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Maj na dobre otwiera w Pol-
sce sezon festiwali filmo-
wych. Pomiędzy Międzyna-
rodowym Festiwalem Kina 

Niezależnego Off Camera a Krakowskim 
Festiwalem Filmowym odbywa się w tym 
miesiącu kilkanaście imprez, takich jak: 
Festiwal Filmów – Spotkań Niezwykłych 
w Sandomierzu, Millennium Docs Aga-
inst Gravity Film Festival czy Festiwal Fil-
mów Piłkarskich.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
od lat intensywnie uczestniczy w kreowa-
niu naszej mapy festiwalowej, uznając tę 
aktywność za jeden z ważniejszych elemen-
tów działalności statutowej. Te imprezy, to 
nie tylko platformy spotkań branży filmo-
wej, ale także ważne narzędzia edukacji 
przyszłych pokoleń. Wierzymy, że młodzi 
ludzie, którzy poznają wielowymiarowość 
świata odbijającego się w naszych filmach, 
staną się w przyszłości bardziej otwartymi 
i świadomymi obywatelami. SFP wspiera 
nie tylko te najważniejsze imprezy, takie jak 
Krakowski Festiwal Filmowy, Koszaliński 
Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film” czy Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni, ale także wiele mniej-
szych wydarzeń, jak Ogólnopolski Festi-
wal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we 
Wrześni, Festiwal Filmów Animowanych 
„Animocje” w Bydgoszczy, Przegląd Fil-
mów o Sztuce w Zakopanem, Ogólno-
polski Konkurs Filmów Niezależnych im. 
prof. Henryka Kluby OKFA w Koninie 
czy Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
„Kameralne Lato” w Radomiu.

W wielu przypadkach nasz wkład nie 
ogranicza się jedynie do patronatów ho-
norowych, ale ma także wymiar finanso-

wy. W tym kontekście z satysfakcją odno-
towujemy znakomity wynik osiągnięty po 
raz kolejny przez SFP-ZAPA, bo to wła-
śnie z tego źródła pochodzą środki, które 
przekazujemy m.in. na wsparcie festiwali. 
Należąca do nas organizacja zbiorowe-
go zarządzania zainkasowała w ubiegłym 
roku 153 mln złotych – o kilka milionów 
więcej niż w 2017 i ponad 20 milionów 
więcej niż w 2016. SFP-ZAPA utrzymała 
stabilne wpływy finansowe z kluczowych 
pól eksploatacji – reemisji i nadań. Nasz 
ozz znacznie przybliżył się także do pozy-
tywnych rozstrzygnięć sporów sądowych, 
które na polu wyświetlania prowadzone są 
z operatorami największych kin wielosalo-
wych. To znakomita wiadomość. Bez cienia 
arogancji można stwierdzić, że pieniądze 
z tego źródła po prostu się twórcom należą.

Na koniec chciałem zaprosić wszystkich 
na Forum Dokumentu i Animacji Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich, które 
odbędzie się 1 czerwca (sobota) podczas 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Te-
goroczne Forum, zorganizowane w no-
wej formule, poświęcone będzie promocji 
i dystrybucji filmów. Członkowie Sekcji 
Filmu Animowanego i Dokumentalnego 
SFP do współorganizacji tego wydarzenia 
zaprosili Gildię Polskich Reżyserów Doku-
mentalnych, Krajową Izbę Producentów 
Audiowizualnych oraz Krakowską Funda-
cję Filmową. W programie Forum znala-
zły się panele i debaty tematyczne, które 
mają pozwolić lepiej poznać wzajemne 
oczekiwania twórców i instytucji, takich 
jak nadawcy telewizyjni, platformy VOD, 
dystrybutorzy kinowi czy agenci sprzeda-
ży, których celem jest dotarcie z naszymi 
filmami do widzów.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Utrzymaliśmy stabilne wpływy 
finansowe z kluczowych pól 
eksploatacji – reemisji i nadań. 
Znacznie przybliżyliśmy się do 

pozytywnych dla organizacji rozstrzygnięć 
sporów sądowych, które na polu wyświe-
tlania prowadzimy z największymi kinami 
wielosalowymi. 

Tak dobre wyniki cieszą tym bardziej, że 
organizacja osiągnęła je, prowadząc równo-
legle intensywne prace dostosowujące jej 
działalność do Ustawy o zbiorowym zarzą-
dzaniu prawami autorskimi i prawami po-
krewnymi („ustawa o ozz”) oraz do wymo-
gów unijnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych RODO. Wejście w życie 
ustawy o ozz 19 lipca 2018 roku wiązało 
się z koniecznością kompleksowego prze-
glądu regulacji wewnętrznych całego Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich, w tym 
oczywiście również ZAPA. W pierwszej 
kolejności niezbędna była analiza i przy-
gotowanie nowego statutu SFP, dostosowu-
jącego strukturę wewnętrzną SFP i ZAPA 
do wymogów nowej ustawy o ozz. Prace 
trwały prawie przez rok i zostały zwień-
czone w marcu przyjęciem nowego statutu 
przez Nadzwyczajny Zjazd SFP.

Ustawa o ozz wymaga także zmian wielu 
regulaminów dotyczących działalności ZA-
PA (przede wszystkim regulaminu reparty-
cji), jak również warunków umów zawiera-

cyfrowym, w której poparcie zaangażowa-
ło się całe środowisko filmowe. 

Organizacja niezmiennie cieszy się dużym 
zaufaniem uprawnionych. W trakcie 2018 
roku swoje prawa powierzyło SFP-ZAPA 
kolejnych niemal 400 polskich autorów lub 
spadkobierców, a na koniec ubiegłego ro-
ku ich łączna liczba wyniosła ponad 4900. 
Jednocześnie w ubiegłym roku do organi-
zacji zapisało się 42 nowych producentów, 

a obecnie jest ich ponad 650. Oprócz tego 
na mocy umów z zagranicznymi organiza-
cjami reprezentujemy uprawnionych z ca-
łego świata, a wśród nich ponad 130 000 
scenarzystów.

NADANIA
Jest to najbardziej uporządkowane pole 
eksploatacji naszej działalności. Na chwi-
lę obecną wszyscy nadawcy eksploatujący 
utwory audiowizualne są objęci umowa-

nych z uprawnionymi oraz użytkownikami. 
Prace w tym zakresie rozpoczęły się pod 
koniec 2018 i będą kontynuowane w roku 
bieżącym. Równocześnie konieczne było 
podjęcie działań związanych z postępowa-
niami wszczętymi z urzędu przez MKiDN 
na mocy nowych przepisów ustawy o ozz. 
Jedno z nich dotyczy przeglądu zezwole-
nia SFP na zbiorowe zarządzanie. Minister 
prowadzi takie postępowania w odniesie-
niu do wszystkich organizacji zbiorowe-
go zarządzania w celu dostosowania ich 
zezwoleń do aktualnego stanu prawnego 
i faktycznego zakresu działalności każdej 
organizacji. Dwa kolejne postępowania ma-
ją na celu stwierdzenie reprezentatywności 
ozz w odniesieniu do uprawnionych danej 
kategorii, którzy nie powierzyli praw żad-
nej organizacji, w sytuacji gdy zezwolenie 
na zarząd ich prawami posiada więcej niż 
jedna ozz. W przypadku SFP-ZAPA chodzi 
przede wszystkim o stwierdzenie reprezen-
tatywności w zakresie praw autorskich do 
scenariuszy utworów audiowizualnych, gdzie 
zakres naszej reprezentacji krzyżuje się z ze-
zwoleniem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

W 2018 roku kompleksowo przygotowa-
liśmy też naszą organizację do wymogów 
tzw. Rozporządzenia RODO, które obo-
wiązuje w całej Unii Europejskiej od 25 
maja 2018. W tym celu powołaliśmy m.in. 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

mi z SFP-ZAPA. Zgodnie z założeniami 
w ubiegłym roku zawarliśmy umowę z Fun-
dacją Lux Veritatis, nadawcą programu 
TV Trwam. Na jej podstawie użytkownik 
wpłacił tantiemy za przeszłość i reguluje 
wynagrodzenia za okresy bieżące. Pozo-
stali użytkownicy rozliczają się na bieżąco. 

Obecne kontrakty z użytkownikami obej-
mują wszystkie grupy twórców chronionych 
przez SFP-ZAPA, także scenarzystów i au-

torów dialogów, dla których wynagrodzenia 
inkasowało w przeszłości Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS. SFP-ZAPA zainkasowa-
ło w 2018 dla twórców z tytułu nadań 69,1 
mln złotych, co stanowi około 45 proc. 
wszystkich wynagrodzeń uzyskanych od 
użytkowników.

REEMISJA
W ubiegłym roku z sukcesem doprowa-
dziliśmy, po kilkunastu latach starań i spo-

i opracowaliśmy szereg klauzul informa-
cyjnych, które RODO nakazuje stosować 
w kontaktach z kontrahentami, uprawnio-
nymi oraz użytkownikami. 

W 2018 doszło także do kumulacji prac 
związanych z przyjęciem trzech dyrektyw 
europejskich, które w sposób bezpośredni 
powinny przełożyć się na wzmocnienie sy-
tuacji prawnej uprawnionych SFP-ZAPA. 
Największe emocje wzbudziła dyrektywa 
o prawie autorskim na jednolitym rynku 

rów, do ostatecznego zatwierdzenia ta-
bel wynagrodzeń. W kwietniu 2018 Sąd 
Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mo-
cy wyrok Sądu I instancji z marca 2017 
i zatwierdził prawomocnie tabelę wyna-
grodzeń na polu reemisji kablowej na 
stawkę SFP-ZAPA 2,2 proc. To orzeczenie 
potwierdziło wieloletnią praktykę orga-
nizacji stosowaną w rozliczeniach z ope-
ratorami kablowymi. 

Ugruntowanie stawki wynagrodzenia 
nie oznacza jednak zakończenia sporów 
sądowych. Część operatorów zaniża ra-
portowaną podstawę rozliczeń, dokonując 
zaniżonych wpłat. Z tego powodu SFP-ZA-
PA pozwało już kilku z nich, domagając 
się wyrównania zaległych wynagrodzeń. 
W 2018 zapadł już w I instancji pierwszy 
wyrok w postępowaniu przeciwko jedne-
mu z największych operatorów w Polsce 
nakazujący wielomilionową dopłatę dla 
SFP-ZAPA do wynagrodzenia wynikają-
cego z umowy licencyjnej. Spodziewamy 
się, że Sąd Apelacyjny podtrzyma to ko-
rzystne rozstrzygnięcie.

Równolegle do prowadzonych działań 
sądowych SFP-ZAPA na bieżąco realizu-
je ponad 300 umów z operatorami kablo-
wymi, obejmując swoim inkasem niemal 
97 proc. rynku pod względem liczby abo-
nentów. Na bieżąco realizowane są też umo-
wy ze wszystkimi operatorami satelitarnymi. 
Doprowadzenie do zawarcia kontraktów ze 
zdecydowaną większością operatorów dzia-
łających w Polsce przełożyło się kolejny rok 
z rzędu na bardzo wysokie kwoty tantiem 
zainkasowane na tym polu. W ubiegłym 
roku kwoty pobrane z tytułu reemisji wy-
niosły 70,2 mln złotych, co stanowi około 
45 proc. całości inkasa.

WYŚWIETLANIE
Czasochłonne i niezwykle złożone postę-
powania sądowe wszczęte przez SFP-ZAPA 
przeciwko niepłacącym multipleksom, tj. 
Cinema City, Multikino oraz Helios wkra-
czają w decydującą fazę. Działania proceso-
we podejmowane przez organizację w 2018 
roku koncentrowały się na wyegzekwowa-
niu od ww. podmiotów dokumentacji nie-
zbędnej dla określenia przede wszystkim 
prawidłowej podstawy do rozliczenia tan-
tiem, tj. wpływów uzyskanych z tytułu wy-
świetlania filmów. W kilku sprawach sądy 
podzieliły już stanowisko SFP-ZAPA, że są 
nimi nie tylko wpływy ze sprzedaży bile-
tów, ale także z szeregu innych źródeł, jak 
m.in. z voucherów, dopłat do miejsc VIP 
czy najmu okularów 3D. 

Ubiegły rok był dla SFP-ZAPA 
wyjątkowy pod wieloma względami. 
Zainkasowaliśmy ponad 153 mln 
złotych – o kilka milionów więcej niż 
w roku 2017 i ponad 20 milionów 
więcej niż w roku 2016. 

ZAPA – 
PODSUMOWANIE 2018

Dominik Skoczek – dyrektor SFP-ZAPA
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Równolegle do działań procesowych 
przeciwko niepłacącym kinom, SFP-ZA-
PA podpisało w ubiegłym roku kilkaset 
umów na tzw. wyświetlanie okazjonalne 
(np. w trakcie imprez plenerowych). Or-
ganizacja zawarła także kilkadziesiąt kolej-
nych umów stałych z mniejszymi kinami; 
obecnie ma ich niemal 400, co oznacza, że 
inkasem objęte jest ok. 80 proc. rynku pod 
względem liczby kin. Pozostałe 20 proc. 
to zasadniczo w całości kina prowadzone 
przez trzy spółki (Cinema City, Multikino 
oraz Helios), z którym SFP-ZAPA pozo-
staje w sporach sądowych. 

Najkorzystniej przedstawia się nasza sy-
tuacja procesowa w relacjach z siecią kin 
Helios. SFP-ZAPA złożyło do tej pory dwa 
pozwy o zapłatę i o udzielenie informacji za 
lata 2009-2017. W odniesieniu do pierwsze-
go postepowania obejmującego lata 2011-
-2013 sprawa jest najbardziej zaawansowana 
ze wszystkich obecnie prowadzonych przez 
SFP-ZAPA przeciwko kinom wielosalo-
wym. Przez cały 2018 rok konsekwentnie 
staraliśmy się dowieść, że kino nieprawi-
dłowo wykonało obowiązek informacyjny 
dotyczący wyświetlania filmów w okresie 
objętym pozwem. Spójna argumentacja 
prezentowana przez SFP-ZAPA w kilku po-
stępowaniach egzekucyjnych i przeciweg-
zekucyjnych przyniosła w końcu wymierne 
rezultaty. Sąd uznał, że wszystkie żądane 
przez nas informacje dotyczące wyświetla-
nego repertuaru zostały nam ostatecznie 
przekazane dopiero w grudniu 2018 roku, 
a więc z przeszło trzyletnim opóźnieniem. 
Możemy więc przystąpić do zasadniczej fa-
zy postępowania o zapłatę zaległych tan-
tiem z odsetkami. Pierwsza rozprawa w tej 
sprawie została wyznaczona w grudniu 
2018, ale ze względu na strajk personelu 
pomocniczego sędziów została odroczona 
do kwietnia tego roku. Niezależnie od do-
chodzonych tantiem i odsetek sąd zasądził 
na rzecz SFP-ZAPA 900 tys. złotych dodat-
kowych opłat od multipleksu – za zwłokę 
w realizacji wyroku częściowego dotyczą-
cego informacji o zakresie wyświetlania. 
Wyrok w sprawie dodatkowych opłat nie 
jest jednak jeszcze prawomocny, Helios 
wniósł zażalenia na postanowienia naka-
zujące zapłatę tych kwot. W postępowaniu 
obejmującym pozostałe lata zaległości He-
liosa nie jesteśmy aż tak zaawansowani, ale 
prawomocne rozstrzygnięcia co do pierw-
szego okresu z pewnością przyśpieszą tok 
rozpoznania drugiej sprawy. 

Przeciwko Cinema City prowadzimy dwa 
postępowania obejmujące lata od 2008 do 

ODTWARZANIE
Największym sukcesem na tym polu było 
doprowadzenie do zawarcia umowy z naj-
większym w Polsce operatorem telewizji 
szpitalnej POL TV. W efekcie oprócz roz-
liczeń bieżących, SFP-ZAPA zainkasuje 
od POL TV w roku 2019 zaległe wynagro-
dzenie za okres sięgający wiele lat wstecz.

W decydującą fazę wkroczyło też postę-
powanie przed Sądem Okręgowym w Po-
znaniu dotyczące tabel wynagrodzeń. 
W ubiegłym roku odbyła się rozprawa, 
na której Sąd przesłuchiwał biegłego wy-
znaczonego w sprawie. Jego dotychczasowe 
opinie są zasadniczo korzystne dla organi-
zacji zbiorowego zarządzania. Pod koniec 
kwietnia tego roku spodziewamy się w tej 
sprawie rozstrzygnięcia Sądu Okręgowe-
go w Poznaniu.

ZWIELOKROTNIENIA
Pomimo że od wielu lat eksploatacja utwo-
rów na tym polu kurczy się, SFP-ZAPA wy-
pracowało w tym obszarze najlepszy wynik 
na przestrzeni ostatnich lat. Kilkumilio-
nowe inkaso tantiem w sytuacji, gdy pole 
tradycyjnych zwielokrotnień jest w coraz 
większym stopniu zastępowane szeroką 
ofertą filmów udostępnianych w internecie 
jest dużym sukcesem organizacji. Na tak 

2017. W pierwszej ze spraw Sąd Apelacyjny 
w ubiegłym roku prawomocnie rozstrzy-
gnął zakres naszego roszczenia informa-
cyjnego, w pełni uznając nasze stanowisko. 
Na jego podstawie kino przekazało dane 
dotyczące wyświetlania filmów w całym 
okresie objętym pozwem. Obecnie sprawa 
czeka na rozpoznanie w części dotyczą-
cej zapłaty. Powyższy przypadek bardzo 
dobrze obrazuje, jak czasochłonne są po-
stępowania sądowe. Pozew został złożony 
w sierpniu 2014, a prawomocny wyrok 
częściowy zapadł w czerwcu ubiegłego 
roku, czyli po niemal czterech latach od 
złożenia pozwu. Druga sprawa wszczęta 
przeciwko Cinema City w części dotyczą-
cej roszczenia informacyjnego oczekuje na 
rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny.

W sprawie przeciwko sieci Multikino 
również prowadzimy dwa postępowania 
obejmujące swym zakresem lata 2008- 
-2017. Pierwsze postępowanie zakończyło 
się prawomocnym rozstrzygnięciem w za-
kresie roszczenia informacyjnego, jednak 
kino odmówiło przekazania pełnych da-
nych dotyczących wyświetlania filmów 
w okresie objętym pozwem. Obecnie na 
drodze postępowania egzekucyjnego bę-
dziemy dochodzić od kina brakujących 
danych dotyczących eksploatacji filmów. 

W odniesieniu do drugiego okresu, pod 
koniec ubiegłego roku zapadło orzecze-
nie w części dotyczącej roszczenia infor-
macyjnego. Obecnie sprawa oczekuje na 
rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny. Do-
piero po zakończeniu postępowań, w wy-
niku których ustalona zostanie prawidło-
wa podstawa rozliczeń (otrzymamy pełne 
dane o wpływach z wyświetlania filmów) 
będzie można we wszczętych procesach 
przejść do części pozwów dotyczących 
zapłaty. Każde z powyższych działań wy-
maga zaangażowania sądów, na których 
tempo działania SFP-ZAPA niestety nie 
ma wpływu. Niezależnie jednak od tem-
pa prac sądów, tantiemy należne twórcom 
wcześniej czy później zostaną wyegzekwo-
wane od wszystkich kin; nie ulegają one 
przedawnieniu od momentu wniesienia 
pozwu za dany okres. 

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy także 
prace z innymi organizacjami zbiorowego 
zarządzania nad wnioskiem o zatwierdze-
nie wspólnej tabeli wynagrodzeń na polu 
wyświetleń. Taki obowiązek nakłada na nas 
nowa ustawa o ozz. Liczymy, że wspólna 
tabela zatwierdzona przez Komisję Prawa 
Autorskiego będzie dla nas dodatkowym 
wsparciem w postępowaniach z kinami 
wielosalowymi. Fo
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dobry wynik miały wpływ nasze skuteczne 
działania procesowe prowadzone przeciwko 
dystrybutorom oraz wynegocjowana ugoda 
z jednym z dużych wydawców prasowych 
dodającym nośniki z filmami do swoich 
czasopism. Na jej podstawie użytkownik 
rozliczył zaległe tantiemy należne twór-
com reprezentowanym przez SFP-ZAPA 
za wiele lat wstecz.

CZYSTE NOŚNIKI
Dotychczasowe starania organizacji zbio-
rowego zarządzania, w tym SFP-ZAPA, nie 
przyniosły zmian przepisów, na podstawie 
których są inkasowane oraz dzielone opłaty 
za czyste nośniki. Kolejny rok z rzędu, mimo 
wysiłków SFP-ZAPA, MKiDN nie dokona-
ło nowelizacji stosownego rozporządzenia, 
które wciąż nie obejmuje swoim katalogiem 
nowoczesnych urządzeń i nośników, za po-
mocą których obecnie kopiowane są utwory. 

Pomimo niekorzystnych dla uprawnio-
nych regulacji prawnych, SFP-ZAPA wy-
pracowało w tym obszarze bardzo dobry 
wynik, inkasując dla autorów kwotę kilku 
milionów złotych. Taki rezultat to zasługa 
wynegocjowania przez SFP-ZAPA dobrych 
warunków porozumienia dotyczącego po-
działu opłat zainkasowanych przez Stowa-
rzyszenie Autorów ZAiKS za lata 2015- 
-2017. Z kwot przypadających do podziału 
za ten okres blisko połowa przypadła dla 
współtwórców utworów audiowizualnych. 

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
W minionym roku SFP-ZAPA koncentro-
wało się na kontroli realizacji wykonywa-
nia umów z zagranicznymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania. Mając niemal 70 
podpisanych umów o reprezentacji, or-
ganizacja może wykazać się bardzo dużą 
reprezentacją zagranicznego repertuaru, 
który jest wykorzystywany na różnych po-
lach eksploatacji.

Tak jak w latach poprzednich, reprezen-
tanci SFP-ZAPA uczestniczyli w pracach 
licznych zagranicznych organizacji, w któ-
rych SFP lub ZAPA są członkiem (SAA, 
AGICOA, konfederacja CISAC, Writers 
& Directors Worldwide, FERA, EURO-
COPYA). W większości z nich przedsta-
wiciele SFP-ZAPA od lat pełnią funkcję 
w ciałach zarządczych. 

W zeszłym roku szczególnie intensywnie 
braliśmy udział w pracach SAA, które repre-
zentuje organizacje zbiorowego zarządzania 
zrzeszające reżyserów i scenarzystów utwo-
rów audiowizualnych. Nasze wysiłki koncen-

trowały się przede wszystkim na korzystnym 
zakończeniu prac nad trzema ważnymi dy-
rektywami unijnymi. O zrewidowanej dyrek-
tywie o audiowizualnych usługach medial-
nych pisaliśmy w „Magazynie Filmowym” nr 
2 (90) w lutym 2019. O dyrektywie nadaw-
czo-satelitarnej oraz dyrektywie o prawie 
autorskim na jednolitym rynku cyfrowym 
piszemy szerzej w tekstach w bieżącym, ma-
jowym, wydaniu „Magazynu…”.

PLANY ORGANIZACJI
Będziemy kontynuowali prace dostosowujące 
działalność SFP-ZAPA do wymogów wyni-
kających z Ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi. Najważniejszym zada-
niem w tym zakresie jest przygotowanie no-
wego regulaminu repartycji, który uaktualni 
i zbierze w całość dotychczasowe uchwały 
Rady Administracyjnej SFP-ZAPA. Musi-
my podjąć także szereg działań dodatkowo 
wzmacniających naszą transparentność, 
w szczególności przygotować się do nowych 
zasad raportowania dla Ministerstwa Kultu-
ry i naszych uprawnionych, a także przyjąć 
szereg innych regulaminów, m.in. strategię 
zarządzania ryzykiem. 

W zakresie inkasa priorytetem jest wy-
egzekwowanie należności od tzw. mul-
tipleksów, tj. Cinema City, Multikino oraz 
Helios. Liczymy, że w bieżącym roku uzy-
skamy pierwsze wyroki nakazujące kinom 
zapłatę zaległych tantiem. Równie ważnym 
celem jest uzyskanie dopłat wynagrodzeń 
od operatorów kablowych, którzy mimo 
zawartych z SFP-ZAPA umów licencyjnych 
zaniżają wpłaty, raportując do organizacji 
kwoty przychodów niższe od faktycznie 
uzyskiwanych z reemisji. 

Wynik trwającego obecnie postępowania 
administracyjnego dotyczącego wskazania 
organizacji reprezentatywnej w zakresie praw 
do scenariusza spowoduje istotne zmiany 
w zakresie praw chronionych przez SFP-
-ZAPA. Konsekwencją wspomnianej decy-
zji będzie konieczność zaktualizowania do-
tychczasowego sposobu rozliczeń pomiędzy 
SFP-ZAPA, ZAiKS-em oraz użytkownikami. 

Rozpoczniemy też prace przygotowawcze 
związane z wdrożeniem dyrektywy o prawie 
autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. 
To bardzo trudny i złożony akt prawny. 
Będziemy się w tej sprawie konsultować 
z innymi organizacjami reprezentującymi 
twórców i producentów zarówno krajowy-
mi, jak i zagranicznymi, tak aby być wia-
rygodnym partnerem dla polskiego rządu 
w procesie implementacji. 

Czeka nas więc kolejny pracowity rok!
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a korzyściami nabywcy lub licencjobiorcy 
powala twórcy żądać podwyższenia wy-
nagrodzenia. W przeciwieństwie do art. 
44 Ustawy o prawie autorskim, europejski 
prawodawca przyznał możliwość żądania 
dodatkowego wynagrodzenia również 
przedstawicielom twórców, co pozwoli 
na bardziej skutecznie dochodzenie ich 
roszczeń. Dodatkowo, dyrektywa w moty-
wie 78 wskazuje, że przychodami nabyw-
cy lub licencjobiorcy praw będą wszystkie 
przychody istotne dla danego przypadku, 
w tym ze sprzedaży artykułów promocyj-
nych. Powyższe stanowi znacznie szersze 
rozumienie korzyści, niż przyjęte dotych-
czas przez polską doktrynę i orzecznic-
two na gruncie art. 44 prawa autorskiego. 

Artykuł 21 dyrektywy (dawniej art. 16) 
stanowi, że spory związane z wyżej opisa-
nymi instrumentami będą mogły być roz-
strzygane na drodze dobrowolnej, alterna-
tywnej procedury rozstrzygania sporów. 
Pozasądowe metody nie były dotychczas 
powszechne w polskiej praktyce związa-
nej z umowami prawnoautorskimi, choć 
niewątpliwie są one mniej kosztownym 
i długotrwałym sposobem na dojście do 
porozumienia pomiędzy stronami. 

Przepis artykułu 22 dyrektywy (dawniej 
art. 16a) zawiera – bardzo zbliżoną do art. 
57 Ustawy o prawie autorskim – szczegól-
ną regulację konsekwencji niewykonania 
jednego z obowiązków kontraktowych, ja-
kie mogą znaleźć się w umowie, tj. obo-
wiązku rozpowszechniania utworu przez 
nabywcę praw lub licencjobiorcę. 

Należy mieć zatem nadzieję, że uregu-
lowanie tych kwestii na szczeblu europej-
skim – choć radykalnie nie zmieni sytu-
acji prawnej twórców – będzie skutkowało 
zwiększeniem ich praktycznego znaczenia. 
Polski ustawodawca powinien mieć jednak 
świadomość, że niezależnie od przyjęcia 
rozwiązań zmierzających do wzmocnie-
nia pozycji kontraktowej twórców, prio-
rytetem dla branży audiowizualnej jest 
zagwarantowanie twórcom ustawowego 
wynagrodzenia od ostatniego dystrybu-
tora i powierzenie zarządzania tymi pra-
wami istniejącym od lat i powołanym do 
tego celu wyspecjalizowanym organiza-
cjom zbiorowego zarządzania.

Ostatnim przepisem dyrektywy, na który 
należy zwrócić szczególną uwagę i przed-
stawić jego znaczenie dla branży audio-
wizualnej jest art. 17 (dawniej art. 13). 
Nakazuje on platformom internetowym 
nabywać odpowiednie licencje na treści 
udostępniane przez użytkowników. Jeśli 
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co pozwoli otrzymywać wynagrodzenia 
proporcjonalne do skali komercyjnego 
wykorzystania ich twórczości.

Kolejna grupa przepisów dyrektywy 
(od art. 19 do art. 22) również skupia 
się na normowaniu pozycji kontrakto-
wej twórców. Pierwszy z nich nakłada na 
producentów i dystrybutorów obowią-
zek raportowania o wysokości wpływów, 
które uzyskują z poszczególnych pól eks-
ploatacji. Podobną regulację znajdziemy 
w polskiej ustawie. Jej przepisy upoważ-
niają twórcę do otrzymania informacji 
i wglądu do dokumentacji w celu ustale-
nia wysokości wynagrodzenia. Obecnie 
twórca może realizować swoje roszcze-
nia informacyjne wyłącznie w przypad-
ku umów, w których postanowiono, że 
wynagrodzenie twórcy zależy od wyso-
kości wpływów z korzystania z utworu 
albo jest określone procentowo od ce-
ny sprzedaży egzemplarzy utworu. Od-
powiednia implementacja dyrektywy 
uniezależni roszczenie od charakteru 
zawartej umowy. 

Kolejne rozwiązania przedstawione 
przez unijnego prawodawcę również są 
znane polskiemu systemowi prawnemu. 
Artykuł 20 dyrektywy (dawniej art. 15) 
przyjął zbliżony kształt do tzw. klauzuli 
bestsellerowej, która w razie rażącej dys-
proporcji między wynagrodzeniem twórcy Fo
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26 marca 2019 roku Parlament Europejski poparł dyrektywę 
wprowadzającą nowe zasady ochrony prawa autorskiego w internecie. 
Przyjęcie dyrektywy oznacza dla instytucji unijnych koniec procesu 
legislacyjnego, który rozpoczął się w 2016 roku. Po publikacji decyzji 
Parlamentu w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą 
zobowiązane do wdrożenia jej postanowień do prawa krajowego. 
Przyjęcie dyrektywy jest ważnym krokiem w kierunku poprawy 
sytuacji twórców audiowizualnych, których dzieła są eksploatowane 
w środowisku cyfrowym.

Dyrektywa kompleksowo moder-
nizuje kształt dotychczasowego 
europejskiego prawodawstwa 
w dziedzinie prawa autorskie-

go. Jej materia obejmuje wyjątki i ograni-
czenia od praw wyłącznych, nowe prawa 
pokrewne wydawców prasy do publikacji 
rozpowszechnianych drogą cyfrową oraz 
zasady odpowiedzialności platform in-
ternetowych. Dyrektywa przyznaje rów-
nież twórcom prawo do dodatkowego wy-
nagrodzenia oraz wzmacnia ich pozycję 
kontraktową. 

Po wielomiesięcznych negocjacjach wy-
pracowane zostało kompromisowe brzmie-
nie przepisów, uwzględniające interesy 
zarówno twórców, jak i użytkowników 
internetu. Treść tych przepisów znacz-
nie ewoluowała wobec pierwotnej pro-
pozycji Komisji Europejskiej przedsta-
wionej w pakiecie dotyczącym moderni-
zacji prawa autorskiego. Dziś znamy już 
ostateczny kształt przepisów, warto więc 
dokonać ich analizy i rozważyć, jakie zna-
czenie dla branży audiowizualnej będzie 
miała ich implementacja do przepisów 
prawa krajowego. 

Najważniejszym z punktu widzenia 
sektora filmowego jest art. 18 dyrektywy 
(dawniej art. 14). Przepis ten ma stano-
wić gwarancję otrzymania przez twórców 
stosownego i proporcjonalnego wynagro-

dzenia za korzystanie z przedmiotów ich 
praw w środowisku cyfrowym. W praktyce 
oznacza to, że wynagrodzenie za korzy-
stanie z efektów pracy twórców powinno 
uwzględniać m.in. wpływy z dystrybucji 
czy praktykę rynkową. Stawka ryczałtowa 
oraz umowy, na podstawie których na-
stępuje przeniesienie całości praw mają 
w relacjach umownych stanowić wyjątek 
od zasady proporcjonalnego wynagrodze-
nia. Prawodawca unijny w art. 18 pozo-
stawia państwom członkowskim swobodę 
w stosunku do wyboru mechanizmu, który 
mógłby zniwelować narastające dyspro-
porcje między autorami a producentami 
i dostawcami usług sieciowych, wskazując 
przy tym, że przy wyborze odpowiednich 
narzędzi ustawodawca krajowy powinien 
kierować się specyfiką poszczególnych 
sektorów.

W przypadku sektora audiowizualnego 
zasadniczy wpływ na sposób implementacji 
przepisów powinien bez wątpienia mieć 
wysoki stopień skomplikowania organi-
zacyjnego produkcji filmowej oraz zaan-
gażowanie ogromnej liczby osób zarówno 
od strony twórczej, jak i logistycznej. Sku-
tecznym sposobem na zagwarantowanie 
autorom udziału w zyskach na polskim 
gruncie byłoby rozszerzenie mechani-
zmu z art. 70 Ustawy o prawie autorskim 
o udostępnianie utworów w internecie, 

Kinga Szelenbaum  
radca prawny SFP-ZAPA

DYREKTYWA DSM tego nie zrobią, będą musiały skutecznie 
filtrować treści i w ten sposób przeciw-
działać potencjalnym naruszeniom. Po-
wyższe ma doprowadzić do zniwelowania 
tzw. luki wartości pomiędzy przychodami 
operatorów platform a przychodami twór-
ców, których utwory są rozpowszechnia-
ne przez użytkowników tych serwisów. 
W obecnym stanie prawnym zawarcie tego 
rodzaju umów jest zależne wyłącznie od 
dobrej woli technologicznych gigantów 
i stawia twórców w nieporównywalnie 
słabszej pozycji negocjacyjnej. Stąd wpływy 
z tzw. „internetowego” pola eksploatacji 
są znacznie niższe od wpływów z innych 
sposobów korzystania, a przede wszyst-
kim nie odzwierciedlają rzeczywistej ska-
li eksploatacji utworów w tym obszarze. 
Odpowiednie wdrożenie art. 17 dyrekty-
wy pozwoli twórcom otrzymywać należne 
im wynagrodzenie za eksploatację dzieł, 
a platformom w łatwy sposób nabyć pra-
wa do istotnych dla ich funkcjonowania 
treści. Powyższe uporządkuje zasady legal-
nego korzystania z twórczości oraz ustali 
reguły dla platform, których działalność 
ma charakter komercyjny, a korzystanie 
przez nie z cudzych treści generuje dla 
nich ogromne zyski.

Dyrektywa o prawie autorskim na jedno-
litym rynku cyfrowym stanowi szansę na 
wzmocnienie pozycji twórców, stworzenie 
przejrzystych reguł dotyczących korzy-
stania z utworów i sprawiedliwy podział 
zysków z tytułu ich eksploatacji w śro-
dowisku cyfrowym. W ostatnich latach 
internet stał się jednym z istotniejszych 
miejsc udostępniania dóbr kultury. Jed-
nocześnie twórca prawie całkowicie po-
zbawiony jest możliwości czerpania zy-
sków z tego rodzaju korzystania. Mimo 
że w dyskursie medialnym najczęściej 
pojawiają się nośne – choć niczym nie-
uzasadnione – hasła o negatywnym wpły-
wie dyrektywy na tzw. „wolność w sieci”, 
należy pamiętać, że nie zmienia ona nic 
w sytuacji użytkownika internetu, któ-
ry w ramach przepisów o dozwolonym 
użytku publicznym w dalszym ciągu bę-
dzie uprawniony do tzw. linkowania, cy-
towania określonych treści, wymieniania 
się informacjami oraz innymi przejawami 
działalności twórczej. Z drugiej strony, 
przyjęcie zasad wyznaczających należyty 
poziom ochrony własności intelektualnej 
pozwoli na stabilny rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacyjności oraz 
będzie sprzyjało inwestycjom w twórcze 
i nowatorskie inicjatywy.
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Dyrektywa jest elementem przed-
stawionego przez Komisję Euro-
pejską – we wrześniu 2016 ro-
ku – pakietu dotyczącego mo-

dernizacji prawa autorskiego, którego czę-
ścią była również szeroko dyskutowana dy-
rektywa o prawach autorskich na jednoli-
tym rynku cyfrowym (przegłosowana przez 
Parlament Europejski kilka dni wcześniej).

Przyjęte pod koniec marca przepisy re-
gulują szereg niezwykle istotnych kwestii 
z punktu widzenia branży audiowizualnej. 
Wprowadzono neutralną technologicznie de-
finicję reemisji, obejmującą – obok reemisji 
kablowej – także reemisję satelitarną, reemisję 
w systemach sieci zamkniętych opartych na 
protokole IP, czy rozpowszechnianie w tech-
nologii direct injection. Dyrektywa przesądza, 
że każdy akt reemisji bez względu na użytą 
technologię wymaga zezwolenia podmiotów 
posiadających prawa wyłączne. Wszystkie 
objęte dyrektywą formy reemisji powinny – 
na wzór dyrektywy 93/83/EWG – podlegać 
obowiązkowemu zbiorowemu zarządowi. 
Powyższe oznacza, że dla legalności poszcze-

gólnych tego typu aktów eksploatacji ko-
nieczne będzie uprzednie uzyskanie licencji 
od właściwej organizacji zbiorowego zarzą-
dzania. Organizacje zbiorowego zarządzania 
mające prawa do zarządzania prawami tej 
samej kategorii utworów będą uprawnio-
ne do udzielenia lub odmowy udzielenia 
zezwolenia na reemisję, również w sytuacji 
braku powierzenia przez uprawnionego praw 
w zarząd. Obowiązkowe zbiorowe admini-
strowanie prawami nie będzie miało zasto-
sowania do reemisji wykonywanych przez 
organizację telewizyjną w odniesieniu do jej 
własnych transmisji, chyba że upoważnienie 
takie zostanie odrębnie udzielone organiza-
cji zbiorowego zarządzania.

Dyrektywa wprowadza zasadę państwa 
pochodzenia wobec niektórych dodatko-
wych usług świadczonych przez organizacje 
telewizyjne. Zgodnie z tą zasadą nadawcy 
mogą udostępniać w ramach dodatkowych 
usług online utwory w całej Unii Europejskiej 
bez potrzeby uzyskiwania licencji w każdym 
kraju, do którego dociera sygnał nadawcy. 
Konieczne będzie uzyskanie licencji jedynie 

DYREKTYWA 
NADAWCZO-
-REEMISYJNA 

w kraju, w którym określony nadawca telewi-
zyjny posiada swoje główne przedsiębiorstwo. 

Zasada państwa pochodzenia ma w swoim 
założeniu ułatwić użytkownikom uzyskanie 
praw do korzystania z utworów na teryto-
rium Europy. Przyjęcie tej zasady w pełnym 
zakresie prowadziłoby jednak do pozbawienia 
uprawnionych prawa do decydowania o eks-
ploatacji ich dzieł na terytoriach poszcze-
gólnych państw członkowskich i uzyskania 
z tego tytułu adekwatnego wynagrodzenia. 
W konsekwencji oznaczałoby to całkowite 
odejście od zasady terytorialności prawa au-
torskiego, na której zbudowanych jest więk-
szość modeli finansowania koprodukcji mię-
dzynarodowych, w ramach których powstaje 
większość ambitnych filmów europejskich. 

W następstwie interwencji środowisk zwią-
zanych z sektorem audiowizualnym zasada 
państwa pochodzenia została ograniczona 
do programów informacyjnych i publicy-
stycznych oraz programów będących pro-
dukcjami własnymi organizacji telewizyjnej 
w całości przez nią finansowanych. Powyższe 
ograniczenie stanowi kompromis, na grun-
cie którego zasada państwa pochodzenia ma 
zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w któ-
rych potrzeba uproszczenia warunków uzy-
skania niezbędnych praw jest uzasadniona. 
Takie rozwiązanie ułatwi nadawcom dystry-
bucję programów, nie ingerując zasadniczo 
w model eksploatacji utworów audiowizu-
alnych oparty na licencjach terytorialnych. 

Dyrektywa porządkuje również sytu-
ację powstałą po wydaniu przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyro-
ku w sprawie C-138/16 AKM. Dyrektywa 
przyznaje państwom członkowskim moż-
liwość przesądzenia, że przepisy dotyczące 
wymogu uzyskania zezwolenia podmiotów 
praw na dokonanie reemisji oraz obowiąz-
kowego pośrednictwa organizacji zbiorowe-
go zarządzania mają zastosowanie również 
w sytuacji, gdy zarówno pierwotna trans-
misja, jak i reemisja, odbywają się na tym 
samym terytorium.

Analizowane przepisy pierwotnie miały 
formę rozporządzenia, jednak na początku 
bieżącego roku podjęto decyzję o ich prze-
kształceniu w dyrektywę, co oznacza, że na 
państwach członkowskich spoczywa obowią-
zek ich implementacji do prawa krajowego. 
Za dyrektywą głosowało 460 europosłów, 53 
było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. 
Po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, 
co powinno nastąpić w najbliższych miesią-
cach, państwa członkowskie będą miały 2 
lata na wdrożenie jej postanowień do kra-
jowych porządków prawnych.

28 marca 2019 roku Parlament Europejski 
przyjął dyrektywę ustanawiającą przepisy 
dotyczące wykonywania praw autorskich 
i praw pokrewnych mające zastosowanie do 
niektórych transmisji online prowadzonych 
przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz 
do retransmisji programów telewizyjnych 
i radiowych oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywa 
nadawczo-reemisyjna).
Kinga Szelenbaum  
radca prawny SFP-ZAPA

DYPLOMACI W KULTURZE
Ten film opowiada o sy-

tuacji psychologicz-
nej Polaków podczas 
drugiej wojny świato-

wej” – mówił po seansie Kurie-
ra dr Dariusz Gawin z Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Naj-
nowszy obraz Władysława Pasi-
kowskiego to sensacyjna histo-
ria szpiegowska, inspirowana 
sekretną misją słynnego „Kurie-
ra z Warszawy”. Specjalna pro-
jekcja dla ambasadorów odby-
ła się 1 kwietnia w stołecznym 
kinie Kultura.

