymi dynamicznymi sce-
nami oraz odzwierciedleni-
em ważnego i uniwersalnego 
tematu nielegalnych pracow-
ników w Europie”. A.K.

FABUŁY DOCENIONE ZA GRANICĄ
Ukołysz mnie Davida Tejera oraz 60 kilo 
niczego Piotra Domalewskiego nagrodzono 
na międzynarodowych  festiwalach. 

Ukołysz mnie,  
reż. David Tejer
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serialowym golfie, a to ubranie nie 
każdemu pasuje. Chciałbyś zagrać 
w takiej superprodukcji? Ekranizacje 
komiksowe, wysokobudżetowe kino 
akcji?
Jeśli będzie dobry scenariusz, to czemu 
nie? Chyba wolałbym być jednak wrogiem 
Bonda, oni zawsze mają więcej do zagra-
nia, są różnorodni. Wydają się wyzwaniem 
aktorskim, będąc w opozycji do głównego 
bohatera, po którym przecież wiemy, czego 
się spodziewać. Marzy mi się rola w polskim 
cyberpunku, czyli science fiction z techno-
logicznymi dystopiami. Uważam, że można 
coś takiego zrobić o Warszawie. Ogląda-
łem wczoraj najnowszego Łowcę androidów 
i jest coś pociągającego w wizjach metropo-

1. W świecie aktorskim jesteś 
gorącym nazwiskiem. Dużo się 

o tobie ostatnio mówi. Chciałbyś już, 
żeby ten szum medialny się skończył, 
żeby zrzucić z siebie skórę Kuby, 
bohatera Ślepnąc od świateł?
Myślę, że jeszcze długo będzie się rozma-
wiało o serialu Krzysztofa Skoniecznego. 
Z jednej strony to miłe, że cały czas coś 
się wokół mnie dzieje i cieszę się, że nie 
jestem jeszcze tym wszystkim zmęczony. 
Na pewno przyjdzie jednak taki moment, 
w którym będę chciał, aby przestano mnie 
kojarzyć wyłącznie z tą postacią i wtedy 
trzeba będzie „wytelepać” Kubę z sie-
bie, zająć się czymś nowym, wejść w inną 
skórę.

lii przyszłości chylących się ku upadkowi. 
Lubię ideę połączenia biotechnologicznego 
i pytań o naturę człowieka. W Ślepnąc od 
świateł jest przedstawiona apokaliptyczna 
Warszawa, ale w sposób metaforyczny, 
a można też opowiedzieć o niej językiem 
fantastycznonaukowym. 

5.Dokończ zdanie: „Nie chciałbym, 
aby w moim życiu zmieniło się...”.

Przede wszystkim nie chciałbym, aby 
w moim życiu zmieniło się to, że cią-
gle poznaję na swojej drodze wspaniałych 
ludzi. A we mnie? Tak zupełnie szczerze, 
to często myślę nad tym, że trudno jest 
pozostać przy ziemi. Nie chciałbym, aby 
kiedykolwiek moje ego przerosło to, kim 
naprawdę jestem i skąd się wywodzę.

6. Samouki, nie tylko aktorzy, ale 
również reżyserzy, którzy nie 

kończyli adekwatnej szkoły, mają 
swoje ulubione dzieła, na których 
budowali twórczą wrażliwość. 
Jakie filmy czy seriale lubi Kamil 
Nożyński?
To jedno z najtrudniejszych pytań, bo to 
ciągle się zmienia. Chodzi o filmy, które 
wywarły na mnie największe wrażenie, 
i do których najchętniej wracam? Chyba 
do wspomnianych Łowców androidów, 
obu odsłon, mimo niektórych krytycz-
nych głosów. Lubię pustkę oraz smutek 
bijący z tych filmów, ich ścieżki dźwiękowe. 
A ulubionym reżyserem jest Martin Scor-
sese i wszystkie jego dzieła rozgrywające się 
w gangsterskich społecznościach Little Italy 
w USA, a szczególnie Chłopców z ferajny. 
Może zabrzmi to jak mała kokieteria, ale 
nie pozbyłem się fascynacji Krzysztofem 
Skoniecznym i to nie dlatego, że zatrud-
nił mnie w swoim serialu, ale po nadrobie-
niu jego mniejszych i większych projek-
tów nie potrafię przewidzieć, jaki kierunek 
artystyczny obierze, bo przeskakuje mię-
dzy stylistykami. To zupełnie coś nowego 
w polskiej jakości kinematograficznej, która 
będzie drogowskazem dla innych twórców. 

7. Dlaczego poinformowano media 
tak późno, że to ty wcielisz się 

w głównego bohatera Ślepnąc od 
świateł?
To raczej pytanie do marketingu HBO, ale 
owszem, pojawił się pomysł, żeby trzy-
mać to w tajemnicy najdłużej, jak tylko się 
da. Różnymi „szeptanymi” kanałami coś 
wypływało, ale finalnie udało się utrzymać 
moją osobę w tajemnicy przez dwa lata od 

startu produkcji. Może preferowano, aby 
pokazać mnie w akcji zamiast suchej infor-
macji, że jakiś tam raper zagra w wielkiej 
produkcji HBO.

8. Najtrudniejsze w graniu Kuby 
były sceny...

Rozniosło się już, że oczywiście chodzi 
o scenę erotyczną, prawda? Tak, było to 
krępujące i wydaje mi się, że zawsze trudne 
do zrobienia nawet dla doświadczonych 
aktorów. Bardzo blokowałem się podczas 
scen używania przemocy wobec kobiet, 
szczególnie, jeśli wszedłem w dobre rela-
cje z odgrywającymi je aktorkami. Do tego 
musiałem przywyknąć. Trudne, ale bar-
dzo satysfakcjonujące aktorsko były sceny 
mastershotów, długich ujęć. Oczywiście był 
to ogrom pracy dla całej ekipy filmowej, 
odbywało się sporo prób kamerowych, ale 
przy robieniu takich rzeczy wszystko musi 
być zapięte na ostatni guzik. Już w pierw-
szym odcinku widzimy jeden z takich 
mastershotów rozgrywający się w klubie 
nocnym.

9. Jako aktor i bohater produkcji 
jesteś tematem nieustannych 

dyskusji. Jak myślisz, z czego wynika 
różnorodna ocena twojej roli, jak 
i wyboru producenckiego, aby 
w Kubę wcielił się debiutant?
Brakuje chyba wiedzy na temat tego, kim 
moja postać jest. Jestem debiutantem, który 
gra kogoś, kto ciągle udaje. Jest aktorem 
w świecie przedstawionym, kimś udają-
cym twardszego niż jest w rzeczywistości. 
Wiele osób patrzy na tę rolę przez pryzmat 
postaci pobocznych, które odtwarzane są 
przez doświadczonych aktorów. Tomasz 
Raczek w swojej recenzji chyba zrozu-
miał zamysł reżysera i powiedział, że moja 
postać to strzał w dziesiątkę.

10. Przypominam sobie sceny 
w serialu, w których Kuba 

podnosi pistolet przez chustkę, 
jakby się jej brzydził. A potem udaje 
twardziela. Życie polega na graniu, 
aby nas bardziej szanowano?
Owszem, ale Ślepnąc od świateł jest też 
o tym, że tylko prawda nas wyzwoli i przyj-
dzie taki moment, w którym trzeba się 
skonfrontować z prawdziwym „ja”. Wierzę, 
że to ważne w serialu, ale również w praw-
dziwym życiu.

Pytania zadawał  
Jakub Koisz

2. Gdyby dziesięć lat temu ktoś ci 
powiedział, że będziesz pozował 

na tle ścianek obok takich aktorskich 
tuz jak Robert Więckiewicz czy 
Cezary Pazura, to co byś takiej osobie 
odpowiedział?
Że fajny ma ten sen i całkiem rozbudo-
waną fantazję, ale może zejdźmy na ziemię. 
Zresztą nie musiałoby to być dziesięć lat 
temu, wystarczyłoby pięć, a nawet cztery, 
na chwilę przed rozpoczęciem produkcji.

3.Jesteś naturszczykiem 
oszlifowanym przez reżysera, 

który szukał świeżej twarzy i znalazł 
ją na scenie hip-hopowej. Czy myślisz 
o szkole aktorskiej?

Powiem tak – myślę o pogłębianiu warsz-
tatu aktorskiego, ale jak to będzie wyglądać, 
czy to będzie stricte szkoła, a może wyłącz-
nie praca nad sobą, albo indywidualne zaję-
cia, tego nie wiem. Wszystko będzie zale-
żało od tego, do jakiego projektu będę się 
przygotowywał, czy wystarczy mi wejście 
w rolę „na sucho”, a może będzie należało 
zniuansować postać, w którą się wcielę. 
Oczywiście będę chciał rozciągnąć swoje 
możliwości aktorskie, aby wykreować jak 
najbardziej autentyczną postać w ramach 
zleceń.

4.Słyszałem, jak porównuje się 
ciebie do Jamesa Bonda. Ponoć 

trochę przypominasz go w swoim 

Kamil Nożyński w serialu 
Ślepnąc od świateł,  
reż. Krzysztof Skonieczny
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my. Zwyczajowo po seansie 
80-90 proc. widzów zostaje 
na spotkaniu lub dyskusji. To 
oznacza, że publiczność przy-
chodzi tu świadomie. Nie są 
to ludzie z przypadku, raczej 
tacy, którzy wybrali się do 
tego właśnie kina, bo oferuje-
my im coś więcej. 

A czy zdarza się, że do 
Elektronika przyjeżdżają 
ludzie z innych dzielnic?
Na początku przychodzili 
głównie sąsiedzi. Większość 
widzów żyła w przekonaniu, 
że Elektronik jest „na koń-
cu świata”. Tymczasem kino 
jest świetnie skomunikowa-

MIEJSCA

Kino Elektronik otrzymało 
w czerwcu tytuł Cinema of 
the Month (Kino Miesiąca) 
Europa Cinemas. Co to za 
wyróżnienie i dlaczego tak 
cieszy?
Każda nagroda cieszy, ale ta 
jest szczególnie ważna, po-
nieważ po pierwsze zostali-
śmy wybrani przez prestiżo-
wy magazyn branży audiowi-
zualnej „Film New Europe” 
spośród kilkuset arthouso-
wych kin należących do Eu-
ropa Cinemas, a po drugie 
otrzymaliśmy ten tytuł zale-
dwie trzy lata po wznowie-
niu działalności po 15 latach 
milczenia.