„Chciałbym serdecznie powi-
tać państwa na filmie, z którego 
jesteśmy niezwykle dumni” – 
zapraszał dyplomatów na pokaz 
Jan Ołdakowski, dyrektor Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go i producent filmu. „Z punktu 
widzenia Muzeum, producenta 
Kuriera – ten obraz przedstawia 
jeden z decydujących momen-
tów z historii Polski w XX wie-
ku. I próbuje odpowiedzieć na 
pytanie: dlaczego dla Polaków 
to jest tak istotne?” – dodawał.

Po seansie w spotkaniu z am-
basadorami uczestniczyli: od-
twórca roli Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego Philippe Tłokiński, 
zastępca dyrektora Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i rów-
nież producent filmu dr Dariusz 
Gawin oraz zastępca dyrektora 
ds. merytorycznych MPW dr 
Paweł Ukielski. Skomplikowane 
koleje polskiej historii tłuma-
czył dyplomatom dr Dariusz 
Gawin: „Dla widza z zewnątrz 
ten film opowiada o sytuacji 
psychologicznej Polaków pod-
czas drugiej wojny światowej. 
Państwo są dyplomatami, więc 
sądzę, że jesteście w stanie zro-
zumieć sytuację, kiedy ludzie 
podejmują decyzje kluczowe, 
ale nie mają pełnych informa-
cji i działają pod niewiarygod-
ną presją chwili. Polskim prze-
kleństwem jest lęk przed tym, że 

będziemy osamotnieni. W tym 
sensie ten film jest ćwiczeniem 
z polskiej tożsamości, wyobraź-
ni historycznej i politycznej. 
Wyobraźcie sobie sytuację, że 
od 5 lat toczy się wojna, Polacy 
zbudowali jedno z największych 
państw podziemnych podczas 
drugiej wojny światowej i od 
wszystkich słyszą, że mają po-
pełnić samobójstwo. W takiej 
sytuacji podejmują ostatnią, być 
może rozpaczliwą, próbę ura-
towania swojej suwerenności”.

Gawin mówił też o postaci 
słynnego kuriera: „Ten film 
łączy prawdę i fikcję. Historia 
szpiegowska jest fikcją, a praw-
dziwy Jan Nowak-Jeziorański 
naprawdę nie umiał jeździć na 
rowerze i złamał rękę podczas 

nauki skoków ze spadochro-
nem. Z tej opowieści narodził 
się człowiek, który był bar-
dzo ważny dla polskiej histo-
rii. Przede wszystkim jako dy-
rektor polskiej rozgłośni Radia 
Wolna Europa w Monachium, 
a potem jako jedna z osób, która 
w decydujący sposób przyczyni-
ła się do tego, że Polska została 
przyjęta do NATO”.

Przedstawiciele Muzeum Po-
wstania wspomnieli o odbiorze 
filmu przez polskich widzów: 
„Obraz odnosi się do momentu 
historii, o który Polacy zawsze 
będą się spierać” – kontynuował 
Gawin. – „To jest taka typowo 
polska dyskusja: czy powsta-
nie warszawskie miało sens? 
Czy decyzja u wybuchu była 

słuszna? Nasz film pokazuje te 
sprzeczne postawy”.

„Często, kiedy rozmawiamy 
z ludźmi z Zachodu, to ich świa-
domość o tym, jak wygląda-
ła niemiecka okupacja w Pol-
sce sprowadza się do tego, że 
Niemcy byli w Polsce okrut-
ni” – opisywał realia w okupo-
wanej Polsce producent. „Polacy 
byli przedmiotem totalitarnej 
inżynierii społecznej. Niem-
cy nie byli tutaj tylko okrutni, 
jak w Danii czy Francji – oni 
prowadzili totalitarną politykę 
ludobójstwa. Wydaje mi się, że 
to właśnie powinno być zapa-
miętane przez publiczność, nie 
tylko polską”.

Albert Kiciński

Na kolejnym seansie w kinie Kultura 
dyplomaci obejrzeli Kuriera  
– o Janie Nowaku-Jeziorańskim, jednym 
z największych bohaterów polskiej historii 
wojennej i powojennej.

OPOWIADAJĄC ŚWIATU 
NASZĄ HISTORIĘ

WYDARZENIA

Julie Engelbrecht i Philippe 
Tłokiński w filmie Kurier,  
reż. Władysław Pasikowski
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WYSTAWA „WAJDA”
Już nerwowo nie wytrzy-

muję, jak na ekranie widzę 
artystki filmowe, a ja sie-
dzę i jestem bezradna, aż 

płakać się chce” – w 1958 ro-
ku w liście do Andrzeja Wajdy 
pisała pani Mira, która chcia-
ła zostać aktorką. Może zdję-
cia pani Miry (do prośby o za-
angażowanie do filmu załączy-
ła gustowne portreciki) rozpo-
zna ku swojemu zaskoczeniu 
jej krewny? Wielu innych au-
torów listów zebranych w Kra-
kowie zidentyfikujemy wszyscy. 
Jest wśród nich Andrzej Łapic-
ki z rymowanką na urodziny 
Andrzeja Wajdy. Jest też An-
drzej Seweryn dziękujący Mi-
strzowi za wpływ na jego ka-
rierę. Znaleźć można również 
telegram od Ingmara Bergma-
na i korespondencję reżysera 
z Johnem Gielgudem w sprawie 
występu w Dyrygencie oraz z Je-
rzym Andrzejewskim o Popiele 
i diamencie. Eksponaty episto-
lograficzne stanowią jednak tyl-
ko promil propozycji przygoto-
wanej przez kuratora wystawy 
dra hab. Rafała Syskę oraz jej 
projektanta – dra hab. Toma-
sza Wójcika. Ekspozycja będzie 
czynna do września. Z odwie-
dzinami warto się śpieszyć, gdyż 
jedna wizyta to zdecydowanie 
za mało, żeby podjąć wszystkie 
tropy, które wystawa podrzu-
ca. Mianem „Opus Magnum” 
Wajdy i Muzeum Narodowego 
określił ją dyrektor instytucji – 
dr hab. Andrzej Betlej. Nie ma 
w tym przesady. Zbiór jest im-
ponujący. 

„Mnie się to nadzwyczaj po-
doba, jest fantastycznie zrobione. 
Znam tę przestrzeń (Muzeum 
Narodowego – przyp. red.) do-
brze, ale muszę powiedzieć, że 
to, co przygotowali Rafał Syska 
i Tomasz Wójcik jest po prostu 
nadzwyczajne. Nie są to tylko 
fotosy, ale i fragmenty filmów, 

ficzne, skomplikowany proces 
produkcji filmowej, kontekst 
kulturowy i społeczny. Głów-
nym przewodnikiem jest sam 
Mistrz. Na ścianach widnieją 
cytaty zaczerpnięte z jego wypo-
wiedzi, a z ekranów płyną jego 
słowa: opowiada m.in. o dzie-
ciństwie, rodzinie, latach wojny, 
szabli ojca, którą w obawie przed 
jej znalezieniem przez Niemców 
zakopał w ogrodzie za domem 
i niespodziewanie dla samego 
siebie odzyskał w 2011 roku. Mó-
wi też o latach studiów w Łodzi 
i swoich pierwszych etiudach, 
które nazywa „nieszczęsnymi”. 
Można je zresztą obejrzeć – obok 
angażująco zaprezentowanych 
scen z jego największych dzieł 
(głęboko poruszają prezentacje 
Katynia – tu projekcja odbywa 
się w swoistym „grobowcu”, i Ka-
nału, gdzie pomysłowo zastoso-
wano lustrzane odbicie), a tak-
że tysięcy dokumentów. Są tu 
i książka ewidencyjna ze studiów, 
i sprawozdanie z praktyki waka-
cyjnej, scenopisy, scenariusze 
i komentarze – np. Bolesława 
Michałka albo Aleksandra Forda, 
którego postać i relacja z reży-
serem Ziemi obiecanej również 
zostaje przypomniana. Nie za-
pomniano o przybliżeniu syl-
wetek Józefa Tejchmy i Janusza 
Wilhelmiego… Kontekst zawsze 
jest obecny. W oczy rzuca się 
mapa struktury władz PRL-ow-
skiej kinematografii, a bardziej 
dociekliwi znajdą np. umowę, 
którą z Andrzejem Wajdą za-
warła WFF na realizację Kana-
łu. Łatwo trafić na recenzje, ale 
i znaleźć „zalecenia” Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk, co do ich wy-
dźwięku (np. w przypadku Ziemi 
obiecanej wolno było „podkre-
ślać słuszność wymowy ideowej 
przy jednoznacznej powściągli-
wości w chwaleniu osoby An-
drzeja Wajdy”), broszury, szki-

mappingi. Dzięki temu ta wysta-
wa jest taka poruszająca i żywa. 
Widzimy postaci, które przecho-
dzą przez nas. To wszystko spra-
wia wrażenie, jakby się weszło 
do środka filmu” – na pytanie 
o ocenę wystawy z punktu wi-
dzenia scenografa odpowiada 
Krystyna Zachwatowicz-Wajda. 
Od początku wspierała organi-
zatorów, podrzucając bezcenne 
wskazówki. 

ce scenografii (m.in. autorstwa 
brata reżysera – Leszka Wajdy), 
plakaty i kostiumy, fragmenty 
scenografii (w tym figurę Jezusa 
z Popiołu i diamentu), nagrody 
(w tym Oscara, weneckiego Lwa, 
berlińskiego Niedźwiedzia, na-
grodę BAFTA lub słynną cegłę 
od dziennikarzy za Człowieka 
z marmuru), czy zdjęcia z planu 
(m.in. autorstwa Renaty Pajchel). 
Zasłuchać się można w opowie-
ściach współpracowników – np. 
Agnieszki Holland wspominają-
cej realizację Korczaka. W zdu-
mienie wprawić może stos teczek 
z niezrealizowanymi projektami. 
To nadal promil wystawy, która 
stała się jednym z największych, 
nie tylko merytorycznych, ale 
i logistycznych, projektów prze-

Pierwsze rozmowy o wysta-
wie odbyły się jeszcze za życia 
reżysera. Od tamtej pory projekt 
ewoluował, stając się mikroko-
smosem nie tylko jego sztuki, ale 
i życia, całej jego drogi i wybo-
rów, a zarazem portretem jego 
czasów, historii Polski i polskiej 
kinematografii, także polskiego 
teatru. „Pokazujemy nie tylko ge-
niusz twórczy Andrzeja Wajdy, 
ale i bogactwo różnego rodza-

prowadzonych w Muzeum Na-
rodowym. 

„Największym wyzwaniem 
było takie opracowanie mate-
riałów, żeby były one pokazane 
w sposób niebanalny, nieoczywi-
sty, ale zarazem nieefekciarski” – 
komentuje Rafał Syska. – „Zale-
żało nam na tym, żeby poprzez 
różnego rodzaju przetworzenia 
materiału filmowego wydobyć 
to, co jest esencją danej sceny, 
czy danego zjawiska filmowego, 
stąd też czasami oddziałujemy 
na emocje i zmysły zwiedzające-
go, ale w wielu tych momentach 
ukrywa się głęboka myśl intelek-
tualna, która pozwala pokazać, 
jak np. Wajda operuje metaforą”. 
Wystawa angażuje, uczy, ale i za-
skakuje. „Myślę, że to, co mnie 

ju zjawisk go okalających, cały 
przemysł kinematograficzny, któ-
ry trzeba było zaprząc do pracy, 
inspiracje i relacje, wkład współ-
pracowników i sposób, w jaki 
tym wszystkim reżyser dyrygo-
wał” – mówi Rafał Syska. 

Spacer po wystawie to wła-
ściwie niekończąca się podróż, 
w trakcie której można stop-
niowo odkrywać kolejne prze-
strzenie, zgłębiać wątki biogra-

zaskoczyło i chciałbym, żeby za-
skoczyło zwiedzających – mówi 
kurator – to nieprawdopodobna 
żywotność, dynamizm i… sek-
sapil Andrzeja Wajdy. Można 
go zobaczyć zdjętego z tej spi-
żowej formy, poznać młodego, 
w skórzanej kurtce, z bokobroda-
mi, długimi włosami, jako play-
boya swoich czasów – w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu – 
osobę fantastycznie się w te czasy 
wkomponowującą i zarządzającą 
nimi”. Po prezentacji w Krako-
wie wystawa pojedzie w świat. 
Co potem? „Najwspanialej by-
łoby, gdyby powstało muzeum 
Andrzeja Wajdy. Dzisiejsza wy-
stawa jest monumentalna, ale to 
jednak zajawka tego, co może być 
w przyszłości. Chcemy, żeby po-
jechała za granicę i była nie tyl-
ko wizytówką wielkiego artysty, 
polskich tematów, ale i naszych 
możliwości ekspozycyjnych” – 
zaznacza Rafał Syska. 

Często wystawa jest zestawiana 
z obejrzaną przez ponad 40 tys. 
widzów ekspozycją poświęconą 
Stanleyowi Kubrickowi, dla której 
w 2014 roku Muzeum Narodo-
we było jednym z przystanków. 
Tam wyzwaniem była adaptacja 
pewnego projektu. Tu… „»Waj-
da« to wystawa większa, gęstsza 
i poruszająca więcej tematów. To 
inny życiorys, wpleciony w histo-
rię Polski” – przypomina Tomasz 
Wójcik. „To jest również wysta-
wa o Polsce i Polakach, naszej 
historii i dziedzictwie, przeszło-
ści i przyszłości” – dodaje. Nie 
przez przypadek pośród cytatów 
znalazły się te słowa Andrzeja 
Wajdy, z pamiętnej nocy, gdy od-
bierał Oscara z rąk Jane Fondy:  
„Ladies and Gentlemen. Będę 
mówił po polsku, bo chcę po-
wiedzieć to, co myślę, a myślę 
zawsze po polsku…”.

Dagmara 
Romanowska

JEDNA WIZYTA
TO ZA MAŁO
Na wystawie „Wajda” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, pierwszej na 
świecie monograficznej ekspozycji poświęconej 
Mistrzowi, jest wiele skarbów. Niektóre budzą 
uśmiech, inne głęboko poruszają.

Krystyna  
Zachwatowicz-Wajda
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WYDARZENIA

FILM THE BOOK
Już zeszłoroczna, pierw-

sza odsłona Film the 
Book, organizowanego 
przez  Mazovia Warsaw 

Film Commission, wykreowała 
modę na adaptacje filmowe i se-
rialowe. Tym razem, 10 kwiet-
nia, w Mazowieckim Instytucie 
Kultury po raz drugi dyskuto-
wano podczas paneli, prezen-
tacji i pitchingów o książkach, 
które mogą być materiałem na 
ekranowy hit.

Współczesna polska lite-
ratura nadaje dziś ton rodzi-
mej kinematografii. Obecnie 
w Canal+ powstają m.in. ada-
ptacje Króla Szczepana Twar-
docha (reż. Jan P. Matuszyński) 
i Żmijowiska Wojciecha Chmie-
larza (reż. Łukasz Palkowski). 
Na antenie TVN emitowany jest 
serial Chyłka-Zaginięcie (reż. 
Łukasz Palkowski) na podsta-
wie prozy Remigiusza Mroza, 
a pod koniec 2018 roku wiel-
kim sukcesem okazał się serial 
HBO zrealizowany na kanwie 
książki Jakuba Żulczyka Ślepnąc 
od świateł (reż. Krzysztof Sko-
nieczny).

Na rosnące zainteresowanie 
polską literaturą jako pierwo-
wzorem filmowych opowieści 
zwrócili uwagę uczestnicy pa-
nelu dyskusyjnego: „Wydawcy 
vs. producenci – trudna sztuka 
adaptacji”. Przedstawiciele bran-
ży literackiej: Hanna Grudziń-
ska (Wydawnictwo Marginesy), 
Monika Regulska (Agencja Li-
teracka Syndykat Autorów), Mi-
chał Nalewski (Wydawnictwo 
Prószyński) i Adrian Tomczyk 
(Wydawnictwo Czwarta Stro-
na) opowiadali o diametralnej 
zmianie, jaka nastąpiła w ich 
środowisku w ostatnim czasie. 
Nie tylko zgłaszają się do nich 
kolejni producenci, ale przede 
wszystkim stali się oni partnera-
mi biznesowymi. Przeniesienie 
książki na ekran daje jej drugie 

„życie” w księgarni – na okład-
ce pojawia się kadr z filmu, co 
powiększa grono czytelników. 
Wydawcy zabiegają o sprzeda-
nie praw, bo to w wielu przy-
padkach daje pracę autorowi 
książki jako scenarzyście lub 
przyczynia się do zwiększenia 
popularności jego nazwiska. 
Reprezentanci pisarzy przypo-
mnieli, aby szczególnie uważać 
podczas zawierania umów i ana-
lizować każdy aspekt prawny.

Swoim doświadczeniem po-
dzielili się również reprezentanci 

ły sprawdzone na rynku lite-
rackim. Trudno zaangażować 
się im w projekt, jak chcieli-
by wydawcy, już na etapie po-
mysłu na książkę. Prawa do 
adaptacji kupują najczęściej 
do bestsellerów. Później po-
jawia się kwestia przekona-
nia widza do obejrzenia filmu 
w kinie. Zdarza się, że dystry-
butorzy w obawie przed małą 
frekwencją ukrywają informa-
cję o literackim pierwowzorze. 
Z kolei producenci kalkulują, 
czy warto zrobić następny film 
w oparciu o pozycję książko-
wą. Obaw nie mają scenarzyści 
seriali. Powstaje coraz więcej 
produkcji telewizyjnych lub 
przeznaczonych na platformy 
VOD, opartych na materiale 
literackim.

Druga edycja Film the  Book 
była szansą zaznajomienia się 
z wyselekcjonowaną ofertą 
wydawniczą (15 tytułów m.in. 
„Ósme ciało” Moniki Powa-
lisz, „Frajda” Marty Dzido czy 
„Zdrój” Barbary Kalickiej). Wy-
darzenie zainspirowało wielu 
scenarzystów, reżyserów i pro-
ducentów do sięgnięcia na pół-
kę z książkami. Pokazało, jak 
istotna jest rozmowa i spotka-
nie one-to-one, które zdecy-
dowanie ułatwia i przyspiesza 
decyzję o współpracy. Od niej 
zależy, ile z omówionych dzieł 
literackich zobaczymy wkrótce 
na ekranie.

Marcin Radomski

DOKUMENT W KULTURZE
Od lat 80. do Islandii 

wyjechał co trze-
ci mieszkaniec ma-
zurskiej wsi Stare 

Juchy. Paweł Ziemilski dowie-
dział się o tym trendzie jeszcze 
w Szkole Filmowej w Łodzi, kie-
dy kręcił koło Ełku dokument 
Rogalik. In Touch opowiada 
o zbiorowej emigracji i szcze-
gólnej więzi, jaka zrodziła się 
pomiędzy tęskniącymi za sobą 
rodzinami. „Poprosiłem kilka 
osób, żebym mógł posłuchać ich 
rozmów skype’owych z najbliż-
szymi z Islandii. Miałem uczu-
cie podobne do tego, które sam 
mam podczas rozmów na Sky-
pie, że jest fajnie, że widzę tę oso-
bę, że mogę przekazać informa-
cje z dnia codziennego, ale po 
zakończeniu rozmowy niewiele 
czuję” – przyznaje reżyser filmu. 
Ziemilski pojechał na Islandię 
i nakręcił dokument o codzien-
ności Polaków. „Pierwsza fala 
emigrantów to były głównie ko-
biety pracujące w przetwórstwie 
rybnym i mężczyźni pływający 
na kutrach łowiących ryby, ale 
z czasem społeczność zaczęła 
się rozrastać” – dodaje twórca. 
W Polsce zostało głównie starsze 
pokolenie oczekujące powrotu 
dzieci i wnuków. Operator Filip 
Drożdż, nawiązując do japoń-
skich albumów ze zdjęciami, po-
łączył rodziny, wizualnie wyko-
rzystując pomysłowe techniki 
projekcji i montażu. Połowa ro-
dziny znajduje się w pomiesz-
czeniu na Mazurach, a druga, 
nagrana na Islandii, pokazywa-
na jest na projekcji na drzwiach 
szopy, blaszanego garażu lub na 
ścianie. Wyświetlane obrazy wi-
deo i nagrania rozmów na Sky-
pie sprawiają wrażenie, jakby ca-
ła rodzina była razem.

In Touch to obraz o bliskości, 
miłości i tęsknocie. Opowiada 
o historii tu i teraz, emigracji, 
która zaczęła się ponad 30 lat 

temu i trwa do dziś. Tematem 
filmu jest komunikacja i przeni-
kanie się dwóch rzeczywistości. 
„Wierzę, że dokument to spotka-
nie z drugim człowiekiem. Aby 
film był dobry, nie tylko ja mu-
szę chcieć go dobrze zrobić, ale 
też bohater musi czuć potrzebę 
wzięcia w nim udziału” – mówi 
Ziemilski. Reżyser zbliża się do 
bohaterów, ukazując ich intym-
ność. „My Polacy nie mówimy 
sobie, że się kochamy i tęsknimy. 
Emocje wyrażamy gestami lub 
przebywaniem z drugim czło-
wiekiem. Nie widzę w tym nic 
złego, ale problem pojawia się, 
gdy nie mamy kontaktu fizyczne-

go. Wtedy brakuje nam deklara-
cji” – dodaje. Reżyser chciał uzy-
skać wyznania osób, które nigdy 
nie padały przez kontakt telefo-
niczny lub bezpośredni. Miłość 
werbalizowała się w momencie 
długiej rozłąki. 

Paweł Ziemilski jest absolwen-
tem PWSFTviT w Łodzi oraz 
Szkoły Wajdy w Warszawie. Był 
nominowany do nagród IDFA za 
dokumentalny film Rogalik, na-
gradzany m.in. na: Zagreb Dox, 
festiwalach w Oberhausen, Pe-
kinie, Bukareszcie i Krakowie. 
Oprócz reżyserii zajmuje się ani-
macją społeczną. Za produkcję je-
go najnowszego obrazu In Touch 

odpowiada firma NUR reprezen-
towana przez Łukasza Długołęc-
kiego i Haukura M. Hrafnssona. 
Dokument otrzymał Specjalną 
Nagrodę Jury konkursu średnio-
metrażowego podczas 31. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych w Am-
sterdamie w 2018 roku oraz Hu-
man Values Award of the Hellenic 
Parliament, przyznaną przez Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmowy 
TIFF w Salonikach w 2019. Polska 
premiera dokumentu odbędzie 
się podczas 16. Millennium  Docs 
Against Gravity w Warszawie. 

Marcin Radomski

W warszawskim kinie Kultura Sekcja Filmu 
Dokumentalnego SFP zaprezentowała 
przedpremierowo dokument In Touch 
w reżyserii Pawła Ziemilskiego. 

POLSKA WIEŚ 
NA EMIGRACJI

środowiska producentów: Le-
szek Bodzak (Aurum Film), 
Anna Limbach-Uryn (Canal+), 
Zbigniew Domagalski (Studio 
Filmowe Kalejdoskop) i Oria-
na Kujawska (TVN). Zwrócili 
uwagę na liczne, często proble-
matyczne aspekty współpracy 
z wydawcami. Koszty wypro-
dukowania serialu lub filmu 
są nieporównywalne z nakła-
dem finansowym związanym 
z wydaniem książki. Ryzyko 
inwestycji jest ogromne, dla-
tego filmowcy wybierają tytu-

Film the Book to wydarzenie, 
które zakłada możliwie 
szerokie oraz kreatywne 
spotkanie przedstawicieli 
branży wydawniczej 
i filmowej. W tym roku 
odbyła się jego druga edycja.

LITERACKO 
I FILMOWO
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Ślepnąc od świateł,  
reż. Krzysztof Skonieczny

Montażystka Dorota Wardęszkiewicz,  
reżyser Paweł Ziemilski i Adrian 
Jaszczurowski – jeden z bohaterów filmu 
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Srebrnego Smoka otrzymała w 1977 
roku za – nominowaną później do 
Oscara – Ulicę (1976), a Złotego – 
w roku następnym – za Metamorfozę 

pana Samsy (1977), animowaną ekraniza-
cję opowiadania Franza Kafki „Przemiana”. 
Smok Smoków za wyjątkowy wkład w roz-
wój światowej kinematografii trafi do Leaf – 
decyzją Rady Programowej Krakowskiej 
Fundacji Filmowej – podczas tegorocznej 

edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 
czyli czterdzieści lat po tamtych sukcesach. 

W ten sposób amerykańska artystka dołą-
czy do niezwykle efektownego krakow-
skiego panteonu mistrzów krótkich form 
filmowych, skupiającego wybitnych anima-
torów (Jan Lenica, Jan Švankmajer, bracia 
Stephen i Timothy Quay, Jurij Norsztein, 
Raoul Servais, Jerzy Kucia, Piotr Kamler, 
Paul Driessen, Priit Pärn, Daniel Szcze-

chura, Witold Giersz) oraz dokumentali-
stów (Bohdan Kosiński, Raymond Depar-
don, Albert Maysles, Kazimierz Karabasz, 
Allan King, Jonas Mekas, Helena Třeštíková, 
Bogdan Dziworski, Marcel Łoziński, Sier-
giej Łoźnica). Jest wśród nich także Werner 
Herzog, znakomicie godzący kino doku-
mentalne z fabularnym. 

Caroline Leaf urodziła się 12 sierpnia 
1946 roku w Seattle. Animacją zaintereso-
wała się podczas studiów w Radcliffe Col-
lege, stowarzyszonego z Harvard University 
w Cambridge, Massachusetts. Początkowo 
myślała o architekturze, ale dość przypad-
kowo – jak przyznaje – zapisała się na fakul-
tatywne zajęcia z animacji, które prowa-
dził Derek Lamb, artysta wszechstronny 
i niekonwencjonalny (późniejszy produ-
cent oscarowego Special Delivery Eunice 
Macaluay i Johna Weldona). 

No i się zaczęło, architektura poszła 
w odstawkę, a animacją Leaf została 
wręcz opętana. Po pierwsze – jak wspo-
mina artystka po latach – „filmowanie prze-
chodziło wtedy (w latach 60. – przyp. J.A.) 
swoisty proces demokratyzacji, podobny do 
tego, który miał miejsce kilka dekad później 
dzięki technologii cyfrowej, gdyż popularne 
i tanie kamery 8mm czy 16mm sprawiły, 
że produkcja filmów była dostępna prawie 
dla każdego”, po drugie – dzięki zajęciom 

Caroline Leaf, kanadyjsko-amerykańska 
mistrzyni animacji, od wielu lat mieszkająca, 
tworząca i ucząca w Londynie, ma na swym 
koncie już dwa krakowskie festiwalowe trofea 
– Złotego i Srebrnego Smoka. Teraz otrzyma 
najbardziej prestiżowe – Smoka Smoków.

METAMORFOZY 
PANI LEAF 

SMOK SMOKÓW

z Lambem zrozumiała, że w animacji nie 
ma rzeczy niemożliwych, jeśli tylko starcza 
talentu, wyobraźni i pracowitości, jak rów-
nież że animować (ożywiać statyczne przed-
mioty) można nie tylko postaci naryso-
wane czy kukiełki, ale dosłownie wszystko, 
choćby piasek z plaży. 

I tak powstał jej pierwszy film Sand or 
Peter and the Wolf (1969), pełna suspensu 
luźna adaptacja znanej bajki o tytułowym 
chłopczyku i wilku, zrealizowanej w tech-
nice Under-the-Camera, którą Leaf z powo-
dzeniem rozwinęła w kolejnych filmach, 
gdyż debiutancka animacja przyniosła jej 
nie tylko uznanie, ale i kilka prestiżowych 
nagród, z chicagowskim Srebrnym Hugo 
na czele, a także harvardzkie stypendium. 

Kolejny film, zatytułowany Orfeo 
(1970), namalowała na szkle pod kamerą, 
a następnie – dzięki National Film Board – 
zamieszkała na… Arktyce, gdzie stu-
diowała życie Eskimosów, co przynio-
sło fantastyczną – opartą na miejscowej 
legendzie – animowaną opowieść Sowa, 
która poślubiła gęś: Legenda eskimoska 
(1974), na którą spadła istna lawina festi-
walowych laurów, m.in. w Annecy, Lon-
dynie, Hollywood, Linzu, Melbourne. 
Jeszcze bardziej obsypana nagrodami stała 
się Ulica (1976) „zrodzona z mieszanki 
farby i gliceryny kładzionej na szkło” – jak 
sama reżyserka lapidarnie określa proces 
twórczy – przepiękna adaptacja opowia-
dania Mordechaja Richlera o dorastaniu 
w montrealskiej społeczności żydowskiej. 
Ta wzruszająca opowieść ma na swym 
koncie kilkanaście prestiżowych nagród, 
z nominacją oscarową na czele (9. miej-
sce na liście animacji wszech czasów zor-
ganizowanym z okazji 50-lecia ASIFA). 

Nie mniej uhonorowane stały się 
następne realizacje Caroline Leaf: za ani-
mowaną piaskiem Metamorfozę pana Samsy 
(1977), kafkowską opowieść o przemianie 
tytułowego bohatera w obleśnego żuka, 
będącą przejmującym studium samotno-
ści i wyobcowania, dostała Złotego Smoka 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie (1978), za 
malarski, autobiograficzny Wywiad (1979) – 
Złoty Bumerang na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Melbourne (1980), 
a jasno-ciemne, trawione bezpośrednio na 
taśmie 70mm Dwie siostry (1990) przynio-
sły jej laury w Annecy, Los Angeles, Otta-
wie i na jeszcze kilku innych uznanych 
festiwalach (29. miejsce na liście animacji 
wszech czasów zorganizowanej z okazji 
50-lecia ASIFA). 

Leaf ma w swym dorobku także wiele tzw. 
animacji użytkowych, głównie reklamo-
wych, a pośród nich szczególnie wyróżnia 
się Absolut Leaf (1998) – zrealizowana na 
zlecenie Absolut Vodka. W latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku kręciła głównie dokumenty, 
by z początkiem nowego wieku powrócić 
do animacji filmami: Odysseus & Olive Tree 
(2001) oraz Niewolnictwo (2004), które 
weszło w skład tryptyku Suita wolności, 
prezentowanego zwiedzającym Narodowe 
Centrum Wolności w Cincinnati. Większość 
swych prac słynna animatorka zrealizowała 
w National Film Board of Canada, od kil-
kunastu laty mieszka i pracuje w Londynie, 
udzielając się głównie jako pedagog w miej-
scowej National Film and Television School. 

Historia jakby zatoczyła koło. Przed laty 
to ona połknęła animowanego bakcyla 
w Radcliffe College, dzięki wspaniałemu, 
poszukującemu nowych środków wyra-
zowych artyście, jakim okazał się Derek 
Lamb, teraz sama – jako mistrzyni tej nie-
zwykle trudnej, ale jakże atrakcyjnej dzie-

dziny kinematograficznej – naucza dość nie-
konwencjonalnych technik animacyjnych, 
które sama wypracowała przez lata żmud-
nej pracy, a które już teraz stały się wręcz 
klasyczne (animowanie piasku, malowanie 
na szkle czy trawienie celuloidowej taśmy). 
Jest artystką ciągle szukającą nowych środ-
ków wyrazowych, ale najważniejsza dla niej 
jest – nade wszystko – przejrzysta i pre-
cyzyjna narracja. „W pierwszej kolejności 
jestem gawędziarzem” – wyznaje. 

„Dlaczego nagroda za wkład w rozwój 
światowego filmu animowanego dla Caroline 
Leaf? Po pierwsze, za wyobraźnię i inwencję 
plastyczną, uruchamiane dla opowiedzenia 
w nowy sposób klasycznych fabuł i drama-
tów ludzkości. Po drugie, za wynalazczość 
w zakresie tworzywa, w szczególności za 
prekursorską animację z piasku i malowania 
na szkle. Po trzecie, za otwartość na wiele 
różnorodnych kultur” – uzasadnia wybór 
tegorocznej laureatki prof. Tadeusz Lubel-
ski, przewodniczący Rady Programowej 
Krakowskiej Fundacji Filmowej.

Caroline Leaf 
wypracowała 
techniki, które są 
już klasyczne, jak 
np. animowanie 
piasku

„Jestem zaszczycona i wzruszona otrzy-
maniem tej nominacji od Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego. Od wielu lat czuję 
głęboką więź z festiwalem, w którym mia-
łam okazję wielokrotnie uczestniczyć. To 
także wielkie wyróżnienie znaleźć się w tak 
znamienitym gronie dotychczasowych 
laureatów nagrody Smoka Smoków” – 
podkreśla, nie kryjąc emocji, tegoroczna 
laureatka.

Jerzy Armata 

Dwie siostry, reż. Caroline Leaf
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Które filmy mogą widzów najbardziej 
zaskoczyć?
Wraca do Krakowa Ramón Gieling – 
kilka lat temu pokazaliśmy jego Pasję 
według świętego Mateusza. Zarówno 
wtedy, jak i dziś – w Operze ulicznej – 
pracuje on z bezdomnymi. Tym razem 
przygotowuje z nimi spektakl muzyczny 
inspirowany Zapomnianymi Luisa Buñu-
ela. Życie splata się tu ze sztuką, wspólne 
przygotowania inicjują proces autote-
rapii. Do takiego zderzenia pozornie 
nieprzystających porządków dochodzi 
również w Czwartym królestwie Àlexa 

Sercem Krakowskiego Festi-
walu Filmowego jest dokument. 
Zastanawiam się, czy i jak zmie-

nia się przez lata? Jaki jest dziś?
Ciągle ewoluuje. Na 50-lecie festiwalu 
zorganizowaliśmy nawet na ten temat 
debatę: czy to jeszcze dokument, czy już 
fabuła? Granice między gatunkami zacie-
rają się coraz bardziej. Wówczas doszli-
śmy do wniosku, że ważniejsza od gatun-
kowej czystości jest uczciwość – pytanie, 
czy film pokazuje jakąś prawdę, którą 
dostrzegł reżyser? Nieważne, czy cho-
dził za bohaterem przez 20 lat jak Helena 
Třeštíková, czy sięgnął po kreację jak 
Paweł Łoziński w Nawet nie wiesz, jak 
bardzo Cię kocham. Dziś autorzy mają 
coraz mniej czasu i szukają nowych dróg. 
A sami widzowie też oczekują przede 
wszystkim prawdy. Środki ich mniej inte-
resują. Zresztą zacieranie granic dotyczy 
nie tylko dokumentu. Takie filmy znalazły 
się i w tegorocznym programie, wymyka-
jące się prostym podziałom i kategoryza-
cjom. Marcin Sauter sięga po narzędzia 
dokumentalne w fabule Tak jest dobrze. 
Ciekawa selekcyjna dyskusja dotyczyła 
Historii krótkiego trwania Michała Cie-
chomskiego. Fabuła? Dokument? Nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi.

A jakie tematy interesują filmowców, 
przede wszystkim polskich? A może 
o czymś nie mówią?
Brakuje filmów, na które wszyscy – 
myślę – najbardziej czekamy: o tym, co 
dziś dzieje się w Polsce. Poza nielicz-
nymi wyjątkami twórcy unikają tego 
tematu. Wyłowiłem właściwie jeden tego 
typu krótki dokument – Mój kraj taki 
piękny Grzegorza Paprzyckiego. Opo-
wieść o tym naszym rozdarciu, w którym 
każda ze stron coraz bardziej się rady-
kalizuje. Coraz mniejsza jest przestrzeń 
wspólna, a ortodoksje powodują, że nie 
można być po środku. 

A najczęściej powraca…?
Niezmiennie od lat: wojna i Holocaust. 
Światową premierę będzie miał u nas 
dokument O zwierzętach i ludziach Łuka-
sza Czajki, fascynująca opowieść o mał-
żeństwie Żabińskich, którzy w war-
szawskim zoo dali schronienie 300 
uciekinierom z getta. Do wojny wraca też 
Kamila Józefowicz w Niepamiętniku. Jej 
film jest zbiorem rozmów z ludźmi, którzy 
jako dzieci byli świadkami prześladowań 
swoich żydowskich sąsiadów i przyjaciół. 

Lory Cercósa i Adána Aliagi. Znowu 
pojawiają się tu życiowi rozbitkowie, 
których doświadczenia skonfrontowane 
zostają ze scenami teatralnymi. Pełen 
odkryć, mam nadzieję, będzie Konkurs 
DocFilm Music.

Od początku istnienia tej sekcji nie 
były to oczywiste filmy – wykraczały 
daleko poza np. tzw. dokumenty kon-
certowe czy proste biografie.
Nieoczywiści bohaterowie lub postaci 
znane, ale przedstawione z innej per-
spektywy. Kontynuujemy tę tradycję. 

problemów jest szersze. Nietypowe pro-
pozycje pochodzą np. z Izraela, kraju-ko-
palni tematów dokumentalnych – oby-
czajowych, religijnych, kulturowych. Na 
przykład w Adwokatce Rachel Leah Jones 
i Philippe’a Bellaiche’a mowa jest o izra-
elskiej prawniczce, która broni palestyń-
skich bojowników, dostrzegając w nich 
ludzi, a nie wrogów. Przy łóżku kolabo-
ranta Davida Ofeka i Tala Michaela to 
z kolei opowieść o rodzinie Palestyń-
czyka, który przez lata sprzedawał ziemię 
Izraelczykom i pomagał ich służbom. 
Teraz z piętnem tej współpracy żyje jego 
rodzina. Natomiast w Family in Tran-
sition Ofir Trainin przygląda się rodzi-
nie, w której ojciec dorosłych już dzieci 
zmienia płeć. W sposób nieoczywisty 
powraca też na festiwalu problematyka 
uchodźcza, m.in. w Granicy Nikolausa 
Geyrhaltera. Sporo jest też w tym roku 
filmów związanych z górami. Otwieramy 
Wiatrem. Thrillerem dokumentalnym 
Michała Bielawskiego, któremu udaje 
się dotknąć góralskiej duszy. Śledziliśmy 
ten projekt od początku, gdy był pre-
zentowany w ramach Doc Lab Poland 
i naszych wspólnych pitchingów. Marcin 
Polar zabiera widzów do jaskini Harda, 
Dariusz Załuski przybliża kulisy pol-
skiej zimowej ekspedycji na K2 z 2018 
roku – w Ostatniej górze. Niezwykłych 
bohaterów – związanych z górami i nar-
tami – znalazła Aleksandra Maciejczyk 
w Połączonych. 

Rudy Love nie doczekał się nawet swo-
jego osobnego hasła w Wikipedii, cho-
ciaż występował z największymi i śpie-
wał „Freedom”, zanim George Michael 
zrobił z tego utworu światowy hit – tę 
historię widzowie zobaczą w filmie 
Johna Alexandra To jest Love. Z kolei 
dzięki dokumentowi Steven Tyler. Nowy 
rozdział Caseya Tebo widzowie poznają 
lidera Aerosmith jako gwiazdę… coun-
try. W Szukając Karen Dalton Emma-
nuelle Antille przedstawi zapomnianą 
dziś bluesowo-folkową wokalistkę, 
której głos i talent w niczym nie ustę-
powały skali Janis Joplin. Polecam też 
uwadze Elegie z wrzosowisk Marianne 
Kõrver, dokument, w którym muzyka 
wpisana jest w strukturę filmu, jego 
wygląd i rytm. Reggae, jazz, pop, rock, 
klasyka… – DocFIlmMusic będzie 
mozaiką twórców, gatunków i form. 

Nowością jest sekcja Panorama Pol-
skiego Dokumentu – myślę, że jej cel 
może intrygować. 
Postanowiliśmy jednoznacznie zdefinio-
wać dotychczasową polską Panoramę, 
która przez wielu twórców traktowana 
była – niesłusznie – jako „salon odrzuco-
nych”. Tę sekcję traktujemy bardzo eks-
kluzywnie i budujemy ją nie tylko jako 
uzupełnienie Konkursu Polskiego, ale 
i wskazówkę dla naszych gości zagranicz-
nych. Znajdą się więc tu filmy, które np. 
z przyczyn regulaminowych nie weszły do 
Konkursu, ale w które wierzymy i sądzimy, 
że mogą zwrócić uwagę poza Polską. Sam, 
jeżdżąc na zagraniczne festiwale, szu-
kam na nich przede wszystkim miejsco-
wych produkcji. Poza Panoramą Polskiego 
Dokumentu nasze rodzime produkcje 
będą obecne m.in. na pokazach związa-
nych z jubileuszami WFDiF i WFO czy 
5. rocznicą śmierci Macieja Szumowskiego.

Zmiany czekają również Forum 
Dokumentu i Animacji Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich?
Forum odbędzie się w nowej formule, 
nad którą pracują Sekcja Dokumentu 
SFP, Gildia Polskich Reżyserów Doku-
mentalnych oraz KIPA. W planach są 
panele i debaty tematyczne, które mają 
pozwolić lepiej poznać wzajemne ocze-
kiwania twórców i dystrybutorów, takich 
jak np. telewizje. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Obraz pozwala ocalić od zapomnienia 
tych, którzy zginęli. Wokół wojny i Holo-
caustu porusza się również Dziś, jutro… 
wczoraj Diany i Krzysztofa Kadłubow-
skich o dziedziczeniu traumy Holocaustu 
przez kolejne pokolenia. Historyczny trop 
żydowski podejmuje też Kama Veymont 
w Szukając Tereski… 

A czy dokumentaliści mówią 
o współczesnym antysemityzmie?
Raczej tylko nieśmiało o ten temat zaha-
czają. Pojawia się on gdzieś na margi-
nesie Złotej Tomasza Knittla. Reżyser, 
poprzez swoich bohaterów, zastanawia 
się nad istotą przynależności, nad tym, 
jakim krajem jesteśmy – tolerancyjnym? 
A może właśnie ksenofobicznym? Co to 
w ogóle znaczy być Polakiem? 