I rok odkąd przynależycie 
do Europa Cinemas. 
Nawet krócej – do Europa 
Cinemas przystąpiliśmy w li-
stopadzie 2017 roku, więc mi-
nęło zaledwie kilka miesię-
cy. W całej sieci jest zrzeszo-
nych kilkaset wspaniałych kin 
z całej Europy z wieloletnią 
tradycją – w tym 38 z Pol-
ski – więc konkurencja była 
naprawdę duża.

Co ta nagroda dokładnie 
premiuje? 
Europa Cinemas zrzesza wy-
łącznie europejskie kina art-
housowe, więc z założenia 
wyklucza multipleksy. Sieć, 
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nasz ubiegłoroczny hit. Dla-
czego? Ponieważ oprócz fil-
mu zaprosiliśmy widzów na 
spotkanie z kocim behawio-
rystą. Mimo 400-osobowej 
sali bilety rozeszły się w cią-
gu dwóch dni, więc musieli-
śmy zrobić seans dodatkowy. 
Jest to o tyle ciekawe, że po-
twierdza pewien wyjątek od 
reguły: nie zawsze nazwisko 
reżysera, czy wielkiej gwiaz-
dy, jest gwarancją sprzedaży 
biletów. Czasami trzeba mieć 
po prostu dobry pomysł – wi-
dzowie nie zawsze chcą roz-
mawiać o filmie, często inte-
resują ich bardziej konteksty 
okołofilmowe. I na to stawia-

KINO ELEKTRONIK

jak i sama nagroda premiu-
ją nie tylko frekwencję, ale 
przede wszystkim program 
ukierunkowany na promocję 
wartościowego kina europej-
skiego oraz edukację dzieci 
i młodzieży. 

Kino Elektronik nie funk-
cjonowało przez 15 lat. 
Wcześniej, przez 7 lat, 
byłaś menadżerką kina 
Iluzjon, do Elektronika 
przeszłaś 2 lata temu. Co 
zastałaś?
Przez pierwszy rok Elektro-
nik był kinem typowo szkol-
nym, działającym przy War-
szawskiej Szkole Filmowej. 
Większość działań dotyczyła 
potrzeb jej studentów. Wyda-
je się, że wiedza warszawia-
ków na temat tego kina była 
niewielka. Głównym zada-
niem stało się więc przywró-
cenie obiektu na mapę kultu-
ralną Warszawy, co w obliczu 
zerowego budżetu promocyj-
nego było zadaniem trud-
nym, ale nie niewykonalnym. 
Dla mnie najistotniejsze było 
zbudowanie silnej marki i ja-
sne określenie profilu. Jestem 
dzieckiem arthousów – wy-
chowałam się w Iluzjonie, 
w kinie o bogatych trady-
cjach – więc od początku 
przyświecała mi bardzo okre-
ślona idea na temat placówki, 

jaką chcę prowadzić. Zawsze 
byłam i wciąż jestem prze-
konana, że na kino warto-
ściowe, artystyczne jest duże 
zapotrzebowanie w naszym 
mieście. I nie pomyliłam się. 
Ale budowa marki to nie tyl-
ko program, to także miejsce, 
w którym widz dobrze się 
czuje. Zależało mi, by w na-
szej przestrzeni zagości-
ła kawiarnia pachnąca kawą 
i domowym ciastem, a nie 
popcornem. By widz prócz 
dobrego filmu mógł zobaczyć 
u nas ciekawą wystawę (stąd 
zagospodarowanie foyer pod 
przestrzeń wystawienniczą), 
by mógł porozmawiać z inte-
resującymi gośćmi. No i ob-
sługa. Moja ekipa nie traktuje 
widza jak „szarego petenta”, 
ale jak przyjaciela rodziny. To 
niby drobiazgi, ale właśnie 
one nadają charakter. Chcia-
łam, aby to miejsce przenosi-
ło widzów w inny świat.

Kawiarnia już działa, 
zresztą nie tylko kawiar-
nia.
W przestrzeni, którą dzielimy 
z Liceum Filmowym – foyer 
kina – już zaistniała galeria. 
To miejsce, gdzie młodzi ar-
tyści mogą prezentować swoje 
dzieła, a widz, który czeka na 
film, może zobaczyć fanta-
styczne zdjęcia, obrazy czy 

grafiki. Budowę świadomości 
marki zawsze trzeba zacząć 
od najbliższej okolicy. Naj-
pierw musieliśmy wzmoc-
nić naszą pozycję na Żolibo-
rzu. Zależało mi, by dotrzeć 
do naszych sąsiadów, sprawić, 
by dowiedzieli się, że kino ist-
nieje i działa, stąd zaproszenie 
do współpracy żoliborskiej 
kawiarni Fawory, która u nas 
przybrała niezwykle filmową 
nazwę Nowa Fala.

Czy dzisiaj widzowie przy-
chodzą po prostu do kina, 
czy wolą otrzymać wraz 
z seansem jakieś wydarze-
nie?

Mam wrażenie, że dziś wyj-
ście do kina powinno łączyć 
się z czymś więcej niż tylko 
z obejrzeniem filmu, bo film 
tak naprawdę można obejrzeć 
gdziekolwiek: w innym kinie, 
w domu, na laptopie w po-
ciągu, na telefonie komórko-
wym w tramwaju. Z pewno-
ścią pojawiła się nowa grupa 
widzów, którzy szukają w ki-
nie czegoś więcej, jakiejś in-
telektualnej stymulacji. Myślę 
też, że dziś wyjście do kina 
jest w pewnym sensie wyda-
rzeniem społecznym: wiąże 
się z umówieniem z przyja-
ciółmi, z zagospodarowaniem 
wieczoru dużo wcześniej. 

Bo mamy coraz mniej wol-
nych wieczorów?
Na pewno. Miejska oferta 
kulturalna jest bardzo bogata. 
Śledząc sposoby zakupu bile-
tów, widać, że widzowie dużo 
wcześniej i dużo świadomiej 
zaczynają planować. Mają 
mniej czasu, więc rozważ-
niej nim dysponują. Spraw-
dziliśmy to już wielokrotnie: 
dużo większą popularnością 
cieszą się projekcie filmowe, 
które są czymś obudowane – 
którym towarzyszy albo wer-
nisaż przed, albo spotkanie 
lub degustacja wina po. Dam 
przykład: film dokumentalny 
Kedi – sekretne życie kotów to 

Rozmowa z Marleną Gabryszewską, 
menadżerką kina Elektronik  
na warszawskim Żoliborzu

KINO 
Z AMBICJAMI
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ne z centrum. Dziś mamy już 
większy zasięg, bo kto raz nas 
odwiedził, wraca do nas. Cie-
szę się, że odczarowaliśmy 
lokalizację Elektronika. Jeste-
śmy troszkę w takim trójkącie 
bermudzkim: Muranów, Ar-
kadia, Wisła, i my, w środku 
cyklonu. Na szczęście każ-
de z tych kin jest nieco inne. 
A my, dzięki sprofilowaniu, 
też nie wchodzimy innym 
w drogę. Jeszcze jedną rzecz 
chciałabym podkreślić – 
Elektronik nie wygląda jak 
pozostałe kina w Warszawie. 
Zachowaliśmy oryginalne fo-
tele z lat 60., a sala jest bardzo 
rozłożysta. Elektronik to kino 
retro, w stylu vintage, by użyć 
modnych słów. 

Z jednej strony 400 miejsc 
generuje możliwości: daje 
świetny przychód ze sprze-
daży biletów. Jednak wcale 
nie jest łatwo wypełnić 
taką salę, a nie ma nic gor-
szego niż puste rzędy...
Masz rację, ale dla mnie 
mimo wszystko jest wię-
cej plusów niż minusów. 
Frekwencja zależy od wielu 
czynników – pogody, świąt 
etc. Eventy rekompensu-
ją nam braki. Dużo trudniej 

było, gdy byliśmy kinem jed-
nosalowym. To często osła-
biało naszą pozycję w rozmo-
wach i negocjacjach z dys-
trybutorami. Przy jednej sali 
kinowej, którą do godziny 
16.00 dzieliliśmy ze studen-
tami WSF, mogliśmy dzia-
łać z regularnym repertu-
arem dopiero popołudniami. 
To trochę mało jak na kino 
z ambicjami. Jednosalowe 
obiekty często nie są w sta-
nie spełnić wymagań stawia-
nych przez dystrybutorów. 
Dzisiaj, mając drugą salę na 
26 miejsc, mamy więcej moż-
liwości. 

Jakie wymagania stawiają 
dystrybutorzy?
Na przykład, że w pierw-
szym tygodniu dany film ma 
być grany dwa razy dzien-
nie po 18.00, co oznacza, że 
przy jednej sali mogę grać 
tylko jeden tytuł. Oczywiście 
to niemożliwe, ale dystry-
butorzy są zwykle nieugię-
ci w założeniach. I też nie do 
końca jest dla nich argumen-
tem to, że mamy 400 miejsc 
na sali, co oznacza, że jeden 
seans u nas równa się dwóm 
w mniejszym kinie. Liczy się 
liczba seansów. Mając dwie 

sale, jest mi łatwiej przekonać 
dystrybutorów.

Patrzysz, co robi konku-
rencja? 
Chodzę do innych kin, ale ra-
czej staram się sama wytyczać 
nasze trendy. Wiem za to, że 
czasem konkurencja podpa-
truje, co my gramy. To widać. 
Tworzę program pod swojego 
widza. Myślę, że już go pozna-
łam, wiem, co lubi. Niezależnie 
od tego, że jestem menadże-
rem, lubię być w kinie w trak-
cie seansów, sprawdzać bilety, 
łapać kontakt z widzami, py-
tać, co się podobało, a co nie. 
Po tylu latach pracy myślę, 
że mam też coś, co nazywam 
intuicją kinową. Moja oferta 
nie musi być konkurencyjna 
w stosunku do programu in-
nego kina – zawsze będziemy 
się w pewnym sensie powta-
rzać – musi za to być atrakcyj-
na dla widzów kina Elektronik.