Inne toposy? 
Bardzo często kamera kierowana jest na 
rodzinę, szczególnie w Polsce, gdyż na 
świecie to spectrum podejmowanych 

KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

59. KFF: 
POSZUKIWANIE 
PRAWDY
Rozmowa z Krzysztofem 
Gieratem, dyrektorem Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego

Krzysztof Gierat
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rych duło tak, że drzewa padały wszę-
dzie dookoła nas. To nie są „normalne” 
warunki pracy. Tym, co najbardziej mnie 
w tym projekcie zafascynowało, było jed-
nak wyzwanie artystyczne. Razem z Mać-
kiem wiedzieliśmy, że będzie to zupełnie 
inny film niż te, które robiłem wcześniej. 
Chciałem przekazać widzom doświad-
czenie okresów spokoju i burzy, surowego 
życia, ale bez góralskiej „cepelii”, wrażenie 
kontaktu z jakimś wyższym porządkiem, 
który pojawia się w chwilach strachu, mil-
czenia. Jestem ogromnie wdzięczny moim 
bohaterom za to, że tak się otworzyli, 
zaufali i pozwolili być ze sobą w momen-
tach słabości i zmagania. Dali Wiatrowi 
kilka niezwykłych, magicznych chwil. 
Dzięki nim czułem, że warto było tak 
długo i ciężko pracować. 

Decydując się na film o halnym, 
musiałeś poznać Podhale?
Nie pochodzę stamtąd. Musiałem się 
go nauczyć, zacząć je czuć i rozumieć. 
Wcześniej miałem tylko mgliste wspo-
mnienia z dzieciństwa – gdy jeździłem 
z rodzicami do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Mieszkaliśmy wówczas w domu meteo-
rologa – miał piękny, zawsze idealnie 
naostrzony ołówek, za pomocą którego 
spisywał swoje raporty. Pozostało też 
we mnie wspomnienie jakiejś aury, że 
jest coś takiego, o czym ludzie mówią 
z lękiem, wiatr, który personifikują, trak-
tują jak tajemniczą osobowość, która 
zjawia się niezapowiedzianie. Halny stał 
się częścią Podhala, a także częścią cha-
rakteru jego mieszkańców. Przecież defi-
niują siebie przez wytrzymałość i odpor-
ność na jego działanie. 

Jak znalazłeś swoich bohate-
rów: góralkę-poetkę, ratowniczkę 

Twój film otworzy 59. Krakowski 
Festiwal Filmowy – podejrzewam, że 
to ogromna radość.
Już samo zakwalifikowanie na Krakow-
ski Festiwal Filmowy to olbrzymia satys-
fakcja. Fakt, że film otworzy festiwal 
to znak jakości. Niemal w tym samym 
czasie otrzymaliśmy zaproszenie na 
Visions du Réel w Nyon, więc radość 
była podwójna. Po tylu latach pracy to 
niezmiernie budujące. Poza tym Kraków 
to miejsce, do którego dociera działa-
nie halnego, chociaż, z tego, co wiem, 
w o wiele bardziej pozytywny sposób.

Czekamy na niego z utęsknieniem – 
przewiewa smog! Jak zaczęła się 
twoja przygoda z Wiatrem? Pomysł 
na dokument o bohaterze, którego de 
facto nie widać, chociaż skutki jego 
działalności są bardzo odczuwalne, 
wydaje się szalony. 
I dlatego się za niego zabrałem. Pomysł 
wyszedł od producenta Maćka Kubic-
kiego. Obaj dostrzegliśmy w nim 
olbrzymi potencjał, chociaż nie do końca 
zdawaliśmy sobie sprawę, na co się pory-
wamy. Rozmawialiśmy po raz pierwszy 
w 2013 roku, w 2014 zacząłem doku-
mentację, a w 2015 odbyły się pierwsze 
zdjęcia. Dzisiejsza forma kształtowała się 
stopniowo. Przez chwilę zastanawiałem 
się nad pracą z archiwaliami, ale wyda-
wało się to zbyt dalekie od emocji, które 
wyzwala wiatr. Stało się jasne, że bazą 
dla opowiadania powinno być spotka-
nie z ludźmi, których życie splecione jest 
z halnym. Bez wywiadów, bez archiwa-
liów, po prostu blisko człowieka.

Było to chyba nie tylko wyzwanie 
artystyczne, ale i fizyczne? 
Wielką inspiracją był dla mnie od lat 

medyczną, ojca rodziny? Każdy 
z nich właściwie mógłby stać się 
tematem odrębnego dokumentu. 
Szukałem osób niebanalnych, ciekawych 
samych w sobie, za których pośrednic-
twem udowodnię, że to, co o halnym się 
mówi, dzieje się naprawdę, nie jest tylko 
fantazją producenta i reżysera. Szuka-
łem wśród lotniarzy, przewodników gór-
skich, pracowników Parku Tatrzańskiego, 
lekarzy, strażaków, meteorologów... Cho-
dziło o to, żeby przyszli bohaterowie filmu 
mogli wnieść do niego swoją osobistą 
historię, możliwą do połączenia z halnym. 
W tych poszukiwaniach bardzo pomógł 
mi autor zdjęć, Bartek Solik, który długo 
pracował jako fotoreporter „Tygodnika 
Podhalańskiego”. Wskazał swoje spraw-
dzone tropy, np. wieś Dzianisz – poło-
żone za Gubałówką zaplecze zakopiań-
skiej turystyki. Tam życie w niczym nie 
przypomina tego, które znają turyści. 

Widzowie na pewno zwrócą uwagę 
na zdjęcia i dźwięk. Bartek Solik to 
nie jest znane w branży nazwisko. 
To pełnometrażowy debiut Bartka, cho-
ciaż nie jego pierwszy film o halnym 
i Tatrach. Od dawna realizował reportaże 
dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest 
bardzo utalentowanym twórcą, instynk-
townie znajduje najlepsze kadry dla sytu-
acji i stanów bohaterów. Świetnie zna też 
góry i górali, było to więc dla niego rów-
nież bardzo osobiste doświadczenie. Dużo 
dyskutowaliśmy o tym, jak film powi-
nien wyglądać: przechodzić od pokazy-
wania przyrody i zbliżać się do ludzi, do 
ich psychologii. Wiatr wiele zawdzięcza 
także montażowi i Hubertowi Puskowi. 
Przez kilka miesięcy szukaliśmy najlepszej 
konstrukcji, aż zrozumieliśmy, że musimy 
zwrócić uwagę również na pejzaż i wpi-

dalej. Zdarzało się, że kładłem się spać 
w dużym napięciu, nie wiedząc, czy nie 
zadzwoni telefon z Zakopanego, że trzeba 
natychmiast pakować się z dźwiękow-
cem i jechać w góry. Bywało ekstremalnie, 
o wiele bardziej niż wcześniej sądziliśmy. 
Mieliśmy zdjęcia nocne, w trakcie któ-

sane weń ślady wcześniejszych wichur. 
Opowieść wydała się o wiele spójniejsza, 
a bohaterowie jeszcze bardziej zrośnięci 
z naturą. Bardzo nasze myślenie o filmie 
dyscyplinowały Hanka Kastelicová i Iza 
Łopuch z HBO. Końcowy efekt to rów-
nież postprodukcja, nad którą pracowali-
śmy w Krakowskim Parku Technologicz-
nym ze znakomitym kolorystą Glenem 
Castinho oraz w studiu dźwiękowym na 
Słowacji – z Martinem Mercem. Wiele dała 
też muzyka, którą skomponował Słowak 
Lukáš Kobela. Wyszedł poza gatunkowość 
i świetnie operuje emocjami.

Nie uległeś pokusie, żeby zdemo-
nizować wiatr, chociaż nie brakuje 
w twoim filmie ujęć mrożących krew 
w żyłach... 
Ktoś na warsztatach w Lizbonie dow-
cipnie nazwał Wiatr „weather porn”. 
Mylił się jednak co do naszych intencji. 
Operowanie samym halnym, ciągłym 
zagrożeniem, epatowanie cierpieniem 
i łzami, może wydawać się kuszące, ale 
szybko się wyczerpie. Życie górali toczy 
się przez większość czasu zwyczajnie, 
bywa komiczne, ma swe mniejsze i więk-
sze dramaty. Bez poznania tego, czym 
na co dzień żyją bohaterowie, nie prze-
żyjemy z nimi straty po tym, co zabiera 
im wiatr. To myślenie stworzyło szcze-
gólną fuzję kina gatunkowego i klasycz-
nego dokumentu. Czerpiemy z formuły 
thrillera, żeby zrekonstruować napięcie 
poprzedzające nadejście halnego i poka-
zać świat w momencie drżenia. Zyskuje 
on jednak wagę dopiero dzięki temu, co 
uchwycone obserwacyjnie. Stąd podtytuł 
filmu: Thriller dokumentalny.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Werner Herzog, który – bynajmniej się 
tu z nim nie porównuję – gotowy jest na 
największe szaleństwa i ryzyko. Przy zdję-
ciach do Wiatru bywały momenty trudne, 
pojawiały się wątpliwości, czy to wszystko 
w ogóle się uda, ale pomysł wydawał się 
tak inny i oryginalny, że trzeba było iść 

KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

WIATR Z WŁASNĄ 
OSOBOWOŚCIĄ
Rozmowa z Michałem Bielawskim,  
reżyserem filmu Wiatr. Thriller 
dokumentalny

Wiatr. Thriller dokumentalny,   reż. Michał BielawskiMichał Bielawski, Bartek Solik, Piotr 
Nykowski i bohaterowie filmu Wiatr. 

Thriller dokumentalny

Bartek Solik i Michał Bielawski 
na planie filmu Wiatr. Thriller 
dokumentalny
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LGBT FILM FESTIVALMŁODZI I FILM

W Koszalinie debiutowali 
m.in. Krzysztof Zanussi, 
A g n i e s z k a  H o l l a n d , 
Xawery Żuławski, Tomasz 

Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławo-
mir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria 
Sadowska, Kuba Czekaj, Jan P. Matuszyń-
ski, Marcin Wrona czy Dariusz Gajewski. 
„Młodzi i Film” to wyjątkowy festiwal na 
polskiej mapie kulturalnej. Podczas pięciu 
dni widzowie mają szansę obejrzeć naj-
ciekawsze fabuły, dokumenty i animacje 
w reżyserii młodych, obiecujących twór-
ców, którzy rozpoczynają swoją zawodową 
drogę. Z kolei dla debiutantów to moż-
liwość dostrzeżenia i docenienia przez 
branżę – starszych kolegów, twórców 
i producentów. Młodzi realizatorzy mogą 
zaprezentować swoje filmy i skonfrontować 
je z szeroką widownią. Dlatego istotnym 
elementem festiwalu są dyskusje po 
filmach, czyli cykl spotkań „Szczerość 
za szczerość”. 

Festiwal jest też szerokim forum ludzi 
kina, krytyków i publiczności, gdzie czymś 
naturalnym jest wymiana 
d o ś w i a d c z e ń  p o m i ę -
dzy dojrzałymi twórcami 
a debiutantami. To także 
miejsce  żywej  dysku-
sji poświęconej kondycji 
rodzimego kina. „Mło-
dzi i  Film” to ważna 
inicjatywa promująca 
i  stymulująca polską 
kinematografię oraz twór-
ców kolejnych pokoleń, 
którzy właśnie wcho-
dzą na filmowy rynek. 
Już wkrótce to oni będą 
nadawać ton polskiemu 
kinu.

Rokrocznie zgłasza-
nych jest około 200 fil-
m ó w  k o n k u r s o w y c h , 
a liczba gości i uczestni-

ków festiwalu każdego roku wzrasta. Na 
laureatów czekają nagrody – wśród nich 
Grand Prix Wielki Jantar dla najlepszego 
filmu w Konkursie Pełnometrażowych 
Debiutów Fabularnych oraz Jantary dla 
najlepszej fabuły, dokumentu i animacji 
w Konkursie Krótkometrażowych Debiu-
tów Filmowych.

„Młodzi i Film” to nie tylko dwa główne 
konkursy, ale również pokazy pozakonkur-
sowe w kilku sekcjach, retrospektywy czy 
pokazy filmów jurorów. Od kilku lat pro-
gram wzbogacony jest również o spotkania 
branżowe, a wieczorami działa Klub Festi-
walowy, w którym odbywają się koncerty 
oraz autorskie rozmowy Macieja Buchwalda 
pod hasłem „Zawód: aktor”.

W tym roku odbędzie się retrospektywa 
zmarłego w 2018 roku wybitnego reżysera 
Piotra Szulkina. Wśród jego dzieł pokazany 
zostanie pełnometrażowy debiut fabularny 
z 1979 roku – Golem. Film w 1980 otrzymał 
podczas festiwalu w Koszalinie Nagrodę 
Dziennikarzy. Ponadto w retrospektywie 
znajdą się m.in. Wojna światów – następne 
stulecie, O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji czy 
adaptacja powieści Krystyny Kofty – Femina. 

Autorką tegorocznej edycji plakatu jest 
ilustratorka i graficzka – Kasia Walentyno-
wicz. Inspiracją byli dla niej uczestnicy festi-
walu: „W pierwszych wersjach powstawały 
portrety festiwalowiczów i festiwalowiczek 
pokazujące to, jak różny może być odbiór 
tego samego filmu w zależności od tego, kto 
jest jego widzem, jakie ma doświadczenia, 

wiedzę czy emocjonalność. Ludzie są 
jednak na tyle różnorodni, że nie 
sposób było zamknąć ich w kilku 
portretach”. Walentynowicz w swo-

ich projektach chciała pokazać 
najczystszą przyjemność pły-
nącą z uczestnictwa w festiwa-
lach filmowych, czyli jak dodaje: 

„Radość z kina, doświadczanie 
filmów całym sobą – otwartość 

na doznania, inspiracje, bodźce, 
inne spojrzenia i wiara w moc kina”. 
Dlatego finałem są dwie postacie, 
których twarze nie mieszczą się 
w kadrze plakatu. Jak przyznaje 
graficzka: „Każdy może wyobra-
zić sobie tam siebie”.

Albert Kiciński

ŚWIĘTO MŁODEGO KINA
38. edycja Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” odbędzie się  
w dniach 10-15 czerwca. W programie 
pokazy konkursowe, retrospektywy,  
spotkania z twórcami i koncerty. 
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Idea przyświecająca organizatorom to 
już nie tylko edukacja filmowa i pro-
pagowanie kina określonego nurtu – 
to nauka o szeroko pojętej tolerancji 

oraz wsparcie dla odrębności tożsamościo-
wej i kulturowej. Przez moment – cho-
dząc na festiwal – poczułam rzeczywiście, 
że jesteśmy częścią Europy – progresyw-
nej, tolerancyjnej, świadomej, pozbawio-
nej strachu. Seanse w Kinotece – ale też 
rozmowy, panele, debaty – to wszystko 
złożyło się na barwny i nowoczesny kon-
glomerat idei oraz energii. „Nasz festiwal 
jest wydarzeniem kulturalnym, prezentu-
jącym kinematografie z pojemnego, kolo-
rowego parasola LGBT” – mówi Wiktor 
Morka, pomysłodawca i dyrektor festi-
walu. – „Dokonujemy selekcji, która daje 
szerokie spectrum kina, oferujemy filmy 
z różnych gatunków i o różnym poziomie 
artyzmu (od kina arthouse’owego do main-
streamu)”. Faktycznie, program był zróż-
nicowany. Od pokazywanego w zeszłym 
roku w Konkursie Głównym w Cannes 
filmu Rafiki (pierwsza w historii produk-
cja rozprawiająca się ze stereotypowym, 
miejscami krzywdzącym podejściem do 
osób homoseksualnych w Ugandzie), 
po krótkie metraże podzielone na „Les-
bian Shorts” i „Gay Shorts”. Cieszy silna 
obecność kina dokumentalnego, choćby 
takich obrazów, jak przejmujący Ovil and 
Usman – to historia muzułmańskiej pary 
homoseksualnej, która walczy o prawo do 
wspólnego życia. 

LGBT Film Festival odbywa się w 8 mia-
stach i 9 kinach w całym kraju. Repliki 
w innych miastach poza stolicą mają 
skromniejszy repertuar, co podykto-
wane jest ograniczeniami programowymi, 
a także dostępnością sal kinowych. Naj-
ważniejsze jednak, że impreza się odbywa, 
a sale pękają w szwach. Dyrektor potwier-
dza: „To prawdziwe święto kina LGBT. 
Przedstawiamy kinematografię wciąż jesz-
cze w Polsce nieznaną, podczas gdy na 
świecie kino LGBT przestaje być margi-
nesem i na stałe wpisuje się w programy 
największych festiwali filmowych: Cannes, 
Wenecji czy Berlina”. To prawda, Teddy 
Award przyznawana jest corocznie na 
Berlinale od 1987 roku filmom o tema-
tyce LGBT, w Wenecji w 2007 ufundo-
wano Queer Lion Award, która z każdą 
edycją festiwalu rośnie w siłę, a MFF 
w  Cannes ma z kolei swoją Queer Palm, 
która honoruje filmy z motywami LGBT 
od 2010 roku. Nikt się nie obraża, nikt nie 
protestuje – więcej, każdy z tych festiwali 

PO PROSTU 
HUMANFRIENDLY

uważa przyznawanie tych nagród 
za swoistą misję, a nawet modny 
już trend. Pytam zatem, jak jest 
w Polsce? Z jakimi problemami 
borykają się organizatorzy lub 
jakie otrzymują wsparcie, odzew 
ze strony władz? „Każdego roku 
odbijamy się od ściany, składa-
jąc wnioski o wsparcie finan-
sowe” – zaczyna wyliczać dyrek-
tor. – „Dotyczy to konkursów 
organizowanych przez m.st. 
Warszawa, ale również innych 
instytucji wspierających wyda-
rzenia kulturalne. Myślę, że 
padamy ofiarą dyskryminacji 
ze względu na skrót LGBT, który 
w naszym kraju nadal wywołuje 
nieuzasadnione obawy. Mamy 
nadzieję, że to się jednak zmieni, 
ktoś odważny i świadomy podej-
mie w końcu słuszną decyzję 
o dofinansowaniu. Na szczę-
ście festiwal od lat korzysta ze 
wsparcia ambasad i działających 
w kraju instytucji kultury państw 
Unii Europejskiej”. 

Dziś LGBT Film Festival to coś 
więcej niż impreza filmowa czy 
przegląd kina. Jest niczym kore-
petycje z akceptacji wobec innych, 
otwartości na ludzi, ich poglądy, 
stanowiska. Uczy dyskusji i bycia razem. 
Cenne to tym bardziej, że coraz mocniej 
wyróżniają się w programie świetne polskie 
produkcje – w tym roku Nina Olgi Chaj-
das oraz Siłaczki Marty Dzido i Piotra Śli-
wowskiego. Mimo trudności Wiktor Morka 

podsumowuje entuzjastycznie: „Na każdą 
edycję zapraszamy wszystkich i wszystkie! 
Żadne podziały nas nie interesują! Jesteśmy 
po prostu HUMANfriendly”. 

Anna Serdiukow

W tym roku odbyła się jubileuszowa,  
10. już edycja LGBT Film Festival. 
To największe w Europie  
Środkowo-Wschodniej święto kina 
LGBT, ale nie tylko.
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W konkursie 22. edycji zako-
piańskiej imprezy znala-
zły się przede wszystkim 
filmy przypominające 

dorobek – często już nieżyjących – 
wybitnych polskich artystów. Na pyta-
nia jurorów, dlaczego tak skromnie repre-
zentowana była młoda rodzima kultura 
i sztuka, członkowie komisji selekcyjnej 
odpowiadali: „Bo takich filmów prak-
tycznie nie ma”. Szkoda. 

I właśnie takie „ocalające od zapomnie-
nia” dokumenty zostały przez jury pod 
wodzą Kingi Dębskiej nagrodzone. Grand 
Prix trafiło do Pauliny Ibek, autorki 
Śladów mojego istnienia, poświęconych 
Annie Szałapak, zwanej Białym Anio-
łem krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. 
Drugą nagrodą uhonorowano Toma-
sza Knittla za niezwykle solidny doku-
ment Mieczysław Karłowicz. Samotna 
wędrówka, w którym przedstawił tytu-
łowego bohatera nie tylko jako frapu-
jącego kompozytora, ale i znakomitego 
fotografika oraz zapalonego taternika.

Warto zauważyć, że oba nagrodzone 
obrazy są dziełem młodych reżyserów, 
kolejne zaś laury trafiły do filmowców 
starszej generacji. Autorką uhonorowa-
nego trzecią nagrodą Przemijania w obra-
zach Stanisława Baja jest – nagradzana 
w Zakopanem przed ponad 30 laty – 
Hanna Kramarczuk. Nagroda Stowarzy-
szenia Autorów ZAiKS trafiła do Roberta 
Piotra Kaczmarka za efektowny – pełen 
smakowitych archiwaliów i niekonwen-
cjonalnych animacji – Jazz na Kalatów-
kach, czyli wolność improwizowana, 
a Nagroda SFP do Krzysztofa Wierz-
bickiego za słodko-gorzkiego Jonasza 
w brzuchu Lewiatana (oczywiście cho-
dzi o Jonasza Koftę).

Klimaty krakowsko-zakopiańsko-war-
szawskie, portrety wszystkich tych wspa-
niałych artystów z czasów młodości, zna-
lazły się w dokumencie Katarzyny Kotuli, 
Pauliny Ibek i Macieja Dźwigaja, uhono-
rowanym Nagrodą Specjalną im. Grze-
gorza Dubowskiego, jednego z pomysło-
dawców zakopiańskiej imprezy (drugim 
był Władysław Hasior). Tytuł nagrodzo-
nego filmu brzmi: Plewiński, spojrzenia, 
a jego tytułowy bohater, słynny krakowski 
fotografik (Wojciech Plewiński), po 90. 
urodzinach znalazł trochę czasu, by upo-
rządkować swój nieprawdopodobny doro-
bek, z czego sprytnie skorzystali filmowcy.

Zakopiański Przegląd to jednak nie 
tylko konkurs, ale także towarzyszące 

mu spotkania, projekcje specjalne, 
koncerty, warsztaty. Tegoroczną edy-
cję otworzył pokaz dokumentu Toma-
sza Drozdowicza Maksymiuk. Koncert 
na dwoje. Z okazji 90. rocznicy śmierci 
Witkacego przypomniano głośny film 
Mariusza Trelińskiego Pożegnanie jesieni 
(1990), zaprezentowano także uhono-

rowany  Europ e j ską 
N a g r o d ą  F i l m o w ą 
 animowany dokument 
D a m i a n a  N e n o w a 
i Raúla de la Fuente Jesz-
cze dzień życia (2018), 
inspirowany głośną 
książką Ryszarda Kapu-
ścińskiego, oraz nagro-
dzoną w Wenecji opo-
wieść dokumentalną 
Elwiry Niewiery i Piotra 
Rosołowskiego Książę 
i dybuk (2017) o Michale 
Waszyńskim, autorze 
wielu przedwojennych 
szlagierów polskiego 
kina, a także dość nie-
konwencjonalnym hol-
lywoodzkim producen-
cie. 

Wszystkie projekcje 
uatrakcyjniły spotkania 
z twórcami filmów. Prze-
glądowi towarzyszyły 
warsztaty pod wodzą 
Zbigniewa Wichłacza, 
dz iekana  Wydzi a łu 
Operatorskiego łódz-

kiej Szkoły Filmowej, a festiwalową galę 
zakończył fantastyczny koncert gitaro-
wego duetu Marek Napiórkowski/Artur 
Lesicki, zatytułowany – jakżeby mogło 
być inaczej – „Celuloid”. Ocalony od 
zapomnienia…

Jerzy Armata

PRZEGLĄD FILMÓW O SZTUCE SCRIPT FIESTA

Tytuł słynnej kompozycji Marka 
Grechuty do wiersza Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego trafnie 
odzwierciedla zawartość konkursu 
tegorocznego Przeglądu Filmów  
o Sztuce w Zakopanem. 

Kolejne, ósme już spotkania 
w ramach Script Fiesty zakończyły 
się w ostatni weekend marca. 
W tym roku nie tylko odkry-

wano talenty, ale też rozszerzono formułę 
o jeden z ważniejszych w XXI wieku tek-
stów kultury – gry komputerowe. Aspirujący 
scenarzyści mogli więc nadsyłać organizato-
rom konkursu swoje zarysy scenariuszowe 
w trzech kategoriach: serial telewizyjny, etiuda 
filmowa oraz gry wideo. Zainteresowanie 
było spore, nie tylko konkursem, ale rów-
nież dołączonymi do festiwalu warsztatami. 

Script Fiesta organizowana jest przez 
Warszawską Szkołę Filmową, jej kanclerza 
Macieja Ślesickiego, doradczynię progra-
mową Barbarę Pawłowską i wieloletniego 
producenta Jarka Grzymałę. Festiwal odbył 
się zatem na terenie szkoły oraz podłączo-
nego do niej kina Elektronik. Anna Bielak, 
dyrektor artystyczna Script Fiesty, mówi, że 
w scenariuszach szukane są przede wszyst-

kim świeże pomysły oraz umiejętność kla-
rownego ich przedstawienia producentom. 
Na Konkurs na Koncepcję Serialu nadeszło 
125 zgłoszeń, a na Konkurs na Etiudę – 138. 
W segmencie serialowym w jury zasiedli: 
Jakub Żulczyk, Anna Kazejak, Maciej Śle-
sicki oraz sama dyrektor artystyczna. Wśród 
wyselekcjonowanych projektów nagrodę 
główną zdobył pomysł na serial Live spod 
pióra Przemysława Pełki. Jury Konkursu 
na Najlepszą Etiudę, przewodzone przez 
Marka Brodzkiego i Krystynę Kantor, nagro-
dziło Naukę robienia balonów, czyli pomysł 
Emilii Nędzi. W kategorii gier kompute-
rowych nie przyznano pierwszej nagrody, 
jedynie wyróżniono projekt Escape Huma-
nity Jędrzeja Kołeckiego. 

Oprócz standardowej formuły konkurso-
wej dużą popularnością cieszyła się konwen-
cja tzw. Pitch Fiesty, czyli szybkiego przed-
stawiania producentom swoich pomysłów 
w czasie wyznaczonych spotkań. Anna Bielak 

tak określa tę formułę: „Pitching nie polega 
na tym, żeby opowiedzieć historię w szcze-
gółach od A do Z, ale by zainteresować pro-
ducenta konceptem, bohaterem, sytuacją, 
o jakiej się opowiada lub wybraną formą. 
Podczas pitchingów nigdy nie chodzi o to, 
by przypodobać się producentom, ale o to, 
by jak najlepiej pokazać siebie i swój projekt”. 
Część konkursowa oraz pitching to niepo-
wtarzalna okazja, aby zaprezentować śro-
dowisku filmowemu swoje pomysły. Karol, 
uczestnik dwóch poprzednich edycji, który 
również próbował swoich sił w obu formu-
łach, dostrzega walory Script Fiesty raczej 
w warstwie społecznej, dlatego przyjeżdża do 
Warszawy dla samego udziału w tym wyda-
rzeniu. – „Konkurs jest dla mnie raczej moż-
liwością poszerzenia znajomości w branży 
filmowej, budowaniem networkingu i spraw-
dzeniem się w kontaktach z producentami, 
a to umiejętności wcale nie mniej ważne 
niż posiadanie dobrego pomysłu na serial”. 

Nieodłącznym elementem Script Fiesty są 
warsztaty oraz wykłady, które oscylują wokół 
tematu konstrukcji opowieści filmowej oraz 
jej bohaterów. W tym roku akcent padał 
na kino gatunkowe, które w Polsce radzi 
sobie coraz lepiej. Seans Wilkołaka wzbo-
gacono o wykład Tomasza Kolankiewicza 
na temat horroru, a honorowym gościem 
festiwalu był w tym roku Jonathan Lynn, 
kultowy twórca filmów komediowych, który 
poprowadził warsztaty, otwarty masterclass 
oraz promował swoją książkę „Żarty na bok. 
Zasady komedii”. Podczas spotkań podej-
mowano również tematy scenariuszowych 
punktów zwrotnych, oraz jak sobie z nimi 
radzić, budowania postaci na podstawie 
scenariusza, dialogów w dziele filmowym, 
a także powstania Gildii Polskich Scenarzy-
stów. Założeniem tegorocznej edycji było 
dostrzeżenie zmieniającego się rynku roz-
rywki multimedialnej, więc zaproszeni spe-
cjaliści rozmawiali również o teledyskach 
fabularnych i tworzeniu narracji w elektro-
nicznej rozrywce na przykładzie gry kom-
puterowej Wiedźmin. 

Jakub Koisz

BUDUJĄC NETWORKING 
Z PRODUCENTAMI
Za nami kolejna edycja organizowanej 
przez Warszawską Szkołę Filmową Script 
Fiesty. Czym różnił się tegoroczny festiwal 
od poprzednich? Głównie – podejściem 
do nowych mediów.
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OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA

Laureaci i jury 
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Z Krystyną Jandą  
rozmawia Anna Tatarska 
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Człowiek z marmuru,  
reż. Andrzej Wajda
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Patrząc na pani aktywności, mam wrażenie, że 
opanowała pani sztukę multiplikacji i tele-
portacji. Jak wygląda pani dzień? Od czego to 
zależy?

O nie, może takie jest wrażenie, ale wszystko następuje po 
kolei, dość spokojnie. Tyle że pracuję cały dzień. Prawie każdy 
dzień kończę wieczornym spektaklem. Spektakl traktuję jak 
przyjemność. 

A gdy nagle przydarzy się coś, co krzyżuje plan? Panika? 
Plan B, C? Wzruszenie ramion?
Już trzynaście lat prowadzę dużą fundację, zarządzając jedno-
cześnie dwoma teatrami. Ale nie jestem w tym sama. Nauczy-
liśmy się szybko reagować i oczywiście mamy plany B. Jeśli 
chodzi o pozostałe tematy – mój udział w filmie, spektaklach 
na wyjeździe czy reżyserię realizowaną poza Warszawą – to 
wszystko jest planowane na długo naprzód, tak jak i produkcje 
w naszych teatrach. Dziś ustalam próby i realizacje na drugą 
połowę roku 2020 i dalej. Wszystko to wymaga tylko ogar-
nięcia i dobrego zdrowia. Ja takie mam. Nie pamiętam, kiedy 
chorowałam, a o odwołaniu spektaklu prawie nie ma mowy. 

Jak w takim natłoku zadań znajduje pani czas na wynaj-
dywanie pomysłów na to, co jeszcze nowego zrobić? Skąd 
przychodzą tytuły sztuk do wystawienia w teatrze?
Czytam, rozmawiam, mam przyjaciół na świecie, opowiadają 
mi, co się gra. Jeśli jest coś naprawdę ciekawego, potrafię sko-
czyć do Londynu czy Paryża na jeden wieczór, żeby to obej-
rzeć. Przede wszystkim jednak dostaję liczne propozycje od 
tłumaczy i je rozpatruję. Robimy 10 premier rocznie, budżety 
produkcji są bardzo ograniczone, wiem, na co możemy sobie 
pozwolić i ile osób maksymalnie może wejść wieczorem na 
scenę, żeby to się zbilansowało. Nauczyłam się wiele, kompro-
misów także, ale na szczęście nie straciłam marzeń i czasem 
udaje się i je zrealizować. 

Czy ważne jest dla pani szukanie czasu „dla siebie”? 
Cokolwiek to znaczy, bo dla każdego znaczy coś innego. 
Jestem dość samotna, to znaczy, często bywam sama. Poza 
pracą bywam prawie tylko sama lub z rodziną, to mój odpo-
czynek. Muszę być sama, już nie potrafię żyć w zamieszaniu. 
A praca, teatr, to porządek, harmonia, znajomy rytm i stan.

Czy lubi pani ciszę? Jest na nią w ogóle miejsce w życiu 
Krystyny Jandy?
W moim życiu jest teraz dużo ciszy. Nie lubię niepotrzeb-
nego gadania, przypadkowych dźwięków i tym podobnych. 
No może teraz, kiedy reżyseruję operę, „Hrabinę” Moniuszki 
w Operze Bałtyckiej (premiera 5 maja – przyp. red.), siedzę 
w środku zaczarowanego świata boskich dźwięków osiem 
godzin dziennie i potrafię się od tego uzależnić. Kiedy nie sły-
szę tej muzyki i śpiewu, jestem jak na głodzie. Bardzo mnie to 
śmieszy. 

Jak funkcjonuje się komuś, kto w pewnym sensie jest 
symbolem, jak pani kiedyś to ujęła „z encyklopedii”? 
Napotkani przypadkowo ludzie przynoszą pani swoje 
historie, wracają do dawnych ról, tego, co dla nich zna-
czyły?

Ja w zasadzie nie bywam publicznie. Na przykład nie bywam 
w kawiarniach. Zwykle jeżdżę samochodem w wyznaczone miej-
sca. Teraz, pierwszy raz od bardzo dawna, często chodzę ulicami 
w Gdańsku, bo tam pracuję. Zdarza się, że mnie ktoś zatrzy-
muje, podaje rękę, fotografuje się ze mną. Dziękuje za postawę 
społeczną, za poglądy. Często zdarza się, że taki człowiek nagle 
odbiega i potem wraca z kwiatkiem, czekoladą. „Chciałbym pani 
coś dać” – mówi. To bardzo, bardzo miłe. Ale są to dla mnie 
sytuacje wyjątkowe, bo ja naprawdę rzadko wychodzę. Nie mam 
czasu. Tylko w Milanówku, na spacery, po zakupy, ale tam mnie 
nikt nie zatrzymuje. Tam mnie wszyscy znają. Ludzie się do mnie 
uśmiechają, wszędzie, nawet, jak się spotkam z innymi kierow-
cami na światłach. To wielka nagroda za pracę. 

Czy kradzież zdjęcia rentgenowskiego była najdziwniej-
szym dowodem sympatii, jaki panią spotkał?

O, widzę, że czytała pani moje dzienniki internetowe. Dzię-
kuję. To anegdota, bardzo zabawna. Zwinął to moje zdjęcie 
kręgosłupa jakiś student medycyny i musieli mi zrobić nowe. 
Ale największą nagrodą są wiecznie pełne sale na spektaklach, 
w których gram. To najważniejsze. 

Kilka lat temu na przegląd swoich filmów w Iluzjonie 
wybrała pani m.in. dwa tytuły Piotra Szulkina (Wojnę 
światów – następne stulecie i Golem), Zwolnionych z życia 
Waldemara Krzystka, Parę osób, mały czas Andrzeja 
Barańskiego oraz Glut Thomasa Koerfera i Mefisto 
Istvána Szabó. Czy to był reprezentatywny wybór z listy 
pani dokonań?
To był czas, kiedy telewizja publiczna emitowała bardzo często 
filmy Andrzeja Wajdy i te z okresu kina moralnego niepokoju. 
Dlatego żaden Człowiek..., Przesłuchanie, ani nic z tych sztan-
darowych ról nie znalazło się na tej liście. Teraz sytuacja jest 
inna, telewizja zrobiła na nas wszystkich jakby blokadę i pew-
nie dziś ta lista byłaby bardziej oczywista. Zrobiłam 10 ról fil-
mowych za granicą, ale do tych tytułów nie bardzo jest dostęp, 
za każdym razem są z tym jakieś problemy. Wtedy więc poka-
zaliśmy, co mogliśmy. 

Która z ról przez panią zagranych w kinie wiąże się 
z najintensywniejszymi wspomnieniami, emocjami?
Nie wiem, każdy z tych filmów był wielką przygodą, zwyczaj-
nie. I osobistą, i zawodową. Za rolę w obrazie Laputa Helmy 
Sandres-Brahms dostałam nagrodę na festiwalu w Montre-
alu. To była jednocześnie jedna z najbardziej ekscytujących 
prac: cały film improwizowany, po francusku, ze wspania-
łym Samim Freyem jako partnerem. Opowiadam też cza-
sem historie, jak pływałam sobie w morzu we Włoszech 
i jakaś pani, płynąc w przeciwną stronę, mijając mnie, krzyk-
nęła do mnie po niemiecku: „Dzień dobry pani Bellheim”. 
 Zrozumiałam wtedy, że trzy półtoragodzinne filmy zrobione 
dla telewizji bawarskiej, mają wielkie powodzenie (Wielki 
 Bellheim [1993] – reż. Dieter Wedel, zdj. Edward Kłosiń-
ski – ośmioodcinkowy miniserial. Krystyna Janda wcie-
liła się w nim w Marię Bellheim, żonę głównego bohatera – 
przyp. red.).

A czy ma pani w dorobku film, który nie był zawodowo 
szczególnie ciekawy, a wśród widzów niezmiennie wzbu-
dza gorące emocje? Albo odwrotnie?
O nie, wszystkie spotkania na planie były dla mnie ciekawe, 
miały swoją specyfikę i dynamikę. Nigdy to nie było obojętne. 
A reakcje publiczności? Nie wiem. Nie potrafię tego osądzić. 
Chyba największe emocje widzów, daleko przekraczające 
każdy inny odzew i odbiór, miał film Tatarak. Dostałam po 
tej roli stosy listów, a wiadomości e-mailowe do mnie, które 
wydrukowałam – by pokazać Andrzejowi Wajdzie, bo był ich 
ciekaw – zajęły ponad 600 stron. 

Czy jako reżyserka wyobraża pani sobie czasami, co 
na jej miejscu zrobiliby wielcy, z którymi przyszło jej 
w przeszłości pracować? „Wajda by to inaczej ustawił…”?
Nie, nie myślę o swoich reżyseriach w takich kategoriach. 
Myślę, że dziś po wielu, wielu pracach reżyserskich i dla tele-
wizji, i teatru, jestem naprawdę dobrym rzemieślnikiem. I tyle. 

Staram się żyć 
świadomie, coś 
robić, mieć wpływ. 
Czy nie taka jest 
rola artysty?

Krystyna Janda w filmie 
Tatarak, reż. Andrzej Wajda

Krystyna Janda w filmie 
Przesłuchanie,  

reż. Ryszard Bugajski
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z żelaza, byłam już ukształtowaną osobą, z jasnymi poglądami, 
których byłam pewna. Wiedziałam, co chcę grać, a czego na 
pewno nie zagram. Odmówiłam w tym czasie grania wielu 
rzeczy.

Grywała pani w filmach, które miały mocny punkt 
widzenia, i za czasów Przesłuchania, i dziś, w Słodkim 
końcu dnia Jacka Borcucha. Dlaczego to dla pani ważne? 
Dlaczego ważne dziś?
Bo staram się żyć świadomie, coś robić, mieć wpływ. Czy nie 
taka jest rola artysty?

Co przyciągnęło panią do Słodkiego...? To pani pierwsza 
rola filmowa od blisko 10 lat.
To był naprawdę interesujący scenariusz, precyzyjnie napi-
sany, z klarowną wizją. Ważne tematy, w centrum akcji postać 
wielkiej artystki. Maria to niezwykle ciekawa, wieloznaczna 
postać. Uwikłana w rozmaite rodzinne zaszłości, z jednej 
strony ważna dla bliskich, z drugiej trochę przez nich trakto-
wana jak enfant terrible. Przyjechała do Włoch jako „obca”, 
była imigrantką, ale z czasem zdobyła mocną pozycję i dziś 
to tam jest u siebie. Tym ciekawsza jest jej kontrowersyjna 
krytyka polityki włoskiego rządu. Jest matką i żoną, ale też 
kobietą realizującą swoje potrzeby emocjonalne, romantyczne, 
w niekoniecznie konwencjonalny sposób. Jest też Żydówką. 
Ten sposób bycia, ta życiowa dezynwoltura, wykraczają poza 
przyjęte kanony.

Jak z pani perspektywy kino polskie radzi sobie z poli-
tyką, jak ta polityka odbija się na jego kondycji, tożsa-
mości?
Nie wiem. Pojawiają się filmy próbujące ogarnąć współcze-
sność społeczno-polityczną, ale w całej ilości produkcji nie 
jest tego dużo. Takie mam wrażenie.

Słodki koniec dnia taki jest?
Życiorys mojej bohaterki, jej postawa, to spotkanie wielu ele-
mentów, których w dzisiejszym świecie nie umiemy poskła-
dać. Poprzez problemy, które porusza, film ten wprowadza 
pod dyskusję tematy, od których często uciekamy. Narodo-
wość, wiara, kolor skóry, kultura, tolerancja, szacunek dla 
inności. Pozwala naświetlić złożoność współczesnego krajo-
brazu społeczno-politycznego, nasz europejski stan ducha. 
Przypomina też, że nawet, jeśli bardzo się staramy, to zawsze 
na końcu okazuje się, że najsilniejszą z powodujących nami sił 

O tak. W zeszłym roku zagraliśmy 900 razy, mamy w reper-
tuarze 60 tytułów. Nie ma takiego drugiego teatru. Pomylić 
się przy tej ilości i intensywności łatwo. Mam cały swój sys-
tem, raczej intuicyjny, oceniania naszych spektakli. Do wielu 
dokładamy każdego wieczoru, a ja i tak uważam, że warto. 
Jednocześnie inne zdejmujemy, jak nie przynoszą zysku, czy 
są pomyłką. 