Czy w takim razie pod-
patrujesz wzorce zagra-
niczne? Czy np. aktywi-
zacja seniorów to ważny 
punkt w waszym progra-
mie?
Staram się śledzić trendy w Eu-
ropie. Pomaga mi w tym wła-

śnie Europa Cinemas i corocz-
ne spotkania dla kiniarzy, które 
organizują. Zależy mi, by Elek-
tronik był dla wszystkich, tak-
że dla grup wykluczonych nie 
tylko z powodów finansowych, 
ale także poprzez niepełno-
sprawność. Oczywiście senio-
rzy są dla nas ważni. Tworząc 
ofertę dla nich, współpracuje-
my z Urzędem Dzielnicy Żo-
liborz. Natomiast w zeszłym 
roku odbyła się u nas pierw-
sza edycja festiwalu dla osób 
niewidomych i niesłyszących 
PRZEJŚCIA. W tym odbędzie 
się kolejna. Nie tylko chodzi 
o to, by zaprosić do kina wi-
dzów niepełnosprawnych, ale 
też, by regularnej publiczno-
ści uświadomić, że osoby nie-
dosłyszące i niedowidzące są 
pełnoprawnymi odbiorcami 
kultury. Zamontowaliśmy 
niedawno system do audiode-
skrypcji, żeby osoby niewido-
me mogły korzystać z seansów. 
W Polsce jest to ograniczo-
na oferta, ale mam nadzieję, 
że niedługo będzie to norma. 
Póki co, raz w miesiącu, or-
ganizujemy seanse dla osób 
niewidomych i niesłyszących, 
które uzupełniamy warszta-
tami z języka filmu. Mam na-
dzieję, że Elektronik stanie się 
miejscem, w którym przestanie 
kogokolwiek dziwić odmien-
ność innych widzów. Bo uświa-
damianie i edukowanie to 
część naszego programu. Tym 
bardziej, że osoby z niepełno-
sprawnościami to według mnie 
bardzo ważna, niezwykle wraż-
liwa i mądra grupa, do tej pory 
marginalizowana w kinach. 

Utożsamiasz się z Elektro-
nikiem?
W pełni. Trochę czuję się 
w nim jak w domu. Uwiel-
biam to miejsce, moją wspa-
niałą ekipę i widzów, którzy 
nas odwiedzają. Bardzo mnie 
inspirują i sprawiają, że to, co 
robię, ma sens.

Rozmawiała  
Anna Serdiukow
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Ma na imię Maria, 
a le  mama na-
zwała ją Marylą 
i wielu przyjaciół 

tak do niej mówi. W Telewizji 
Polskiej – głównie w Poltelu – 
Maria Wituska pracowała ja-
ko operatorka 35 lat (z prze-
rwą w stanie wojennym). Było 
to w czasach, w których widok 
dziewczyny z kamerą nie był 
tak powszechny jak dziś, kie-
dy gdzie nie spojrzeć, widać 
autorkę zdjęć filmowych: a to 
Jolantę Dylewską, a to Monikę 
Lenczewską, Magdalenę Gór-
kę, Małgorzatę Szyłak, Annę 
Rzepkę czy Weronikę Bilską. 
W latach 70. XX wieku Maria 
Wituska była jedną z pierw-
szych polskich operatorek. 
Z dwiema koleżankami po fa-
chu z PKF – Elżbietą Zawistow-
ską i Ewą Strzałką – przecierała 
szlaki dzisiejszym mistrzyniom 
kamery. Nie miała lekko. Ar-
rifllex BL 16mm, którym fil-
mowała, jak to dla telewizji – 
„z ręki”, ważył 25 kilo. Kiedy 
po studiach w moskiewskim 
WGIK-u i powrocie do kraju 
szukała zatrudnienia przy fil-
mach kinowych, odsyłano ją – 
szczupłą, wysoką dziewczynę 
z długimi blond włosami – do 
agencji dla statystów. Na po-
czątku pracy w telewizji nasłu-
chała się kąśliwych uwag panów 
pod jej adresem. Potem znosiła 
złośliwe psikusy, np. przestawia-
nie parametrów w pierwszych 
kamerach elektronicznych, że-
by przystępując nazajutrz do 
zdjęć, musiała ustawiać wszyst-
kie od początku. A gdy TVP 
zrezygnowała dla oszczędności 
z asystentów operatorów, nie-
którzy koledzy przyglądali się, 
jak Maria dźwiga sprzęt, dając 
jej do zrozumienia: „Chciałaś 
być operatorką, to teraz noś”. 
Wituska przytacza te przykła-
dy tylko po to, by dowieść, że 

JEDNA Z PIERWSZYCH
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operatorki miały kiedyś ciężej 
niż operatorzy. Jako osoba po-
godna z natury, nie użala się nad 
sobą. 35 lat spędzonych w Te-
lewizji Polskiej zalicza do naj-
wspanialszych w życiu. „Mia-
łam tam w większości bardzo 
życzliwych kolegów i koleżanki; 
z wieloma utrzymuję przyjazne 
kontakty, choćby z moim asy-
stentem Janem Schabowiczem, 

który robi karierę w USA. Wy-
korzystałam bezcenną szansę 
bywania codziennie w niety-
powych miejscach i spotykania 
niezwykłych ludzi. Płynęłam 
okrętem podwodnym, w wię-
zieniu rozmawiałam z morder-
cą. Zwiedziłam kawał świata, 
w tym Albanię, a tam wieś, któ-
rej mieszkańcy nigdy nie wi-
dzieli samochodu i na widok 

naszego uciekli, gdzie pieprz 
rośnie” – mówi Wituska. „Pra-
ca w telewizji nauczyła mnie na 
całe życie oglądać świat niejako 
przez kamerę. Jestem na emery-
turze, od lat niczego nie filmuję. 
A jednak, kiedy wychodzę z me-
go podwarszawskiego domu na 
łąkę, patrzę, jak zmienia się jej 
widok pod wpływem światła 
i w wyobraźni ustawiam kame-

Do zawodu autora zdjęć filmowych, 
uważanego tradycyjnie za męski, wchodzi 
coraz więcej kobiet. Nikogo to nie dziwi 
i jest powszechnie akceptowane. Przed laty 
nie było tak różowo, czego świadectwem są 
doświadczenia Maryli Wituskiej.
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rę: tu do planu ogólnego, tam do 
bliskiego, jeszcze gdzieś do jaz-
dy” – śmieje się pani Marysia.

SALUTEM 
W BUNTOWNICZKĘ
Maria Wituska urodziła się 
w Bydgoszczy. „Kiedy miałam 
dwa latka, mama – która spędziła 
wojnę na zesłaniu w Kazachsta-
nie, a po powrocie do Polski 
została w czasach stalinowskich 
wyrzucona z pracy z wilczym 
biletem i rozstała się z moim 
ojcem – wzięła mnie za rączkę 
i z jedną walizeczką wylądowa-
łyśmy obie w Warszawie, gdzie 
mieszkam do dziś” – mówi 
Wituska. „Mama była najważniej-
szą osobą w moim życiu, zastąpiła 
mi całą rodzinę” – zwierza się.

Maria chodziła do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana 
Kochanowskiego, do jednej 
klasy z Agnieszką Holland. 
„Byłam zbuntowaną nasto-
latką, wagarowałam, paliłam 
papierosy. Kto wie, jak poto-
czyłoby się moje życie, gdyby 
nie to, że mama, dzięki biegłej 
znajomości języka rosyjskiego, 
otrzymała posadę w ambasadzie 
polskiej w Moskwie. Wyrwana 
z klasy maturalnej w „Kocha-
nowskim”, znalazłam się nagle, 
znając rosyjski tyle o ile, u progu 
matury w radzieckim liceum. 
To był szok” – wspomina Maria 
Wituska. Na szczęście w tamtej-
szych szkołach ogólnokształcą-
cych były wtedy fakultety tech-
niczne. W jej liceum – fakultet 
fotograficzny. „Pochłonęło 
mnie robienie zdjęć. Z kupio-
nym przez mamę aparatem 
Salut stałam się grzeczną dziew-
czynką. Zdobywałam nagrody 
na wystawach fotograficznych, 
a moi wspaniali nauczyciele, któ-
rzy wykładali także we WGIK-u, 
radzili mi zdawać na Wydział 
Operatorski tej uczelni, co też 
zrobiłam. Dostałam się za pierw-
szym razem” – chwali się pani 
Maria. Jednak wkrótce po rado-
ści z przyjęcia na studia znów 
przeżyła szok. W wieku 19 lat, 
a więc bez większego doświad-
czenia życiowego, była jedyną 

dziewczyną na Wydziale i nie 
miała tam żadnej taryfy ulgowej. 
Wytrwała. Zdawszy egzamin 
teoretyczny i zrobiwszy zdjęcia 
do filmu na taśmie 70mm (!), 
obroniła dyplom: została magi-
strem sztuki. 

NIEPOWODZENIA 
I SUKCESY
Maria Wituska sądziła, że kine-
matografia polska czeka na 
nią – absolwentkę renomowa-
nej szkoły filmowej – z otwar-
tymi ramionami. Jak już wiemy, 
była w błędzie. Nie mogła zna-
leźć pracy. Tymczasem mama 
ciężko zachorowała, a pierw-
szy mąż Maryli – utalentowany 
operator łotewski Jānis Mur-

nieks – utonął podczas zdjęć 
do filmu. Mając 23 lata, Maria 
została wdową. Zanim trafiła 
do Poltelu, współpracowała 
z Interpressem i zaczepiła się 
na krótko w Czołówce. „Wtedy 
przytrafił mi się największy 
dramat w życiu zawodowym. 
Spotkany w Czołówce Sławek 
Idziak zaproponował  mi 
nakręcenie na barwnej odwrotce 
16mm reportażu z planu filmu 
Andrzeja Wajdy Wesele, przy 
którym pracował jako operator 
kamery. Zgodziłam się z entu-
zjazmem, ale potem poległam 
w moim pierwszym kontakcie 
z kamerą Arriflex 16 BL, któ-
rej nie umiałam obsłużyć. Do 
tego zepsuł mi się światłomierz, 

przez co błędnie naświetlałam 
materiał, słowem: masakra!” – 
wspomina ze zgrozą Wituska. 
Niefortunny reportaż został czę-
ściowo uratowany przez Wojcie-
cha Jastrzębowskiego. „Z Wojt-
kiem przyjaźniłam się do końca 
jego życia. Kiedy w stanie wojen-
nym zostałam wyrzucona z TVP, 
wciągnął mnie do Polfilmu, 
gdzie robiliśmy razem dodatki 
i  reklamy dla kin”  – mówi 
pani Maria. Nauczona smut-
nym doświadczeniem z planu 
Wesela, rozpoczynając w 1974 
roku pracę w Poltelu, poszła do 
bazy sprzętowej i oświadczyła, że 
nie wyjdzie dopóki nie nauczą 
jej obsługi wszystkich kamer. 
I dalej już poszło gładko.

W Telewizji Polskiej Wituska 
zrobiła zdjęcia nie tylko do nie-
zliczonych reportaży i bieżą-
cych „dokrętek”, ale też szeregu 
wydań „Magazynu Ekspresu 
Reporterów” czy „Banku Miast”, 
oraz do takich filmów doku-
mentalnych, jak Proszę raz 
zapukać i czekać Anny Brzo-
zowskiej, Czytelnia pani Anieli 
i Fałszerz obrazów (tytuły robo-
cze) Anny Górnej-Zając, czy 
własnego dokumentu Ręcz-
nie malowane, który trafił na 
„półkę”, bo krytycznie ukazał 
warunki pracy kobiet w fabryce 
jedwabiu w Milanówku. Dzięki 
drugiemu małżeństwu – z tre-
nerem zapaśników Januszem 
Tracewskim – rozpoczęła także 
współpracę ze Sportfilmem, dla 
którego zrobiła obraz Gladiato-
rzy, wyróżniony I nagrodą na 
festiwalu filmów sportowych 
w Taorminie na Sycylii. „Pracę 
na planie zaczynałam zawsze 
od aranżacji przestrzeni przed 
kamerą. Zaraz potem ustawia-
łam światło. Dla mnie, jako 
autorki zdjęć filmowych, ono 
było najważniejsze. No cóż, 
w końcu jest istotą kina” – 
uśmiecha się Maria (Maryla) 
Wituska, wieloletnia człon-
kini Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

Andrzej 
Bukowiecki
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była jedną z pierwszych 
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W pokaźnym panteonie pol-
skich twórców kontrower-
syjnych trudno znaleźć dru-
giego reżysera, który tak 

mocno dzieliłby naród jak Krzysztof Kie-
ślowski. Nie tylko na poziomie politycznym 
(to akurat nierzadkie), ale przede wszyst-
kich charakterologicznym, ideologicznym 
i twórczym. Duża część sporów wokół Kie-
ślowskiego zagubiła się co prawda w odmę-
tach historii wraz z upadkiem PRL-u, zastę-
powana nieraz służalczym wychwalaniem 
lub pogardliwym wzruszeniem ramion.

Wszystkie te myśli, emocje i dysku-
sje odzyskuje Katarzyna Surmiak-Do-
mańska w swojej monumentalnej bio-
grafii „Kieślowski. Zbliżenie”. To książka 
nie tylko o Kieślowskim, ale też wszyst-
kim, co kręciło się wokół niego. Nie ma 
w tym nic dziwnego. Twórca Przypadku 
i Dekalogu dla wielu ludzi kultury okresu 
PRL-u był prawdziwym guru, natchnio-
nym w pewien nie do końca jasny sposób. 
I jako taki fascynuje do dzisiaj. W pew-
nym sensie może nawet bardziej niż jego 
filmy, z których sam nigdy nie był do końca 
zadowolony.

Surmiak-Domańska to autorka świet-
nych i docenianych reportaży „Mokra-
dełko” oraz „Ku Klux Klan. Tu mieszka 
miłość”, dlatego biografię Kieślowskiego 
buduje przede wszystkim w oparciu o źró-
dła prezentujące rozmaite punkty widze-
nia. Dzięki temu (oraz empatii odczu-
wanej w stosunku do bohatera) udaje jej 
się uniknąć grzechu głównego polskiej 
biografistyki ostatnich lat, czyli stawia-
nia bohatera na piedestale. W żadnym 
momencie biografii autor Krótkiego filmu 
o zabijaniu nie sprawia wrażenia niedo-
stępnego czy ozłoconego. To normalny, 
pasjonujący i skomplikowany człowiek 
ze swoimi słabościami.

Ze współczesną dyskusją o Kieślowskim 
jest taki kłopot, że obrońcy jego filmów 
bardzo często zamykają oczy na problemy, 
które dostrzegał sam reżyser. Surmiak-Do-
mańska doskonale pokazuje, że decyzja Kie-

ślowskiego, by niemal całkowicie porzucić 
dokument brała się z niepewności co do 
wpływu filmu na życie bohaterów Pierw-
szej miłości czy Z punktu widzenia noc-
nego portiera. Sam reżyser bywał również 
największym krytykiem własnych filmów 
fabularnych, choć z drugiej strony ostre 
opinie recenzentów z Zygmuntem Kału-
żyńskim na czele bardzo go raniły.

„Kieślowski. Zbliżenie” mało znaną 
twarz reżysera prezentuje również prze-
ciwnikom jego twórczości. Wgląd w myśli 
i uczucia reżysera, w jego niesamowitą 
przenikliwość, czasem wręcz czarnowidz-
two sprawiają, że filmy z jego końcowego 
okresu zdecydowanie trudniej zamknąć 
w szufladce z napisem: „Pseudo-głębo-
kie”. Pokazane w kontekście przepełnio-
nych wyniszczającą, desperacką pogonią 
za pracą jawią się bardziej jako ostatnie 
przebłyski piękna i pozytywnych uczuć 
w życiu reżysera.

Surmiak-Domańska z ogromną wprawą 
śledzi zawodowe losy Krzysztofa Kieślow-
skiego: małe sukcesy, druzgoczące porażki, 
francuskie szaleństwo i jego niespodzie-
wany koniec. Nie próbuje narysować arty-
sty od nowa, ale też nie pada przed nim na 
kolana. Wie, że tytułowe zbliżenie musi 
pokazać także zmarszczki i bruzdy, bo 
tylko dzięki nim obraz jest pełen. I jeżeli 
czegokolwiek w biografii tej autorki bra-
kuje, to tylko nieco większego zagłębienia 
się w najbardziej osobiste elementy życia 
bohatera. Tu pozostaje pewien niedosyt, 
choćby dlatego że Kieślowskiego-syna 
poznajemy znacznie lepiej niż Kieślow-
skiego-ojca czy męża.

Tomasz Gardziński 

Imponująca biografia jednego 
z najwybitniejszych, cenionych na świecie, 
polskich reżyserów. To możliwie kompletny 
i rzetelnie obiektywny obraz człowieka, 
filmowca, artysty.

KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA 
„KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE”
WYDAWNICTWO AGORA, 2018
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Każdy twórca ma szufladę pełną 
niezrealizowanych scenariu-
szy. Dzisiaj to pewnie teczka 
w komputerze. Istota pozostaje 

jednak ta sama. Jednych tekstów nie żal, 
inne się dezaktualizują, ale są i takie, które 
bolą, bo towarzyszy im przeświadczenie 
o straconej szansie na dobry film.

Edward Żebrowski zostawił po sobie 
tylko trzy pełnometrażowe obrazy fabu-
larne – Ocalenie, Szpital Przemienienia 
i W biały dzień. Znakomite tytuły, w któ-
rych równie istotne są pytania o moral-
ność i wartości, które bronią się w zde-
rzeniu z ostatecznością, jak i refleksja 
historiozoficzna. Ale był też świetnym 
scenarzystą. Razem z Andrzejem Kijow-
skim napisał dla Stanisława Różewicza 
„Pasję”, przez wiele lat współpracował 
z Krzysztofem Zanussim. W połowie lat 
70. ukazała się książka z nowelami, na 
których podstawie powstały ich krótkie 
filmy: Twarzą w twarz, Zaliczenie, Szansa, 
Góry o zmierzchu, Rola, Za ścianą, Miło-
sierdzie płatne z góry, Hipoteza, Śmierć 
prowincjonała. Teraz, w wydanym przez 
Czułego Barbarzyńcę tomie „Opowieści 
filmowe” znalazły się trzy niezekranizo-
wane teksty Żebrowskiego. 

Recenzowanie tej książki jest bardziej 
oceną projektów filmowych niż dzieła 
literackiego. Scenariusz rządzi się wła-
snymi prawami. Ma z natury skąpy opis 
sytuacji – ta powstaje dopiero w trakcie 
zdjęć, zaś na pierwszy plan wybija się czę-
sto dialog, który też przecież potem może 
ulec modyfikacjom. A jednak „Opowieści 
filmowe” są lekturą pasjonującą. Intelektu-
alną przygodą. Może nawet tym bardziej 
ekscytującą, że czytelnik musi uruchomić 
własną wyobraźnię i zobaczyć obrazy kry-
jące się za słowami. 

W napisanym przez Żebrowskiego 
i Michała Komara „Traktacie” młody ofi-
cer, w czasie kampanii napoleońskiej 1812 
roku, gdy armia francuska wycofuje się 
już z Rosji, dostaje misję kurierską – ma 
dostarczyć do Moskwy przesyłkę cesa-

Trzy niezrealizowane scenariusze Edwarda 
Żebrowskiego, pisane z Michałem Komarem 
i Herbertem Distelem, wzbogacają oblicze 
twórcy Ocalenia.
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„OPOWIEŚCI FILMOWE. ŻEBROWSKI, 
KOMAR, DISTEL”
CZUŁY BARBARZYŃCA PRESS, 2018
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OBRAZY UKRYTE 
MIĘDZY SŁOWAMI

rzowi. Zaśnieżone, nieprzyjazne prze-
strzenie. Mróz, głód, padające z wyczer-
pania konie i hordy Kozaków. Honor nie 
pozwala oficerowi zawrócić, między nim 
a jego ordynansem – jedynym towarzy-
szem podróży – toczy się gra, której stawką 
jest poczucie wyższości, ale na końcu tej 
drogi są śmierć, szaleństwo, upokorze-
nie, gorzka myśl o upadku człowieczeń-
stwa. Jest też „Traktat o naturze ludzkiej”, 
który oficer napisze, choć po odnalezieniu 
zostanie uznany za obłąkanego. I prawda – 
jedyna wartość, jakiej jeszcze chce bronić. 
Fascynujący tekst. 

Druga nowela, napisana z artystą wizu-
alnym Herbertem Distelem, zatytuło-
wana „Jeden do jednego” też ociera się 
o temat obłędu. To film w filmie. Reżyser 
i aktor przygotowuje fabułę o popadają-
cym w szaleństwo Nietzschem. Sam – 
decydując się na przeżycie ekstremalnego 

doświadczenia i eksperymentowanie na 
sobie – coraz bardziej zagłębia się w stan, 
z którego nie ma powrotu. A wszystko to 
dzieje się w świecie wyprutym z wiary 
i ideałów.