Kiedy budowała pani swoje teatry, mówiła tak: „Jestem 
zmęczona, ledwo stoję na nogach, ale jestem szczęśliwa. 
Mam zdarty głos od grania i kurzu, ale brnę dalej”. Cały 
czas tak jest? 
Dopóki będę miała siłę, a ludzie będą chcieli mnie oglądać, 
będą kupować na mnie bilety, będę grać. Wszystko inne jest 
nudne.

W jednym z dawnych wywiadów opowiadała pani, że 
polityczne zaangażowanie nie było dla pani czymś natu-
ralnym. Dziś w świadomości wielu funkcjonuje pani jako 
osoba bardzo zaangażowana.
To wszystko stało się razem z Człowiekiem z marmuru i spo-
tkaniem z Andrzejem Wajdą. Kiedy kręciliśmy Człowieka 

Jestem niewątpliwie większą aktorką niż reżyserem. Ale reży-
serów takich jak ja, w jakimś sensie użytkowych, produku-
jących właściwie same sukcesy kasowe, nie ma wielu. Może 
dlatego, że nie mam aż takich ambicji reżyserskich, nie chcę 
swoimi reżyseriami zadziwić świata, a go oswoić. 

Co daje pani prowadzenie własnego teatru, a raczej teatrów?
Co mi daje? Wszystko!!! Wolność i niewolę, sukcesy i porażki, 
zmartwienia i radości, cenny czas w życiu i wzmiankę w ency-
klopedii teatru. Bo to jest sukces – te nasze teatry – niebywały, 
zważywszy na to, jak powstały i w jak minimalnym stopniu są 
dofinansowywane ze środków państwowych. Jest to skala 4,5 
proc. całego budżetu. Ale przede wszystkim jestem osobą zaj-
mującą się ponad 400 aktorami z całej Polski, wieloma reży-
serami, scenografami, muzykami, ta lista jest bardzo długa. 
Gwiazdą być nie mogę, bo to niemożliwe. Często to nie ja 
dyktuję warunki. Wzięłam na siebie wielką odpowiedzialność 
i muszę temu sprostać, a to się samo nie robi. 

Czy był moment, kiedy np. decyzja repertuarowa nie 
sprawdziła się zgodnie z przewidywaniami? Potrafi pani 
w takiej sytuacji przyznać, że podjęła złą decyzję?

jest instynkt. Cieszę się, że film jeździ po świecie, bo uważam 
go za bardzo cenną wypowiedź w toczącym się obecnie euro-
pejskim dialogu.

Czy dla pani cokolwiek w aktorstwie jeszcze bywa 
trudne?
Teraz, uprawiając ten zawód, poruszam się naprawdę świado-
mie, a nawet z dezynwolturą. Dziś najważniejsza jest sprawa 
wyboru. Kogo zagram, jakich środków wyrazu użyję i co ma 
wynikać z tej roli? Jaka jest konkluzja? Po co to w ogóle gram? 
Realizacja jest już mniejszym problemem. 

Zastanawia się pani czasami, jak wyglądałoby pani 
życie, gdyby nie poszła z koleżanką na zwiady do szkoły 
teatralnej?
Pewnie całkiem inaczej. Kieślowski zrobił o tym film Przy-
padek.

Dziś najważniejsza 
jest sprawa wyboru. 
Kogo zagram i co ma 
wynikać z tej roli? 

Krystyna Janda i Jerzy 
Radziwiłowicz w filmie Człowiek 

z żelaza, reż. Andrzej Wajda

Krystyna Janda na planie  
filmu Słodki koniec dnia,  
reż. Jacek Borcuch
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POŚREDNICY 
FILMOWEJ 

MAGII
Pozostają dla widza 

anonimowi, a ich praca 
ma być z założenia 

niewidzialna, lecz bez 
tłumaczy nie bylibyśmy 

w stanie w pełni doceniać 
bogactwa znaczeniowego 

i magii kina.

Darek Kuźma
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Z każdym rokiem wzrasta kulturo-
wa świadomość pracy wkładanej 
w realizację dzieł filmowych przez 
twórców stojących za kamerami, 

reżyserów, scenarzystów, operatorów, sce-
nografów bądź kostiumografów, jednak rola 
tłumaczy list dialogowych – ludzi umożli-
wiających nam odbiór zagranicznych historii 
bez znajomości języków, w których są one 
opowiadane – pozostaje wciąż straszliwie 
niedoceniona. Nie tylko pod kątem języ-
ków dla naszej części świata egzotycznych, 
pozbawionych większych punktów odnie-
sienia z tym, w jaki sposób myślimy i ko-
munikujemy się po polsku. Również pod 
względem przekładu z angielskiego, który 
wiele osób rzekomo zna i dekoduje w cza-
sie rzeczywistym, ale gdy przychodzi co do 
czego, gubi ważne dla danej historii kon-
teksty na skutek korzystania z mentalnych 
kalek językowych, ograniczonego słownic-
twa czy po prostu ogólnego niezrozumienia 
uwarunkowanej historycznie i społecznie 
frazeologii albo biegunowo odmiennych 
znaczeń związków idiomatycznych. I nie 
powinno to wcale dziwić.

Wszak nie od dziś wiadomo, że język, 
w którym się wychowaliśmy, i którym na-
turalnie się posługujemy, do pewnego stopnia 
determinuje nasze postrzeganie rzeczywisto-
ści. Najbardziej oczywistym przykładem ilu-
strującym tę tezę wydają się różnice w pol-
skich i angielskich formach grzecznościo-
wych, które wpływają na styl komunikacji 
w wielu sferach życia. Podczas gdy u nas wy-
raźnie rozgranicza się towarzyskie „ty”, „wy” 
od formalnych „pan”, „pani”, u Anglosasów 
jednosylabowe „you” może oznaczać „ciebie”, 
„was”, „pana”, „panią” i „państwo” (w wołaczu 
czasem nawet frazy „proszę księdza”, „ojcze”, 
proszę siostry”) lub formę tłumaczoną na 
polski w ogóle bezosobowo, a kontekst wy-
nika z przebiegu rozmowy czy czynników 
zewnętrznych. Przekład jako taki polega 
więc w najprostszym sensie na filtrowaniu 
filmu przez wyobraźnię, wrażliwość, wiedzę 
i kompetencje językowe osoby, której nad-
rzędnym celem jest jak największa wierność 
intencjom twórców, aby ułatwić odbiór jak 
najbliższy oryginalnemu, przy jednoczesnym 
kondensowaniu dialogów do formy i długo-
ści niewytrącających widza z uczestnictwa 
w filmowym świecie. Proste?

Wyłącznie w teorii; w praktyce przekład 
jest żmudnym procesem, który polega nie 
tylko na translacji, ale też na eliminacji i syn-
tezie słów, pojęć, znaczeń. Ponadto wymaga 
od tłumacza zarówno gruntownego opano-
wania reguł rządzących oboma językami 

oraz leksykalnej elastyczności, jak i rozle-
głej wiedzy o kulturze wyjściowej i docelo-
wej, a więc również o ludzkiej mentalności 
i kontekstach historycznych, politycznych, 
społecznych. Inaczej jest z dubbingiem, który 
jest w pewnym uproszczeniu adaptacją ory-
ginalnej tożsamości filmu do lokalnej specy-
fiki i nie obliguje do aż tak dużej translator-
skiej wierności. Z kolei sytuujące się gdzieś 
pomiędzy tymi dwiema formami nagrania 
lektorskie wymagają nie tyle werbalnej fine-
zji, ile klarownego operowania skrótem. Nie 
zmienia to faktu, że w każdym przypadku 
tłumacz, poznawszy film dogłębnie na po-
ziomie dialogowym i znaczeniowym, staje 
się przewodnikiem widza po ekranowym 
świecie, a sam przekład to prawdziwa sztu-
ka, która wymaga lat praktyki.

BADACZE OBCYCH 
KONTEKSTÓW
Dobry tłumacz musi być trochę jak doku-
mentalista przygotowujący się do wyprawy 
w nieznane, nasycający się maksymalną ilo-
ścią informacji o zbliżającym się wyzwaniu. 

W innym wypadku łatwo o potknięcia czy 
przeoczenia, które mogą wypaczyć odbiór 
filmu. „Nie próbuję kreować w napisach rze-
czywistości, staram się nie wymyślać no-
wych znaczeń, lecz oddać w miarę wiernie to, 
o czym mówią postaci i nie wyobrażam sobie 
rozpoczęcia pracy bez wykonania solidnego 
researchu” wyjaśnia Bartek Fukiet, wzięty 
tłumacz filmów i seriali. – „Przygotowując 
się do Pułapki czasu, przeczytałem pierwo-
wzór literacki i przeprowadziłem gruntowne 
studia na temat teorii związanych z czasem, 
równoległymi światami i pojęciem multiwer-
sum, żeby lepiej zrozumieć sedno historii. 
Pracując przy dubbingu do serialu Chilling 
Adventures of Sabrina, przejrzałem kilka ksią-
żek demonologicznych i odwiedziłem wie-
le stron internetowych, żeby rozpracować 
rytuały magiczne i przełożyć je w sposób 
klarowny dla polskiego odbiorcy. To może 
być marginalna część tekstu, ale nigdy nie 
tłumaczę bez próby zrozumienia szerszego 
kontekstu tego, nad czym pracuję”. Fukiet, 
który odpowiada także za polskie napisy do 
superbohaterskich przebojów Shazam! oraz 

Liga Sprawiedliwości, zwraca uwagę na zna-
czenie stosowania odpowiednich do sytuacji 
i postaci rejestrów językowych. Postaci wy-
kształcone nie powinny operować młodzie-
żowym slangiem czy skrótami myślowymi, 
o ile nie wymaga tego od nich fabuła, a lu-
dziom ulicy nie należy wkładać w usta wy-
szukanych zwrotów. „Gdy dostałem zlecenie 
na tłumaczenie Hellboya, przypomniałem 
sobie komiksy, by wczuć się w bohatera, jego 
język, poczucie humoru, żeby nie tworzyć 
mu nowej mentalności. Najgorsze jest nie-
zrozumienie specyfiki postaci i posługiwa-
nie się żartami czy żargonem, którego ona 
by normalnie nie użyła. Tłumacz musi mieć 
świadomość szerszego kontekstu, specyfiki 
uniwersum, w którym się porusza” – konty-
nuuje Fukiet. – „Weźmy za przykład Batma-
na, dobrze znaną postać, która jest na ogół 
oszczędna w wyrażaniu emocji i posługuje się 
raczej półsłówkami. Gdybym napisał Batma-
nowi kwestie ukazujące go jako frywolnego 
żartownisia, zmieniłbym wydźwięk filmu”.

Autorzy przekładu podejmują dziesiąt-
ki podobnych decyzji, które wpływają na 
to, w jaki sposób dana historia zostaje ode-
brana. Nawet jeśli tylko na poziomie pod-
świadomym. Dlatego oczywistą zasadą jest, 
by każdy projekt traktować indywidualnie, 
nie przenosić na siłę sprawdzonych rozwią-
zań z podobnych filmów. Fukiet wspomina 
sytuację, kiedy w krótkim odstępie czasu do 
kin trafiły dwie produkcje, w których waż-
ną rolę odgrywała muzyka. „W Narodzinach 
gwiazdy miałem dość karkołomne zadanie 
tłumaczenia piosenek. Odbiorcy, którzy nie 
znają angielskiego, powinni byli zrozumieć 
ich sens, bo na bieżąco komentowały wyda-
rzenia na ekranie” – mówi Fukiet. – „Z kolei 
w Bohemian Rhapsody piosenek Queen nie 
tłumaczono, bo zapewne dystrybutor uznał, 
że widzowie są z nimi wystarczająco osłucha-
ni, a jednocześnie nie służyły one tak moc-
no rozwojowi fabuły. Podobnie było w Na-
rodzinach gwiazdy z klasycznym utworem 
»Pretty Woman« – przyjęliśmy, że wszyscy 
wiedzą, o czym śpiewa Roy Orbison, i nie 
ma sensu tego dopowiadać”.

OBROŃCY 
RÓŻNORODNOŚCI 
JĘZYKA
Ze względu na obligatoryjną wierność prze-
kładu wobec oryginału praca tłumacza na-
pisów bywa traktowana jako zgoła odtwór-
cza. W rzeczywistości wymaga ogromnej 
empatii i kreatywności. „Uważam, że dialogi 
powinny w napisach »płynąć«, nie być tylko 
suchym zlepkiem słów. Zdarza mi się czy-

Zarówno napisy, jak i dobrze 
przetłumaczony i wyreżyserowany 
dubbing bywają prawdziwą sztuką

Wołyń, reż. Wojciech 
Smarzowski

Bartek Fukiet

Magdalena Walczuk
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tać na głos to, co napiszę, a jeśli coś zgrzy-
ta, staram się to zmienić, żeby wytworzyć 
u odbiorcy wrażenie, że słyszy rozmawiają-
cych na żywo ludzi” – twierdzi Fukiet, poda-
jąc przykład nagrodzonego Oscarem filmu 
Green  Book. – „Dobry przekład powinien 
uwzględniać specyfikę mowy postaci. W tym 
przypadku mamy dwóch mężczyzn wywo-
dzących się z różnych środowisk i operują-
cych zupełnie innym językiem: grany przez 
Mahershalę Alego Don Shirley mówi angiel-
szczyzną człowieka wykształconego, a Tony 
Lip Viggo Mortensena posługuje się równo-
ważnikami zdań i potoczystym, »ulicznym« 
angielskim. Moim obowiązkiem było choćby 
częściowe oddanie tego w przekładzie, żeby 
widz pojął dzielącą ich przepaść również na 
poziomie językowym”.

Kolejnym aspektem, który należy zawsze 
brać pod uwagę, jest gatunek filmu, często 
dyktujący tłumaczowi nie tylko dobór słów 
i rejestrów językowych, ale także liczbę wyra-
zów. Niby jest to oczywiste, że w dynamicz-
nym kinie akcji frazy powinny być krótkie 
i treściwe, żeby widz nie musiał skupiać zbyt 
długo wzroku na napisach, ale w praktyce 
wychodzi różnie i przekłady bywają niepo-
trzebnie literackie. „W filmie Green Book było 
dużo dialogów, ale jako że to kino drogi, tem-
po było dość spokojne i mogłem pozwolić 
sobie na to, by gęściej upakować tekst. Zu-
pełnie inaczej niż w Hellboyu, gdzie szybki 
montaż i rzucane z szybkością karabinu ma-
szynowego kwestie sprawiały, że musiałem 
naprawdę bardzo się ograniczać” – zauważa 
Fukiet. – „Często bywa tak, że muszę zmie-
ścić długą wymianę zdań w kilkudziesięciu 
znakach, co prowadzi do gimnastyki umysło-
wej i słownej ekwilibrystyki. Tym bardziej, że 
język angielski jest znacznie bardziej zwarty 
od rozbudowanego polskiego i czasami by-
wa tak, że dwa słowa po angielsku generują 
pięć po polsku”.

„Film zawsze dyktuje i widza, i to, jak da-
leko tłumacz może posunąć się w dostoso-
wywaniu treści do lokalnych warunków” – 
kontynuuje Piotr Licki, autor przekładu do 
takich filmów jak La La Land czy O północy 
w Paryżu. „Podstawowym grzechem jest nie-
komunikatywność, jeśli tekst brzmi sztucz-
nie lub jest z różnych względów nieklarowny. 
Z drugiej strony musimy nadążać za zmia-
nami zachodzącymi w kinie, ze względu na 
ewolucję języka wizualnego często jest nie-
wiele czasu na zmieszczenie dłuższego na-
pisu. Trzeba szukać esencji, która pasuje do 
oryginału i stylistycznie, i duchowo” – mówi 
Licki, który zajmuje się też rozstawianiem 
napisów na kopiach filmowych. – „Dzisiaj 

pracuje się przeważnie w programach, któ-
re automatycznie informują, kiedy wykracza 
się z tekstem poza przyjętą odgórnie dłu-
gość, czyli dwie linie po 40 znaków, licząc 
ze wszystkimi znakami przestankowymi 
i spacjami, ale już czasu wyświetlania napi-
su czy niewychodzenia z nim poza sklejkę 
nie da się ustawić automatycznie. Musi to 
zrobić człowiek”.

DŁUGODYSTANSOWCY 
SŁOWA PISANEGO
W przypadku stricte komercyjnych produk-
cji tłumacze pracują zazwyczaj na „suchych” 
listach dialogowych, by później zweryfikować 
swój przekład z filmem w ukończonej wersji, 
albo tłumaczą na odpowiednio zabezpieczo-
nych kopiach online. Przeglądówki mniej-
szych tytułów są wciąż często dostarczane 
na nośnikach fizycznych. Tłumacze muszą 
rzecz jasna radzić sobie nie tylko z ograni-
czeniami właściwymi formule napisów, ale 
również z presją czasu oraz ingerencją ze-

wnętrzną. „Optymalnie byłoby mieć tydzień 
na tłumaczenie i kilka dni na rozstawienie 
w przypadku tytułów trwających półtorej 
do dwóch godzin. Filmy niewymiarowe czy 
wyjątkowo przegadane wydłużają cały pro-
ces. Najłatwiej jest z horrorami: trzy dni tłu-
maczenia oraz dwa rozstawiania” – wyjaśnia 
Licki. – „Największe tytuły wymagają kon-
taktu ze studiem, ale niekiedy sami twórcy 
nakładają wymóg konsultacji – Steven Soder-
bergh zażyczył sobie wglądu w kilkanaście 
wybranych kwestii w filmach Magic Mike 
oraz Panaceum, a dopiero po ich wysłaniu 
dał zielone światło”.

„Dla mnie rozsądnym czasem jest jeden 
dzień na jeden akt, czyli dziesięć minut ko-
pii filmowej, ale bywa różnie, zdarza się, że 
mam na zrobienie tłumaczenia dwa tygo-
dnie, a czasami dostaję cztery dni” – opowia-
da Bartek Fukiet, który pracując z wielkimi 
amerykańskimi studiami, często spotyka się 
z wieloetapowymi kontrolami jakości prze-
kładu. „Pracuję głównie online, co daje mi 

też opcję kontaktu ze studiem i dopytania, 
dlaczego, np. dany napis z filmu został po-
minięty na liście dialogowej, choć według 
mnie może być istotny. Gdy kończę pracę, 
listę przegląda drugi tłumacz, zatrudniony 
tylko w celu wyłapania ewentualnych lite-
rówek czy nieścisłości przekładu. Sugeruje 
różne poprawki, ale finalnie to ja decydu-
ję, czy są zasadne” – kontynuuje Fukiet. – 
„Następnie lista trafia do kontroli jakości 
klienta i jest dogłębnie analizowana, również 
pod kątem marketingowym. Bywa, że trze-
ba zdecydować się na ugładzenie pewnych 
określeń i wulgaryzmów pod kątem kategorii 
wiekowej itp. I dopiero po tym zatwierdze-
niu kopia trafia do produkcji”.

Inaczej przebiega oczywiście proces two-
rzenia dubbingu. Bartosz Wierzbięta, który 
od czasu przełomowych Uciekających kur-
czaków oraz Shreka pracował przy dziesiąt-
kach animowanych i aktorskich produkcji 
mówi, że listy dialogowe dostaje nawet dwa 
miesiące przed nagraniem, ale poświęca na 

łami filmowymi, nie tylko – tak jak było kie-
dyś – produkcjami animowanymi dla naj-
młodszych. Do tego stopnia, że coraz więcej 
zagranicznych aktorskich przebojów trafia 
w Polsce do kin głównie, albo nawet i wy-
łącznie, w takiej wersji językowej, odbierając 
części widzów możliwość słuchania orygi-
nalnej ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to 
faktu, że – podobnie jak w przypadku na-
pisów – dobrze przetłumaczony i wyreży-
serowany dubbing bywa prawdziwą sztuką, 
a przeciętny potrafi pogrążyć nawet najbar-
dziej ekscytującą opowieść. „W dubbingu 
najistotniejsza nie jest w gruncie rzeczy po-

Gatunek 
filmu dyktuje 
tłumaczowi 
dobór słów  
i rejestry 
językowe, ale 
także liczbę 
wyrazów

Bartosz WierzbiętaMarek Cichy
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projekt zazwyczaj około dwóch tygodni. – 
„Na poziomie doboru słów i rejestrów mam 
dowolność, kieruję się własnym wyczuciem, 
natomiast najwięksi producenci przydzielają 
mi supervisora, któremu jestem zobowiąza-
ny wytłumaczyć, dlaczego przełożyłem ja-
kiś żart albo dwuznaczność tak, a nie ina-
czej. Bywa też, że muszę sporządzić tabelkę 
w Excelu z tzw. kwestiami kluczowymi, któ-
rych potrafi być kilkaset. Wpisuję oryginał, 
a obok moje tłumaczenie i angielski ekwi-
walent tego tłumaczenia. Czyli »Don’t bull-
shit me«, potem »Nie wciskaj mi ciemnoty« 
i na koniec »Don’t put darkness into me«. To 
ostatnie nie ma językowego sensu, ale na tej 
podstawie dochodzi potem do ewentualnej 
dyskusji i dostaje się zielone światło”.

DOSTARCZYCIELE 
LOKALIZOWANEJ 
ROZRYWKI
Dubbing stał się w ciągu ostatniej dekady nie-
zwykle popularną formą obcowania z dzie-

mysłowa translacja dialogów, lecz oddanie 
nastroju i ducha pierwowzoru, obudzenie 
w widzach podobnych emocji, przekazanie 
za pomocą różnych środków językowych 
oryginalnego zamysłu twórców” – podkre-
śla Wierzbięta. – „Sposobów dochodzenia 
do tego celu jest natomiast tyle, ilu jest tłu-
maczy, gdyż w dubbingu każdy sam ustala 
sobie granice”. 

Oznacza to, że autor dubbingu staje się 
w dużym stopniu kreatorem treści, jednak 
nie może się zapomnieć w swojej roli. „Są 
różne szkoły, ale ja uważam, że nie powinno 
się pewnych rzeczy robić, choćby dośmieszać 
na siłę fragmentów lirycznych czy wzrusza-
jących, bo nawet jeśli w dubbingu można po-
zwolić sobie na zdecydowanie więcej, tłumacz 
pozostaje tłumaczem – osobą wynajętą, że-
by przełożyć czyjeś intencje na język zrozu-
miały dla rodzimego widza” – kontynuuje 
Wierzbięta, który para się również reżyserią 
dubbingu. – „Stoję też na stanowisku, że są 
granice budowania złudzenia, że coś dzieje 
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się w naszej rzeczywistości. W filmach dla 
dzieci, w których postaci przeżywają uniwer-
salne emocje, można pozwolić sobie na pełną 
lokalizację języka. Dodać polskie akcenty, np. 
gwarę góralską, tak, żeby pasowały charakte-
rologicznie do postaci. I tak dalej. Natomiast 
zastępowanie polskimi odpowiednikami 
londyńskiego dialektu w filmie aktorskim 
z czasów drugiej wojny światowej byłoby 
według mnie grubym nieporozumieniem”.

Na czym polegają podstawowe różnice 
pomiędzy dubbingiem filmów aktorskich 
i nieaktorskich? Właśnie na emocjach i spo-
sobach ich wyrażania. „Z jednej strony ani-
macje tłumaczy się łatwiej, bo oglądając je, 
widz z góry przystaje na pewną konwencję. 
Nie wiemy, jak na co dzień wyrażają się tro-
lle, więc gdy słyszymy je w filmie, nie mamy 
problemu z przyjęciem, że tak mogłyby mó-
wić. W przypadku aktorów widz mimowolnie 
konfrontuje ich mimikę, gesty i wypowiedzi 
z własnym doświadczeniem życiowym” – 
twierdzi Wierzbięta. – „Z drugiej strony ani-
mowane postaci są bardziej ekspresyjne od 
ludzi, w związku z czym trudniej włożyć im 
w usta polskie teksty, które pasują do tego, 
co robią i jak mówią. Należy też pamiętać, 
że język filmu nie jest językiem literackim, 
poszczególne zdania nie funkcjonują same 
w sobie, lecz w szerszym kontekście scen 
i całych sekwencji, a tłumacz dubbingu mu-
si posiadać nie tylko kompetencje językowe, 
ale też wyczucie dramaturgiczne. I to zarów-
no w filmie animowanym, jak i aktorskim”.

INTERPRETATORZY 
NARODOWYCH 
OSOBLIWOŚCI
Zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności 
dźwigają na swych barkach tłumacze, któ-
rzy przekładają rodzime produkcje na języki 
obce, starając się przybliżyć w ograniczonej 
formule napisów różne historyczne, kulturo-
we, społeczne i polityczne konteksty Polski 
i ogólnie rozumianej polskości. „Głównym 
wyzwaniem jest przymus zwięzłości, brak 
możliwości wyjaśnienia tego, co czasami 
wymagałoby całego przypisu” – opowiada 
Magdalena Walczuk, która zajmuje się prze-
kładem na język portugalski, a jej tłumacze-
nia są skierowane do widowni brazylijskiej. – 
„Staram się oczywiście jak najwięcej treści 
kondensować, ale zawsze mam świadomość, 
że pewne konteksty czy symbole się zgubią. 
Czasem udaje mi się oszczędzić kilka zna-
ków na zdaniach rozwiniętych i dodaję w ich 
miejsce uzupełnienia nazw własnych, np. 
słowo »region« do nazwy regionu, którego 
publiczność w Ameryce Południowej nie ma 

prawa rozpoznawać. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że, jakkolwiek okrutnie to brzmi, odbiór 
tamtego widza będzie z założenia płytszy”.

W zeszłym roku Walczuk tłumaczyła na 
portugalski Wołyń, film pełen kontekstów 
trudnych do uchwycenia nawet dla polskiej 
widowni, a co dopiero dla Brazylijczyków. – 
„To było wyzwanie na wielu poziomach. Histo-
ria została opowiedziana w ukraińskim, pol-
skim, niemieckim, jidysz i rosyjskim, a w nie-
których scenach miało ogromne znaczenie, 
w jakim języku odzywa się dana postać. Jak 
wtedy, gdy główna bohaterka, Polka, spotyka 
na drodze Ukraińców, a jej dziecko odzywa 
się, ku jej uldze, po ukraińsku, że jest głod-
ne. Ratuje im to życie. W takich momentach 
dawałam w nawiasie skrót UKR, ale nie mo-
gę być do końca pewna, na ile to było zro-
zumiałe emocjonalnie dla widzów z innego 
kręgu kulturowego. Dla części wyrażeń idio-
matycznych udało się znaleźć odpowiedniki, 
ale język wołyńskiej wsi z okresu wojenne-
go, sposób artykulacji, rytm mówienia, był 
praktycznie nieprzekładalny. Uznałam za nie-
właściwe wkładanie bohaterom w usta stylu 
mówienia brazylijskich chłopów, którzy są 
bardzo regionalnie zróżnicowani. Taki zabieg 
mógłby wywołać efekt sztuczności czy wręcz 
komiczności”. Podobnie zresztą jak nazwy bo-
taniczne, które nie znajdują odpowiedników 
w brazylijskiej rzeczywistości. „Gdy słyszy-
my w Wołyniu o wierzbie płaczącej czy kali-
nie, pojawia nam się od razu w głowach ciąg 
skojarzeń i odniesień, ale przeciętny Brazy-
lijczyk prawdopodobnie nawet nie wie, jak 

te rośliny wyglądają” – kontynuuje Walczuk, 
podkreślając, że kontekst brazylijski wymaga 
jeszcze większej niż w polskim świadomości 
językowej i kulturowej. – „Jeden termin bę-
dzie charakterystyczny dla ludzi z dalekiej 
wsi, a drugi dla mieszkańców faweli, a roz-
dźwięk w odbiorze potrafi być dla natywne-
go odbiorcy ogromny”. Z koleżanką po fachu 
zgadza się Marek Cichy, który na brazylijski 
portugalski przełożył m.in. Miasto 44 oraz 
Noce i dnie. „Trzeba nie tylko dobrze znać 
obie kultury oraz ich specyfikę językową, ale 
także weryfikować niektóre sformułowania. 
Nie widzę problemu, by prosić o pomoc zna-
jomych Brazylijczyków z południa czy pół-
nocy, żeby sprawdzić, czy to, co miałem na 
myśli, zostanie tak zrozumiane”.

INTERNACJONALNI 
PATRONI HISTORII
Jak zatem widać, główne wyznaczniki prze-
kładu list dialogowych są w zasadzie takie 
same niezależnie od „kierunku” translacji, 
a dobry tłumacz powinien uczyć się fachu 
całe życie, ale też nie zamykać się w swojej 
pustelni, lecz aktywnie poszukiwać wiedzy 
językowej. „W przypadku Nocy i dni spra-
wa była o tyle skomplikowana, że niektóre 
słowa oraz relacje polskich chłopów z wła-
ścicielami ziemskimi nie miały w Brazylii 
żadnego odpowiednika, więc musiałem się-
gnąć do mniej więcej podobnych sformu-
łowań związanych z tamtejszą rzeczywisto-
ścią niewolniczą sprzed 150 lat. Wiele razy 
udało mi się znaleźć analogie, ale w kilku 

przypadkach musiałem się poddać” – do-
daje Cichy. – „Język portugalski ma specy-
ficzny rytm, jest bardzo muzyczny, poetyc-
ki, barwny, powiedziałbym, że w pewnym 
sensie cielesny, a polskie traumy historycz-
ne często nie przekładają się dobrze na jego 
specyfikę. W takich sytuacjach nie można 
mieć do siebie żalu, nie wszystko da się zro-
bić. Wygrać musi zawsze komunikatywność 
i klarowność przekazu”.

Cichy przyznaje, że znacznie łatwiej tłu-
maczyło mu się Miasto 44, film równie her-
metyczny w kontekście polskiego doświad-
czenia wojennego, jednakże zrealizowany 
językiem uniwersalnym, zrozumiałym dla 
współczesnego masowego widza. – „Naj-
większy problem miałem nie z podłożem 
historycznym, lecz ze zbyt szybko toczącą 
się akcją, która uniemożliwiała zachowa-
nie niektórych smaczków. Ale zdarzało się 
też, że pomagała. W pewnym momencie 
w filmie pojawiają się berlingowcy, których 
nie da się zdefiniować w napisach w kilku 
słowach czy zdaniach, lecz dzięki przemy-
ślanej narracji twórcom udało się pokazać, 
że to nieprzyzwyczajeni do walki w miej-
skiej przestrzeni typowi żołnierze frontowi, 
którzy szybko przekonują się, że ich taktyki 
są w okupowanej Warszawie bezużytecz-
ne. Myślę, że przeciętny Brazylijczyk, któ-
rego nie uczą w szkołach o traumach dru-
giej wojny światowej, zrozumiał ich rolę na 
ekranie, a jeśli ktoś zechciał szczegółowych 
wyjaśnień, mógł bez problemu zanurzyć się 
potem w internecie”.

Wracamy tym samym do translatorskiej 
mantry, iż każdy projekt trzeba traktować in-
dywidualnie. W kinie wojennym przydatna 
jest znajomość historii i umiejętność styli-
zacji językowej, a w komedii romantycznej 
poczucie humoru i świadomość prawideł 
gatunkowych. Marek Cieślik miał okazję 
sprawdzić się w tym drugim wydaniu, gdy 
przekładał na angielski Planetę Singli 3, któ-
rej akcja rozgrywa się na polskiej wsi. „Mia-
łem zgryz z regionalizmami »dzyndzałki« 
i »kiszak«, które musiałem najpierw zrozu-
mieć po polsku, by przybliżyć je docelowe-
mu widzowi jako »pierogi« i »pickled cu-
cumber«” – wspomina Cieślik. – „Pewne 
rzeczy należało upraszczać, jak moment, 
w którym bohater tłumaczy o kasecie ma-
gnetofonowej z lat 80.: »Sprzedali mi to na 
rynku w Ełku!«. Wystarczyło to oddać jako 
»What a rip-off!«, bo zachodni widz i tak nie 
zrozumiałby, że w Polsce muzykę kupowało 
się kiedyś na ryneczku, a Ełk to niewielkie 
miasto. Ale już przy »Mogłem być Lewan-
dowskim!« zostawiłem nazwisko oryginalne, 

bo można było domyślić się z kontekstu, że 
chodzi o kogoś znanego”.

POŚREDNICY FILMOWEJ 
MAGII
Cieślik tłumaczy, że zawsze trzeba być 
świadomym tożsamości kulturowej wi-
downi docelowej, nawet w przypadku tak 
oczywistego języka jak angielski. „Warto 
już na początku zdecydować, czy będzie 
to widz europejski, czyli Brytyjczyk, czy 
amerykański, bo to pociąga za sobą różni-
ce w słownictwie, frazeologii czy pisowni. 
Trzeba też ustalić, czy w polskich imionach, 
nazwiskach i nazwach własnych zachować 
polskie znaki (Michał, Paweł, Papusza), 
czy z nich zrezygnować (Michal, Pavel, 
Papusha)” – podkreśla Cieślik. – „Należy 
pamiętać również o zasadach rozstawiania 
napisów. Widz musi nadążać z ich przeczy-
taniem, nie powinny w miarę możliwości 
zachodzić na zmiany ujęć, trzeba ozna-
czać wypowiedzi dochodzące z telefonu, 
telewizora, radia czy innych mediów kur-

słowia w sensie ironicznym może wymusić 
w języku docelowym użycie zupełnie innego 
porzekadła, niż wynikałoby z prostego klu-
cza przekładu kulturowego jeden do jednego. 
Musi wiedzieć, że rytm języka potrafi peł-
nić konkretną funkcję, np. charakteryzować 
flegmatyczność albo oficjalny formalizm ja-
kiejś postaci, dynamikę sceny kłótni, waha-
nie i rozterki monologisty i tak dalej” – kon-
tynuuje Cieślik. – „Tłumacz bez solidnych 
podstaw to tylko amator, a amatorszczyzna 
wylewa się na nas niestety szerokim stru-
mieniem z tworzonych własnym sumptem 
napisów dostępnych w internecie”.

Tłumacze internetowi, którzy pracują 
zazwyczaj na szybkość, bez odpowied-
niego językowego i kulturowego zaplecza 
oraz czasu na korektę, nie bez powodu 
nie cieszą się estymą w środowisku auto-
rów przekładu. O ile ich działalność bywa 
pozytywna w kontekście otwierania ludzi 
na świat poprzez umożliwianie obcowania 
z tytułami nieistniejącymi w oficjalnym 
obiegu, to tak tworzone tłumaczenia ce-

Dobry przekład powinien 
uwzględniać specyfikę mowy postaci

sywą, a tablice informacyjne i śródtytuły 
wersalikami. Opanowanie technicznych 
podstaw i uzgodnienie zasad jest absolut-
ną koniecznością, bo daje później więcej 
swobody w operowaniu dostępnymi środ-
kami i pozwala skupić się na samej isto-
cie przekładu”.

Idealny tłumacz jest wedle słów Cieślika 
swoistym kameleonem, świadomym swych 
ograniczeń i możliwości profesjonalistą, któ-
ry posiada dar mimikry, zdolność do ję-
zykowego wpasowania się w skórę boha-
terów. „Dobry tłumacz filmowy powinien 
być przede wszystkim uważnym odbiorcą 
i interpretatorem scen, które ogląda i prze-
żywa jako jeden z pierwszych widzów. Mu-
si rozumieć, że zastosowanie jakiegoś przy-

chują się często błędami (zwłaszcza lite-
rówkami), kolokwializmami oraz brakiem 
poszanowania dla języka i jego rejestru. Co 
prowadzi w prostej linii do tego, że niektó-
rzy przestają doceniać sztukę przekładu, 
żądając literalnych, pozbawionych finezji 
i językowych odcieni tłumaczeń, które 
zubażają odbiór danego dzieła. Zdarzają 
się rzecz jasna odstępstwa, internetowe 
przekłady zrealizowane przez ludzi świa-
domych powinności budowania społecz-
nych i kulturowych pomostów, lecz ten-
dencją jest składanie jakości na ołtarzu do-
raźności. Filmowa magia jest tymczasem 
zbyt cenna, by zawierzać ją pośrednikom 
niepotrafiącym objąć jej bogactwa oraz 
różnorodności znaczeń.

La La Land,  
reż. Damien Chazelle

Narodziny gwiazdy,  
reż. Bradley Cooper
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Tomasz Sobczak, Katarzyna 
Zawadzka, Marek Bukowski, 
Tomasz Kot
producentka: Anna Bławut- 
-Mazurkiewicz
produkcja: Aura Films,  
DI Factory, Kijora, Studio 
Filmowe Rabarbar, Studio 
Fonograf, WFDiF, 3DE,  
Instytucja Filmowa Silesia Film

czas projekcji: 86 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

To zachwycająca ekrani-
zacja pełnej magii książki, 
która opowiada o przy-
godach Moniki i Dawida. 
Dwójkę niezwykłych boha-
terów połączy nie tylko 

przyjaźń, ale też wspólny 
sekret. Odkryją świat, w któ-
rym żyją zjadacze ponie-
działków, wtorków i kolej-
nych dni tygodnia. Czy uda 
im się spełnić marzenie 
i cofnąć czas? Dzień cze-
kolady to opowieść o tęsk-
nocie, miłości i wyobraźni 
tak potężnej, że niemożliwe 

staje się możliwe, zmienia-
jąc życie wszystkich bohate-
rów na zawsze. Film powstał 
na podstawie nagradzanej 
książki Anny Onichimow-
skiej pod tym samym tytu-
łem.

Oprac. Albert 
Kiciński

KALENDARZ PREMIER
 OGRÓD RODZINNY. 
 UKOCHANY 
PREMIERA: 10 MAJA

koprodukcja czesko-słowacko-
-polska
film fabularny
reżyseria: Jan Hřebejk
scenariusz: Petr Jarchovský
zdjęcia: Bartek Cierlica
muzyka: Petr Ostrouchov
scenografia: Jan Kadlec
kostiumy: Katarína Štrbová 
Bieliková
charakteryzacja: Zdeněk Klika
montaż: Vladimír Barák
dźwięk: Jiří Klenka
obsada: Anna Geislerová,  
Klára Melísková, Gabriela Mícová, 
Martin Finger, Jirí Machácek, 
Ondrej Sokol, Josefína  
Marková
producent: Viktor Tauš
produkcja: Fog’n Desire Films
koproducentka: Agnieszka 
Kurzydło
koprodukcja: MD4
czas projekcji: 109 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Komedia romantyczna Uko-
chany to ostatnia część try-
logii Ogród rodzinny, która 
rozgrywa się pod koniec 
lat 50. XX wieku. Czecho-
słowacją rządzą komuniści, 
a przepaść między przed-
wojennym i powojennym 
pokoleniem jest przytła-
czająca. Dana, nastolet-
nia córka Vilmy i Jindři-
cha, poznaje Mirka podczas 
wakacji spędzanych u wujo-
stwa na wsi. Gdy zaczyna się 
rok szkolny, Dana wraca do 
miasta. Wakacyjna miłość 
trwa pomimo dystansu 
i upływu czasu. Zakochani 
spotykają się w weekendy. 
Związek Dany jest nieak-
ceptowany przez Jindřicha, 
który zamierza zapewnić 
córce idealną przyszłość.

 SŁODKI KONIEC 
 DNIA
PREMIERA: 10 MAJA

film fabularny
reżyseria: Jacek Borcuch
scenariusz: Jacek Borcuch, 
Szczepan Twardoch
zdjęcia: Michał Dymek
muzyka: Daniel Bloom
scenografia: Elwira Pluta
kostiumy: Małgorzata Karpiuk, 
Zofia Bebej
charakteryzacja: Aleksandra 
Dutkiewicz, Kacper Rączkowski
montaż: Przemysław Chruścielewski
dźwięk: Tomasz Dukszta,  
Krzysztof Owczarek
obsada: Krystyna Janda,  
Katarzyna Smutniak, Vincent Riotta, 
Antonio Catania, Robin Renucci, 
Lorenzo de Moor, Miła Borcuch, 
Arjun Talwar, Wiktor Benicki, 
Dominik Wójcik
producentka: Marta Habior
produkcja: No Sugar Films
czas projekcji: 97 min
dystrybucja: Next Film

Słodki koniec dnia to historia 
o odwadze, o sile słowa i skom-
plikowanych rodzinnych rela-
cjach. O lęku przed nieznanym 
i pasji życia. Miejscem akcji 
filmu jest włoska prowincja, 
etruskie miasto Volterra. Tu 
od lat mieszka Maria – pol-
ska poetka, laureatka Nagrody 
Nobla, autorytet moralny. Świat 
bohaterów zostaje wywrócony 
do góry nogami, gdy otrzymują 
szokującą wiadomość o zama-
chu terrorystycznym w Rzymie. 
Bezkompromisowość i niepo-
prawność polityczna Marii oka-
zują się mieć dramatyczne kon-
sekwencje.

 DZIEŃ
 CZEKOLADY
PREMIERA: 31 MAJA

film fabularny

reżyseria: Jacek Piotr Bławut
scenariusz: Jacek Piotr Bławut, 
Anna Onichimowska
zdjęcia: Radosław Ładczuk
muzyka: Karolina Rec-Jarmulska, 
Hubert Zemler
scenografia: Jagna Dobesz
kostiumy: Sandra Kowalska, Lilit 
Hayrapetyan
charakteryzacja: Magdalena 

Kakietek, Tomasz Matraszek
montaż: Jacek Piotr Bławut, 
Katarzyna Śpioch,  
Katarzyna Boniecka
dźwięk: Radosław Ochnio
obsada: Julia Odzimek,  
Leo Stubbs, Dawid Ogrodnik, 
Katarzyna Kwiatkowska,  
Witold Dębicki, Magdalena 
Cielecka, Barbara Kurzaj,  

MAJ 2019

Ogród rodzinny. Ukochany,  
reż. Jan Hřebejk

Słodki koniec dnia,  
reż. Jacek Borcuch
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Dzień czekolady,  
reż. Jacek Piotr Bławut



POLSKIE PREMIERY

I znów poniosło cię na południe. 
Nieulotne powstawały częściowo 
w Hiszpanii. Słodki koniec dnia 
zrodził się we Włoszech. Dla-

czego?
Kocham Włochy i spędzam tam dużo 
czasu. Mam przyjaciół, którzy od lat 
podszeptywali, żeby coś u nich zrobić. 
Puszczałem te słowa mimo uszu, choć 
brzmiały bardzo ładnie. Robienie filmu 
poza Polską to trudna przygoda i o wiele 
droższa niż u nas. W pewnym momencie 
dostałem jednak dość konkretną ofertę 
z Włoch, która stanowiła przyczynek do 
przyszłego budżetu filmu.

Ale przypuszczam, że miłość do 
Włoch to nie jedyny argument, 
by poprowadzić tam akcję.
Tak się jakoś złożyło. To zbieg wielu oko-
liczności i świadomych wyborów. Jakiś 
czas temu zauważyłem, że filmy wschod-
nioeuropejskie – polskie, ukraińskie, 

rosyjskie, czeskie, węgierskie czy rumuń-
skie – dla zachodniego odbiorcy są pew-
nego rodzaju „etno”. I nie jest to kategoria 
wartościująca, a nawet jeżeli, to bez wąt-
pienia dobra kategoria, z wielką tradycją. 
Dla nas kino meksykańskie, argentyńskie, 
brazylijskie czy nawet hiszpańskie też jest 
w jakimś sensie „inne”, często fascynujące. 
Szukając uniwersalnego języka, opieram 
go na kodzie kulturowym zakorzenio-
nym w zachodniej cywilizacji. Myślę, że 
jest wystarczająco dużo reżyserów, którzy 
robią filmy w Polsce i o Polsce. Ja podą-
żam za tym, co mnie fascynuje. W kinie 
od zawsze są to uczucia, emocjonalny 
kontekst naszego istnienia, pokonywanie 
słabości, przekraczanie siebie, szukanie 
sensu.

Które kwestie poruszasz w Słodkim 
końcu dnia?
Na początku myślałem, że będzie to film 
o rodzinie, zależnościach między ludźmi. 

42 43

Rozmowa z Jackiem Borcuchem, 
reżyserem filmu Słodki koniec dnia

SŁODKI KONIEC DNIA

Z Volterry – miasteczka, w którym krę-
ciliśmy – zrobiliśmy metaforę Europy 
i tego, co się w Europie dzieje. To jest 
jedno z najstarszych miast w Toska-
nii, jeszcze etruskie, jego historia sięga 
ponad 3 tys. lat. Jest zupełnie nietoskań-
skim miastem, jest bardzo przygnębiająca 
i ciemna. Słońce wdziera się tam tylko na 
dwie godziny dziennie, gdy świeci najwy-
żej. Wszystko przez to, że budynki w Vol-
terze są stosunkowo wysokie i bardzo 
ciasno poustawiane. Podczas dokumen-
tacji okazało się, że była tam kręcona ta 
trylogia o wampirach – saga Zmierzch. 
Nawet mieliśmy zdjęcia na tej samej ulicy, 
która od 700 lat jest nietknięta popraw-
kami. To zapuszczone, mroczne miejsce, 
po części wysiedlone. Poza tym w Vol-
terze jest ogromne muzeum tortur i to 
muzeum jakoś promieniuje na całą oko-
licę. Wszędzie są reklamy: przyjedź, zoba-
czysz narzędzia tortur. Każdy z nas czuł 
tę dziwną atmosferę, wszyscy powtarzali 
„dziwna ta Volterra”. To dość nieoczywiste 
i podniecające miasto dla filmowca.

Maria Linde jest uznaną na całym 
świecie poetką, ale daleko jej do ste-
reotypu starszej pani z kotem na kola-
nach. Od początku myślałeś o Krysty-
nie Jandzie w tej roli?
Tak, jej nazwisko pojawiło się na samym 
początku tworzenia tej postaci. Maria 
Linde od wielu lat mieszka na emigra-
cji. Ma wielki dom, męża Włocha, córkę 
z tego polsko-włoskiego małżeństwa, są 
też wnuczęta i cała masa przyjaciół, któ-
rzy orbitują wokół tego domu. Maria, 
mimo że jest polską noblistką, nie przy-

pomina Wisławy Szymborskiej. Bliżej 
jej do Patti Smith, Susan Sontag, Vivian 
Westwood czy Diane Keaton.

Tę zmianę widać nie tylko w zacho-
waniu, ale już w samym wyglądzie. 
Krystyna Janda z długimi, siwymi, 
włosami, takiej jej wcześniej nie 
widzieliśmy.
Na początku Krystyna niechętnie wcho-
dziła w to „zakrywanie jej” czy też „ucie-
kanie od niej”, takiej, jaką wszyscy znamy. 
Jednak dzięki tym zabiegom okazało się, 
że w tej wielkiej aktorce drzemie nieod-
kryty jeszcze ocean możliwości. Z per-
spektywy czasu wiem, że to polubiła 
i wykorzystała w budowaniu swojej roli, 
ale nie było to łatwe. Miała dość trudne 
zadanie, jest obecna na ekranie niemal 
non stop, od pierwszej do ostatniej sceny.

Do tego dochodzą kwestie języka. 
Maria Linde biegle mówi po polsku, 
włosku i francusku.
Ten film wymknął się językowo. Planowa-
liśmy nieco prościej, a jest w aż 70 proc. 
po włosku, trochę po polsku i trochę po 
francusku. Krystyna Janda nie mówiła 
wcześniej po włosku, a w scenariuszu 
miała bardzo długie kwestie do wypo-
wiedzenia. Musiało to też brzmieć natu-
ralnie. Na szczęście jest to dość prosty 
język, fonetycznie podobny do polskiego. 
Miała asystenta językowego, który był 
z nią przez cały czas. Pamiętajmy też, że 
jej bohaterka jest Polką, która mieszka we 
Włoszech, więc akcent i drobne błędy nie 
przeszkadzają, a wręcz uwiarygadniają tę 
postać.

Poetycko brzmi też sam tytuł filmu, 
po włosku: Dolce fine giornata.
Słowo „Dolce’’ ukradłem jednemu wło-
skiemu reżyserowi. Jedna ze scen może 
być odczytana jako cytat z Niego, mam 
nadzieję, że będzie to dość czytelne. Jeśli 
miałbym szukać moich artystycznych 
korzeni, to myślę, że jestem ukształto-
wany przez kinematografię południa 
Europy: klasycy włoscy, wczesny Giu-
seppe Tornatore ze swoją pięknie naiwną 
magią kina, kiedy wychodzisz z filmu 
urzeczony i bardzo powoli wracasz do 
rzeczywistości. Do tego francuska Nowa 
Fala, rozedrgane i nieoczywiste filmy, 
François Truffaut z jego filmami-wi-
zjami!

Ten zachwyt sztuką przechodzi na 
życie?
Mam wrażenie, że cywilizacje Południa 
dużo pełniej korzystają z wolności na co 
dzień. Ludzi Wschodu może wkurzać to, 
że we Włoszech czy Francji nie można 
nic zjeść o 15.00. Jest sjesta, wszystko 
pozamykane, miasteczka są wymarłe. Dla 
mnie idea sjesty jest czymś bardzo ludz-
kim, chwilą wyrwaną systemowi. Mam 
ochotę zjeść obiad z rodziną, zdrzemnąć 
się, moja sprawa. My szarpiemy się teraz 
w Polsce o te pracujące niedziele, tam 
wszystkie są niepracujące. Ciągle uwa-
żamy, że jesteśmy państwem na dorobku, 
chcemy tylko więcej i więcej. Nie zauwa-
żamy, że odbywa się to kosztem naszego 
życia. Jedynego, jakie mamy.

Rozmawiała  
Patrycja Wanat

Okazało się jednak, że to historia o wol-
ności, o Europie i o lęku przed niezna-
nym, przed obcymi, którzy się wdzierają 
do tego naszego królestwa.

Główna bohaterka, polska poetka, 
noblistka mieszkająca we Włoszech – 
Maria Linde – mówi: jestem Żydówką, 
w młodości straszyli mnie Cyganami, 
teraz pojawił się nowy wróg.
Ja też pamiętam z dzieciństwa w latach 
70. i 80. opowieści o Cyganach, którzy 
porywają dzieci. Potem był przez chwilę 
spokój, ale pojawili się ludzie w potrzebie, 
o nieco innym kolorze skóry, uchodźcy. 
Okazało się, że najbardziej ucieszyli się 
z tego politycy. Dostali do ręki narzędzie. 
Człowiek jest w ogóle zalękniony samym 
swoim istnieniem, tym, że umrze, dlatego 
chce żyć jak najlepiej i jak najdłużej.

Czyli jest to mechanizm obronny?
Tak, to bardzo głęboka, ewolucyjna cecha. 
Każdy się czegoś boi, strach jest uniwer-
salny. A żerowanie na tym lęku to ogromny 
kapitał polityczny. Maria Linde mówi, że 
ludzie są w stanie bardzo wiele oddać, żeby 
nie czuć lęku, może nawet wolność.

Opowiadasz o współczesnej Europie, 
ale ta opowieść toczy się gdzieś w tle 
i dogania twoich bohaterów, mimo 
że oni nie chcą szczególnie się w nią 
wikłać.
Bo to tak właśnie wygląda. Skąd bierze 
się lęk przed uchodźcami? Przecież nikt 
nie wygłasza ostrzeżeń przez megafon 
na ulicy. Tu jedna informacja, tam inna, 
tu coś wyczytasz, tam usłyszysz jakiegoś 
idiotę, który zostanie w twojej głowie, bo 
głośno krzyczy i to echo się odbija. I tak 
jesteśmy powoli lepieni, próbują nas prze-
straszyć, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, 
że to manipulacja.

Maria Linde ucieka na włoską wieś, 
ale świat i tak ją dogania.
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W VOLTERZE, CZYLI 
W EUROPIE
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Kasia Smutniak, 
Antonio Catania  
i Krystyna Janda  
w filmie Słodki 
koniec dnia,  
reż. Jacek Borcuch



POLSKIE PREMIERY

Dzień czekolady, podob-
nie jak pana wcześniejszy 
film, półgodzinne Jezioro, 
opowiada o zmaganiu się 

ze śmiercią i przepracowywaniu 
straty. Dlaczego po raz drugi posta-
nowił pan zmierzyć się z tym tema-
tem?
Dla twórcy najważniejsze jest znalezie-
nie celu, mniej lub bardziej wyraźnej 
misji, dla której warto zrealizować film. 
Temat śmierci, przemijania i godzenia 
się z odchodzeniem najbliższych ludzi 
jest dla mnie bardzo ważną sprawą, dla-
tego tak zainteresowałem się opowiada-
niami Anny Onichimowskiej.

Dzień czekolady to po Jeziorze pana 
drugi film zrealizowany na podsta-
wie prozy Onichimowskiej. Kiedy 
odkrył pan twórczość tej autorki? 
Poznałem ją bardzo wcześnie. Kiedy 
postanowiłem kręcić filmy, nie chcia-
łem wchodzić do tej samej rzeki, 
co mój ojciec (reżyser i operator 
Jacek Bławut – przyp. red.) i poszu-
kiwałem własnej drogi. W pewnym 
momencie poczułem, że mógłbym 
spełnić się,  realizując kino dla dzieci. 
Kiedy pojawił się ten pomysł, trafi-
łem na literaturę Ani Onichimowskiej. 
Nasze pierwsze spotkanie było zwią-
zane z projektem, który niestety został 
zatrzymany na etapie developmentu – 
miała to być adaptacja krótkiego opo-
wiadania „Sen, który odszedł”. Był to 
projekt niezwykle skomplikowany pod 
względem produkcyjnym i finanso-
wym, dlatego ostatecznie zdecydowali-
śmy się na „Dzień czekolady”. Zaada-
ptowanie tego opowiadania wydawało 
się bardziej realne, poza tym tekst 
miał w sobie niezwykły czar i poru-
szał temat bardzo mi bliski. Czytając 
„Dzień czekolady”, od razu wiedzia-
łem, jaki film chciałbym zrealizować 
pod względem formy i narracji.

Wybrał pan opowiadanie bardzo 
trudne do adaptacji. Narracja pro-
wadzona w książce przez chłopca 
jest niezwykle poetycka, a fantazje 
mieszają się z rzeczywistością. Co 
nastręczało największych proble-
mów przy tworzeniu scenariusza?
Od samego początku scenariusz był 
bardzo specyficzny, ponieważ wyłamy-
wał się z klasycznych praw dramaturgii. 
Wyjątkowo lubię poetycki sposób pro-

wadzenia narracji i nie chciałem tworzyć 
schematycznego, rozrywkowego kina 
familijnego ze sztampową konstrukcją. 
Pragnąłem opowiedzieć tę ważną histo-
rię w zupełnie inny sposób, który jed-
nak dotrze do dzieci. Uważam, że warto 
traktować młodych widzów poważnie. 
Myślę, że wielu dorosłych ma większe 
problemy z odczytaniem pewnych rzeczy 
w filmie niż dzieci, które myślą w bardzo 
specyficzny, otwarty sposób. Właśnie 
dlatego postanowiłem zrobić odważny 
narracyjnie, autorski obraz dla dzieci, 
który wystawia je na próbę, wymaga 
otwarcia się na formę artystyczną. 
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DZIEŃ CZEKOLADY

bić obraz trochę połamany gatunkowo, 
który mimo powagi tematu będzie też 
śmieszny. Dzień czekolady ma w sobie 
dużo humoru i lekkości, choć istot-
nie zawiera emocje rzadko pojawiające 
się w kinie dla dzieci, takie jak deli-
katne poczucie smutku, refleksyjność 
czy poetyckość. Oczywiście miałem 
pewne obawy, bo zawsze należy myśleć 
o widzu. Musiałem jednak ponieść 
ryzyko, żeby dać dzieciom coś więcej. To 
niespieszny film, w którym nie ma typo-
wej akcji pełnej przygód ani klasycznej 
dramaturgii. Odbioru nie ułatwia też 
to, że zatrzymaliśmy opowieść w sta-
tycznych obrazach – jestem gigantycz-
nym fanem anime i chciałem przenieść 
stylistykę tego gatunku do kina aktor-
skiego. Po projekcjach Dnia czekolady, 
w których uczestniczyłem mam jed-
nak poczucie, że film jest dla młod-
szych widzów prawdziwym przeżyciem 
i wyzwala w nich nieoczekiwane emocje.

Do jakiej grupy wiekowej skiero-
wany jest Dzień czekolady?
U podstaw był to film kierowany do 
dzieci i ich rodziców. Wydaje mi się, 
że najlepiej trafi do uczniów między II 
a IV klasą szkoły podstawowej.

Dużym wyzwaniem musiało być 
zwizualizowanie magicznego 
świata, który w opowiadaniu pozo-
staje niedookreślony. Jaka zasada 
kierowała panem podczas kreowa-
nia cudownych postaci? Skąd np. 
pomysł, by tajemniczego kelnera 
z zegara zagrała Magdalena Cie-
lecka?
Kierowało mną szaleństwo – to podsta-
wowe kryterium przy kreowaniu fan-
tastycznego świata. Dla każdej postaci 
chciałem stworzyć coś, co uczyni ją 
wyjątkową. Na przykład kelner był nie-
wielką postacią, z której trudno było 
stworzyć wielowymiarowego bohatera. 
Nie czułem potrzeby, by rozbudowywać 
jego wątek, ale jednocześnie chciałem, 
żeby był ciekawy jako postać. W końcu 
wpadłem na pomysł, żeby zagrała go 
kobieta. Niektórzy widzowie do końca 
filmu nie rozpoznają Magdy Cieleckiej. 
Najważniejsze dla mnie było, że dzięki 
tej roli jest coś dziwnego w postaci kel-
nera i trudno się do niej ustosunko-
wać. Starałem się zachować pewną rów-
nowagę w Dniu czekolady – chciałem 
zrównoważyć trudny temat i poetycką 

konwencję postaciami, które nazywam 
„barwnymi ptakami” tego filmu. To dla 
mnie poetycko-śmieszna baśń. Połą-
czenie trudnych do pogodzenia emo-
cji zawsze bardzo intrygowało mnie 
w kinie.

Cudowny świat, który w typowym 
kinie dla dzieci jest często tylko tłem 
dla rozmaitych przygód, u pana 
spełnia dwie inne funkcje. Po pierw-
sze, fantastyczne postaci są projek-
cją psychiki bohaterów, którzy nie 
mogą pogodzić się ze śmiercią bli-
skich. Po drugie, postaci z zegara 
wcielają problemy natury wręcz filo-
zoficznej. Dzień czekolady prowo-
kuje np. do pytania o to, czym dla 
człowieka jest czas.
To są właśnie rzeczy, które cieka-
wią mnie najbardziej, ale wierzę, że 
mogą być równie interesujące dla 
dzieci. Żyjemy w niezwykłym cza-
sie, kiedy bardzo rozwinęła się wie-
dza naukowa o człowieku. Dlaczego 
nie mówić o takich sprawach już 

dzieciom? Oczywiście możemy skupić 
się tylko na tym, co bezpośrednio nas 
dotyka, np. na przemijaniu. Ale za tym 
kryje się mnóstwo innych problemów, 
takich jak postrzeganie czasu przez 
człowieka.

Czy pełnometrażowy debiut zachęcił 
pana do kręcenia fabuł?
Z pewnością powrócę teraz do kina 
dokumentalnego związanego z tema-
tami muzycznymi, za którym trochę 
zatęskniłem. Rozwijam też jednak kilka 
projektów fabularnych z myślą o młod-
szych odbiorcach. Pierwszy jest skiero-
wany do dzieci, a drugi do tzw. young 
adults. Wierzę, że uda mi się zrobić film 
science fiction o przesłaniu proeko-
logicznym, który mógłby dotrzeć do 
grupy „młodych dorosłych”. 

Brzmi jak kolejne duże wyzwanie! 
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  
Robert Birkholc

Pana film można nazwać arthousem 
dla najmłodszych. Choć w Dniu cze-
kolady pojawiają się fantastyczne 
postaci, to jednak egzystencjalna 
problematyka wydaje się ważniej-
sza od atrakcji fabularnych, a nar-
racja jest dość powolna. Czy miał 
pan duże obawy, że taka poetyka 
okaże się zbyt trudna dla młodych 
widzów?
To artystyczny film dla dzieci, który 
porusza trudny temat – przemijania, 
odchodzenia bliskich osób. Jednocze-
śnie Dzień czekolady nie jest smutnym 
dramatem dziecięcym. Chciałem zro-
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ARTHOUSOWA 
BAŚŃ DLA DZIECI
Rozmowa z Jackiem Piotrem 
Bławutem, reżyserem filmu Dzień 
czekolady
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Julia Odzimek i Leo Stubbs  
w filmie Dzień czekolady,  
reż. Jacek Piotr Bławut

Jacek Piotr Bławut 
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Katarzyna Zawadzka, Julia Odzimek 
i Marek Bukowski w filmie Dzień 
czekolady, reż. Jacek Piotr Bławut
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Basia to fenomen.
Robert Jaszczurowski: Dzięki 
premierze kinowej też już 
o tym wiemy. Sukces fre-

kwencyjny to potwierdził. Być może na 
początku drogi trochę niedowierzaliśmy, 
czy Basia rzeczywiście ma szansę konku-
rować w kinie z innymi produkcjami – 
także tymi zagranicznymi – ale zaintere-
sowanie widzów utwierdziło nas w tym, 
że to, co robimy jest potrzebne. I warto-
ściowe.
Łukasz Kacprowicz: Wspaniałym pre-
zentem była nagroda otrzymana na festi-
walu Animator w Poznaniu w zeszłym 
roku. To było branżowe potwierdze-
nie jakości, odzew ze strony profesjo-
nalistów – Basia zyskała uznanie osób 
zawodowo zajmujących się kinem. Choć 
oczywiście to, że dzieci chcą chodzić 
i chodzą na Basię do kina cieszy najbar-
dziej.

W uzasadnieniu jury festiwalu Ani-
mator mogliśmy przeczytać: „Za 
subtelne i mądre pokazanie rela-
cji rodzinnych”. Co nie było chyba 
proste, biorąc pod uwagę fakt, że 
Basia nie jest filmem pełnometrażo-
wym, każda z kinowych części – póki 
co są dwie – składa się z krótkich 
metraży powiązanych osobą głównej 
bohaterki i obecnością jej rodziny.
R.J.: Od początku realizowaliśmy ten 
projekt z myślą o telewizji. Formuła 

serialu umożliwia telewizyjną emisję 
Basi w wariancie 13-odcinkowym. To, 
że mogliśmy w trakcie realizacji poka-
zać Basię w kinach jest swoistym bonu-
sem: rok temu miała swoją premierę 
część pierwsza, na którą składało się pięć 
odcinków, w tym roku w kwietniu poja-
wił się w kinach zestaw drugi. Ale prace 
nad Basią trwają od dawna i będą jeszcze 
trwać przez jakiś czas. W planie mamy 
realizację przynajmniej dwóch sezonów 
Basi (każdy po 13 odcinków). Musimy 
mieć je gotowe, by zyskać akcept ze 
strony jakiejkolwiek stacji. Równocze-
śnie piszemy scenariusz pełnometra-
żowej historii – około 70-minutowej – 
będzie to przygoda wakacyjna Basi na 
kempingu. 
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BASIA

rodziców, którzy przyznają się do błę-
dów, do zmęczenia, do tego, że nie znają 
odpowiedzi na niektóre trudne pytania, 
ale dyskutują o problemach. Wydaje mi 
się, że Basia to portret życia bez lukru, ale 
rodzice nie ignorują tu dzieci.
R.J.: Basia jest cudownie lokalna – to 
jest dziewczynka z Polski i każdy to 
od razu rozpoznaje. To mnie uwiodło, 
jak również mozaikowość całej histo-
rii. I ona okazała się szczególnie ważna 
dla młodszych widzów. Dzięki temu, że 
wszystkie odcinki są krótkie – nie trwają 

czeniem. To, co mieści niezbyt obszerna 
nawet książka, niekoniecznie łatwo 
przenosi się na ekran. W książce można 
coś zaakcentować za pomocą słowa, 
innym razem opis zajmuje pół strony. 
Z filmem – a szczególnie z filmem dla 
dzieci – jest inaczej. Tu świat przed-
stawiony musi być w wielu aspektach 
dookreślony i konsekwentny. Chcieli-
śmy też, by forma Basi pozostała prosta, 
by korespondowała z jej przesłaniem. 
W dużej mierze musieliśmy doprecyzo-
wać narracyjnie te historie. 

byłoby błędem robić serial dla dzieci 
młodszych i starszych. Przekaz mógłby 
być niejasny, to pokomplikowałoby wiele 
komunikatów płynących tak z książek, 
jak i z ekranu. Robienie na siłę z Basi 
kina dla wszystkich – dla maluchów 
i dla nastolatków – ostatecznie mogłoby 
się skończyć tym, że produkcja nie 
znalazłaby odbiorcy. Film, który zainte-
resuje cztero- czy sześciolatka, nieko-
niecznie trafi do dziewięciolatka. Na tym 
etapie rozwoju różnica trzech lat jest nie-
mal jak dekada.

Marcin Wasilewski: Tu też wzorujemy 
się na książce, która została już napisana 
i wydana pt. „Wakacje pod psem”. Jest to 
historia skierowana do nieco starszych 
dzieci, ośmioletnich: główna bohaterka 
opiekuje się psem, ale pojawiają się też 
wątki detektywistyczne. I w tym miejscu 
trzeba zaznaczyć, że nasza produkcja jest 
w całości ekranizacją kultowych opowie-
ści dla dzieci autorstwa Zofii Staneckiej 
i Marianny Oklejak.

Skoro wspomnieliśmy o sukcesie fre-
kwencyjnym, to powiedzmy konkret-
nie: zeszłoroczna odsłona w weekend 
premierowy zgromadziła w kinach 
ponad 9 tys. widzów, tegoroczna 
część druga 12 tys. Niektórzy twórcy 
fabuł marzą o takim wyniku w week-
end otwarcia.
R.J.: Tymczasem wiemy już, że m.in. 
Hiszpanie są zainteresowani dystrybu-
cją kinową Basi, i to jest dla nas również 
bardzo przyjemna wiadomość. Mobili-
zuje do dalszej pracy nad serią.

Czym was urzekły książki o Basi? Co 
zaważyło na tym, że postanowiliście 
przenieść je na ekran?
Ł.K.: Mnie wydało się ciekawe, że główna 
bohaterka jest dziewczynką, ale taką, 
z którą mogą identyfikować się także 
chłopcy. No i wielkim atutem tak książek, 
jak i filmów jest to, że na poważnie trak-
tują dzieci. W tych historiach widzimy 
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Rozmowa  
z Łukaszem 
Kacprowiczem 
i Marcinem 
Wasilewskim, 
reżyserami filmów 
animowanych  
z serii Basia  
oraz ich 
producentem 
Robertem 
Jaszczurowskim

DZIECIĘCE KINO 
BEZ LUKRU

dłużej niż 10 minut – młodsze dzieci 
„wytrzymują” seans, z kolei nieco starsze 
doceniają różnorodność. 
M.W.: Kompilacja filmowa wzorem lite-
ratury podejmuje w każdym odcinku 
nowe tropy i wątki, tak jak każda z ksią-
żek traktuje o innym aspekcie życia, 
z którym musi zmierzyć się bohaterka. 
Czysto filmowe elementy – jak dynamika 
opowieści, kolory, kształty, kreska, rodzaj 
animacji – spajają odcinki w całość.

Na czym głównie polegały prace ada-
ptacyjne?
M.W.: Wbrew pozorom nie jest to pro-
ste, aby zmieścić w krótkim metrażu całą 
historię, z poszczególnymi jej elemen-
tami: wstępem, rozwinięciem i zakoń-

Ł.K.: No właśnie, czasami materiału 
książkowego było za mało na 10 minut 
filmu, innym razem było go za dużo, 
a zdarzało się i tak, że po prostu brako-
wało akcji. Trzeba było pogłówkować. 
Do większych modyfikacji nie docho-
dziło. Nie uatrakcyjnialiśmy Basi na siłę.

Realizując taki projekt, o czym się 
myśli w pierwszej kolejności: o mło-
dych widzach, o ich określonym 
wieku, a może raczej o tym, by pro-
dukcja była jak najbardziej uniwer-
salna? 
Ł.K.: Dla mnie jasne od początku było, 
że historie Basi są dedykowane dzieciom 
w wieku około 5, 6 lat. I ten wyznacz-
nik bardzo nam pomógł. Według mnie, 

R.J.: Przy czym myślę, że robimy filmy, 
które są super atrakcyjne zarówno dla 
dzieci, jak i dla rodziców. Są ważne, 
bo mogą pomóc w budowaniu relacji 
rodziców z dziećmi – książkę napisano 
w piękny i prosty sposób, pokazano 
w niej, jak reagować w kłopotliwych 
życiowo sytuacjach, jak rozmawiać 
z dzieckiem na tematy, które z pozoru 
mogą wydawać się wstydliwe. Co jed-
nak trzeba zaznaczyć, Basia nie jest 
przeznaczona dla wczesnych przedszko-
laków, nie jest też podręcznikiem od 
wychowania dzieci. To pozycja gdzieś 
pomiędzy.

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

Marcin Wasilewski,  
Łukasz Kacprowicz  

i Robert Jaszczurowski

Basia, reż. Łukasz Kacprowicz, 
Marcin Wasilewski

Basia, reż. Łukasz Kacprowicz, 
Marcin Wasilewski
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Od 30 lat kieruje 
pan instytu-
cją, która jest 
jednym z naj-

większych polskich pro-
ducentów filmów fabular-
nych i dokumentalnych. 
Co pana zdaniem pozwo-
liło osiągnąć tej instytucji 
i panu taką pozycję na pol-
skim rynku filmowym?
Włodzimierz Niderhaus: 
Praca producenta nie pozwala 
na rutynę. Historia tego miej-
sca, które od 70 lat współ-
tworzy polskie kino, daje 
podbudowę do kontynu-
owania tradycji i podejmo-
wania nowych wyzwań oraz 
wytężonej pracy. Każdy nowy 
film jest wyzwaniem. Cenimy 
współpracę zarówno z uzna-
nymi twórcami, jak i z tymi, 
którzy stawiają pierwsze kroki 
w tym wymagającym obszarze 
sztuki filmowej. Nowe pomy-
sły, czy efektywna współpraca 
z twórcami uznanymi i debiu-
tującymi, którzy wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego widza, to 
motywacja do pracy.

Za chwilę minie pół wieku 
pana „przygody z filmem”. 
Jakie są pana odczucia, 
refleksje?
W ciągu mojej pracy mia-
łem okazję zaobserwować 
zmieniającą się rzeczywistość 
polskiego rynku filmowego. 
Bywały okresy trudniejsze, 
jeśli chodzi o wyzwania pro-
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ducenckie, związane z cięż-
kimi warunkami transforma-
cji ekonomicznej. Bywały też 
i takie lata, gdy w konkursie 
festiwalu w Gdyni, z dumą 
mogłem zaprezentować sześć 
naszych produkcji. Dla mnie 
ważnym wyzwaniem – od 
zawsze – była technologiczna 
modernizacja Wytwórni. 
Dzięki temu w każdych oko-
licznościach jej konkuren-
cyjność rynkowa wzrastała, 
co z kolei zapewniało jej sta-
bilność i możliwość realizo-
wania celów statutowych. Po 
latach wiem, że ważną częścią 
tej pracy jest bycie na bieżąco 
z wymaganiami zmieniają-
cej się rzeczywistości, ale też 
dobrze przygotowana strate-
gia i świadomość, że trzeba 
być przewidującym, a w nie-
których sprawach kierować 
się po prostu intuicją.

Skąd wziął się u pana 
pomysł na napisanie sce-
nariusza o charakterze 
biograficznym, który nie 
był specjalnie bliski pana 
dotychczasowej twórczo-
ści?
Wojciech Lepianka: Zieja jest 
takim tematem, który „przy-
szedł” bardziej do mnie, niż ja 
do niego. Pomysłem opowie-
dzenia historii tego wybitnego 
księdza zaraził mnie reży-
ser filmu – Robert Gliński. 
Szybko odkryłem, że biografia 
Ziei może stać się znakomi-
tym „wehikułem”, by opowie-

dzieć – raz jeszcze – o małych 
i wielkich sprawach, do któ-
rych zawsze lubiłem wracać – 
motywu świętości, heroicz-
nego poświęcenia, miłości. 
Do tego Zieja zapewnił mi po 
raz pierwszy w tej opowieści 
epicki rozmach – prawdziwe 
wyzwanie dla scenarzysty. 

Czy Zieja będzie obrazem 
typowo biograficznym, 
przedstawiającym osobę 
duchowną, która w burz-
liwym XX wieku w zna-
czący sposób uczestniczyła 
w dramatach i przeło-
mach narodu polskiego, 
czy też skupi się pan na 
nim samym, a wydarzenia 
historyczne będą „tylko” 
ważnym tłem?
Robert Gliński: Historia księ-
dza Ziei skupia w sobie jak 
w soczewce wszystko, co naj-
ważniejsze w polskiej histo-
rii XX wieku. Jakiekolwiek 
ważne wydarzenie z historii 
Polski ostatnich stu lat weź-
miemy od uwagę, to ksiądz 
Zieja zawsze był tam obecny, 
zawsze był naocznym świad-
kiem – wojny roku 1920, kon-
fliktów narodowościowych 
dwudziestolecia, kampanii 
wrześniowej, powstania war-
szawskiego, początków KOR-u. 
Co więcej, świadkiem mają-
cym na te wydarzenia wpływ! 
To prawdziwy „bohater-we-
hikuł” pozwalający widzom 
przyszłego filmu podróżować 
w czasie. Film kocha buntow-

ników. A Zieja nie był konfor-
mistą. Nie godził się na świat 
zastany. Zapłacił za to zresztą 
dużą cenę. Stworzony do pracy 
duszpasterskiej, przez więk-
szość życia zmuszony był do 
pracy poza własną parafią. 
Poczucie krzywdy, pogodze-
nie się, pokora i olbrzymia 
spuścizna myślowa wyprze-
dzająca swój czas i niezwy-
kle aktualna – to część życio-
rysu księdza. Jego tolerancja, 
przyjazny stosunek do innych 
kościołów i innych religii są 
zdumiewające, zwłaszcza dzi-
siaj, w kościele kierowanym 
i postulowanym przez papieża 
Franciszka.

Który okres z długiego 
przecież życia działalności 
duszpasterskiej i charyta-
tywnej księdza Ziei będzie 
w pana filmie najmocniej 
wyeksponowany?
To nie będzie obraz biogra-
ficzny. Z życia Ziei wybieramy 
te wydarzenia, które moim 
zdaniem najmocniej budowały 
jego postawę i zasady, które 
głosił. Najbardziej wyekspo-
nowany będzie wątek z lat 70., 
kiedy Zieja był działaczem 
KOR-u. Jest wzywany na prze-
słuchania i ten motyw kon-
struuje linię narracyjną filmu.

Operator jest jednym 
z najważniejszych twór-
ców dzieła filmowego. Co 
jest dla pana charaktery-
styczne, nowe we współ-
pracy z Robertem Gliń-
skim przy produkcji Zieja?
Witold Płóciennik: Robert 
Gliński jest bardzo wyma-
gającym reżyserem. Dosko-
nale potrafi opowiadać obra-
zem i ma pełną świadomość 
jego siły. Bardzo precyzyjnie 
przygotowaliśmy się do filmu. 
Narysowaliśmy storyboard 
do wszystkich scen. Mieliśmy 

MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019

NA PLANIE FILMU ZIEJA

„przegadany” każdy szczegół.
Robert na planie wymagał ode 
mnie pracy na najwyższych 
obrotach.

Czy tak znakomity aktor, 
polski i europejski, czuje 
jeszcze czasami tremę, 
mierząc się z rolą tak nie-
tuzinkowej postaci jak 
ksiądz Zieja?
Andrzej Seweryn: Spo-
tkało mnie coś wyjątkowego: 
Robert Gliński obsadził mnie 
w roli księdza Ziei. Mogłem 
bliżej poznać i utożsamić 
się z postacią tak charyzma-

tycznego, uczciwego i konse-
kwentnego duchownego, który 
przez dziesiątki lat XX wieku 
musiał brnąć przez mean-
dry naszej polskiej, trudnej, 
często tragicznej rzeczywisto-
ści. Dobrze, że film Roberta 
jednym przypomni, a innym 
pozwoli poznać postać tego 
mędrca polskiego Kościoła. 
Grając tę rolę, starałem się, aby 
słowa księdza Ziei o miłości 
bliźniego, a więc i naszych 
wrogów, dotarły do widza 
i zachęciły go do głębokiej 
refleksji o naszej historii, ale 
przede wszystkim o naszej 

współczesności. Potrzebujemy 
bowiem pilnie takich właśnie 
bohaterów, takich wzorców 
moralnych do naśladowania. 
Oczywiście odczuwałem tremę 
przed rozpoczęciem zdjęć, 
będzie mi ona towarzyszyć 
do dnia premiery. Kiedy gra 
się Wilka w „Czerwonym 
Kapturku”, jesteśmy odpowie-
dzialni przed widzem za naszą 
pracę. A co dopiero, kiedy gra 
się księdza Zieję! 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Rozmowa z producentem Włodzimierzem 
Niderhausem, scenarzystą Wojciechem 
Lepianką, reżyserem Robertem Glińskim, 
autorem zdjęć Witoldem Płóciennikiem  
i aktorem Andrzejem Sewerynem 

Zieja

Powstaje film o skrom-
nym, ale charyzmatycz-

nym człowieku – Janie Ziei – 
księdzu, który mocnymi 
zgłoskami wpisał się w pol-
ską, trudną i pogmatwaną 
historię XX wieku. Obraz 
ten będzie dziełem Roberta 
Glińskiego, który tak mówi 
o swoim bohaterze: „Ksiądz 
Zieja był kapłanem niepo-
kornym, takim, który miał 
zawsze swoje zdanie. Bardzo 
ostro trzymał się dziesięciu 
przykazań i swoich przeko-
nań”. Producentem filmu jest 
Włodzimierz Niderhaus – 
WFDiF, scenarzystą Wojciech 
Lepianka, autorem zdjęć 
Witold Płóciennik. Zdjęcia 
zrealizowano od lutego do 
kwietnia 2019 roku, m.in. 
w Lublinie, Janowcu, Nałę-
czowie, Kazimierzu Dolnym, 
Wąwolnicy i Częstochowie. 
W roli tytułowej zobaczymy 
Andrzeja Seweryna i Mate-
usza Więcławka (lata mło-
dości), a ponadto m.in. Tade-
usza Bradeckiego, Jakuba 
Wieczorka i Lesława Żurka. 
Film jest współfinansowany 
przez PISF.  S.N.

Andrzej Seweryn na planie 
filmu Zieja, reż. Robert Gliński
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Po raz drugi, bo wcześniej odby-
wała się w Paryżu, Series Mania 
(w tym roku to jej 10. edycja) 
gościła w Lille, stolicy regionu 

Hauts-de-France i cieszyła się ogromnym 
powodzeniem, czego dowodem ponad 
72 tys. widzów tłumnie wypełniających 
miejskie sale kinowe i udział blisko 2 tys. 
profesjonalistów – twórców, producen-
tów i nadawców telewizyjnych. Rekord 
frekwencji padł podczas jednego z wieczo-
rów, kiedy w ogromnej sali Grand Palais 
rekomendowała swój najnowszy produkt – 
serial Chambers (zrealizowany dla Netflixa 
oczywiście) Uma Thurman. Amerykań-
ską gwiazdę słuchało ponad 1300 osób, 
a kolejne setki fanów Freddiego Highmo-
re’a kilka dni wcześniej. A do Lille przyje-
chali także m.in. Anna Paquin, Adam Scott, 
Julianna Margulies i Yves Rénier.

Przez dziewięć dni królowały w Lille 
seriale z kilkudziesięciu krajów świata. 
W trzech głównych konkursach i Pano-

ramie nie znalazł się niestety żaden pol-
ski produkt, bo… Bo żaden też nie został 
zgłoszony. Dla porządku odnotujmy, że 
w Konkursie Głównym zwyciężył brytyj-
ski The Virtues Shane’a Meadowsa i Jacka 
Thorne’a, zaś Nagrodę Specjalną jury otrzy-
mał izraelski Just for Today Nira Bergmana 
i Rama Nehariego.

Od kilku lat w ramach imprezy odbywa 
się Series Mania Forum, sekcja przeznaczona 
dla branży filmowo-telewizyjnej, która stała 
się szybko wyjątkowym miejscem, w którym 
spotykają się decydenci i talenty audiowizu-
alne, aby odkrywać projekty w fazie rozwoju 
lub w produkcji, i próbować wykreować 
nową generację najbardziej telewizyjnego 
z gatunków. Obok spotkań, paneli dys-
kusyjnych i narodowych prezentacji pod-
czas Forum odbywa się kilka pitchingów, 
których zadaniem jest znalezienie partne-
rów do realizacji prezentowanych projek-
tów. Tak się złożyło, że w dwóch z czterech 
najważniejszych znalazły się polskie pro-

pozycje. Do sekcji UGC Writers Campus 
zakwalifikowano osiemnaście scenariuszy, 
a wśród nich Małgorzaty Piłacińskiej do 
serialu Smokey Eyes. Od kilku lat doskonale 
znane w branży TorinoFilm Lab współpra-
cuje z Series Manią i aktywnie pomaga mło-
dym twórcom w przygotowaniu projektów 
scenariuszowych mogących zainteresować 
potencjalnych producentów i nadawców. 
Spośród blisko stu zgłoszonych latem ubie-
głego roku pomysłów zakwalifikowano do 
warsztatów, a teraz do prezentacji w Lille, 
dziewięć seriali, w tym dwa polskie. Oba 
zapowiadają się bardzo ciekawie, bo zarówno 
State of Emergency (Filip Kasperaszek – sce-
narzysta i Paweł Kosuń – producent), jak 
i The Wild Fields Marty i Piotra Szyman-
ków po dobrych prezentacjach doczekały 
się wielu obiecujących spotkań, które dobrze 
rokują na przyszłość. A przyszłość to spo-
dziewana sprzedaż gotowego scenariusza 
i w finale jego realizacja.

W innej z sesji międzynarodowe jury 
wybrało spośród szesnastu rekomendowa-
nych seriali (organizatorzy otrzymali 399 
zgłoszeń z 41 krajów) do finansowego wspar-
cia – francuski dramat obyczajowy Purple.

„Wszyscy wiemy, jak trudno jest sfinan-
sować początek projektu i dlatego Series 
Mania stworzyła nagrodę w wysokości 50 
tys. euro, aby pomóc twórcom finansować 
i rozwijać ich pomysły” – przypomniała 
podczas ogłoszenia wyników, dyrektorka 
festiwalu Laurence Herszberg.

Janusz Kołodziej

SERIES MANIA

W KRÓLESTWIE SERIALI

Najstarszy, bo stworzony w Paryżu  
w 2010 roku przez Laurence Herszberg, 
Międzynarodowy Festiwal Series Mania 
jest największą europejską imprezą 
prezentującą wyłącznie telewizyjne 
opowieści w odcinkach.