I wreszcie coś w zupełnie odmiennym 
stylu. „Ciuciubabka”, efekt kolejnej współ-
pracy z Michałem Komarem, jest zapisem 
wydarzeń, jakie po zakończeniu stanu 
wojennego towarzyszyły uwolnieniu „jede-
nastki”, czyli najważniejszych przywód-
ców Solidarności oskarżonych o „próbę 
obalenia ustroju”. Autorzy odtworzyli 
rozmowy, które towarzyszyły popiera-
nej przez Kościół i zagraniczne organi-
zacje próbie nakłonienia opozycjonistów 
do opuszczenia kraju, przynajmniej na 
pięć lat. Głównymi bohaterami filmu są: 
niezłomny Adam Michnik i Jacek Kuroń, 
który po śmierci żony przez chwilę skłania 
się do idei wyjazdu, w końcu jednak przy-

znaje Michnikowi rację. „Ciuciubabka” to 
świetnie zdokumentowany, ważny zapis 
dramatycznej polskiej historii.

Filmy Edwarda Żebrowskiego w ogóle 
się przez lata nie zestarzały. Więcej: doj-
rzały i nabrały nowych znaczeń. Podob-
nie jest ze scenariuszami z tomu „Opo-
wieści filmowe”. Aż się prosi, by ktoś 
po nie  sięgnął. „Traktat” wręcz idealnie 
wpisuje się we współczesny nurt kina, 
w którym w historii artyści szukają uni-
wersalnych opowieści o kondycji czło-
wieka i mechanizmach rządzących dzie-
jami. Zapisująca dramatyczny fragment 
polskiej historii „Ciuciubabka” jest mate-
riałem na fascynujący spektakl Teatru 
Telewizji. Dziś nie ma on szansy powstać 
u publicznego nadawcy, ale kiedyś powi-
nien trafić na ekran. 

Barbara Hollender
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Piękne miał ostatnie dni życia. 
Sobota, 10 listopada, Opera Nova 
w Bydgoszczy. Ośmiuset gości gali 
otwarcia 26. Międzynarodowego 

Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmo-
wych EnergaCAMERIMAGE zrywa się 
z miejsc, gdy Witold Sobociński zmie-
rza ku scenie, na której Roman Polański 
i dyrektor festiwalu Marek Żydowicz wrę-
czą mu Złotą Żabę za Całokształt Twór-
czości. Polański zawdzięcza laureatowi 
zdjęcia przydające malarskiego piękna 
Piratom (1986) i suspensu thrillerowi Fran-
tic (1988). Sobociński zostaje do końca 
festiwalu. Tryska humorem, w Multiki-
nie pozdrawia publiczność retrospektywy 
swojej twórczości, a 14 listopada ma tam 
ostatnie spotkanie autorskie. Rozmawia 
z widzami zrekonstruowanego cyfrowo 
filmu, który przyniósł mu nagrodę na FPFF 
w Gdyni i Polską Nagrodę Filmową – Orła, 
i którym zakończył karierę operatorską. To 
Wrota Europy (1999) w reżyserii innego 
wybitnego autora zdjęć – Jerzego Wójcika. 
W Szkole Filmowej w Łodzi ci dwaj profe-
sorowie wykształcili wspólnie zastępy asów 
kamery. Na planie Wrót Europy pracowało 
aż czterech operatorów: Wójcik, Sobociń-
ski, Arkadiusz Tomiak i Piotr Sobociński, 
nieżyjący syn Witolda (ojciec operato-
rów Piotra jr. i Michała Sobocińskich oraz 
aktorki Marii Sobocińskiej). „Nie chodziło 
o to, byśmy się popisywali, ale o gwaran-
cję, że film będzie opowiadany obrazem” – 
tłumaczy na spotkaniu pan Witold.

Z Camerimage do Konstancina-Jeziorny 
wraca uradowany w sobotę 17 listopada. 
W niedzielę robi komórką selfie ze Złotą 
Żabą. Jest na tym ostatnim zdjęciu rozba-
wiony, szczęśliwy. W poniedziałek umiera. 
Michał żegna dziadka na Facebooku: „Naj-
większy człowiek, nauczyciel i przyjaciel 
w moim życiu. Cieszę się, że mogłem się 
z Tobą zobaczyć jeszcze wczoraj. Mam 
nadzieję, że już grasz jazz (…)”.

BYŁ JAZZ
Witold Sobociński urodził się 15 paździer-
nika 1929 roku w Ozorkowie. W dzieciń-

stwie obejrzał Królewnę Śnieżkę Disneya. 
Oczarowany ruchomym, kolorowym obra-
zem, już wtedy pomyślał, że kiedyś może 
zostanie filmowcem. W czasie okupacji 
pomagał ojcu robić odbitki zdjęć do celów 
konspiracyjnych.

Powojenna łódzka młodość Sobociń-
skiego upłynęła pod znakiem sportu, jazzu 
i kina. Ostatecznie górę wzięła ta ostatnia 
pasja, podsycona obserwacją kręcenia 
przy WFF Zakazanych piosenek (1946). 
Z dwóch pozostałych pasji zwłaszcza jazz 
nie odszedł w cień: Sobociński, który od 
1948 roku grał tę muzykę publicznie, 
początkowo na gitarze, zasłynął w czasach 
studenckich jako perkusista i puzonista 
Melomanów – zespołu Jerzego „Dudusia” 
Matuszkiewicza. „Witek, jako perkusista, 
miał olbrzymie powodzenie u słuchaczy 
(…), był uwielbiany (…). On po prostu 
grał świetne solówki. W tych momentach 
był wtedy prawdziwy szał na sali” – wspo-
minał Matuszkiewicz (Bartosz Michalak, 
„Zatrzymani w kadrze”, Wydawnictwo 
MG, 2016).

„Było dla mnie jasne, że operatorem 
mego filmu Był jazz (1981), inspirowa-
nego historią Melomanów, będzie Witek 
Sobociński” – mówi Feliks Falk. „Z racji 
talentu artystycznego, ale i znajomości 
tematu. »Duduś« Matuszkiewicz czuwał 
nad stroną muzyczną, a na planie Witek 
pilnował wiarygodności detali. Fantastycz-
nymi zdjęciami w stylu retro wskrzesił na 
ekranie atmosferę świata, który przemi-
nął” – dodaje reżyser. Witold Sobociński 

często powtarzał, że dzięki graniu jazzu 
wykształcił w sobie poczucie rytmu i har-
monii oraz umiejętność improwizacji, i że 
wszystko to znalazło odzwierciedlenie 
w jego pracy z kamerą, a w konsekwen-
cji – w jego sztuce operatorskiej.

WŁASNĄ DROGĄ
Podkreślał też, jak wiele dały mu studia 
na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmo-
wej, np. znajomość malarstwa. „Moich 
dziesięć czy jedenaście etiud studenckich 
wyrobiło we mnie umiejętność fundamen-
talną w zawodzie operatora: opowiadania 
historii na ekranie nie samą kamerą, ale fil-
mem – organiczną całością, na którą, obok 
zdjęć, składają się też inne elementy” – 
powiedział w wywiadzie dla „Magazynu 
Filmowego” z okazji 80. urodzin.

Za zdjęcia do etiudy Ryszarda Bera 
o pracy rybaków z nadbałtyckiej wio-
ski – Łodzie wypływają o świcie (1955) – 
dostał nagrodę na Festiwalu Młodzieży 
i Studentów w Moskwie. „Współpraco-
wałem z Witkiem przy tej etiudzie, stu-
diowaliśmy na tym samym roku, bardzo 
się z nim zaprzyjaźniłem. Był wspania-
łym przyjacielem, z wielkim poczuciem 
humoru” – wspomina znakomity autor 
zdjęć filmowych Wiesław Zdort. 

Witold Sobociński ukończył studia 
w 1955 roku. Nie dołączył do rozkwitającej 
polskiej szkoły filmowej – wybrał własną 
drogę, która, nim dziesięć lat później trafił 
do kinowej fabuły, wiodła przez łódzkie 
studio TVP i Wytwórnię Filmową „Czo-

łówka”, gdzie zyskał sławę autora świetnych 
zdjęć, zwłaszcza lotniczych, w dokumen-
tach o wojsku.

SERIA ARCYDZIEŁ
Wójcik (zdjęcia), Zdort (zdjęcia – współ-
praca) i Sobociński (operator kamery) spo-
tkali się na planie Faraona Jerzego Kawa-
lerowicza (1965). Sobociński opracował 
taki sposób filmowania „z ręki”, że ujęcia 
sprawiają wrażenie nakręconych niezna-
nym wtedy Steadicamem. W tym celu 
wykorzystał też swój muzyczny „feeling”. 
„Faraon był przygodą naszego życia, ale 
trudy realizacji filmu na piaszczystej, 
wietrznej pustyni, w upale, dało się znieść 
dzięki żartobliwości Witka, która doda-
wała sił” – mówi Zdort.

Niedługo trzeba było czekać na pojawie-
nie się wybitnych obrazów, podpisanych 
przez Sobocińskiego jako autora zdjęć, 
choć akurat jego czarno-biały debiut – 
Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego 
(1967) – miał premierę po latach. Tym-
czasem na ekrany wchodziły barwne arcy-
dzieła, w których operator z malarskim 
zacięciem wyznaczał kolorom i świa-
tłu funkcje dramaturgiczne, brawurowo 
wykorzystywał kamerę w celach narracyj-
nych: Wszystko na sprzedaż (1968), Wesele 
(1972, nagroda za zdjęcia na LLF w Łago-
wie) i Ziemia obiecana (1974) Andrzeja 
Wajdy, Życie rodzinne Krzysztofa Zanus-
siego (1970, nagroda za zdjęcia barwne 
na LLF w Łagowie), Trzecia część nocy 
Andrzeja Żuławskiego (1971), Sanato-
rium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego 
Hasa (1973), bardziej „dokumentalna” 
Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza 
(1977), Szpital Przemienienia Edwarda 
Żebrowskiego (1978). W latach 80. i 90. 
dołączyły kolejne ciekawe filmy. Napły-
wały też propozycje z zagranicy – z wielu 
skorzystał.

Sława Witolda Sobocińskiego, głów-
nie dzięki magicznym obrazom z Wesela, 
dotarła za ocean, gdzie w 2002 roku ode-
brał Międzynarodową Nagrodę ASC za 
Całokształt Twórczości. W kraju, w tej 
samej „kategorii”, oprócz Złotej Żaby, 
otrzymał m.in. Polską Nagrodę Filmową – 
Orła, Platynowe Lwy na FPFF w Gdyni 
(razem z Jerzym Wójcikiem), Nagrodę 
Specjalną PSC i – na niecały rok przed 
śmiercią – Nagrodę SFP za wybitne osią-
gnięcia artystyczne i wkład w rozwój pol-
skiej kinematografii.