Laureaci festiwalu Uma Thurman

Czarny charakter, reż. Kuba GryżewskiProducent: Współorganizator: Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
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rowym. Niedobrze także, 
jak naród patrzy za bardzo 
do tyłu. My Polacy powin-
niśmy bardziej się mobilizo-
wać, żeby myśleć o tym, co 
zrobić z Polską i jaką Polskę 
chcemy budować, a nie tylko 
wspominać, jaką piękną Pol-
skę kiedyś myśmy mieli” – 
powiedział Krzysztof Zanussi. 
Jego najnowszy film – Eter – 
12 kwietnia trafił na ekrany 
litewskich kin. Poza uhono-
rowaniem wybitnego pol-
skiego reżysera, w programie 
festiwalu w Wilnie znalazły 
się też inne polskie akcenty. 
W europejskim konkursie 
debiutów wśród 13 filmów 
długometrażowych zaprezen-
towano polsko-hiszpańską 
produkcję animowaną Jeszcze 
dzień życia Damiana Nenowa 
i Raúla de la Fuente. Ponadto 
w innych sekcjach pokazano 
m.in. Kler Wojciecha Sma-
rzowskiego, Zabawę zabawę 
Kingi Dębskiej oraz Atak 
paniki Pawła Maślony.

MARYJKI 
W PROGRAMIE HAF 
GOES TO CANNES

Maryjki, pierwszy pełnome-
trażowy film Darii Woszek, 
zdobyły główną nagrodę na 
prestiżowych targach 17. 
Hongkong – Asia Film Finan-
cing Forum. Jest nią wyjazd 
na festiwal w Cannes i moż-
liwość prezentacji filmu 
w ramach programu HAF 
Goes to Cannes. Maryjki zna-
lazły się w elitarnej grupie 
10 projektów work-in-pro-
gress i były jedynym europej-
skim tytułem pokazywanym 
na tych najważniejszych azja-
tyckich targach filmowych. 
Główną bohaterką obrazu 
jest 50-letnia Maria, której 
spokojne życie przerywa hor-

52

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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POLSKIE ANIMACJE 
W ANNENCY

Poznaliśmy tytuły anima-
cji, które zakwalifikowały 
się do programu 43. Festi-
walu Filmów Animowaych 
w Annecy. W sekcjach kon-
kursowych znalazło się kilka 
polskich produkcji, w tym 
jedna ze Studia Munka-SFP. 
Festiwal w Annecy jest naj-
ważniejszym i jednym z naj-
starszych festiwali poświęco-
nych filmowi animowanemu 
w Europie. Co roku gromadzi 
ponad 150-tysięczną widow-
nię, a także staje się miej-
scem spotkań profesjonali-
stów z branży z całego świata. 
W tym roku o tytuł najlepszej 
krótkometrażowej animacji 
ubiegać się będą trzy polskie 
tytuły: Acid Rain Tomasza 
Popakula, Story Joli Bańkow-
skiej (Studio Munka-SFP) 
i Deszcz Piotra Milczarka. 
Z kolei do konkursu studenc-
kiego zaproszono Nie masz 
dystansu Kariny Paciorkow-
skiej, Ovule Natalii Dursze-
wicz oraz Duszyczkę Barbary 
Rupik. Tegoroczna edycja 
festiwalu w Annecy odbędzie 
się w dniach 10-15 czerwca. 

KOLEJNA NAGRODA 
DLA DOTKNIĘCIA 
ANIOŁA

Dotknięcie Anioła w reżyserii 
Marka Tomasza Pawłowskiego 
kolejny rok podbija światowe 
festiwale. Tym razem otrzy-
mało nagrodę za najlepszy 
pełnometrażowy film doku-
mentalny na San Antonio 
Independent Film Festival 
w Ekwadorze (21-24 marca). 
Obraz został wybrany do kon-
kursu spośród ponad 900 
zgłoszeń z całego świata. To 
79. udział tego tytułu w kon-
kursie festiwalowym i 43. 

nagroda. Film odkrywa nie-
znaną wcześniej historię ist-
nienia w Oświęcimiu Biura 
Emigracji Żydów do Pale-
styny. Była to wielka i tragicz-
nie niewykorzystana szansa 
na uratowanie tysięcy ludzi. 
Biuro założył ojciec bohatera 
filmu tuż po wybuchu dru-
giej wojny światowej. Życie 
festiwalowe Dotknięcia Anioła 
trwa już ponad 3 lata. 

KAWKI NA DRODZE 
Z CZESKIMI LWAMI

Obraz w reżyserii Olmo Ome-
rzu 23 marca zdobył aż sześć 
Czeskich Lwów – najważ-
niejszych nagród filmowych 
w Czechach, w tym za najlep-
szy film. Oprócz tego Kawki 
na drodze nagrodzono także 
za reżyserię, scenariusz, mon-
taż oraz role drugoplanowe. 
Ten tytuł to czesko-słoweń-
sko-polsko-słowacka produk-

cja. Polską producentką jest 
Natalia Grzegorzek z Koskino. 
Ponadto muzykę do filmu 
skomponował Paweł Szam-
burski, a DI Factory, które 
jest polskim koproducen-
tem zadbało o postprodukcję. 
Kawki na drodze swoją świa-
tową premierę miały w Kon-
kursie Głównym MFF w Kar-
lowych Warach, a ponadto 
były czeskim kandydatem do 
Oscara

MONIKA 
LENCZEWSKA 
Z NAGRODĄ CRAFT 
GOLDEN ARROW

Podczas tegorocznej gali roz-
dania nagród reklamowych 
The British Arrows, która 
odbyła się 27 marca w Lon-
dynie, Monika Lenczewska 
została uhonorowana nagrodą 
Craft Golden Arrow za zdjęcia 
do kampanii Nike Rosja oraz 

Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej Never Ask – Maltz-
sev. Warto podkreślić, iż po 
raz pierwszy w historii nagród 
Brtish Arrows – takie wyróż-
nienie przyznano kobiecie. 
Przy realizacji projektu współ-
pracował ponadto Adam 
Mendry, operator Steadicamu. 

KRZYSZTOF ZANUSSI
NAGRODZONY 
NA LITWIE

Na zakończonym 5 kwiet-
nia Festiwalu Filmowym 
Kino Pavasaris w Wilnie 
Krzysztof Zanussi otrzymał 
Nagrodę Honorową (kilka 
dni wcześniej został laure-
atem Polskiej Nagrody Fil-
mowej – Orła za Osiągnięcia 
Życia). „Chcę żyć teraźniej-
szością. Bardzo się pilnuję, 
żeby nie patrzeć wstecz, bo to 
jest niebezpieczne i w wymia-
rze indywidualnym, i zbio-

Laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej dla najlep-
szej aktorki za rolę w Zimnej wojnie Pawła Pawlikow-

skiego, Joanna Kulig, zagra jedną z głównych ról w nowym 
serialu Netflixa – The Eddy. Serię wyreżyseruje Damien 
Chazelle, zdobywca Oscara za reżyserię La La Land. Infor-
mację tę podało „Variety”. The Eddy ma być dramatem 
muzycznym osadzonym w wielokulturowej rzeczywisto-
ści współczesnego Paryża. Akcja będzie się toczyć wokół 
klubu, perypetii jego właściciela i grającego tam zespołu. 
Joanna Kulig zagra postać Mai, mającej problemy z alko-
holem utalentowanej wokalistki, która dołącza do zespołu 
jazzowego Elliota Udo (w tej roli André Holland). Serial 
Netflixa będzie miał osiem odcinków. Za scenariusz więk-
szości z nich odpowiada Jack Thorne. Platforma na razie 
nie podała daty premiery serialu. 

Animacja Tomasza Popakula otrzymała 
Grand Prix na prestiżowym amerykań-

skim festiwalu GLAS Animation w Berkley 
(21-24 marca). GLAS Animation (Global 
Animation Syndicate) jest organizacją non 
profit, prowadzoną przez animatorów dla 

animatorów. Impreza w Berkley od lat cieszy 
się sporym uznaniem wśród widzów i kryty-
ków. Do tegorocznego konkursu zaproszo-
no dwie polskie produkcje – III Marty Pajek 
oraz zwycięski film Tomasza Popakula. Obie 
animacje wyprodukowało studio Animoon.

ACID RAIN ZWYCIĘŻA W USA

monalna terapia zastępcza. 
Zamiast się chować w miesz-
kaniu pełnym figur Maryjek, 
szuka zmysłowych przygód. 
Poruszający i zabawny kome-
diodramat przypomina, że 
radość życia nie ma ograni-
czenia wiekowego. W filmie 
zobaczymy Grażynę Misio-
rowską (Maria) oraz Janu-
sza Chabiora, Barbarę Kurzaj, 
Agnieszkę Wosińską, Helenę 
Sujecką, Sylwestra Piechurę 
oraz Katarzynę Nosowską. Za 
zdjęcia odpowiadał Michał 
Pukowiec. Producentem filmu 
jest Jutrzenka Studio, a kopro-
ducenci to Solopan oraz All 
Muses. Daria Woszek jest wie-
lokrotnie nagradzaną reży-
serką krótkometrażowego 
filmu Hycel z fantastyczną rolą 
Janusza Chabiora.

PROJEKT DAMIANA 
KOCURA 
NAGRODZONY

W drugiej połowie marca 
odbyła się we Francji 13. edy-
cja European Short Pitch. Jed-
nym z głównych celów tego 
wydarzenia jest stworzenie 
europejskim reżyserom i pro-
ducentom możliwości kopro-
dukcji filmów krótkometra-
żowych. Od 2016 roku jedną 
z części składowych ESP są 
pitchingi projektów work- 
-in-progress. W tym roku 
nagrodę Mastering-in-kind 
Award od belgijskiej firmy The 
Fridge w sekcji work-in-pro-
gress zdobył projekt Damiana 
Kocura It’s still night.

POLSKI PROJEKT 
NA DOK.INCUBATOR

Poznaliśmy tytuły projektów, 
które wezmą udział w warsz-
tatach Dok.Incubator. Jed-
nym z ośmiu wyselekcjono-

JOANNA KULIG W SERIALU NETFLIXA
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wanych tytułów jest polski 
projekt – Lekcja miłości Mał-
gorzaty Goliszewskiej i Kata-
rzyny Matei. Producentką 
tego dokumentu jest Anna 
Stylińska. Dok.Incubator to 
intensywne sześciomiesięczne 
warsztaty międzynarodowe 
w zakresie montażu, marke-
tingu i dystrybucji. Podzie-
lone są na trzy tygodniowe 
sesje: pierwsza odbyła się pod 
koniec kwietnia w Czechach, 
kolejna będzie w czerwcu 

na Słowacji, a ostatnia we 
wrześniu w Szwecji. Projekt 
Lekcja miłości był już prezen-
towany na East Doc Platform 
i Dok Leipzig Cooproduction 
Market. Ponadto, był roz-
wijany w ramach programu 
Dok Lab Poland i wziął 
udział w pitchingach odby-
wających się podczas KFF 
Industry: Docs to Start, gdzie 
otrzymał HBO Award oraz 
pitchingu Docs to Go!, gdzie 
zdobył ColorOffOn Award.

Acid Rain, reż. Tomasz Popakul
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DIAGNOSIS 
I TAMA DOCENIONE 
W MOSKWIE

Film dokumentalny Diagnosis 
w reżyserii Ewy Podgórskiej 
otrzymał nagrodę za najlepszy 
montaż (dla duetu montaży-
stów – Piasek & Wójcik – Bar-
tłomiej Piasek i Piotr Wój-
cik) na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych Dokker w Moskwie. 
Wyróżnienie z kolei przy-
znano obrazowi Tama Nata-
lii Koniarz. Diagnosis to kre-
acyjny dokument, podróż 
w głąb podświadomości miej-
skiej. Mieszkańcy uczestniczą 
w sesjach na kozetce. Zaczy-
nając niewinnie, od udziela-
nia odpowiedzi na zabawne 
pytania, np. jakim zwierzę-
ciem jest miasto, rozpoczynają 
podróż w głąb własnych uczuć 

i emocji w stosunku do miej-
sca, w którym żyją. Prace nad 
filmem trwały prawie sześć 
lat. Na etapie rozwoju pro-
jektu obraz został wyróżniony 
w ramach programu Doc 
Lab Poland podczas Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego. 
W 2016 był prezentowany 
wśród 12 najciekawszych pro-
jektów z Europy Wschodniej 
i Środkowej na Docu Talents 
from the East w Karlowych 
Warach. W 2017 – fragmenty 
filmu zostały zaprezento-
wane w sekcji work in pro-
gress w Cannes (New Hori-
zons’ Polish Days Goes to 
Cannes). Z kolei wyróżniona 
w Moskwie Tama to etiuda 
zrealizowana na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego. Obraz został doce-
niony „za doskonały portret 

relacji ojca i syna przy użyciu 
filmowych środków, mający 
także element terapeutyczny”.

III WYRÓŻNIONE 
W HISZPANII

Wielokrotnie nagradzana 
animacja Marty Pajek tym 
razem została uhonorowana 
na festiwalu Animakom w Bil-
bao (2-8 kwiecień). Anima-
kom Fest powstał w 2017 
roku, by promować kino 
animowane wśród lokalnej 
publiczności. W programie 
festiwalu znalazło się miejsce 
dla dwóch konkursów – 
dla profesjonalistów 
i studentów oraz dla sekcji 
pozakonkursowych, m.in. 
takiej, która prezentuje twór-
czość animatorek. W ciągu 
dwóch lat festiwal stał się 

jedną z najważniejszych ini-
cjatyw kulturalnych odbywa-
jących się w Bilbao.

AGNIESZKA 
HOLLAND 
UHONOROWANA 
PRZEZ UNIWERSYTET
VIADRINA

Słynna polska reżyserka 
została laureatką tegorocz-
nej, 19. Nagrody Uniwersy-
tetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. 
W uzasadnieniu tak napi-
sano o przyznaniu nagrody: 
„Agnieszka Holland podej-
muje w swojej pracy twórczej, 
w swoich filmach, przedsta-
wieniach teatralnych, scena-
riuszach i tłumaczeniach nie-
wygodne, ale bardzo ważne 
tematy z historii Europy i sto-
sunków między jej mieszkań-
cami. Jej filmy nie tylko odno-
szą się tematycznie do Europy, 
ale dzięki stałej współpracy 
i koprodukcji z wieloma part-
nerami z Niemiec, Francji, 
Anglii czy Ukrainy przyczy-
niają się do międzykulturo-
wego dialogu i porozumienia. 
Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje także wspiera-
nie młodych artystów przez 
Agnieszkę Holland”. Nagroda 
Viadriny w wysokości 5 tys. 
euro jest przyznawana corocz-
nie od 1999 roku przez Kura-
torium Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Uczelni 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Otrzymują ją osobisto-
ści z Polski i z Niemiec, które 
w szczególny sposób przyczy-
niły się do polsko-niemiec-
kiego pojednania. Nagrodę 
otrzymali już m.in. Günter 
Grass, Adam Michnik, Tade-
usz Mazowiecki czy Krzysztof 
Penderecki. Laureatka odbie-
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rze nagrodę 9 maja podczas 
uroczystości w siedzibie Uni-
wersytetu Viadrina (Logen-
saal). Laudację wygłosi Marion 
Döring, dyrektor Europejskiej 
Akademii Filmowej. 

POLSKIE DOKUMENTY 
Z SUKCESEM 
W HOLLANDII

Na Go Short – International 
Short Film Festival w Nijme-
gen (3-7 kwietnia) polskie 
dokumenty Love 404 Agaty 
Baumgart oraz Tama Natalii 
Koniarz otrzymały nagrody. 
Krótkometrażowy obraz Love 
404 został uznany za Najlep-
szy Dokument tej edycji festi-
walu. Jest to nagroda kwa-
lifikująca do ubiegania się 
o nominację do Oscara. Dla 
bohaterek Love 404 dorastają-
cej Reny i jej mamy, internet 
to jedyna odskocznia od szarej 
codzienności. W świecie talent 
shows, Facebooka i YouTu-
be’a miłość i sława wydają 
się w zasięgu klawiatury, lecz 
granica pomiędzy fantazją 
a rzeczywistością szybko się 
zaciera. Z kolei Tama zdobyła 
The Encour agement Award 
dla najlepszego filmu studenc-
kiego. Bohaterami obrazu są 
ojciec i syn, którzy spotykają 
się, żeby spędzić trochę wspól-
nego czasu, po tym, jak wcze-
śniej zerwali ze sobą kontakt. 

POLKA 
NOMINOWANA 
DO NAGRÓD 
NEW FILMMAKERS 
W LOS ANGELES

Beata Calińska, która wspól-
nie z Sarah Jacobson wyreży-
serowała film dokumentalny 
Have No Fear (o choreografce 
Adii Whitaker, sfrustrowa-
nej przypadkami brutalności 

amerykańskiej policji) otrzy-
mała nominację do nagród 
NewFilmmakers w katego-
rii Nowe Media. Miasto Los 
Angeles wspiera wydarzenie, 
które ma na celu honorowa-
nie nowych talentów w kinie 
niezależnym. Wśród jurorów 
są przedstawiciele „Variety”, 
HBO, Sony, Netflixa, 21st 
Century Fox, Amerykańskiej 
Akademii Filmowej oraz 
Hollywoodzkiego Stowarzy-
szenia Prasy Zagranicznej 
przyznającego Złote Globy. 
Do tej pory film Calińskiej 
został zaprezentowany na kil-
kunastu pokazach konkur-
sowych, zdobywając główne 

nagrody na festiwalach 
w Chile i na Cyprze. Have 
No Fear miał swoją świa-
tową premierę podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Visions du Réel 
w Szwajcarii. 

JESZCZE LECIMY… 
Z NAGRODĄ 
NA SŁOWACJI

Film w reżyserii Mirosława 
Dembińskiego, wyproduko-
wany przez Studio Filmowe 
Everest Jeszcze lecimy… otrzy-
mał Nagrodę V4 (nagroda 
Grupy Wyszehradzkiej) na 
Międzynarodowym Festiwalu 

Filmów Górskich i Przygo-
dowych w Bratysławie (Sło-
wacja). Grand Prix z kolei 
otrzymał tegoroczny laureat 
Oscara w kategorii Pełno-
metrażowy Film Dokumen-
talny – amerykański obraz 
Free Solo (reż. Jimmy Chin, 
Elizabeth Chai Vasarhelyi). 
Film Jeszcze lecimy… przedsta-
wia „Praszczura”, 91-letniego 
paralotniarza, który wciąż się 
nie poddaje i realizuje kolejne 
marzenia związane z lataniem. 
Janusz Orłowski „Praszczur” 
to wyjątkowy zawodnik. 
Zaczął latać na paralotni po 
siedemdziesiątce. W wieku 
88 lat zamarzył polecieć 
z Olimpu i tego lotu z góry 
Zeusa dokonał. Gdy miał 
91 lat wzbił się na wysokość 
326 metrów nad ziemię, czym 
wpisał się do Księgi Rekordów 
Guinnessa.

POLSKA ANIMACJA 
W OBERHAUSEN

Najnowszy krótkometrażowy 
film animowany wyprodu-
kowany przez MML Studio 
(Maciej Mądracki, Michał 
Mądracki, Gilles Lepore) oraz 
Urszulę Palusińską – Nad-
chodzą zimni ogrodnicy – 
weźmie udział w Konkursie 
Międzynarodowym 65. MFF 
w Oberhausen (1-6 maja). 
Film wyreżyserowała Urszula 
Palusińska we współpracy 
z braćmi Maciejem i Micha-
łem Mądrackimi. Jest to 
jedyna w pełni polska pro-
dukcja, która została wyselek-
cjonowana z ponad 7,5 tys. 
tytułów z całego świata zgło-
szonych w tym roku na ten 
niemiecki festiwal. 

Oprac. Julia  
Michałowska

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

FILMY JANUSZA 
ŁĘSKIEGO WYDANE 
W NIEMCZECH 
WDR (Westdeutscher Rund- 
funk) – niemieckojęzyczny, 
publiczny nadawca radio-
wo-telewizyjny, będący 
członkiem ARD – wydał 
na DVD słynne seriale dla 
dzieci i młodzieży w reżyserii 
Janusza Łęskiego, takie 
jak Janka (Janna), Urwisy 
z Doliny Młynów (Die Kinder 
vom Mühlental) czy Klemens 
i Klementynka (Klemens und 
Klementinchen), a także filmy 
kinowe: Orły i Wilki (Adler 
und Wölfe) oraz Między Nie-
bem i Ziemią (Zwischen 
Himmel und Erde) Obrazy 
te, powstałe w latach 80. XX 
wieku, przyciągały przed 
telewizory najmłodszych 
widzów i szeroką widownię 
familijną. Dzięki talentowi 
małoletnich aktorów oraz 
reżysera Janusza Łęskiego 
wszystkie te tytuły zaskar-
biły sobie ogromną sympa-
tię publiczności. Wymie-
nione seriale i filmy kinowe 
były koprodukcjami pol-
sko-zachodnioniemieckimi, 

a zatem równolegle z polską 
emisją trafiały też oczywiście 
na rynek niemiecki. Popu-
larność tych tytułów na nie-
mieckiej antenie (program 
Das Erste, czyli program 
pierwszy telewizji publicznej) 
przerosła wszelkie oczeki-
wania i filmy te szybko zdo-
były status kultowych. Seria 
DVD wydana przez WDR na 
przełomie 2018 i 2019 roku 
świadczy tylko o niesłabną-
cej atrakcyjności filmowego 
dorobku Janusza Łęskiego 
i wciąż żywym odbiorze jego 
twórczości wśród kolejnych 
pokoleń młodych widzów. 

Podczas 14. edycji Athens Animfest (12-17 marca), specjalną nagrodę otrzymał film Mar-
cina Podolca. Colaholic to dziennik osoby, która pije stanowczo za dużo słodkich napojów 

gazowanych – dokument i komedia romantyczna w jednym. Animacja, prezentowana w kon-
kursie krótkometrażowym, została doceniona za swoje walory edukacyjne i otrzymała Edu-
cation Award. Athens Animfest to festiwal w całości poświęcony animacji. Jego program skła-
da się przede wszystkim z czterech konkursów: krótkometrażowego, studenckiego, greckiego 
i eksperymentalnego. Obok pokazów filmów ubiegających się o statuetki, na widzów czekają 
również warsztaty i retrospektywy.

COLAHOLIC Z NAGRODĄ W ATENACH
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Istniejecie na rynku już ponad 
dekadę. Skąd w ogóle wziął się 
pomysł założenia firmy specjali-
zującej się w tworzeniu i wyświe-

tlaniu list dialogowych? 
Wyszło zupełnym przypadkiem. Na 
początku XXI wieku Ula Śniegowska, 
wówczas kierownik Kino.Lab w Zamku 
Ujazdowskim, zapytała, czy możemy 
polecić jakiś program do wyświetla-
nia napisów. Stwierdziliśmy, że jesteśmy 
w stanie stworzyć własny. Dzisiaj brzmi 
to strasznie, bo ktoś musiał siedzieć 
i fizycznie wciskać każdą linijkę polskich 
napisów, ale tak się zaczęło. Program 
ewoluował i zaczął żyć własnym życiem 
pod nazwą Film 4.0. Jestem pewna, że 
wielu kiniarzy studyjnych używało go, 
nie wiedząc, kto jest jego autorem, bo nie 
był w żaden sposób podpisany. W pew-
nym momencie odezwał się do nas Artur 
Liebhart, który pracował akurat nad 
pierwszą edycją festiwalu Doc Review 
(obecny Docs Against Gravity – przyp.
red.) i widział nasz program w Kino.Lab. 
Podjęliśmy współpracę, okazało się, że to 
bardzo fajna dziedzina, w której można 
zrobić coś ciekawego, a później, z każ-
dym kolejnym rokiem, Film 4.0 rozwijał 
się, a my wraz z nim.

Czym są w takim wypadku źle rozsta-
wione napisy? 
Błędów może być całe mnóstwo. Wiele 
zależy od tego, czy rozmawiamy o kopii 
kinowej czy festiwalowej. W tym dru-
gim przypadku bywa, że nie dostajemy 
od producenta czy dystrybutora otwar-
tej kopii i nie mamy możliwości inge-

Ejsak Company działa na wielu róż-
nych obszarach. Trudno utrzymać się 
na szczycie?
Staramy się iść z duchem czasu. Kie-
dyś festiwale opierały się wyłącznie na 
kopiach 35mm, dzisiaj rządzi DCP, a na 
festiwalach wyświetla się też z DVD 
czy Blu-rayów. Musieliśmy nauczyć się 
rozkładać inaczej nasze siły i być ela-
stycznymi. Śledzimy rynek i próbujemy 
nowych rozwiązań w każdej dziedzinie, 
w której mamy jakąś ofertę. Gdybyśmy 
stanęli w miejscu, to byłby nasz koniec. 
Mamy kierunek, w którym się specjali-

rencji we wbite napisy, więc polskie tłu-
maczenie, wyświetlane poniżej ekranu, 
nijak się ma do angielskiego. Cza-
sami samo tłumaczenie zawiera błędy, 
które w otwartej kopii można zniwelo-
wać, a czasami jest to po prostu kwe-
stia timingu – napisy do jednej wersji 
językowej pojawiają się szybciej od tych 
do drugiej itd. Tworzy się chaos, który 
przeszkadza nawet tym widzom, któ-
rzy angielskiego nie znają. Natomiast 
źle rozstawione napisy to takie, które są 
nieczytelne, np. za krótko wyświetlane 
w stosunku do długości tekstu albo źle 
dopasowane czasowo. Najwięcej proble-
mów pojawia się przeważnie na etapie 
tłumaczenia, za które bardzo często nie 
odpowiadamy. Zdarza się, że tłumaczy 
ktoś, kto nie ma doświadczenia w prze-
kładzie list dialogowych do filmów i tłu-
maczy zbyt literacko, nie rozumie tego, 
że widz w kinie nie będzie w stanie objąć 
tego wzrokiem i przeczytać na czas.

Zauważasz z biegiem lat jakieś pozy-
tywne zmiany w tej kwestii?
Widzę coraz większą świadomość u dys-
trybutorów kinowych, którzy dbają, żeby 
materiał, który dostajemy, był adekwatny 
do tego, co będzie wyświetlane. Nato-
miast w obiegu festiwalowym nie aż tak 
rzadkim jest przypadek, gdy rozstawiamy 
napisy do przeglądówki, która różni się 
od tej na zamkniętej kopii DCP, bo reży-
ser czy producent postanowił po kilku 
pokazach przemontować niektóre sceny.

Ale dowiadujesz się o tym dopiero 
w trakcie trwania seansu. Jesteś 

wtedy jeszcze w stanie coś z tym zro-
bić?
Tak, nasz program jest na tyle elastyczny, 
że jeśli to tylko kilka skróconych czy 
wydłużonych scen, osoba nadzorująca 
projekcję jest w stanie odnaleźć odpo-
wiedni moment w filmie i zsynchroni-
zować z nim resztę napisów. Natomiast 
jeśli ingerencja montażowa jest większa, 
jesteśmy bezsilni. Traci na tym widz.

Zdarza wam się zmieniać otrzymane 
odgórnie listy dialogowe?
Raczej nie ingerujemy w jakość tłuma-
czenia, chyba że widzimy, że coś jest 
naprawdę nieczytelne bądź nieade-
kwatne wobec tego, co dzieje się na ekra-
nie. Jeśli jest czas, a w przypadku fil-
mów w regularnej dystrybucji kinowej 
przeważnie jest, zwracamy tłumaczenie 
z adnotacjami. W przypadku festiwali 
nie mamy niestety takiego komfortu 
pracy, bo kopie są albo „zakluczowane”, 
albo przychodzą na ostatnią chwilę. 
Bywa tak, że rano dostajemy kopię 
filmu, którego seans jest zaplanowany na 
wieczór. Wtedy możemy zadbać tylko 
o swoją część.

zujemy, a cała reszta działań jest z nim 
związana. Klienci prosili nas o pomoc 
w podmianach plansz, więc nauczyliśmy 
się animacji 3D. Na festiwalach zajmo-
waliśmy się tylko wyświetlaniem napi-
sów, ale ze względu na falę zwolnień 
kinooperatorów rozwinęliśmy się także 
w kontekście obsługi projekcji. Oferu-
jemy kompleksową usługę.

Taki tryb działania oznacza zapewne 
wiele nieprzespanych nocy…
Zdarza się. (śmiech) Najbardziej inten-
sywnym okresem jest ze względów festi-
walowych jesień. Niedźwiedzie przy-

NIGDY NIE 
ROZKŁADAMY RĄK
Rozmowa z Magdaleną Ejsak, 
właścicielką Ejsak Company, firmy 
specjalizującej się w opracowywaniu list 
dialogowych oraz obsłudze cyfrowych 
projekcji kinowych

gotowują się do snu zimowego, a my 
pracujemy na najwyższych obrotach, 
żeby móc odpocząć w styczniu czy 
w lutym. Fajnie byłoby rozłożyć dzia-
łania na cały rok, ale polski rynek nie-
stety na to nie pozwala. Natomiast jesień, 
mimo wszystko, jest dla nas wyjątkowo 
przyjemnym okresem, bo poza pracą 
mamy czas na zwiększoną integrację 
z ludźmi, z którymi nierzadko widzimy 
się tylko raz do roku.

Na waszej stronie internetowej znala-
złem informację, że jesteście w stanie 
realnie rozstawić sto list dialogowych 
tygodniowo. Wychodzi prawie pięt-
naście dziennie.
Te liczby wynikają z czasów festiwalo-
wych, bo wiadomo, że nie przekładają się 
na regularną dystrybucję kinową, nato-
miast faktycznie mamy taką wydolność. 
To przede wszystkim kwestia współ-
pracy z ludźmi, którzy znają się na swojej 
pracy. Ejsak Company to na stałe tylko 
trzy osoby plus cała lista współpracowni-
ków projektowych.

Znalazłem na stronie jeszcze jedno 
ciekawe stwierdzenie: nigdy nie roz-
kładamy rąk.
To prawda! (śmiech) Z wielu powodów. 
Na przykład, na festiwalach bywa, że na 
ostatnią chwilę przychodzi DCP z błę-
dem, który trzeba naprawić. I wtedy nie-
jedna osoba rozłożyłaby ręce, a my ura-
towaliśmy sporo filmów, działając pod 
presją czasu. Zdarza nam się general-
nie wiele takich sytuacji, kiedy musimy 
bardzo szybko znaleźć rozwiązanie, nie 
doprowadzając do utraty jakości projek-
cji. Nie rozkładamy też rąk, jeśli chodzi 
o listy dialogowe. Zdarzało się, że przy-
szedł film, który miał mieć seans za dwie 
godziny, ale nie miał wgranej polskiej 
listy dialogowej. Albo na dziesięć minut 
przed rozpoczęciem seansu dostaliśmy 
listę bez time code’ów i stałam przez pół-
torej godziny na sali, puszczając napisy 
na żywo, bez wcześniejszej znajomości 
filmu. W tej pracy naprawdę potrzebna 
jest zimna krew, nie każdy może pusz-
czać napisy, nie każdy jest w stanie pora-
dzić sobie z ciemną salą kinową, na któ-
rej nie można zrobić pauzy czy złapać 
chwili oddechu. A my po prostu nie roz-
kładamy rąk.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

MAGDALENA EJSAK

Najwięcej pracy, 
ze względu na 
intensywny czas 
festiwalowy, 
mamy jesienią

Magdalena Ejsak
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Kurs organizuje firma Speak-
ers’ Avenue. Od prawie 
dekady prowadzimy inter-
dyscyplinarne kursy: Ana-
liza Filmowego Obrazu, 
Film i Percepcja, Cinema-
tic VR (teoria i praktyka), 
Historia Filmu Animowa-
nego. W bliskiej przyszło-
ści pojawi się u nas więcej 
zajęć praktycznych. Może 
ostatnio trochę częściej, ale 
ogólnie rzadko omawia się 
style i techniki operatorskie 
oraz mówi o postaciach po 
drugiej stronie kamery. To 
wiedza, którą można zdobyć 
tylko na wydziałach opera-
torskich szkół filmowych. 
Kurs ma za zadanie przybli-
żyć wybitnych autorów zdjęć 
i ich osiągnięcia, ale przede 
wszystkim uczyć analizy 
obrazu filmowego. Czytając 
podręczniki dla filmowców, 
zawsze brakowało mi lep-
szej jakości wiedzy o budo-
waniu filmowej kompozycji, 
przestrzeni, użyciu światła, 
koloru, ruchów kamery – 
i jak owe elementy wpły-
wają na opowiadanie histo-
rii. Brakowało mi większej 
ilości przykładów i kon-
kretnych analiz: kadrów, 
scen, sekwencji. To wszystko 
w kompilacji staramy się 
przedstawić na naszym 
kursie.

W tym kursie biorą rów-
nież udział polscy opera-
torzy. Jaka jest ich rola?
Prawie każde spotkanie jest 
prowadzone w towarzystwie 
znanych i cenionych ope-
ratorów. Nasi goście anali-
zują i tłumaczą techniczne 
oraz artystyczne zastosowa-
nia w wybranym fragmen-
cie filmowym omawianego 
operatora. Analiza na żywo. 
To świetna forma i okazja do 
dyskusji, a także wymiany 
doświadczeń dla uczestników. 
Są również spotkania, w któ-
rych omawiamy styl opera-
torski i dzieła zapraszanego 
przez nas gościa. W ostatniej 

masa Andersona – reżyse-
rzy, których filmy zawsze 
odznaczają się znamienną, 
oryginalną kompozy-
cją. Zwracam ogromną 
uwagę moim studentom na 
Svena Nykvista i studium 
kompozycji ludzkiej  twarzy, 
jakiego dokonał w Perso-
nie Bergmana. Powinni-
śmy wracać do tego tytułu 
i oglądać go właśnie pod 
tym kątem. Warto również 
zobaczyć Winter Light.

Nie ma właściwie 
na rynku kur-
sów poświęco-
nych operato-

rom i o operatorach. Czego 
i o kim można nauczyć się 
na kursie Analizy Filmo-
wego Obrazu? Czytając 
jego opis, natknąłem się na 
wiele nieznanych nazwisk.
Analiza Filmowego Obrazu 
to kurs teoretyczny o wielkich 
operatorach w historii kina, 
o case studies znanych ope-
ratorów. Poruszamy się chro-
nologicznie – od kinemato-
grafu do Cinematic VR – po 
ewolucji filmowego obrazu 
i analizujemy ogromne ilo-
ści kadrów oraz treści filmo-
wych, w tym użycie światła, 
kadrowanie, poruszanie się 
w czasie i przestrzeni, kom-
pozycję, inscenizację, wpływ 
obrazów na storytelling, 
rozumienie i użycie dostęp-
nej technologii, innowacyj-
ność i kreatywność poszcze-
gólnych postaci po drugiej 
stronie kamery. Przedsta-
wimy również dostępny 
sprzęt i jego możliwości dla 
danego okresu, zapożycze-

edycji omawialiśmy język fil-
mowy Piotra Stasika. 

Czego filmowcy mogą 
nauczyć się od wielkich 
mistrzów malarstwa? Bo 
ich twórczość również 
stanowi przedmiot zajęć.
Właściwie wszystkiego. 
Malarstwo zawsze było źró-
dłem inspiracji i referen-
cji dla operatorów. W przy-
padku Vittorio Storaro jest 
to Caravaggio, a studiując 

pozycji? Kto według 
ciebie jest w tej kwe-
stii mistrzem? Być może 
dzięki waszemu kursowi 
doścignionym…
Współcześnie Emmanuel 
Lubezki i Roger Deakins. 
Lubezki zgarnia praktycz-
nie wszystko, co jest do 
zgarnięcia z nagród filmo-
wych: niesamowicie udaje 
mu się rozwijać możliwo-
ści kompozycyjne długich 
ujęć, przenosić centrum 

W podręcznikach dla filmowców 
brakuje przykładów i konkretnych 
analiz: kadrów, scen, sekwencji

JAK UCZYĆ O MAESTRII 
OPERATORSKIEJ?

RYNEK FILMOWY

MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019

nia i wpływ innych dziedzin 
sztuki na kunszt operatorski. 
Gregg Toland, Vittorio Sto-
raro, Roger Deakins, Emma-
nuel Lubetzki – to dość znane 
nazwiska. Billy Bitzer, Nicolas 
Musuraca, Robert Burks czy 
Ellen Kuras – już niekoniecz-
nie. 

A więc który z omawia-
nych autorów zdjęć miał 
największy wpływ na roz-
wój języka filmowego?
Biorąc pod uwagę całą histo-
rię kina, było wiele postaci, 
ale wybieram Gregga 
Tolanda. Wspólnie z Orso-
nem Wellesem miał najwięk-
szy wpływ na technologiczne 

i artystyczne możliwości 
języka filmowego. Oczy-
wiście chodzi tutaj o inno-
wacyjne techniki głębi 
ostrości – deep focus i deep 
staging. Toland, by osią-
gnąć odpowiednią ostrość na 
wszystkich planach i swo-
bodę ruchu, zmodyfiko-
wał, wspólnie z inżynierami 
z Caltech, dostępne kamery 
i obiektywy. Perfekcyjnie 
wykorzystał zaawansowania 
technologiczne w taśmie fil-
mowej i mocniejszych lam-
pach łukowych, co pozwoliło 
mu na uzyskanie przysłony 
od f/8 do f/16, gdzie stan-
dardowe hollywoodzkie 
produkcje w tamtym czasie 

to f/2.3 do f/2.5. Kompozy-
cja kadrów, deep staging, to 
mistrzowska robota, która 
wprowadziła nowe elementy 
i możliwości do narracji 
filmu, relacji przestrzen-
nych i postaci. Zastosowania 
i język operatorski Tolanda 
to kamień milowy, który 
w tamtym okresie był mocno 
krytykowany przez kolegów 
po fachu. Jak to zazwyczaj 
bywa, przełom zawsze idzie 
w parze z krytyką, a zostaje 
dopiero doceniony po latach.

Kto stoi za organizacją 
tego kursu? Czy to pomysł, 
który zrodził się z potrzeby 
rynkowej?

Rozmowa z 
Grzegorzem 
Pamrówem, 
założycielem 
i wykładowcą 
Speakers’ 
Avenue

dzieła włoskiego mistrza 
dowiemy się o dualno-
ści użycia światła, ciągłych 
zmianach w perspektywie 
i relacji z odbiorcą, o łącze-
niu i separacji z przestrzenią 
niediegetyczną, kadrowaniu 
postaci i ich relacji z prze-
strzenią. Na kursie analizu-
jemy różne dzieła wielkich 
mistrzów malarstwa.

Który reżyser, operator 
słynie ze świetnej kom-

zainteresowania w prze-
strzeni filmowej. Kto wie, 
co ten facet jeszcze wymy-
śli. Natomiast Deakins to 
maestria w bardziej statycz-
nym  rozumieniu kompo-
zycji: grze światła i koloru. 
Dowodem tego są wszyst-
kie obrazy braci Coen 
nakręcone przez Rogera. 
A ostatnio Blade Runner 
2049. Oczywiście należy 
również wspomnieć Wesa 
Andersona i Paula Tho-

Dla kogo jest ten kurs? 
Komu go polecasz?
Dla profesjonalistów-operato-
rów, początkujących filmow-
ców, dla zdających do szkół 
filmowych, filmoznawców, 
fotografów, montażystów, 
reżyserów, ale również zwy-
kłych miłośników X Muzy. 
Na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Rozmawiał  
Jakub Koisz

Grzegorz Pamrów
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czas umawiać większe spo-
tkania. Wynajmujemy studio 
na warszawskim Żoliborzu, 
które pełni też często rolę 
planu zdjęciowego, a tam 
planujemy z wyprzedzeniem 
niektóre prace i podsumowu-
jemy to, co zostało już zro-
bione.

Dużo na platformie cykli 
i serii promowanych przez 
konkretnych braci, a jak 
to wygląda w kontekście 
nowych współpracowni-
ków?
Bardzo nam zależy, żeby 
podkreślać, że nasza plat-
forma to nie tylko domini-
kanie, tym bardziej, że nie 
wszyscy bracia są stworzeni 
do głoszenia przed kamerą. 
Staramy się więc pokazywać 
coraz więcej nowych twarzy, 
zapraszamy osoby świeckie, 
księży diecezjalnych, 
zakonników. Słuchamy 
głosów komentujących, co 
im się podoba, które kierunki 
warto rozwijać. To wszystko 
jest ciągle rozwojowe i rodzi 
się jak wszystko w naszym 
zakonie na zasadzie wspólnej 
rozmowy.

A jak to wygląda pod 
względem produkcyjnym?
Zaczynamy od znalezienia 
odpowiedniej osoby. Pro-
ponujemy np. serię, liczbę 
odcinków i czas ich trwania, 
po czym zostawiamy pro-
jekt do wypełnienia autorską 
treścią. Potem przychodzą 
ustalenia, czy to nagranie 
plenerowe czy we wnętrzach, 
w jakim mieście, czy to 
będzie materiał „chodzony” 
czy w nieruchomym kadrze, 
na jedną czy na dwie kamery 
itd. Bracia podchodzą do 
tego z wielką pokorą, uczą 
się, jak pracować z kamerą, 
jak budować narrację, jak nie 
tworzyć spektaklu gadają-
cej głowy. Produkowaliśmy 
w wielu miejscach, w Fil-
harmonii w Szczecinie czy 
Gdańskim Teatrze Szekspi-

ście w układ komercyjny 
zabiłoby istotę tego, co sta-
ramy się zbudować. 