Andrzej Bukowiecki

Odszedł światowej klasy autor zdjęć do 
głośnych filmów Wajdy, Kawalerowicza, 
Hasa, Zanussiego, Polańskiego, Szulkina, 
Żebrowskiego. Wybitny pedagog Szkoły 
Filmowej w Łodzi, świetny jazzman, 
powszechnie lubiany, dowcipny człowiek.
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Witold Sobociński

Witold Sobociński

JUŻ GRA JAZZ
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Kiedy w latach 80. rozpoczął współ-
pracę literacką z radiową Trójką, 
a nawet wystąpił w jednym z słu-
chowisk, przyjął pseudonim 

Robert Brutter, bo jego zdaniem lepiej paso-
wał do planowanego debiutanckiego „angiel-
skiego” kryminału. Wydana w 1992 roku 
„Rekontra” zdobyła I nagrodę w konkursie 
im. Alistera MacLaina. Pod pseudonimem 
Robert Brutter wydał też m.in. „Spadek na 
życzenie”, „Parszywy dublet”, „Nie opłaca 
się bić Maxa”.

Współtworzył również sztuki teatralne, 
m.in. „Myszki”, „Matkę chrzestną”, „Impuls” 
(wszystkie trzy we współpracy z Maciejem 
Dutkiewiczem) oraz „Bal”. Zapewne też 
pseudonim ułatwiał Andrzejowi Grem-
bowiczowi funkcjonowanie na co dzień 
w strukturach Kancelarii Sejmu, której biura 
prasowego był pracownikiem przez wiele 
lat, także w charakterze redaktora naczel-
nego „Kroniki Sejmowej”.

Wprawki literackie okazały się dobrym 
prologiem do scenopisarstwa oraz współ-

pracy z telewizją i filmem. W 1994 roku, 
razem z Maciejem Dutkiewiczem, napi-
sał scenariusz do widowiska telewizyj-
nego O przemyślności kobiety niewiernej 
(podtytuł: Sześć opowieści z Boccacia wzię-
tych), inteligentnej i przewrotnej waria-
cji na temat zmienności natury ludzkiej, 
widzianej oczami autora „Dekameronu”. 
Potem były kolejne spektakle Teatru Tele-
wizji i seriale, z których już pierwszy – 
Ekstradycja – odniósł ogromny sukces, 
a scenarzyście przyniósł zaproszenie do 
współpracy przy filmach przeznaczonych 
dla kin. Grembowicz/Brutter miał w obu 
tych gatunkach swych ulubionych reżyse-
rów. Scenariusze seriali pisał głównie dla: 
Wojciecha Wójcika (dwie serie Ekstradycji) 
i Wojciecha Adamczyka (Rodzina zastęp-
cza, Ranczo [wspólnie z Jerzym Niem-
czukiem], Siła wyższa, Dziewczyny ze 
Lwowa), ale też dla Jana Kidawy-Błoń-
skiego (Wiedźmy) i Macieja Dutkiewicza 
(Duch w dom). Z tym ostatnim podpi-
sał wspólnie obok wielu spektakli telewi-
zyjnych także dwie fabuły (Nocne graffiti 
oraz Fuksa). Świetne rezultaty przyniosła 
współpraca z Tomaszem Wiszniewskim, 
bo i spektakle telewizyjne (Drugie zabi-
cie psa, Temida jest kobietą, czyli histo-
rie zapożyczone od Guy de Maupassanta 
oraz Blues), jak i filmy kinowe (Tam, gdzie 
żyją Eskimosi – wcześniej nagroda w kon-
kursie scenariuszowym Hartley-Merrill 
i Wszystko będzie dobrze) zyskały wyso-
kie oceny krytyki, a także zdobyły liczne 
nagrody.

Wszystkie te prace miały wiele cech wspól-
nych, które dobrze wyłuskał w pośmiertnym 
wspomnieniu o Andrzeju Grembowiczu, 
reżyser Wojciech Adamczyk: „Mistrz słowa, 
Artysta z wielką wyobraźnią i wielkim ser-
cem, wybitny Komediopisarz. Z przejęciem 
i troską obserwował otaczającą rzeczywi-
stość, trafnie ją diagnozował, ale krytyczny 
opis zawsze nasączał ciepłem i życzliwością 
dla drugiego człowieka. Stworzył niezwykłą, 
wielobarwną galerię postaci, które będą za 
nim tęsknić. My też”. 

Znajomi i współpracownicy zapamiętali 
go jako niezwykłego człowieka o wielu talen-
tach, a na co dzień pogodnego i ogromnie 
życzliwego. Aktorka Katarzyna Żak napisała: 
„Przegrał walkę z potworną chorobą. Był 
erudytą, wrażliwcem o niebywałej inteligen-
cji i poczuciu humoru... Moje serce płacze 
z bólu. Andrzeju, dziękuję Ci za wszystko, za 
każdy dzień w Twoim towarzystwie”. 

Janusz KołodziejFo
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Andrzej Grembowicz
WIELKI TALENT, 
WIELKIE SERCE
Przyjaciele i współpracownicy są zgodni 
co do tego, że zmarły 18 listopada w wieku 
60 lat Andrzej Grembowicz był niezwykłym 
człowiekiem i wspaniałym artystą.

Andrzej Grembowicz
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12 listopada zmarł Krzysztof Sylwanowicz (85 l.), operator fil-
mów dokumentalnych. Zawodowo związany był głównie 

z Wytwórnią Filmową „Czołówka”. W dorobku, jako autor zdjęć, ma 
przeszło trzydzieści obrazów, głównie o tematyce wojskowej i histo-
rycznej, w tym takie tytuły, jak: Portret generała Jerzego Salapskiego, 
Wiosną w Józefowie Edwarda Skórzewskiego, Obrońcy Helu Leonarda 
Ordo czy Artylerzyści Mariana Duszyńskiego. Krzysztof Sylwanowicz 
był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

12 listopada zmarł w Łodzi Tadeusz Wencel (95 l.), animator. Do-
świadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Wytwórni Filmów 

Oświatowych w Łodzi, a następnie w warszawskiej Wytwórni Filmowej 
„Czołówka”. Pracował jako grafik i animator. Najczęściej współtworzył fil-
my dokumentalne. W swoim dorobku ma opracowania graficzne do ob-
razów Macieja Sieńskiego: Okręt wojenny, Spojrzenie na wrzesień, Front 
wyzwolenia oraz do fabularyzowanego dokumentu Na odsiecz Wiedniowi 
w reżyserii Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki. Tadeusz Wencel był 
wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

21 listopada zmarł Andrzej Bianusz (86 l.), literat, scenarzysta 
i autor tekstów piosenek. Napisał słowa do ponad 500 pio-

senek śpiewanych m.in. przez Skaldów, Jerzego Połomskiego czy An-
drzeja Dąbrowskiego. Współtworzył scenariusze filmów: Gra Jerze-
go Kawalerowicza, Niebieskie jak Morze Czarne Jerzego Ziarnika oraz 
Planeta Krawiec Jerzego Domaradzkiego.

29 listopada zmarł Witold Jastrzębski (83 l.), realizator pro-
dukcji edukacyjnych. Był wieloletnim pracownikiem Wy-

twórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Współpracował reżysersko 
przy kilkunastu dokumentach, jak i obrazach fabularnych. W je-
go dorobku znajdują się takie tytuły, jak Akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie Jarosława Brzozowskiego, Opowieść Marka Wrotmana, 
Nicponie Leokadii Migielskiej czy Pamięć Władysława Wasilewskiego.

30 listopada zmarł Piotr Sędzikowski (56 l.), operator filmów 
dokumentalnych. Był absolwentem Wydziału Operatorskiego 

PWSFTviT w Łodzi. Zawodowo związał się z wrocławskim ośrodkiem 
Telewizji Polskiej. W dorobku, jako autor zdjęć, ma przeszło sześćdzie-
siąt dokumentów, głównie o sztuce oraz tematyce historycznej i kul-
turalnej, w tym takie tytuły, jak: Jan Lebenstein Elżbiety Sitek, Arthur 
Penn Małgorzaty Pośpiech, Złoty pociąg Wojciecha Malinowskiego czy 
kilkuodcinkowy cykl o znanych pisarzach i poetach, zatytułowany Pej-
zaże dzieciństwa w reżyserii Stanisława Kubiaka.

3 grudnia zmarła Maria Stokowska (73 l.), aktorka teatralna, filmo-
wa i telewizyjna. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST 

w Krakowie. Od 1968 występowała w Teatrze Śląskim im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Katowicach, na której to scenie zagrała wiele zna-
czących ról. Pojawiała się również na małym i dużym ekranie, często 
w spektaklach telewizyjnych, m.in. w Gwałtu, co się dzieje! w reżyserii 
Józefa Wyszomirskiego, Ludziach bezdomnych Lidii Zamkow czy Kro-
nikach królewskich Ignacego Gogolewskiego. Zagrała również w filmie 
Drzazgi Macieja Pieprzycy oraz w serialu Pitbull, reżyserowanym przez 
Patryka Vegę, Xawerego Żuławskiego, Dominika Matwiejczyka, Kasię 
Adamik i Grega Zglińskiego.

Oprac. Julia Michałowska

Cykl „Wajda Making” 

Ruszył cykl pod nazwą „Wajda Making” poświę-
cony rozmowom z bliskimi współpracowni-

kami Andrzeja Wajdy. Dorobek reżysera jest nie-
kwestionowanym dziedzictwem polskiej kultury, 
został on wielokrotnie opracowywany pod kątem 
artystycznym, społecznym czy historycznym. 
Uzupełnieniem tej perspektywy będzie anali-
zowanie i popularyzowanie, nie tylko osiągnięć 
Andrzeja Wajdy, ale właśnie jego sposobu działa-
nia. Dzięki przeprowadzonym wywiadom, będzie 
można lepiej zrozumieć jego wizję, poszukiwania 
artystyczne, sposób radzenia sobie z kryzysami. 
W kręgu rozmówców znajdują się przedstawi-
ciele różnych profesji, co posłuży do wyłonienia 
wielobarwnego, a jednocześnie nieoczywistego 
portretu twórczego. Pierwszym gościem „Wajda 
Making” był Jerzy Stuhr. W kolejnych odcinkach 
pojawią się m.in: Andrzej Seweryn, Wojciech 
Pszoniak czy Agnieszka Holland. W ramach 
projektu realizowany jest również cykl spacerów 
„Kraków Wajdy”. Inicjatywa „Wajda Making” 
jest wspierana przez Miasto Kraków, prof. Kry-
stynę Zachwatowicz-Wajdę oraz prof. Tadeusza 
Lubelskiego. Wideorozmowy, terminy spacerów 
oraz wszelkie informacje dostępne są na profilu 
facebookowym „Wajda Making”. 