Pytam, bo do platformy 
przylgnęło ukute przez 
ojca Adama Szostaka okre-
ślenie „katolicki Netflix”, 
które wydaje się sugerować 
właśnie pewną komercyj-
ność.
Ojciec Adam użył tego okre-
ślenia w znaczeniu „kom-
bajnu treści”, ale faktycz-
nie rozdzwoniły się telefony, 
pytano o wyposażenie 
studia, nabór do redak-
cji itd. Z jednej strony nam 
to pomogło, ale z drugiej 
sprawiło, że część odwiedza-
jących platformę zostawiała 
komentarze, że spodzie-
wali się seriali dokumen-
talnych czy historycz-
nych. A nasza oferta zawsze 
będzie ofertą kaznodziej-
ską, nie znajdzie się w niej 
serial o Świętej Inkwizycji. 
Innymi słowy, przyzwyczaili-
śmy się już do tego „katolic-
kiego Netflixa” i liczymy, że 
będziemy bronić się zakła-
daną treścią.

Już ojciec mówił o nie-
chęci do długotermino-
wych celów, ale jak ojciec 
wyobraża sobie platformę 
za kilka lat?
Bardzo bym nie chciał, żeby 
nasza działalność w inter-
necie wychowała ludzi, 
którzy będą doświadczać 
wiary wyłącznie w interne-
cie. Wiara jest społeczna, 
polega na  budowaniu rela-
cji z innymi, więc ja widzę 
przyszłość tak, że platforma 
będzie pierwszym stop-
niem do tworzenia wspólnot 
duszpasterskich. Widzimy, 
że w ludziach jest głód spo-
tkania, że chcą przechodzić 
z infantylności wiary do cze-
goś dojrzalszego. Chcemy im 
w tym pomagać.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

rowskim, gdzie operatorsko 
i akustycznie można robić 
przepiękne rzeczy. Niedawno 
wróciłem ze zdjęć do nowej 
serii w Jerozolimie. Pięć dni 
w różnych plenerach i pla-
nach, w żywym mieście. 
Wszystko zorganizowane 
przez brata, który na co 
dzień tam mieszka.

W styczniu informował 
ojciec, że w dniu premiery 
platforma zaliczyła ponad 
100 tys. odwiedzin, a po 
dalszych kilku dniach 
przekroczyła 250 tys. Jak 
to wygląda obecnie?
Licznik zwolnił, co było 
do przewidzenia, bo na 
początku zawsze jest efekt 
nowości. Natomiast ważniej-
sza była dla nas zawsze nie 
ilość odwiedzin, a subskry-
bentów, ludzi, którzy chcą 
być z nami na stałe. Pró-
bujemy budować społecz-
ność poprzez jakość, która 
będzie nas wyróżniała, nie-
koniecznie cyferki statystyk. 
Dodajemy konsekwentnie 
nowe treści, ale nie czujemy 
presji, by osiągać kolejne 
pułapy roczne czy półroczne. 
Nasz główny cel to bawie-
nie ludzi, budując w nich 
świadomą, dorosłą wiarę. 
Może brzmi to zbyt pate-
tycznie, ale zdejmuje z nas 
ciężar mierzenia sukcesu 
innymi wartościami niż te, 
które nam odpowiadają. Nie 
jesteśmy zakładnikami pro-
jektu.

Podał wtedy ojciec rów-
nież, że treści na platfor-
mie najchętniej oglądają 
ludzie w przedziale wieko-
wym 18-34 lata. Czy to się 
utrzymało?
Dzisiaj największą oglądal-
nością cieszymy się wśród 
ludzi w przedziale 35-45 lat. 
Myślę, że to dlatego, iż sporo 
treści wideo dotyczy wycho-
wywania dzieci, budowania 
relacji małżeńskich i innych. 
Trochę nas to zaskoczyło, że 

nasz użytkownik jest dojrzal-
szy i bardziej wymagający. 
Wiedzieliśmy, że na rynku 
treści religijnych online skie-
rowanych do młodych ludzi 
istnieje luka do zagospoda-
rowania, ale okazało się, że 
najbardziej zaniedbane były 
osoby nieco starsze. 

Wśród planów na przy-
szłość produkcja własnego 
serialu młodzieżowego. 
Jak idą prace?
To wciąż plany. Cały czas 
patrzymy na stabilność finan-
sową projektu, jego rozwój, 
na razie nie jesteśmy gotowi 
na taką produkcję. Rozma-
wiamy już natomiast z twór-
cami, aktorami, autorami 
scenariuszy. Czas pokaże, co 
z tego wyjdzie. Obecnie zaj-
mują nas aplikacje mobilne, 
mają ruszyć przed waka-
cjami. Następnie poszerze-
nie oferty dla dzieci, również 
tych najmłodszych. Bierzemy 
pod uwagę też animacje, 
ale podobnie jak w przy-
padku serialu młodzieżo-
wego, wiemy, że nie da się 
tego zrobić za 100 złotych na 
paździerzowym tle.

Platforma jest finan-
sowana przez Prowin-
cję Dominikanów i datki 
zbierane w serwisie Patro-
nite. Biorą bracia pod 
uwagę ewentualność, 
że w pewnym momen-
cie rozrost będzie zależał 
od znalezienia partnera 
czy sponsora komercyj-
nego?
Nie jesteśmy zwolennikami 
tego, by cel uświęcał środki. 
Nie interesuje nas model, 
w którym ktoś odpowie-
dzialny za pieniądze zaczyna 
w pewnym momencie suge-
rować, o czym mówić. Jeste-
śmy w 3/4 finansowani z ofiar 
w serwisie Patronite, a to 
nam cały czas przypomina, 
że nasz zakon jest zakonem 
żebraczym, utrzymujemy się 
z tego, co dostaniemy. Wej-

NIE JESTEŚMY 
ZAKŁADNIKAMI 
PROJEKTU
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Pamięta ojciec 
pierwszy impuls 
do założenia wła-
snej platformy stre-

amingowej?
W styczniu zeszłego roku 
polscy dominikanie zebrali 
się na walnym zgromadzeniu 
nazywanym kapitułą, gdzie 
podjęliśmy decyzję, by zmie-
nić formułę strony interneto-
wej. Zobaczyliśmy, że coraz 
więcej braci produkuje treści 
wideo, a dodatkowo otrzy-
mywaliśmy sporo sygnałów, 
że taka forma trafia do ludzi. 
Samego impulsu szukałbym 
800 lat temu, gdy św. Domi-
nik ujął formułę zakonu jako 
„głoszenie ewangelii wszyst-
kim, wszędzie i na wszelkie 
sposoby”.

Trudno było „ubrać” pro-
jekt w odpowiednie struk-
tury?
Odpowiem przewrotnie, 
że było łatwo, ponieważ 
z początku nie było żadnej 
struktury. To bardzo cenny 
aspekt tego projektu. Nie 
istnieje redakcja umiejsco-
wiona pod jakimś szyldem, 
ludzie nie przychodzą do 
pracy na godziny. Powstał 
zespół odpowiadający za 
platformę, ale funkcjonuje 
na elastycznych zasadach: 
kontaktujemy się zdalnie, 
krążąc po swych dominikań-
skich trajektoriach, współ-
pracujemy z ludźmi w całej 
Polsce. Pewne struktury 
musiały z czasem powstać, 
choćby w przypadku podpi-
sywania umów, ale zaczyna-
liśmy od pasji, nie nazwy czy 
sztywnych podziałów, kto co 
będzie robił. 

Jak w takim wypadku 
podejmowane są decyzje 
o dodawaniu nowych tre-
ści?
Rozmawiamy, realnie i wir-
tualnie, w ramach wspo-
mnianego zespołu. Bracia są 
praktycznie ciągle w drodze, 
ale staramy się raz na jakiś 

Rozmowa z o. Jackiem Szymczakiem OP, 
współtwórcą katolickiej platformy 
streamingowej w serwisie Dominikanie.pl
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Głównym celem marketingu 
oraz wszystkich wdraża-
nych w jego ramach pomy-
słów i działań jest przeko-
nanie widza, że dany film 

jest dokładnie tym, czego poszukiwał. Że 
zapewni mu pożądane doznania audiowizu-
alne, zaoferuje spotkanie z ulubioną aktorką 
bądź aktorem, wspomoże w eskapistycznej 
ucieczce od żmudnej codzienności, pozwoli 
spędzić dwie przyjemne godziny z ukochaną 
osobą u boku, pomoże wysnuć refleksję nad 
współczesnym światem itd. Możliwości jest 
bez liku i można nimi dowolnie manipulo-
wać, ważny jest finalny efekt – ilość sprzeda-
nych biletów i usatysfakcjonowanych klien-
tów oraz równowaga pomiędzy tymi dwoma 
aspektami. Jeśli marketing skupi się wyłącz-
nie na śrubowaniu wyniku frekwencyjnego, 
wprowadzając w tym celu widza w błąd, 

ci, którzy poszli z duchem czasów, wyspecja-
lizowali się w analizowaniu potrzeb widza 
i wytyczaniu ścieżek pojmowania doświad-
czenia filmowego, realizują frekwencyjne 
hity, budują popularne marki, wychodzą 
z projektami poza kraj, bawią się potencja-
łem medialnej rzeczywistości. Nie powinien 
więc dziwić fakt, iż budżety marketingowe 
przewyższają często budżety produkcyjne.

NOWA, WSPANIAŁA 
PLANETA
Doskonałym przykładem wykorzystania 
tychże możliwości jest trylogia Planeta Sin-
gli, którą działający na rynku dopiero od 
kilku lat, lecz znający branżę od podszewki 
producenci Radosław Drabik i Michał Cha-
ciński z Gigant Films zbudowali od zera 
wedle standardów współczesnego marke-
tingu. „Cały pomysł na film i jego promocję 
powstaje u nas na samym początku i nikt 
oprócz kluczowych osób w firmie nie ma 
już później większego wpływu na wygląd 
kampanii” – wyjaśnia Drabik, podkreśla-
jąc, że za sukcesami firmy stoi model pro-
ducencki, w którym razem z Chacińskim 
mają pod kontrolą każdy element realiza-
cyjnej i marketingowej układanki. – „Bar-
dzo istotna jest dla mnie opinia dystrybu-
tora i zawsze się z nią liczę. Pracujemy od 
początku z firmą Kino Świat i korzystamy 
z ich najlepszych doświadczeń. Świętością 
jest jednak dla mnie to, że już przystępu-
jąc do pisania treatmentu, mam w głowie 
kierunek dla promocji”.

Nie jest to bynajmniej producencka egzal-
tacja. W zogniskowanej na walkę o uwagę 
konsumenta rzeczywistości, w której rok-
rocznie powstają tysiące filmów, a drugie 

skutki mogą być opłakane i dla producenta, 
i dla dystrybutora, i dla Bogu ducha win-
nych twórców, których nierzadko rozlicza 
się z potknięć promocyjnych innych.

Jeszcze nie tak dawno marketing filmowy 
był dziedziną znacznie mniej skompliko-
waną. Plakaty, fotosy, zwiastuny, wywiady 
prasowe i telewizyjne, huczne premiery, 
wydawnictwa książkowe i muzyczne, póź-
niej recenzje, jeszcze więcej wywiadów, 
podbijanie prestiżu reklamą w druku itd. 
Dziś, gdy przeszliśmy cyfrową i interne-
tową rewolucję, w kinach mamy ponad sto 
premier rocznie, a media społecznościowe 
i narodziny streamingu zdewaluowały bez-
powrotnie wartość pojedynczego dzieła 
filmowego, marketing poszerzył znacznie 
zakres dostępnych narzędzi: pozycjonowa-
nie, targetowanie, blogowanie, vlogowanie, 
kampanie wirusowe, lokowanie produktu 

na bezprecedensową skalę itd. Stał się klu-
czowym elementem procesu produkcyj-
nego, kosztorysowania i w ogóle myślenia 
o kręceniu filmów. Albo, brutalnie rzecz 
ujmując, maczetą, bez której przebicie się 
w dżungli współczesnego kina graniczy 
z niemożliwością.

Jakkolwiek jest to stwierdzenie, które 
nie przejdzie przez gardło wielu artystom 
X Muzy, dzieło filmowe było od zarania 
komercyjnego kina produktem, który nale-
żało starannie przemyśleć, odpowiednio opo-
wiedzieć, a na końcu umiejętnie opakować. 
Wiedział to Orson Welles, wiedział Alfred 
Hitchcock, wiedział John Waters. Wraz ze 
zmieniającymi się czasami ewolucji uległy 
po prostu formy tej „prezentacji”, zmusza-
jąc również polską branżę, funkcjonującą za 
PRL-u w specyficznej promocyjnej bańce, do 
nabywania marketingowej świadomości. Dziś 

tyle jest w developmencie, jedynie twórcy 
z wielkimi nazwiskami mogą pozwolić sobie 
na taryfę ulgową. Pozostali powinni plano-
wać z wyprzedzeniem, by w newralgicznych 
momentach nie tracić ani klarowności, 
ani konsekwencji przekazu. „Najważniej-

sza jest główna idea, myśl, potem historia, 
którą chcemy opowiedzieć i gatunek fil-
mowy, na jaki się decydujemy. Za tym idzie 
poszukiwanie partnerów i obsada” – wyli-
cza Drabik. I bezlitośnie dodaje: „W przy-
padku komedii romantycznej nigdy nie 
komunikujemy reżysera lub autora zdjęć. 
Ludzie chcą znanych aktorów, oryginal-
nych pomysłów osadzonych w gatunku. 
Cały czas należy mieć w głowie odbiorcę. 
Jego właściwe opisanie i oszacowanie ilości 
widzów wpływają na strategię i wielkość 
inwestycji marketingowych”.

Na podstawie przygotowanych danych 
podejmuje się setki istotnych wyborów, jak 
wykupienie kampanii telewizyjnej, na którą 
należy zdecydować się kilka miesięcy przed 
premierą. Życie zapewnia jednak wiele nie-
przewidzianych zwrotów akcji, warto więc 
pamiętać o elastyczności myślenia i otwar-
tości na czynniki zewnętrzne. „Istotą mar-
ketingu jest dostrzeżenie i odpowiedź na 
jakąś potrzebę konsumentów. Lub wytwo-
rzenie potrzeby. Kler trafił w potrzebę Pola-
ków, by wziąć udział w dyskusji o sytuacji 

OJCIEC, SPRZEDAĆ!
Marketing filmowy to nie tylko zbiór narzędzi, które mają 
na celu sprzedanie danego tytułu jak największej grupie 
odbiorców, lecz również rozpisana na wiele miesięcy kreatywnej 
pracy strategia oraz umiejętność dostrzegania, kreowania 
i zaspokajania potrzeb widzów.

w kościele katolickim. Patryk Vega stworzył 
swój świat i można uznać, że dla dużej liczby 
odbiorców stworzył też pewien trend. Suk-
ces Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 prawdo-
podobnie pociągnie za sobą serię pomysłów 
na proste kino bazujące na nostalgii i sen-

tymencie” – tłumaczy Drabik. – „Planeta 
Singli miała wytworzyć potrzebę spędzenia 
czasu z ukochaną osobą w kinie, stać się 
pierwszym wyborem w święto zakocha-
nych”. I stała się.

PROMOWANIE  
NA EKRANIE I POZA NIM
Planetę Singli obejrzało w polskich kinach 
niespełna 2 mln widzów, co było dużym – 
i do pewnego stopnia zawartym w planie 
marketingowym – sukcesem debiutujących 
producentów, którzy nie wzięli ani grosza 
z państwowych środków. „Kręgosłupem 
Planety Singli było wykorzystanie popu-
larności portali i aplikacji randkowych, ale 
mimo że komputer/telefon plus internet to 
najmocniejsze media, jestem zwolennikiem 
strategii 360 stopni: zróżnicowania kanałów 
komunikacji i otoczenia odbiorcy kampa-
nią w możliwie najszerszy sposób” – kon-
tynuuje Drabik. Co w praktyce oznacza nie 
tylko promocję w sieci, telewizji, radiu, prasie 
i kinach, ale też na billboardach, w super-
marketach czy w przestrzeni publicznej. 

MARKETING FILMOWY

Film, od zarania kina komercyjnego, 
to po prostu produkt do sprzedania
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Planeta Singli, reż. Mitja Okorn Planeta Singli 2, reż. Sam Akina Planeta Singli 3, reż. Sam 
Akina, Michał Chaciński

Tomasz Kazański
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Poirytowani widzowie mawiają, że taki 
czy inny aktor zaraz wyskoczy z lodówki, 
ale Drabik twierdzi, że w marketingu cel 
uświęca środki, a w Polsce granic przyzwo-
itości mimo wszystko się nie przekracza.

Szczególnie, że rodzimi widzowie, głównie 
ci z dużych miast, otoczeni zewsząd audiowi-
zualnym przekazem, są coraz bardziej świa-
domi tego, że żyją w kulturze konwergen-
cji. Stare media są nierozerwalnie złączone 
z nowymi, a budowane w ich obrębie treści 
rozpisywane są na kilkanaście/kilkadzie-
siąt kanałów, by dotrzeć do szerokiej grupy 
odbiorców oraz łopatologicznie powtarzać 
założony komunikat. – „Wiele filmów ma tak 
małe środki, że oprócz plakatu, zwiastuna 
i profilu na Facebooku nic więcej nie powstaje. 
Często opierają wszystko na kilku partnerach 
medialnych. Nie powinno to automatycznie 
kasować kreatywnego myślenia i szukania 

unikatowego pomysłu na 
komunikację”. Internet to 
istna kopalnia pomysłów, 
od targetowanych postów 
na Facebooku/Instagramie 
i niezliczonych opcji cross 
promocji po nawiązujące 
do treści filmu fałszywe/
humorystyczne materiały 
wideo i wiralowe posty 
w mediach społeczno-
ściowych.

Do zabawy formą 
p r o m o c j i  w y m a -
gane są spore pienią-
dze, więc niedości-
gnionymi mistrzami 
na tym obszarze są 
i będą Amerykanie. 
O d  k a m p a n i i 
marketingowej Mrocz-
nego Rycerza minęło 
dziesięć lat, a jej echa 
wciąż są odczuwalne. 
Powstały wówczas 
całe serwisy interne-
towe dedykowane 
filmowym posta-
ciom i   wydarze-
niom, a widzowie 
odkrywając smaczki 
i powiązania, wią-
zali się emocjonalnie 
z projektem, szcze-
gólnie ci „rekru-
towani” w poczet 
armii Jokera. Sza-
loną kreatywnością 

wykazali się twórcy kampanii Deadpoola, 
robiąc wszystko, by zdeprecjonować wartość 
filmu i w ten sposób przekonać miliony do 
zakupu biletu. W Polsce o takich innowa-
cjach możemy pomarzyć, także ze względu 
na inną popkulturową świadomość, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, by obudować kino 
gatunkowe internetową barykadą zasłon 
dymnych, za którymi czeka zaproszenie na 
premierę czy kolacja z popularną aktorką 
bądź aktorem.

ATRAKCYJNE GŁOWY 
I LOKOWANE WAFELKI
Faktem jest, że rezultaty można osiągnąć 
również za pomocą środków starych jak 
samo kino: plakatów, zwiastunów, cieka-
wych inicjatyw z udziałem gwiazd. „Dzi-
siaj wszystko musi być wyraziste, musi być 
o czymś i się wyróżniać. Powstały dwa pla-
katy Planety Singli, przedstawiające głównych 
bohaterów na zmianę zaglądających sobie 
z pewną irytacją w telefony. Przy Planecie 
Singli 2 chciałem, aby plakat był podobny. 
Ona w »księżniczkowej« sukni z grymasem 
na twarzy, on robiący dobrą minę do złej gry. 
Widzowie mieli czuć się bezpiecznie” – mówi 
Drabik. – „Pomysł do części trzeciej, wpro-
wadzanej trzy miesiące po drugiej, był inny, 
żeby widz zorientował się, że to już koniec. 
Widzimy głównych bohaterów siedzących 
w ślubnych strojach, a za nimi stojącą sió-
demkę aktorów. Wszystkie nasze gwiazdy 
na jednym plakacie. Zadziałało, w Walen-
tynki film obejrzało prawie 220 tys. widzów”.

„Przy Planecie Singli 3 ruszył program 
w Radiu Zet, który prowadzili Agnieszka 
Więdłocha i Maciej Stuhr. Nosił oczywiście 
nazwę »Planeta Singli«” – dodaje z uśmie-
chem Drabik, akcentując ogromną marketin-
gową wartość współpracy z aktorami otwar-
tymi na niekonwencjonalne formy promocji. 
Na Zachodzie, nie tylko w Stanach, ale też 
w Europie, jest to nader częsty przypadek, 
w Polsce wciąż królują tradycyjne wywiady 
i telewizyjne występy w najgorętszym dla 
filmu okresie. Drabik i Gigant Films sta-
rają się i te bariery przełamywać. – „Moją 
najoryginalniejszą i największą akcją marke-
tingową było stworzenie wraz z Nestlé Pol-
ska produktu w limitowanej wersji: wafelka 
Princessa Salty Caramel Planeta Singli. Do 
polskich sklepów trafiły miliony wafelków 
z logo filmu, ambasadorką akcji została fil-
mowa Ania, Agnieszka Więdłocha, a wspie-
rała ją kampania reklamowa w telewizji, 
kinach, internecie oraz w sklepach”.

Pozostaje też niesławny product place-
ment, lokowanie produktu, które z marke-

tingowego punktu widzenia może być strza-
łem w dziesiątkę, ale w Polsce jest owiane 
złą sławą. Głównie za sprawą nachalnego 
wciskania marek w serialach oraz takich 
wpadek, jak ta z piwem Warka Strong 
w Operacji Samum. „Dobre lokowanie to 
ciężka praca, produkt musi być świetnie 
osadzony w scenie, nawet być jej sensem, 
a sama aktywność musi przynosić zyski inwe-
stującej marce” – mówi Drabik. – „Lubię 
dwa przykłady z marką Nescafé. Pierw-
szy to Mój Nikifor – pokazanie puszki po 
kawie, w której Nikifor trzyma pędzle, było 
genialne, bez nachalności, a wszystkie strony 
były zadowolone. Drugi to Planeta Singli: 
dwójka bohaterów rozmawia przy ekspresie 
do kawy w pokoju nauczycielskim. Sednem 
dialogu jest kawa. Mimo że scena została 
napisana pod product placement, nie stra-
ciła nic z zabawności i jakości, i ciągle pro-
wadzi akcję do przodu”.

MARKETING  
NA GIGANCIE
To oczywiście tylko część możliwości ofe-
rowanych przez współczesny marketing 
filmowy, który z biegiem lat będzie stawał 
się – również w Polsce – coraz bardziej inte-
raktywny, dostosowując się do ewoluujących 
ambicji i chęci widza. A ten, wszystko na to 
wskazuje, będzie żądał coraz mocniejszego 
poczucia uczestnictwa. W spektrum strate-
gii marketingowej mieszczą się również tak 
odmienne elementy, jak polityka dotycząca 
pokazów festiwalowych i przedpremiero-
wych oraz budowanie sieci kontaktów, które 
być może zaowocują w przyszłości. Innymi 
słowy, trzeba wychodzić w świat, negocjować 
umowy, przeglądać badania i raporty o rynku, 
analizować sukcesy i porażki innych, myśleć 
w ramach epoki konwergencji, a nie przed- 
internetowego pojmowania kina fabular-
nego, a jednocześnie dostosowywać wszyst-
kie działania tak, by nie wpływać na integral-
ność dzieła filmowego, z którym się pracuje. 
Bułka z masłem, nieprawdaż?

Radosław Drabik i Michał Chaciński udo-
wadniają, że nie są to żadne mrzonki. Pla-
neta Singli, w którą mało kto z początku 
wierzył, została ostatecznie sprzedana do 
dystrybucji do kilkunastu krajów, a część 
druga i trzecia wzbudziły zainteresowa-
nie za granicą na długo przed premierami. 
„Planetami… zajmuje się wyspecjalizowany 
dystrybutor polskich tytułów, więc trafia-
nie na rynki z dużą widownią polonijną 
nie jest dzisiaj niesamowitym wyczynem. 
Ciekawsze rzeczy dzieją się w sprzedaży – 
póki co pierwszej części – do zagranicznych 

telewizji: m.in. Bałkany, Węgry, Słowacja, 
Hiszpania i Chiny” – wymienia Drabik. – 
„Najbardziej cieszy mnie to, że Planeta Sin-
gli jest rozpatrywana na kilku rynkach pod 
kątem remake ’ów. Litwa już nakręciła swój, 
który trafi do kin w 2019 roku. I od dwóch 
lat mamy sprzedane opcje na wersję anglo-
języczną w Hollywood. Aktualnie rozma-

kreśla Drabik. A teraz przed producentami 
z Gigant Films kolejny etap rozwoju – eks-
pansja poza relatywne bezpieczeństwo pol-
skiego rynku. – „Firma ma dopiero pięć lat 
i jest na początku swojej drogi. Kolejna, już 
trzecia fala produkcji, ma w dalszym ciągu 
ćwiczyć mięśnie w realizowaniu jakościo-
wego kina rozrywkowego i gatunkowego. 

wiam jeszcze z trzema krajami o lokalnych 
remake’ach”.

Jak nietrudno się domyślić, taki rozrost 
był częścią strategii marketingowej trylogii 
Planeta Singli. „Nie jest to dla nas niespo-
dzianką. Jednym z założeń biznesowych 
było napisanie historii, która byłaby łatwa do 
lokalnych adaptacji na całym świecie” – pod-

Mamy w planach horror, thriller, komedię, 
także dwa seriale. Rozwijamy też od dawna 
projekt Zawiszy Czarnego. Naszym celem 
jest, aby przynajmniej dwa z pięciu kolejnych 
filmów zrealizować już po angielsku i sprze-
dać je na świat”. I może faktycznie jest tak, że 
dla chcącego nic trudnego, jeśli te chęci są 
poparte pracą z długoterminowym planem. Fo
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Pana najnowszy film, zreali-
zowany według opowiadania 
Szczepana Twardocha, wy-
produkowany przez Studio 

Munka-SFP, zakwalifikował się do 
Międzynarodowego Konkursu Fil-
mów Krótkometrażowych oraz do 
Konkursu Polskiego Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego. Do Krakowa 
wraca pan w nowej roli. Nie doku-
mentalisty, nie autora zdjęć, a reżyse-
ra fabuły. Co pana skłoniło do takiej 
zmiany?
Impuls. Opowiadanie Szczepana Twar-
docha było dla mnie tak ciekawe, inspi-
rujące i ważne, że już po kilku stronach 
wiedziałem, że to świetny materiał na 
film, i że bardzo chciałbym go zrobić. 
Skontaktowałem się z autorem i udało 
się nam nadać temu bieg. 

Bywa, że dokumentaliści zaczynają 
zajmować się fabułą ze względów 
etycznych, ale nie pan?
Dokument daje mi pełną swobodę twór-
czą, większą niż fabuła. Moje filmy są 
mocno aranżowane, często realizuję 
sceny fabularne, tyle że z autentycznymi 
bohaterami. I podobnie postępując, za 
pomocą narzędzi dokumentalnych, zre-
alizowałem Tak jest dobrze. Na Spits-
bergenie nasza ekipa odbyła forsowną 
marszrutę – szlakiem, którym normal-
nie wędrują doświadczeni polarnicy. 
Dlatego aktorzy przed kamerą mieli 
bardziej BYĆ niż grać. W dokumencie 
prawdę otrzymujemy poniekąd „z góry”, 
a w fabule musimy ją dopiero stworzyć. 
Po przejściu Spitsbergenu jest się już na 
planie. Byliśmy autentycznie zmęczeni, 
niewyspani... I zachwyceni tym krajobra-
zem. Mam nadzieję, że to, co działo się 
między nami i między nami a przyrodą 
przełożyło się na prawdę tej historii. 
I jeszcze Adam Woronowicz – doskonale 
wiedział, kim jest w swojej roli, co zna-
czy jego twarz przed kamerą, szczególnie 
że to niemal niemy film. 

Najgłośniejsze są mewy w opuszczo-
nym mieście…
To prezent, który dał nam Spitsber-
gen. Wiedziałem, że jadąc w tak nie-
samowite miejsce, możemy spodzie-
wać się rzeczy, które nas zaskoczą. Tak 
samo, jak w dokumencie: coś planujesz, 
a potem wydarza się coś dziesięciokrot-
nie lepszego. Nie wiedzieliśmy, że to 
opuszczone przez ludzi miasto opano-

wane zostało przez mewy, a to wspaniale 
dopełniło naszą opowieść. 

Słowo i obraz to dwa różne języki…
Po raz pierwszy adaptowałem tekst na 
scenariusz. Film jest dla mnie formą 
o wiele uboższą od literatury. Nie da się 
tu powiedzieć 75 proc. rzeczy, które znaj-
dują się w niuansach, słowach, dialo-
gach, opisach postaci i przyrody. Język 
filmu jest bardzo bezpośredni – i prze-
piękna metafora z opowiadania na ekra-
nie musiała zostać pokazana bardzo deli-
katnie, za pomocą atmosfery stworzonej 
z ujęć i scen. Nie było to łatwe.

Atmosferę budują również czarno-
-białe zdjęcia. 
Opowiadanie ma bardzo smutny 
wydźwięk – traktuje przecież o stracie. 
A Spitsbergen jest przepięknym miej-
scem. Decyzję o wprowadzeniu czerni 
i bieli podjęliśmy na etapie postpro-
dukcji – kolor sprawiał, że ta historia 
nie mieściła się w tej przestrzeni – zbyt 
malowniczej. 

Pana ciągnie w takie miejsca – niedo-
stępne i zaskakujące. Praca na Spits-

bergenie musiała być przygodą, ale 
i wyzwaniem. 
Od lat pracuję z tym samym zespołem 
przyjaciół. Jeździmy w bardzo różne, 
trudne miejsca i wiemy, że możemy na 
sobie polegać. Poza tym każdy odpo-
wiada nie tylko za swoją działkę, ale – 
tak, jak przy dokumencie – współtwo-
rzy całą koncepcję. Organizacyjnie, na 
miejscu, bardzo pomogli nam polscy 
polarnicy: Michał Czub, Tomek Jankow-
ski i przede wszystkim Ilona Wiśniew-
ska – polska pisarka, która mieszkała 
tam wiele lat. Oni doskonale znają Spits-
bergen. Michał i Tomek mają pozwo-
lenie na broń – a lokalne przepisy sta-
nowią, że jeżeli turysta wychodzi poza 
bazę, musi albo sam potrafić się obro-
nić, albo wziąć ze sobą ludzi z upraw-
nieniami w tym kierunku. Okazało się, 
że nie bez powodu. Raz do naszego obo-
zowiska próbował się podkraść niedź-
wiedź. Bardzo rzadko podchodzą aż 
tak blisko. Szczęśliwie wszyscy, łącznie 
z niedźwiedziem, wyszliśmy z tej sytuacji 
cało. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Rozmowa z Marcinem Sauterem, 
reżyserem filmu Tak jest dobrze 

TAK JEST DOBRZE

FABUŁA 
Z DOKUMENTALNYM 
ZACIĘCIEM

Piotr Nawrocki i Karolina 
Gruszka w filmie Tak jest 
dobrze, reż. Marcin Sauter
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Był wielkim filmowym autorytetem, 
nie tylko u nas. Miałem przyjem-
ność obserwować, jak go trakto-
wano na festiwalu w Oberhausen, 

gdzie pełnił wręcz rolę guru tamtejszego śro-
dowiska filmowego, zresztą nie tylko tamtej-
szego, był prawdziwym Europejczykiem na 
długo przed powstaniem wspólnej Europy. 
W 1983 roku znany niemiecki reżyser Klaus 
Wildenhahn nakręcił dokument Ein Film 
für Bossack und Leacock, dekadę później 
uczyniła to Jadwiga Zajiček. Jej film nosi 
tytuł Życie jak film (1994). Bossak. Kronika 
wypadków filmowych (2010) – tak nazwała 
swój dokument Małgorzata Burzyńska-Kel-
ler. Wypowiadają się w nim największe tuzy 
naszego kina, m.in. Wojciech Jerzy Has, 
Jerzy Hoffman, Kazimierz Karabasz, Jerzy 
Kawalerowicz, Henryk Kluba, Tadeusz Kon-
wicki, Grzegorz Królikiewicz, Janusz Majew-
ski, Stanisław Różewicz, Jerzy Skolimow-
ski, Jerzy Stefan Stawiński, Edward Zajiček. 
Roman Polański przyznaje, że zawdzięcza 
mu wszystko, to w kierowanym przez niego 
Zespole Filmowym „Kamera” zrealizował 
swój – nominowany do Oscara i zniena-
widzony przez Gomułkę – debiutancki 
Nóż w wodzie (1961), to on – jak przyznaje 
Andrzej Wajda – był pomysłodawcą oraz 
inspiratorem napisania scenariusza przez 
Aleksandra Ścibora-Rylskiego, a potem prze-
niesienia na ekran Człowieka z marmuru 
(1976). „Jedyny prawdziwy producent, jaki 
istniał w ówczesnej polskiej kinematogra-
fii” – twierdził Wajda.

Niezwykle trafne są tytuły dokumentów 
poświęconych Bossakowi. Życie jak film, 
Kronika wypadków filmowych. Edward Sta-
chura twierdził, że „wszystko jest poezją”, 
dla Bossaka, „wszystko było filmem” – życie 
filmem, a film życiem. Choć początkowo nic 
nie wskazywało, że poświęci je X Muzie. Był 
bowiem absolwentem prawa i filozofii na 
Uniwersytecie Warszawskiem, po studiach 
zajął się dziennikarstwem. Choć prawdę 
mówiąc, już na początku zawodowej drogi 
redagował dział filmowy w piśmie „Sygnały”, 
a w 1928 roku – w wieku osiemnastu lat – 
stał się jednym ze współzałożycieli Stowa-
rzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego 
„Start”, gdzie spotkał swych przyszłych bli-
skich współpracowników, m.in. Eugeniusza 
Cękalskiego, Aleksandra Forda, Wandę Jaku-
bowską, Jerzego Toeplitza, Stanisława Wohla, 

ŻYCIE FILMEM, FILM ŻYCIEM
Reżyser, teoretyk, dziennikarz, producent, 
pedagog, organizator życia filmowego 
w Polsce w wielu jego aspektach, można 
rzec człowiek-kinematograficzna 
orkiestra. Jerzy Bossak odszedł 30 lat 
temu, 23 maja 1989 roku.

Jerzego Zarzyckiego, z którymi połączyła go 
pionierska praca nad reaktywacją rodzimej 
kinematografii w czasach tużpowojennych. 

Bossak już w 1943 uczestniczył w Związku 
Radzieckim – razem z Fordem – w tworzeniu 
Czołówki Filmowej Wojska Polskiego, towa-
rzysząc żołnierzom jako filmowiec do samego 
Berlina. To im zawdzięczamy wstrząsający 
dokument Majdanek – cmentarzysko Europy 
(1944, reż. Ford, kier. art. Bossak) czy zreda-
gowane – jak czytamy w napisach czołów-
kowych – przez Bossaka: Bitwę o Kołobrzeg 
(1945) i Zagładę Berlina (1945). Po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej Czołówka 
Filmowa WP stała się pierwszym ośrodkiem 
rodzimej produkcji, to w niej zapoczątkowano 
realizację Polskiej Kroniki Filmowej (w latach 
1944-1949 Bossak pełnił funkcję jej redaktora 
naczelnego; w tym samym czasie piastował 
stanowisko dyrektora programowego Filmu 
Polskiego), która później stała się wizytówką 
Wytwórni Filmów Dokumentalnych (stwo-
rzył ją i został pierwszym dyrektorem oczy-
wiście Bossak). To jemu zawdzięczamy także 
tygodnik „Film”, który wymyślił, i którego 
stał się pierwszym redaktorem naczelnym 
w 1946 roku. 

Ta niezwykła – i obejmująca różnorodne 
sektory naszego życia filmowego – organi-
zacyjna aktywność nie hamowała aktywno-
ści twórczej. W 1947 roku – razem z Wacła-
wem Kaźmierczakiem – dokumentował 
powódź, która nawiedziła zniszczony wojną 
kraj. W tym przejmującym filmie, zatytuło-
wanym po prostu Powódź, twórcy obyli się 
bez komentarza (co w tamtych czasach było 
wręcz obowiązkowe), powierzając narrację 
wyłącznie obrazowi ilustrowanemu muzyką 
klasyczną. Ten niekonwencjonalny zabieg 
został zauważony i doceniony na festiwalu 
canneńskim, gdzie dokument Bossaka i Kaź-
mierczaka uhonorowano Grand Prix dla 
krótkometrażowego dokumentu. Cztery lata 
później – razem ze słynnym holenderskim 
reżyserem Jorisem Ivensem – zrealizował 
dokument Pokój zdobędzie świat (1951). Ten 
film, nakręcony podczas II Kongresu Obroń-
ców Pokoju w Warszawie, podpisał pseudo-
nimem Jerzy Szelubski. To były dla niego, 
zresztą dla całej rodzimej kultury, czasy nie-
zwykle ciężkie. Został w dużej mierze o ile 
nie odsunięty, to poważnie ograniczony – 
zarówno jako organizator, jak i twórca – od 
bieżącego życia filmowego. 

Dopiero przełom październikowy spowo-
dował, że do swej wcześniejszej aktywno-
ści powrócił. W 1956 został kierownikiem 
artystycznym warszawskiej Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych, a rok później zało-

żył Zespół Filmowy „Kamera”, w którym 
powstało wiele znaczących dzieł, m.in. Woj-
ciecha Jerzego Hasa – Wspólny pokój (1959), 
Jak być kochaną (1962), Rękopis znaleziony 
w Saragossie (1964), Szyfry (1966) i Lalka 
(1968), Andrzeja Munka – Zezowate szczę-
ście (1960) i Pasażerka (1963; dokończona 
przez Witolda Lesiewicza), Jerzego Hoffmana 
i Edwarda Skórzewskiego – Prawo i pięść 
(1964), Jerzego Skolimowskiego – Bariera 
(1966), Janusza Majewskiego – Sublokator 
(1966), Andrzeja Wajdy – Wszystko na sprze-
daż (1968) i Przekładaniec (1968). Zarówno 
WFD, jak i „Kamerą” kierował do roku 1968, 
kiedy to znów podstępne wichry historii 
zwiały go ze wszystkich stanowisk. Także 
z funkcji dziekana Wydziału Reżyserii łódzkiej 
Szkoły Filmowej, którą sprawował od 1956 
roku (od 1948 był profesorem tej uczelni). 

Bossak był także niezwykle aktywny w pra-
cach na rzecz środowiska filmowego, od 1979 
kierował wraz z Tadeuszem Makarczyńskim 
Studiem Debiutów przy WFD, aktywnie dzia-
łał w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, 

a także w Międzynarodowym Stowarzysze-
niu Filmu Dokumentalnego. Jednocześnie nie 
zaniedbywał własnej twórczości. W 1961 zre-
alizowany wspólnie z Kaźmierczakiem doku-
ment Wrzesień (tak było) dostał na festiwalu 
krakowskim Nagrodę Specjalną, a dwa lata 
później ich kolejny film montażowy Requiem 
dla 500 tysięcy (1963) uhonorowano statu-
etką Złotego Smoka.

Jerzy Bossak często powtarzał, że w filmie 
najważniejsze są emocje, a kino stanowi dla 
niego tęsknotę i nadzieję. Notabene, ostatni 
raz jego nazwisko – jako autora pomysłu – 
pojawiło się w noncamerowej animacji Juliana 
Józefa Antonisza Światło w tunelu (1986). Jej 
bohater, dostrzegając tytułowe „światełko”, 
radośnie ku niemu biegnie, tym bardziej że 
w pewnym momencie pojawiają się nawet 
światełka nadziei. Spotka go jednak przy-
kra niespodzianka. To reflektory nadjeżdża-
jącej z naprzeciwka z ogromną prędkością 
ciężarówki… 

Jerzy Armata
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JERZY BOSSAK

Powódź,  
reż. Jerzy Bossak 

Jerzy Bossak
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Te filmy to: Ciemno, prawie noc 
Borysa Lankosza (według książki 
Joanny Bator), Wilkołak Adriana 
Panka i Monument Jagody Szelc. 

Żadnego z nich nie uważam zresztą za dzieło 
spełnione, choć z różnych powodów. 

Ciemno… jest niezgrabnie opowiedziane, 
tym niemniej ma dobre momenty – zwłasz-
cza epizod Krystyny Tkacz zasługuje na to, 
by go wyciąć z filmu i wstawić w ramki. 
Wilkołak to, dla odmiany, dzieło nazbyt 
poprawne, pozbawione „wstydliwych”, hor-
rorowych przyjemności. Natomiast Monu-
ment jest tak wieloznaczny, że aż otwarty na 
przestrzał, można sobie w niego dowolne 
sensy wpisać.

Porozmawiajmy więc o tych sensach, bo 
to na pewno jakiś omen, że jeden po drugim 
trafiły na ekrany filmy wywołujące lęk przed 
tym, co nieznane, nieświadome bądź też – 
i to słowo wydaje mi się w tym wypadku 
najbliższe prawdy – wyparte. Nieprzypad-
kowo także bohaterami Wilkołaka są dzieci, 
które w Ciemno… stanowią z kolei zasadni-
czy temat fabuły. Monument nie jest o dzie-
ciach, ale to opowieść o studentach, przez 
studentów łódzkiej Szkoły Filmowej zagrany. 
A więc opowieść o ludziach wchodzących 
dopiero w życie. O dorosłych dzieciach usi-
łujących wpasować się w społeczne układy.

I Ciemno…, i Wilkołak sięgają w prze-
szłość, w okres wojenny i tuż powojenny, 
w czas dzieciństwa – przynajmniej symbo-
licznego – naszej obecnej rzeczywistości; 
wciąż niezamknięty, wciąż nierozliczony, 
wciąż wywołujący spazmatyczne niekiedy 
reakcje speców od jedynie słusznej prawdy 
historycznej. To, że Lankosz i Panek usiłują 
historie z czasów dzieciństwa opowiedzieć 
w stylu kina grozy, bez wielkich problemów 

daje się odczytać jako próbę wydobycia na 
wierzch traum, krzywd, brutalnych faktów 
i niewygodnych prawd zakopanych głęboko 
w lasach, które stanowią istotny element pej-
zażu w obu filmach. Dopiero po ujawnie-
niu i przezwyciężeniu mroków przeszłości 
będzie można iść dalej „w stronę słońca”, co 
niewątpliwie ukazują epilogi obu produkcji. 