Senat przyjął Ustawę 
o koprodukcji filmowej

Senat przyjął bez poprawek Ustawę o ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmo-

wej (poprawionej) sporządzonej w Rotterdamie 
dnia 30 stycznia 2017 roku. „29 października 
2018 ustawa została przekazana do podpisu pre-
zydenta Andrzeja Dudy. To dokument, na który 
czekaliśmy długo, i który znacznie ułatwi wszyst-
kim producentom podejmowania się współpracy 
z zagranicznymi partnerami. W znowelizowanej 
konwencji zawarte są znaczne uła
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Budynek Centrum Technologii Audio-
wizualnych CeTA, dawnej Wytwórni 

Filmów Fabularnych we Wrocławiu, zyskał 
nową elewację. Wymieniono również sto-
larkę okienną i drzwiową. Dodatkowo 
odrestaurowano i uruchomiono po latach 
zabytkowy zegar wieżowy, który zdobi front 
i wschodnią ścianę budynku. Elewacja sie-
dziby CeTA od dawna wymagała moder-
nizacji zarówno ze względów estetycznych, 
jak i z uwagi na historię budynku, który 
od powstania pod koniec lat 30 XX wieku 
funkcjonował najpierw jako jeden z obiek-
tów Terenów Wystawowych, a następnie 
przez niemal 60 lat był siedzibą Wytwórni 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Teraz, 
dzięki przeprowadzonym pracom, budy-
nek zyskał nowy wygląd, spójny z pozo-
stałymi częściami kompleksu przy ulicy 
Wystawowej, które remontowane były już 
w latach poprzednich. Prace restauracyjne 
były realizowane pod nadzorem konser-
watora zabytków. 

Nowa elewacja siedziby CeTA

twienia dla producentów filmów 
dokumentalnych i animowanych. 
Należy podkreślić, że nadzoru-
jącym wykonanie zapisów kon-
wencji jest fundusz Eurimages” – 
skomentowała przyjęcie ustawy 
Irena Strzałkowska, przedstawi-
ciel Polski przy Funduszu Euri-
mages, działającym przy Radzie 
Europy. Konwencja Rady Europy 
o koprodukcji filmowej (popra-
wiona) zastąpi Europejską Kon-
wencję o koprodukcji filmowej, 
sporządzoną w Strasburgu 2 paź-
dziernika 1992 roku, która w sto-
sunku do Polski weszła w życie 
z dniem 1 marca 2003. Zmiana 

Konwencji z 1992 okazała się 
konieczna ze względu na dyna-
miczny rozwój nowoczesnych 
technologii, pogłębiające się róż-
nice w systemach finansowania 
produkcji w krajach europejskich 
oraz ekonomiczne i finansowe 
zmiany, jakie zaszły w ciągu ostat-
nich 25 lat w sektorze audiowizu-
alnym. Dodatkowo zauważalny 
w ostatnich latach trend do włą-
czania w koprodukcje producen-
tów z państw pozaeuropejskich 
(m.in. w postaci umów bilate-
ralnych) spowodował potrzebę 
zmiany postanowień Konwencji 
z 1992. Najważniejsze elementy 

Konwencji Rady Europy o kopro-
dukcji filmowej (poprawionej) 
to przede wszystkim: wiele uła-
twień dla producentów, obniże-
nie progu udziału minimalnego 
do 5 proc. budżetu, zróżnicowa-
nia dla projektów filmów fabu-
larnych, dokumentalnych i ani-
mowanych – zastosowanie innej 
punktacji, innej dla różnych 
gatunków, zmiana dotycząca 
nośników (cyfrowe, a nie taśma 
filmowa), zniesienie obowiązku 
„europejskości” dla producentów 
(z wyłączeniem USA z uwagi na 
inne prawo). 

Ustawa 
o finansowym 
wspieraniu produkcji 
audiowizualnej

9 listopada Sejm uchwalił Ustawę 
o finansowym wspieraniu pro-

dukcji audiowizualnej. Ustawa 
została skierowana do prac 
w Senacie. Przewidywany ter-
min wejścia dokumentu w życie 
to pierwszy kwartał 2019 roku. 
Ustawa wprowadza mechanizm 
zachęt finansowych do produk-
cji filmów i seriali – fabularnych, 
dokumentalnych lub animowa-
nych, które promują polski lub 
europejski dorobek kulturowy. 
Jej celem jest kompleksowy roz-
wój polskiego przemysłu audio-
wizualnego oraz rozwój kultury 
i promocja polskiego dziedzictwa 
kulturowego na świecie. Za reali-
zację ustawy będzie odpowiadał 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Projekt dokumentu zakłada, że 
bezpośrednimi beneficjentami 
nowego mechanizmu wsparcia 
finansowego będą producenci, 
koproducenci lub przedsiębiorcy 
wykonujący usługi na rzecz pro-
dukcji utworów audiowizual-
nych, którzy ponoszą koszty reali-
zacji produkcji filmów i seriali 
w Polsce. Poszczególnym pro-
dukcjom będzie przyznawane 
wsparcie w wysokości 30 proc. 
polskich kosztów kwalifikowal-
nych. Maksymalna wysokość 
wsparcia przyznanego na jedną 

Julie Anna Schubert, zdobywczyni nagrody Emmy za casting 
do serialu House of Cards, poprowadziła w Warszawie, 

w dniach 27-29 listopada, warsztaty aktorskie „On Camera 
Casting & Coaching”. Schubert to jedna z najbardziej uzna-
nych reżyserek obsady w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła 
castingi do najgłośniejszych amerykańskich produkcji ostatnich 
lat, w tym takich tytułów, jak: Nowe oblicze Greya, Ciemniejsza 
strona Greya, Wyznania zakupoholiczki, Defenders, Daredevil, 
Luke Cage i wielu innych. Podczas warsztatów towarzyszył jej 
Mariusz Bargielski, agent filmowy, telewizyjny i teatralny, jak 
również założyciel i obecny prezydent nowojorskiej Metropo-
lis Artists Agency. MAA jest jedną z niewielu amerykańskich 
agencji artystycznych, całkowicie działających pod egidą trzech 
związków zawodowych (SAG-AFTRA, AEA). Reprezentuje 
aktorów, pisarzy, a także reżyserów. Warsztaty służyły zapo-
znaniu się z realiami funkcjonowania amerykańskiego rynku 
filmowego i zdobyciu umiejętności przygotowania castingów 
na odległość. Wyjątkowość tych zajęć polegała na tym, że były 
symulacją castingu, w trakcie którego uczestnicy pracowali 
na przygotowanych wcześniej przez reżyserkę indywidualnie 
dobranych dla każdego uczestnika scen. Odbiorcy wydarzenia 
mieli też okazję wysłuchać wykładu Mariusza Bargielskiego 
o tym, jak przygotować się do pracy w filmie w USA. Języ-
kiem wykładowym zajęć był angielski. Warsztaty ze strony 
polskiej zorganizowała firma Song Factory, współpracująca 
z marką „Liskowacki”. 

Warsztaty aktorskie 
z laureatką nagrody Emmy
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KALENDARZ IMPREZ
grudzień 2018 – styczeń 2019

12. Grand OFF
WARSZAWA, 26 listopada – 3 grudnia
www.grandoff.eu

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

20. Festiwal Filmów Amatorskich – Filmowe 
Zwierciadła
OSTROŁĘKA, 1-2 grudnia
www.akfjantar.pl/zwierciadla

36. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego 
Widza Ale Kino!
POZNAŃ, 2-9 grudnia
www.alekino.com

13. ŻubrOFFka – Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Krótkometrażowych
BIAŁYSTOK, 5-9 grudnia
www.zubroffka.pl

19. Festiwal Filmu Niemego
KRAKÓW, 6-9 grudnia
www.festiwalfilmuniemego.pl

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. 
Prawa człowieka w filmie 
WARSZAWA, 6-13 grudnia
www.watchdocs.pl

26. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia”
WRZEŚNIA, 16-19 stycznia
www.prowincjonalia.com.pl

Oprac. Marcin Radomski

produkcję audiowizualną nie 
będzie mogła przekraczać 15 mln 
złotych, a maksymalna wysokość 
łącznego wsparcia przyznanego 
jednemu przedsiębiorcy w roku 
kalendarzowym nie będzie mogła 
przekraczać 20 mln.

Jubilaci grudniowo-
-styczniowi

W okresie świąteczno-nowo-
rocznym przypadają jubi-

leusze wielu członków Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 
W grudniu i styczniu swoje okrą-
głe urodziny obchodzą m.in. 
Mieczysław Anweiler, Broni-
sław Baraniecki, Małgorzata 
Bosek-Serafińska, Ewa Brodzka, 
Henryk Dederko, Feridun Erol, 
Grażyna Firląg, Unisława Gła-
żewska, Alina Grabowska, Jerzy 
Grądzki, Teresa Gruber, Grażyna 
Hase, Jan Hesse, Bożena Janicka, 
Krzysztof Jastrząb, Grzegorz 
Kacprzak, Jarosław Kamieński, 
Iwona Karpińska, Janusz Kijow-
ski, Ryszard Kirejczyk, Janusz 
Kowalczyk, Agnieszka Krako-
wiak-Kondracka, Grażyna Kula, 
Stanisław Loth, Olaf Lubaszenko, 
Ryszard Melliwa, Jerzy Michaluk, 
Bogdan Mozer, Leszek Nagra-
becki, Elżbieta Nekanda-Trepka, 
Leopold Nowak, Maciej Paw-
licki, Jacek Petrycki, Małgorzata 
Piwońska, Teodor Ratkowski, 
Łukasz Rogalski, Tadeusz Roman, 
Zbigniew Rybczyński, Andrzej 
Sapija, Wojciech Staroń, Mateusz 

Szlachtycz, Mira Wojtczak, Tade-
usz Wudzki, Andrzej Żabicki, 
Kazimierz Żórawski. Wszystkim 
Jubilatom składamy najserdecz-
niejsze życzenia! 

Kino OdzySKANe 

W  dniach 6-9 grudnia 
w kinie Iluzjon w War-

szawie odbyła się pierwsza 
edycja przeglądu filmów po 
rekonstrukcji cyfrowej Kino 
OdzySKANe. Zaprezentowano 
znakomite filmy i seriale, które 
po rekonstrukcji otrzymały 
drugie życie. Czterodniowa 
impreza w formule otwartego 
przeglądu przedstawiła widzom 
efekty pracy specjalistów TVP 
i FINA. W programie przeglądu 
znalazły się też wydarzenia towa-
rzyszące, m.in. warsztaty, spo-
tkania z zaproszonymi gośćmi 
oraz koncert jazzowy Zbigniewa 
Namysłowskiego. Organizato-
rzy, czyli Telewizja Polska oraz 
Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny zadbali o reper-
tuar zarówno dla dorosłego, jak 
i młodego widza. Pokazano m.in. 
Wrota Europy Jerzego Wójcika, 
Dług Krzysztofa Krauzego, 
Zmruż oczy Andrzeja Jakimow-
skiego, Żółty szalik Janusza Mor-
gensterna czy Akademię Pana 
Kleksa Krzysztofa Gradowskiego.

Oprac. Julia 
Michałowska
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W październiku Kler obej-
rzało 2,913 mln widzów,    
zaś od premiery do końca 
października film zoba-

czyło w sumie 4,645 mln, co przyniosło 
blisko 100 mln złotych wpływów do kas 
kin. Uczyniło to Kler trzecim najchętniej 
oglądanym tytułem na polskich ekranach 
po 1989 roku i największym przebojem 
XXI wieku. Lepszą frekwencją mogą się 
pochwalić tylko Ogniem i mieczem (7,15 
mln widzów) oraz Pan Tadeusz (6,16 mln). 
Oba weszły do kin w 1999, a imponujące 
wyniki wypracowane zostały głównie przez 
grupy szkolne, na które Kler liczyć nie mógł.

Głównie dzięki wybitnej postawie 
obrazu Smarzowskiego frekwencja w Top 
20 w październiku 2018 roku osiągnęła 
wynik 6,7 mln sprzedanych biletów, co 
jest oczywiście absolutnym rekordem dla 
tego miesiąca i całej jesieni. Dla porów-
nania rok wcześniej wyniosła ona 4,3 mln 
(na czele był Botoks), w 2016 było to 4,5 
mln sprzedanych biletów (wygrał inny 
film Smarzowskiego – Wołyń), a w 2015 
roku 3,2 mln (górowała animacja Hotel 
Transylwania 2). Kler w październiku tra-
fił też do kin w innych krajach i z dostęp-

nych danych wynika, że osiągnął świetny 
wynik np. w Wielkiej Brytanii, gdzie 
wpływy przekroczyły 1,6 mln dolarów.

Kiedy najnowsze dzieło Smarzowskiego 
budziło ponadprzeciętne zainteresowanie 
widzów, w polskich kinach pojawiło się 
również kilka innych rodzimych produk-
cji. Niektóre z nich poradziły sobie dobrze, 
inne poniosły porażki. Na plus swoją obec-
ność na ekranach zaliczy na pewno obraz 7 
uczuć Marka Koterskiego, który premierę 
miał dwa tygodnie po Klerze. Nazwisko 
reżysera, plejada gwiazd w obsadzie i dobre 
opinie spowodowały, że film ten obejrzało 
591 tys. widzów, a ostatecznie po kilku tygo-
dniach 7 uczuć stało się najpopularniejszym 
tytułem w dorobku Koterskiego. Dobrze 
poradziła sobie też polska komedia roman-
tyczna zatytułowana Serce nie sługa (547 
tys. widzów). 

Na rekordowy październik w polskich 
kinach wpływ miała też postawa holly-
woodzkich produkcji, głównie animacji 
Hotel Transylwania 3, którą zobaczyło 
blisko milion widzów, ale też superbo-
haterskiego Venoma (464 tys. widzów) 
oraz innej animacji – Mała Stopa (207 
tys. widzów).

Niestety mimo dobrych opinii i nagród 
na festiwalu w Gdyni, na dużych ekranach 
przepadł film Janusza Kondratiuka Jak 
pies z kotem, który trafił do kin tydzień 
po 7 uczuciach i w październiku obejrzało 
go jedynie 29,3 tys. widzów. Podobnie 
sprawa miała się z pełnometrażowym 
debiutem Ewy Bukowskiej – 53 wojny, 
który obejrzało 21,3 tys. osób. Zdecydo-
wanie były to tytuły, które zasłużyły na 
większe zainteresowanie widzów.

Za to wspomniane wcześniej grupy 
szkolne wpłynęły na bardzo dobry wynik 
Dywizjonu 303. Historii prawdziwej, który 
w październiku zobaczyło aż 225 tys. 
widzów, a od premiery blisko 1,5 mln 
osób. W Top 10 krajowych filmów w paź-
dzierniku ciągle była też Zimna wojna, 
którą obejrzało łącznie już ponad 864 
tys. widzów.

Ze wstępnych wyliczeń polskiego box 
office’u wynika, że 2018 rok będzie rekor-
dowy dla rodzimych obrazów. W poło-
wie października frekwencja na produk-
cjach naszej kinematografii sięgnęła 14 
mln sprzedanych biletów. Już wtedy było 
to lepsze osiągnięcie od całego rekor-
dowego roku 2017, kiedy to na polskie 

Po fenomenalnym 
pierwszym 
wrześniowym 
tygodniu 
wyświetlania, 
w październiku 
Kler Wojciecha 
Smarzowskiego 
kontynuował 
swój triumfalny 
pochód przez 
polskie kina.
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BOX OFFICE

Jacek Braciak i Arkadiusz Jakubik  
w filmie Kler, reż. Wojciech Smarzowski
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KLER KLER KINO ŚWIAT POLSKA 58 895 975 2 913 545 94 260 502 4 645 845 478 28.09.2018

2 HOTEL TRANSYLWANIA 
3

HOTEL TRANSYLVANIA 3 UIP USA 19 593 987 993 820 19 593 987 993 820 276 12.10.2018

3 7 UCZUĆ 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT POLSKA 11 694 294 591 347 11 694 294 591 347 243 12.10.2018

4 SERCE NIE SŁUGA SERCE NIE SŁUGA MÓWI SERWIS POLSKA 10 616 145 547 827 10 616 145 547 827 230 05.10.2018

5 VENOM VENOM UIP USA/CHINY 9 891 691 464 883 9 891 691 464 883 154 05.10.2018

6 MAŁA STOPA SMALLFOOT WARNER USA 3 694 991 207 595 7 513 722 417 961 263 28.09.2018

7 DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

DYWIZJON 303. HISTORIA 
PRAWDZIWA

MÓWI SERWIS POLSKA/WLK. BRYTANIA 2 869 260 225 468 22 410 979 1 450 788 255 31.08.2018

8 PIERWSZY CZŁOWIEK FIRST MAN UIP USA 2 714 677 133 263 2 714 677 133 263 157 19.10.2018

9 KAMERDYNER KAMERDYNER NEXT FILM POLSKA 1 923 124 112 392 6 523 364 371 667 264 21.09.2018

10 KOPCIUSZEK. HISTORIA 
PRAWDZIWA

CINDERELLA AND SECRET 
PRINCE

KINO ŚWIAT USA 1 580 155 87 521 1 580 155 87 521 156 05.10.2018

123 474 299 6 277 661

11 HALLOWEEN HALLOWEEN UIP USA 1 527 924 76 864 1 527 924 76 864 139 26.10.2018

12 DZIEWCZYNA W SIECI 
PAJĄKA

THE GIRL IN THE SPIDER'S 
WEB

UIP WLK. BRYTANIA/
NIEMCY/SZWECJA/
KANADA/USA

1 095 552 54 077 1 095 552 54 077 138 26.10.2018

13 ZWYCZAJNA PRZYSŁUGA A SIMPLE FAVOR MONOLITH USA/KANADA 1 039 056 52 524 1 039 056 52 524 95 19.10.2018

14 ZEGAR 
CZARNOKSIĘŻNIKA

THE HOUSE WITH A CLOCK 
IN ITS WALLS

MONOLITH USA/INDIE/KANADA 785 576 53 838 3 018 066 181 108 130 21.09.2018

15 JOHNNY ENGLISH: 
NOKAUT

JOHNNY ENGLISH STRIKES 
AGAIN

UIP FRANCJA/USA/WLK. 
BRYTANIA

744 711 36 198 3 726 485 185 303 122 21.09.2018

16 ŹLE SIĘ DZIEJE W EL 
ROYALE

BAD TIMES AT THE EL 
ROYALE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 662 813 37 283 662 813 37 283 67 12.10.2018

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

609 804 36 245 16 331 066 864 073 265 08.06.2018

18 OCEAN OGNIA HUNTER KILLER KINO ŚWIAT CHINY/WLK. BRYTANIA/
USA

568 797 28 678 568 797 28 678 104 26.10.2018

19 ZAKONNICA THE NUN WARNER USA 519 921 27 362 16 069 265 786 833 257 07.09.2018

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

508 509 36 147 3 739 615 223 883 207 07.09.2018

8 062 663 439 216

TOP 20: 131 536 962 6 716 877

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KLER KINO ŚWIAT 58 895 975 2 913 545 94 260 502 4 645 845 478 28.09.2018

2 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT 11 694 294 591 347 11 694 294 591 347 243 12.10.2018

3 SERCE NIE SŁUGA MÓWI SERWIS 10 616 145 547 827 10 616 145 547 827 230 05.10.2018

4 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 2 869 260 225 468 22 410 979 1 450 788 255 31.08.2018

5 KAMERDYNER NEXT FILM 1 923 124 112 392 6 523 364 371 667 264 21.09.2018

6 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 609 804 36 245 16 331 066 864 073 265 08.06.2018

7 JAK PIES Z KOTEM AKSON 484 470 29 368 484 470 29 368 148 19.10.2018

8 JULIUSZ KINO ŚWIAT 471 666 27 358 7 494 281 389 541 312 14.09.2018

9 53 WOJNY NEXT FILM 366 821 21 391 366 821 21 391 119 19.10.2018

10 NINA FILM IT 79 523 5 232 79 523 5 232 25 05.10.2018

TOP 10: 88 011 082 4 510 173
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