Ale jeśli coś w Ciemno… i Wilkołaku 
oddziałuje na mój system nerwowy, to na 
pewno nie są to nader już konwencjonalne 
obrazy zwyrodniałego esesmana, sowiec-
kich żołnierzy gwałcących kobiety i dzieci, 
czy demonicznego handlarza pedofilskim 
porno. W dużo większy dygot wpędzają 
mnie zakłócenia energetyczne, które wyczuć 
można pod, dość mimo wszystko gładką, 
powierzchnią obu filmów. W zakłóceniach 
tych kumuluje się energia jak najbardziej 
współczesnego nam świata, pełnego neu-
roz i lęków, wrzaskiem zagłuszającego wła-
sne problemy.

I tu muszę przyznać, że w wywoływaniu 
dyskomfortu bije na głowę Ciemno… i Wil-
kołaka Jagoda Szelc. Ona nie zajmuje się 
(nie wprost przynajmniej) przeszłością. Jest 
zanurzona w teraźniejszości . Z jej filmów 
emanuje energia dzika, pierwotna, wiedź-
mowata. Energia, z którą nie wiem, co mam 
począć – czy jej ulec, czy ją zignorować. 
Może jestem zanadto męski i racjonalny, 
a może zanadto zblazowany lub zwyczaj-
nie zmęczony kolejnymi kryzysami energe-
tycznymi. W każdym razie, chcąc nie chcąc, 
przyznaję Szelc rację, że do jakiegoś prze-
silenia dojść musi. Bo inaczej udusimy się 
przytłoczeni tytułowym „monumentem”, 
który można sobie interpretować wielorako. 
Jako symbol władzy. Albo natury. 

Władzy natury. Natury władzy. 

Znamienne, że niemal równocześnie 
weszły do kin trzy polskie filmy 
nawiązujące do horroru (czy, jak kto woli, 
baśni gotyckiej). To nigdy nie była nasza 
specjalność, a tu proszę – taki przybytek. 
Bartosz Żurawiecki

KRYZYS ENERGETYCZNY
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WYOBRAŹ SOBIE

Autorka tekstu, Anna Fryczkow-
ska, ma doświadczenie scena-
rzystki. To nie przypadek, że jej 
słowa uruchamiają w głowie fil-

mowe obrazy. Otwierając tę książkę, obser-
wujemy dwa światy równoległe „oddzie-
lone od siebie dwiema godzinami jazdy 
pociągiem”. Jeden z nich to mała miejsco-
wość Świątkowice, drugi to Warszawa. Te 
miejsca doskonale zna Andżelika, która po 
przeprowadzce do stolicy, każe się do siebie 
zwracać: Anie la. To symboliczne odcięcie od 
wiejskiego świa ta, z którego ucieka. Dziew-
czyna ma duże problemy z tożsamością. 
Odcina rodzinne ko  rzenie, ale nie potrafi 
ich zapuścić gdzie indziej. Żyje trochę tak, 
jakby zatrzymała się pomiędzy światami. 
Czuje, że nigdzie nie pasuje. „Kiedy w War-
szawie tęskniłam za wsią, chodziłam pod 
Pałac Kultury, bo trzecia postać po prawej 
od głównego wej ścia wyglądała dokładnie 
jak moja matka. Niby mocarna, o szerokich 
ramionach, solidnej talii, ale z pochyloną 
głową, zgarbionymi plecami, stała, rozsta-
wiwszy bezsilnie stopy” – te zdania wprowa-
dzają nas w historię kobiet doprowadzonych 
do ostateczności. Poznajemy matki i żony, 
których życie nie rozpieszcza. Na swoich 
barkach niosą lata upokorzeń i rozczaro-
wań. Jednak każda z nich ma swoją granicę 
wytrzy małości. Co się stanie, kiedy zostanie 
ona przekroczona? Między innymi o tym  
opowiada Anna Fryczkowska.

Czytając „Wdowinek”, wchodzimy w świat 
przemocy wobec kobiet. Tej fizycznej, którą 
widać po mrożonkach przytykanych do 
twarzy, a także tej symbolicznej. Pogar-
dliwe teksty bolą ina czej, co nie znaczy, że 
mniej. Jak pisze autorka: „w Świątkowicach 
cierpienie aż kipi, każdy zamyka je w sobie, 
ale ono wylewa się porami, trudno go nie 
zauważyć”. Po jednej stronie mamy tych, 
którzy pokornie niosą swój krzyż, po dru-
giej ich sąsiadów, którzy wolą nie widzieć, 
co dzieje się w domu obok. Fryczkowska 
pisze m.in. o piątej władzy, czyli ludzkim 
gadaniu. Obawa przed tym, co ludzie powie-
dzą potrafi zatrzymać reakcję na krzywdę, 
która dzieje się tuż pod nosem. Ta książka 
to ważny głos w debacie na temat grze-
chu zaniechania. Mentalność niewtrąca-
nia się w cudze sprawy cały czas ma się 
nie stety dobrze. W książce Fryczkowskiej 

jest sporo czarnego poczucia humoru, które 
staje się chwilowym ratunkiem, pozwala  
nie zwariować.

Dziewczyna, którą poznajemy na 
początku tej opowieści, wraca do rodzin-
nej wsi na pogrzeb brata. To w domu musi 
zmierzyć się z demonami przeszłości.  

Jej wizyta przedłuży się, 
będzie musiała zostać 
w Świątkowicach dłu-
żej, niż zaplanowała. Czy 
utraconą lata temu bli-
skość z  matką można 
odbudować? Czy dzielona 
z innymi kobietami bezsil-
ność może dać siłę? Czym 
jest siostrzeństwo w małej 
wsi, w której panuje pa -
triarchalny porządek?  
To tylko kilka z pytań, 
które mogłyby napę-
dzać kolejne odcinki 
serialu. „Wdowinek” to 
także ważna opowieść 
o lekcjach zapominania, 
które odrabia, na róż-
nym poziomie zaawan-
sowania, każdy z nas. To 
te rodzin ne wspomnie-
nia, które okazują się zbyt 
bolesne, by zmierzyć się 
z nimi od razu. Potrze-
bują czasu, aby dojrzeć do 
wybuchu i ostatecznego 
oczysz czenia. Historia 
skra dzionego dzieciństwa 
jest jednocześnie opowie-
ścią o odwadze przełamy-
wania rodzinnego tabu 

i narracji, według której o zmarłych mówi 
się tylko dobrze, albo wcale. 

Trzymam mocno kciuki za to, żeby ta 
książka stała się bazą dla filmu. To ozna-
czałoby kilka pełnokrwistych kobiecych 
ról dla dojrzałych aktorek. A takich cały 
czas brakuje.

„Wdowinek” działa jak literacki 
odkurzacz, wciąga do środka opowieści. 
To gotowy materiał na serial. Gatunek: 
thriller psychologiczny podejmujący 
ważny temat przemocy wobec kobiet. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

SIŁA I BEZSILNOŚĆ KOBIET
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Na początek pełne zaskocze-
nie. Jeśli zważyć, że chodzi 
o lekarkę i działaczkę między-
narodowej organizacji Medi-

cins du Monde (Lekarze Świata), fundacji 
SOS Pomoc Chorym w Polsce oraz fundacji 
Dzieci Niczyje, opowieść o niej zaczyna się 
doprawdy szokująco. Chodzi o wypowia-
dany osobiście przez bohaterkę filmu zza 
kadru strzelisty akt niewiary w człowieka: 
„Ja uważam, że człowiek jest najgorszym 

powstania w getcie warszawskim i sław-
nego lekarza mało komu znana. O tym, 
co robi, co jest pasją nadającą sens jej 
życiu, co przeżyła, w jaki sposób się ura-
towała – wiedzieli przez lata tylko nieliczni. 
A było to życie doprawdy wyjątkowe. Jej 
chłodna i rzeczowa relacja na temat pra-
cującej w szpitalu w getcie grupy uczennic 
szkoły pielęgniarek, do której należała, jest 
niespotykana w swej wymowie. 

Przykuwa uwagę zarówno to, co mówi 
przed kamerą, jak przede wszystkim spo-
sób relacjonowania zdarzeń. Podobnie 
cała reszta: poznanie Marka Edelmana, 
wyjazd z dziećmi do Paryża i wieloletnia 
rozłąka z mężem po Marcu ’68, opisy zma-
gań o przetrwanie na emigracji, wreszcie 
kolejne misje: ratowanie uciekinierów 
z Wietnamu na Morzu Chińskim, pomoc 
lekarska niesiona na misjach w Czadzie, 
Gwatemali, Nikaragui, Abisynii i Moł-
dawii.

I tak już będzie do samego końca: im 
cięższe i bardziej traumatyczne przeżycia, 
o których mowa, tym więcej wewnętrznego 
blasku relacjonującej je tytułowej postaci. 

Integralną wartością filmu Ala z elemen-
tarza są animowane wstawki nawiązujące 
do ilustracji doskonale znanych paru gene-
racjom Polaków z „Elementarza” Mariana 
Falskiego. Zostały pomyślane jako narra-
cyjny kontrapunkt w opowieści o Alinie 
Margolis-Edelman, co doskonale korespon-
duje z nacechowaną dystansem postawą 
bohaterki filmu.

Skromny w najlepszym tego słowa zna-
czeniu dokument biograficzny Edyty Wró-
blewskiej zostaje na długo w pamięci, sta-
nowiąc poglądowy przykład tego, czym 
może być ten gatunek uwolniony od patosu, 
lukru i niepotrzebnej adoracji dla portre-
towanej osoby.

Marek Hendrykowski

ze wszystkich zwierząt i myślę, że ludzie 
są podli. I że świat nie może być lepszy, 
jeśli tacy ludzie go zamieszkują”. Moment 
później na ekranie pojawia się autorka 
tych słów, niezwykła kobieta z wyrytymi 
na twarzy śladami dramatycznych przeżyć 
i wypełnionego ciężką pracą życia.

Ocalona z Zagłady – Alina Margolis-
-Edelman (1922-2008) – to postać wiel-
kiego formatu. Niestety, w przeciwieństwie 
do swego męża, jednego z przywódców 

ALA Z ELEMENTARZA
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SZKIEŁKO I OKO

Niezłomna wola i wiara w swój 
projekt – czasem gotowość 
zastawienia całego wypraco-
wanego majątku osobistego, 

by ukończyć film w wymarzonym kształ-
cie – to cecha wizjonerów, wielkich twór-
ców kina, których wymagania budziły 
niezrozumienie producentów. Jeden z naj-
większych przebojów kasowych w dziejach 
kina – Titanic z roku 1997 został ukoń-
czony dzięki temu, że reżyser zrezygno-
wał ze swojego honorarium w zamian za 
procenty z dochodów, i zastawił swój nie-
mały majątek, by dokończyć film, który 
poważnie przekroczył zaplanowany budżet. 
Nie potrafił zdecydować się na obniżenie 
swoich standardów. Rzucił wszystko na 
szalę i odniósł wielki sukces artystyczny 
i komercyjny.

Niedawno przemknął przez nasze ekrany 
film Ajka. To międzynarodowa produkcja 
o koszmarnym losie młodej emigrantki 
z Kirgizji w zasypanej śniegiem Moskwie. 
Pokazana we wstępnej wersji na zeszło-
rocznym festiwalu w Cannes przyniosła 
kazachskiej aktorce, Samal Jesljamowej, 
Złotą Palmę za główną rolę kobiecą. Samal 
jeszcze dwa razy, na innych imprezach, 
odbierała główną nagrodę za swoje nie-
samowite aktorstwo. Reżyser też został 
wielokrotnie nagrodzony. To drugi film 
fabularny Siergieja Dworcewoja, który 
odniósł sukces w Cannes. Debiutancki 
Tulpan z 2008 roku zdobył nagrodę Un 
Certain Regard.

Dwa lata później zaczął pracę nad Ajką 
od notatki w prasie, że w ciągu roku kobiety 
z Kirgizji porzuciły w moskiewskich szpi-
talach 248 noworodków. Dworcewoj jest 
Rosjaninem, ale urodził się i 20 lat żył 
w Kazachstanie. Zna mentalność tamtej-
szych kobiet, dla których dzieci i rodzina 
to najwyższa wartość. Zaczął drążyć temat 
i pisać scenariusz. Rozmiar upodlenia 
i wyzysku nielegalnych imigrantek zarob-
kowych był porażający. Zdobył fundusze 
z Rosji, Kazachstanu, Niemiec i naszego 
PISF-u, dzięki czemu polscy twórcy mogli 
współtworzyć jego film. Budżet dopięli 
chińscy producenci, bo dla nich to ważny 
temat. Pierwsze dwa obrazy Dworcewoja, 
łączą też dwie kobiety. Odtwórczyni głów-
nej roli oraz autorka zdjęć – Jolanta Dylew-

BARDZO CHCIEĆ

ska. Tym razem prowadzenie kamery pozo-
stawiła szwenkierom. Wraz z reżyserem 
wypracowała i ściśle nadzorowała wizualny 
styl filmu, ustalając choreografię skompli-
kowanych, dynamicznych obrazów. Zmie-
niał się sprzęt i nośniki. Od filmowego 
Aatona Super 16, zamienionego na minia-
turową, ale znakomitą cyfrówkę Blackma-
gic Pocket. W metrze użyto Canon EOS, 
bo to fotoaparat. Zmieniali się przez lata 
szwenkierzy, ale dokumentalny styl pracy 
kamery był spójny. Dzięki pracy polskich 
kolorystów z ColorOffOn Film – spójność 
wizualna i kolorystyczna jest doskonała. 
To też zasługa autorki zdjęć.

Akcja obrazu toczy się w ciągu sześciu 
dni. Wydawałoby się, że taki film powi-
nien powstać w kilkanaście miesięcy. Pro-
dukcja zajęła sześć lat! Dworcewoj kręcił 
wszystko chronologicznie. Jego bezkom-
promisowe dążenie do przeniesienia swej 

wizji na ekran jest unikalne. Końcówka 
realizacyjna tego projektu była wyjątkowo 
trudna. Szef festiwalu w Cannes obejrzał 
„układkę” i zakwalifikował film do Kon-
kursu Głównego. Pozostał miesiąc na skoń-
czenie. Reżyser wyznał, że spał wówczas 
po dwie godziny. Ale później – dokręcił 
kolejne sceny i zmienił około 25 proc. filmu. 
To chyba bez precedensu.

Nie zapomnę ostatniej sceny z nowo-
rodkiem porzuconym sześć dni wcze-
śniej. To chwile, gdy twarz i mowa ciała 
Samal wyrażają najmocniejsze, pierwotne 
instynkty – samozachowawczy, przetrwa-
nia i macierzyński. Wielu ludzi na skutek 
dramatycznych wydarzeń wizualnie sta-
rzeje się w kilka dni. Widać to na jej twa-
rzy. W ostatniej scenie ma naprawdę sześć 
lat więcej niż w pierwszej! Na kolejny film 
Siergieja Dworcewoja – znów trzeba będzie 
poczekać. Na pewno warto.

MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019

Przejmująca prawda na ekranie, 
bezkompromisowość realizacyjna 
reżysera oraz ważny społecznie temat 
– to cechy charakteryzujące styl pracy 
Siergieja Dworcewoja.
Andrzej M. Bogusz
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Ajka, reż. Siergiej 
Dworcewoj
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Żony sławnych ludzi pozostają często w cieniu swych mężów. 
Dotyczy to m.in. Aliny Margolis-Edelman. Na szczęście 
kilka lat temu powstał o niej wyprodukowany przez Studio 
Filmowe Kalejdoskop unikatowy dokument autorstwa  
Edyty Wróblewskiej…

Ala z elementarza,  
reż. Edyta Wróblewska
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Ścieżkę dźwiękową Underdoga, debiutu 
Macieja Kawulskiego rozgrywającego 
się w świecie zawodników MMA, 
wypełniają piosenki Marka Dyjaka. 

W pierwszym kwartale tego roku film obej-
rzało blisko 900 tys. widzów. Warto dodać, 
że klipy Dyjaka z piosenką „Człowiek (Złota 
Ryba)” promującą film – ten wiodący zre-
alizowany przez Kawulskiego, ale także tzw. 
official video autorstwa Dominiki Podcza-
skiej-Tchórzewskiej, oraz zapis z Męskiego 
Grania występu wokalisty z zespołu Mole-
sta Ewenement – blisko 3 mln internautów.

„Życie jest twórczością, twórczość – 
życiem. Wszystko jest poezją” – jak mawiał 
Edward Stachura, jeden z artystów nadwraż-
liwców. Podobnie było z poetami – Rafałem 
Wojaczkiem i Ryszardem Milczewskim-
-Bruno, filmowcem noncamerowym Julia-
nem Józefem Antoniszem czy twórcą iście 
renesansowo uzdolnionym – Wiesławem 
Dymnym, podporą krakowskiego kabaretu 
Piwnica Pod Baranami. 

Marek Dyjak wydaje się postacią z tego 
samego artystycznego pnia. Od dawna 
jestem pod urokiem jego piosenek. Nie 
odśpiewuje kolejnych numerów, nie wyko-
nuje dramatycznych gestów, nie miota się po 
estradzie, a wchodzi w wewnętrzny krwio-
bieg śpiewanych utworów – całym sobą i na 
całość. Całopalenie. Jak kiedyś Włodzimierz 
Wysocki czy Jacek Kaczmarski. Śpiewa 
głównie piosenki cudze, evergreeny 
artystów kojarzonych z Krainą Łagodności – 
Roberta Kasprzyckiego, Jana Kondraka, 
Mirosława Czyżykiewicza, Tomasza 
Wachnowskiego, Jerzego Filara, sięga 
nawet do szlagierów przedwojennych – 
tzw. tango samobójców, czyli „To ostatnia 
niedziela” Jerzego Petersburskiego i Zenona 
Friedwalda jest jednym z mocniejszych 
momentów w jego recitalu. Ale nie jest to 
tylko tworzenie kolejnych interpretacji zna-
nych piosenek. Dyjak przetrawia je przez 
własną świadomość twórczą. One stają 

się już „jego”, tworząc – na płycie, w filmie 
czy podczas koncertu – koherentną całość 
z kompozycjami artysty, choćby Dziwną oko-
licą, Człowiekiem (Złotą Rybą), choć szkoda, 
że tych drugich tak mało. 

W Underdogu możemy jeszcze posłuchać 
„Durnej miłości” i „Na zakręcie”. Tę ostatnią 
skomponował Przemysław Gintrowski do 
tekstu Agnieszki Osieckiej, a spopularyzo-
wała Krystyna Janda. Interpretacja Dyjaka 
wydaje się nie mniej przejmująca. Notabene, 
ostatnio ukazała się nowa płyta pieśnia-
rza właśnie z piosenkami Gintrowskiego, 
a na niej m.in. „A my nie chcemy uciekać 
stąd…” – utwór znany choćby z Ostatniego 
dzwonka (1989) Magdaleny Łazarkiewicz, 
czy tytułowy song ze Zmienników (1986), 

popularnego serialu Stanisława Barei.
Songi Dyjaka wypełniają również Sąsia-

dów (2014), ostatni film Grzegorza Króli-
kiewicza, gdzie pieśniarz wcielił się także 
w jedną z głównych ról. Nie był to jego 
debiut aktorski, wcześniej zagrał w kilku 
etiudach studenckich, a ostatnio pojawił 
się w serialu Jana Holoubka Rojst (2018). 
Marek Dyjak jest również autorem muzyki 
do dwóch dokumentów – Świętokrzyskie 
sztetle (2012) Pawła Guli oraz Ziemia bez-
domnych (2017) Marcina Janosa Krawczyka, 
a także Braci Karamazow (2012) wyreżyse-
rowanych w Teatrze Telewizji przez Janu-
sza Opryńskiego. Warto zwrócić uwagę na 
tego bezkompromisowego artystę. W obra-
zie i w dźwięku.

Są artyści, którzy spalają się w swej twórczości, nie są w stanie 
nawet na chwilę się od niej uwolnić, zdystansować. Trudno  
w ich biografiach oddzielić sferę twórczą od prywatnej.
Jerzy Armata

PRZEZ SUBIEKTYW

MAREK DYJAK – CAŁOPALENIE
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PRZEZ SUBIEKTYW

TUCZARNIE FABUŁ
Tomasz 
Raczek

Marcinie, 
zauważyłem, że wśród pol-
skich filmowców rośnie 
potrzeba korzystania ze 
współczesnej literatury jako 
bazy do robienia adaptacji 
filmowych. Podczas wyda-
rzenia pod nazwą Script 
Fiesta urządzono nawet 
swoisty targ fabuł, które prezentowane były przez wydawców 
książek (na każdą książkę przeznaczono kilka minut) wobec 
zasiadających na sali producentów i scenarzystów. Byłeś tam 
i Ty, choć na targu nie musiałeś pokazywać swoich powieści 
dla dzieci, jako że sprzedałeś już prawa do sfilmowania więk-
szości z nich. Masz na koncie ekranizację Twojego bestsellera 
„Za niebieskimi drzwiami”, a w tej chwili właśnie kończą się 
zdjęcia do kolejnej – na podstawie wielokrotnie nagradzanego 
„Czarnego młyna”.

Jednak ciekaw byłem, jak się czujesz w sytuacji, gdy pisarz 
zaczyna pełnić w filmowym systemie produkcyjnym rolę 
tuczarni fabuł. Masz wyhodować dorodne chrumkające 
fabulaki, ładnie je przysposobić pod gust speców od mar-
ketingu kinowego, którzy po rzuceniu na nie okiem zawy-
rokują: to się sprzeda albo to się nie sprzeda i… wystawić 
na targ. Czy masz świadomość, że tak to działa? A jeżeli 
ją masz, to czy wpływa ona na to, JAK PISZESZ? Czy np. 
myślisz sobie w czasie tworzenia linii fabularnej – „o nie, 
to byłoby za trudne do sfilmowania, zbyt karkołomne 
i zamknęłoby książce drogę do ekranizacji. Zrobię to może 
jakoś inaczej, bardziej w stylu Marvela, bo dzisiejsza publicz-
ność to lubi, a więc z pewnością kupi”?

Wiem, jestem cyniczny, ale między nami możemy sobie 
pozwolić na szczerość i odrzucenie zwyczajowych grzeczno-
ściowych zasłon. Przecież na pewno chciałbyś zobaczyć drugie 
wydanie swojej kolejnej książki z okładką, na której jest zdję-
cie z jej filmowej wersji! Przecież taka sfilmowana powieść na 
pewno lepiej się sprzedaje. Przecież pewnie rozdajesz dzięki 
temu więcej autografów i więcej czytelników szuka Twoich 
pozostałych książek w księgarniach…

Więc przyznaj się: czym tuczysz swoje fabuły? Na czym 
rosną najbardziej efektownie i dzięki czemu tak bardzo podo-
bają się naszym filmowcom? Zdradź swój sekret, zanim inni 
Ci go wykradną!

Tomek

Marcin 
Szczygielski

Tomku,
nigdy nie zastanawiałem się 
podczas pracy nad tym, czy 
powieść, którą piszę, nadaje 
się do ekranizacji czy nie. 
Ale myślę obrazami i oglą-
dam więcej niż czytam. 
Jestem filmożercą i naj-
widoczniej z tego mojego 

nałogu wynikło coś dobrego dla moich książek – automatycz-
nie konstruuję fabułę powieści, tak jak filmowy scenariusz. 
Udało mi się sprzedać prawa do ekranizacji moich powie-
ści dla dzieci, ale nie stało się to za sprawą jakichś targów, 
a samych dzieci – czy też raczej jednego konkretnego dziecka. 
Wszystko zaczęło się od nastoletniej czytelniczki, która polu-
biła moje powieści. Jej tata, który kieruje firmą produkującą 
filmy, zastanawiał się pewnego dnia nad zrealizowaniem filmu 
dla dzieci, a gdy jego córka o tym pomyśle usłyszała, zapro-
ponowała, aby przeczytał „Za niebieskimi drzwiami”, bo jej 
zdaniem ta historia idealnie nadaje się do ekranizacji. Mia-
łem szczęście, ale z tej opowiastki wynika praktyczny wnio-
sek. Targi skierowanych do dzieci fabuł, organizowane przez 
dorosłych dla dorosłych, są moim zdaniem bezcelowym 
biciem piany i niewiele z nich wynika. Kiedy piszę książkę dla 
młodego czytelnika, nie konsultuję jej z dorosłymi – myślę 
o dzieciach. Jeśli więc miałby sens jakikolwiek plebiscyt na to, 
która polska powieść dziecięca powinna zostać sfilmowana, 
to tylko taki, w którym wzięłyby udział dzieci. Zapytajmy je, 
które książki polubiły najbardziej, które z nich chciałyby zoba-
czyć na kinowym ekranie. I nie myślę tu o stworzeniu w tym 
celu jakiegoś wyselekcjonowanego dziecięcego jury – taki 
konkurs powinien zostać zorganizowany w szkołach, choćby 
w ramach lekcji języka polskiego, albo w bibliotekach. Być 
może okaże się, że nie każda z ulubionych przez dzieci ksią-
żek ma niepodważalne walory dydaktyczne czy literackie – ale 
jeśli zostanie wskazana, niech już filmowcy martwią się, jak 
zrobić z niej dobry film. Sukces naszych dawnych, genial-
nych ekranizacji, takich jak Podróż za jeden uśmiech, Wakacje 
z duchami, Pan Samochodzik czy Wielka, większa i największa 
nie wziął się stąd, że wydawnictwa poleciły reżyserom swoje 
publikacje. To młodzi czytelnicy tak mocno pokochali powie-
ści Bahdaja, Nienackiego czy Broszkiewicza, że po prostu 
zmusili filmowców, by przenieśli je na ekran.

Marcin
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STUDIO MUNKA

W iarołom Piotra 
Złotorowicza 
i Bracia Marci-
na Filipowicza to 

projekty, które do produkcji re-
komendowała Rada Artystycz-
na programu 60 Minut, w skład 
której wchodzą cenieni twórcy 
młodego pokolenia: Agnieszka 
Smoczyńska, Piotr Domalewski 
oraz Jan P. Matuszyński, a tak-
że Alicja Gancarz – przedsta-
wicielka CANAL+ oraz dyrek-
tor artystyczny Studia Munka-
-SFP – Jerzy Kapuściński. „Ideą 
projektu jest przyspieszenie ka-
riery filmowej najzdolniejszych 
studentów i absolwentów szkół 
filmowych w Polsce” – mówi Ka-
puściński. – „Cieszę się, że w 2. 
edycji programu swoje propozy-
cje zrealizują absolwenci dwóch 
różnych szkół” – dodaje dyrek-
tor artystyczny Studia. Marcin 
Filipowicz jest absolwentem 
Wydziału Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, z kolei Piotr Złotorowicz 
Szkoły Filmowej w Łodzi.

„Program 60 Minut to nie-
zwykle istotny z naszej perspek-
tywy projekt, ponieważ ułatwia 
młodym twórcom start na rynku 
filmowym. A dzisiaj, w szybko 
zmieniającym się świecie kina 
i telewizji, każdy świeży i nowa-
torski pomysł jest na wagę złota. 
Ale sam pomysł nie wystarcza. 

78

Inwestujemy w polską kinema-
tografię już blisko 25 lat i wie-
my, jak trudno jest wystartować 
ze swoim pierwszym filmem. 
I dlatego wesprzemy Piotra oraz 
Marcina nie tylko finansowo, ale 
także merytorycznie, dzieląc się 
naszym bogatym doświadcze-
niem produkcyjnym na rynku 
polskim, jak również międzyna-
rodowym” – mówi Alicja Gan-
carz, reprezentantka CANAL+ 
w Radzie Artystycznej 60 Minut.

„Przed napisaniem scenariu-
sza Wiarołomu zanotowałem 
taką myśl: »Rzeczywistość jest 
nieprzenikniona i niedostęp-
na ludzkiemu aparatowi zmy-
słowemu. Wszystko i wszyscy 
ulegają zapomnieniu. Nie ma 
sensu z tym walczyć«” – mó-
wi reżyser Piotr Złotorowicz. 

„Zależy mi na tym, żeby widz 
doświadczył nieuchronności 
przemijania i zapomnienia” – 
dodaje. Jest stypendystą Młodej 
Polski, Marszałka Województwa 
Łódzkiego oraz Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego za 
wyniki w nauce. Laureat Talen-
tów „Trójki” w kategorii Film, 
nominowany był również do na-
grody „Bo Warto” RMF Classic. 
Jego pierwszy krótkometrażo-
wy dokument – Smolarze – był 
prezentowany na ponad 130 fe-
stiwalach w Polsce i za grani-
cą, zaś krótkometrażowa fabuła 
Ludzie normalni otrzymała 17 
nagród, w tym Srebrną Kijankę 
za zdjęcia podczas  Camerimage. 
Jego ostatnia fabuła Matka Zie-
mia miała premierę podczas 67. 
Międzynarodowego Festiwalu 

Filmowego w Locarno. 
„To dla mnie historia z gatun-

ku »coming of age«, opowiada-
jąca o emocjach młodych boha-
terów i ich bardzo poważnym 
życiowym problemie” – mówi 
z kolei o swoim projekcie Bra-
cia Marcin Filipowicz – reżyser, 
fotograf i podróżnik. Urodzony 
w Krakowie, miłośnik literatury 
faktu i gór wysokich. Stypen-
dysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, progra-
mu „Młoda Polska”, Prezyden-
ta Miasta Krakowa, Telewizji 
Polskiej oraz Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. W 2018 
roku zrealizował w Studiu Mun-
ka-SFP krótkometrażową fabułę 
Chłopcy z motylkami, za którą 
otrzymał Wyróżnienie podczas 
Warszawskiego Festiwalu Fil-
mowego. Na swoim koncie ma 
także reżyserię dokumentów, 
w tym głośny i nagradzany na 
całym świecie obraz 7109 km 
oraz Trampkarzy czy Mojego 
tatę Lazaro. 

Program 60 Minut skiero-
wany jest do reżyserów, którzy 
nie ukończyli 40 lat. Zgodnie 
z regulaminem projekty mogą 
składać absolwenci studiów re-
żyserskich i realizatorskich szkół 
filmowych lub artystycznych, 
będący przed pełnometrażo-
wym debiutem fabularnym, lub 
twórcy, którzy nie mają formal-
nego wykształcenia filmowego, 
ale są reżyserami co najmniej 
dwóch krótkometrażowych fil-
mów fabularnych i nie zreali-
zowali jeszcze pełnometrażo-
wego debiutu. 

Budżet każdego obrazu w 60 
Minutach wynosić będzie około 
miliona złotych. Tytuły wypro-
dukowane w ramach programu 
będą emitowane w telewizji. Pla-
nowane są także ich premie-
ry kinowe. Obecnie na swoje 
premiery festiwalowe, które 
planowane są na jesień 2019, 
czekają filmy z pierwszej edycji 
programu: Supernova Bartosza 
Kruhlika oraz Eastern Piotra 
Adamskiego. 

Anna Kot
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POWSTANĄ KOLEJNE 
SZEŚĆDZIESIĄTKI! 
Marcin Filipowicz i Piotr Złotorowicz 
zrealizują swoje filmy w Studiu Munka-
-SFP, w ramach 2. edycji programu 60 Minut. 
Partnerem i koproducentem powstających 
obrazów jest telewizja CANAL+. 

Supernova,  
reż. Bartosz Kruhlik

Fo
t. 

Ce
le

st
yn

a 
Kr

ól
/S

tu
di

o 
M

un
ka

-S
FP



10 PYTAŃ DO  KAMILI KAMIŃSKIEJ
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1. Nie widzę w twojej filmografii 
projektów związanych z wiarą 

i religią. Walczyłaś o rolę siostry 
Faustyny w Miłości i Miłosierdziu?
To Faustyna zawalczyła o mnie. Zaczęło 
się od tego, że kumpela, z którą studio-
wałam arteterapię, poznała na rekolek-
cjach reżysera Michała Kondrata i wspo-
mniała mu o mnie. Tak się złożyło, że 
przygotowywał się do dwóch projektów, 
m.in. filmu o św. Faustynie. Po próbach 
zgrania terminów spotkaliśmy się na 
zdjęciach próbnych, potem na kolej-
nych. Spotkanie było bardzo dobre, jed-
nak uznał, że na Faustynę nie pasuję. Po 
jakimś czasie zadzwonił i powiedział, że 
nadal szuka Faustyny, więc czy mogę mu 
polecić kogoś do tej roli. (śmiech) Podsy-
łałam koleżanki, z jakiegoś powodu zale-
żało mi, żeby znalazł najodpowiedniejszą 
osobę. Cisza. Był sierpień, już miało być 
po zdjęciach, zadzwonił Michał, że jesz-
cze raz obejrzał wraz z ekspertką wszyst-
kie nagrania. Chcą, żebym to ja zagrała 

nadzieję, że film okaże się też taki dla 
wielu ludzi wiary i nie tylko.

4. Wiemy, w co wierzyła siostra 
Faustyna, a w co wierzy Kamila 

Kamińska?
Wierzę w miłość. W to, że jeśli zamienisz 
złe emocje w miłość, odnajdziesz życiowy 
spokój. Miłość sprawia, że niektóre rzeczy 
przestają być straszne, że umiem radzić 
sobie z trudnymi sytuacjami. Nie chciała-
bym zostać źle zrozumiana, jestem chrze-
ścijanką, choć życie religijne raczej nie 
było najistotniejsze, wiara owszem. Sta-
ram się żyć tymi wartościami na co dzień, 
popierać je czynami, a przede wszystkim 
żyć w kontakcie ze sobą i z Bogiem, bo 
ważna jest dla mnie autentyczność.

5. Od Najlepszego twoja kariera 
filmowa rozwija się w kierunku 

produkcji opartych na prawdziwych 
historiach i postaciach. Co w nich 
takiego pociągającego?

Faustynę. Dlaczego? Ich warto zapytać. 
Widocznie tak miało być.

2. Miałaś czas, żeby przygotować 
się do roli?

Tak, znajdowałam go w odstępach, 
w każdej wolnej chwili. Pojechałam 
m.in. do Ostrówka, gdzie poznałam 
lepiej zarówno Faustynę, jak i Helenkę 
Kowalską, dziewczynę, którą była zanim 
została zakonnicą. Tak bardzo zży-
łam się z tą drugą, że wyszłam z propo-
zycją, żeby pokazać w filmie również 
czasy sprzed zakonu, ponieważ pierwot-
nie plany były inne. Dopiero po któ-
rejś z układek Michał i Paweł, montaży-
sta, zdecydowali, że rzeczywiście warto 
nadać historii Faustyny szerszy kontekst. 
W styczniu dokręciliśmy sceny, które są 
obecnie na początku filmu. 

3. Wiedząc, że zagrasz kobietę 
uznaną później za świętą – i tak 

też postrzeganą przez większość 

widzów, którzy film będą oglądali –  
jak grałaś kobietę, która była po 
prostu człowiekiem?
Kiedy przeczytałam jej „Dzienniczek”, 
zrozumiałam, że całe życie toczyła 
wewnętrzną walkę. Często mówiła, że 
czuje się nędzna, ale próbuje pokony-
wać słabości, rozmawiała wtedy z Jezu-
sem. Stawała się silniejsza przez akcep-
tację własnej ułomności. Nie ma chyba 
nic bardziej ludzkiego. Faustyna była 
normalną dziewczyną, pracowała, była 
pilna, skromna, dużo niestety choro-
wała, ale pokornie to znosiła i nie tra-
ciła ducha. A poza tym była niesamo-
wicie inteligentna. Skończyła trzy klasy 
szkoły podstawowej, a mimo to napi-
sała takie dzieło. Ponoć dużo czytała, jej 
ojciec miał największą bibliotekę we wsi. 
Takie przyziemne sprawy i informacje 
o jej życiu pozwalały mi się do niej zbli-
żyć. Dowiedzieć się, że dużo i głośno się 
śmiała, że kochała dzieci. Granie Fau-
styny było dla mnie terapeutyczne, mam 

Jestem wciąż na początku drogi zawo-
dowej, nie do końca wiem, co mnie 
popycha do takich czy innych decyzji. 
Prawdopodobnie różnorodność i poten-
cjał wyzwania. Lubię granie prawdzi-
wych postaci, dzięki nim konfrontuję 
się z dawną rzeczywistością i z moim 
wyobrażeniem o niej. Było to szczególnie 
fascynujące w przypadku św. Faustyny. 
Poprzedni film fabularny, Faustyna 
z Dorotą Segdą w roli głównej, powstał 
w latach 90., kiedy Faustyna nie była tak 
rozpoznawalna. Miłość i Miłosierdzie to 
fabularyzowany dokument, więc mieli-
śmy trudne zadanie zmierzenia się z jej 
wizerunkiem, ale nasza Faustyna, choć 
wierna prawdzie, jest wyobrażeniem, 
interpretacją w ciele aktorki. Polemizuję 
też z wizerunkiem Faustyny jako smut-
nej zakonnicy. Jak każdy człowiek miała 
swoje do przepracowania, ale na pewno 
nie była ciągle smutna czy śmiertelnie 
poważna. Często się uśmiechała.

6. Jak patrzysz z perspektywy 
czasu na odebraną w 2017 roku 

w Gdyni nagrodę za debiut aktorski 
w Najlepszym?
Nie dowiem się, jak potoczyłaby się 
moja kariera zawodowa, gdybym jej 
nie dostała. Jestem za nią wdzięczna, 
dała mi pozytywnego kopa, żeby robić 
to, co robię dalej. Nie wiem, czy aku-
rat nagroda przyczyniła się do następ-
nych propozycji, może bardziej rola Ewy 
w Najlepszym i większa pewność siebie, 
którą zyskałam. To była dla mnie bardzo 
ważna praca, dostałam szansę, której nie 
chciałam zmarnować. Nagrody traktuję 
inaczej, dają zaufanie społeczne, szcze-
gólnie za granicą, coś na zasadzie „No 
tak, laureatka tego i tego, to znaczy, że 
jest dobra!” (śmiech) 

7. Studiowałaś arteterapię, która 
jest, w dużym uproszczeniu, 

terapią poprzez sztukę. Jak leczy się 
ludzi sztuką?
Indywidualnie. Nie mogę nazwać się 
ekspertem, nie miałam praktyki po stu-
diach, ale to ważna praca, która w Polsce 
jest wciąż mało doceniana. Jako proces 
wspiera inne terapie, farmakologię jeżeli 
jest taka potrzeba, ale głównie pomaga 
zrozumieć lepiej siebie. Za pomocą środ-
ków artystycznych eksplorujesz podświa-
domość, odkrywasz nowe pasje, rozu-
miesz nieuświadomione potrzeby czy lęki. 
Miałam praktyki w szpitalu psychiatrycz-

nym w Tworkach, prowadziłam zaję-
cia parateatralne. Samo robienie ćwiczeń 
z dykcji było wyzwaniem, a satysfakcja 
przychodziła, gdy ktoś wymówił swo-
bodnie trudne zdanie lub powiedział sam 
z siebie o emocjach. Dużo się nauczy-
łam wtedy o sobie, właśnie dzięki tym 
studiom zrozumiałam, że chcę wrócić do 
aktorstwa. 

8. Twoja najważniejsza nieznana 
szerzej rola to…?

Amfortasa w „Parsifalu”, którego wysta-
wiliśmy w Szczecinie w koopera-
cji naszego łódzkiego Teatru Zamiast 
i Stowarzyszenia Sztuki Eksperymentalnej 
Interior. To była dla mnie rola przeło-
mowa, teatr eksperymentalny, w któ-
rym zagrałam postać androgeniczną, 
mającą odniesienie do opery Wagnera, 
do „Ziemi jałowej” i „Wydrążonych ludzi” 
T.S. Eliota, a nawet do samego Chrystusa. 
Dużo wtedy myślałam i o teatrze, sztuce, 
i o człowieczeństwie, nauczyłam się przyj-
mować różne perspektywy myślenia 
o pozornie tych samych emocjach i wyda-
rzeniach.

9. Co najbardziej uruchamia twoją 
wyobraźnię?

Obrazy – uwielbiam patrzeć, oglądać, 
bywa, że różne obrazy pracują we mnie 
całe dni. Zmysły – działają bezpośred-
nio na skojarzenia i emocje, określone 
dźwięki czy zapachy przywołują we mnie 
całe ciągi skojarzeniowe. Lubię wymyślać 
postaci, przeznaczam dla nich określone 
zapachy perfum czy dźwięki muzyczne, 
buduję ich wewnętrzne światy. Lubię też 
obserwację. Życie codzienne podsuwa 
czasami najlepsze pomysły. Wystarczy 
patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć.

10. Gdybyś miała zostać 
zwierzęciem, jakie by to było 

zwierzę i dlaczego akurat takie?
Wilk. Jest drapieżnikiem, ale kryje 
w sobie wiele tajemnic. Wilki są samot-
nikami, ale także istotami żyjącymi 
w stadzie. Ja też tak mam. Potrzebuję 
samotności, ale nie potrafię żyć bez 
ludzi, uwielbiam z nimi być i tworzyć. 
W przeciwieństwie do wilka jestem 
łagodna, ale mam w sobie rodzaj dra-
pieżnika na życie, walczę o osiąganie 
celów i spełnianie marzeń. 

Pytania zadawał 
Darek Kuźma
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Kamila Kamińska w filmie Najlepszy, 
reż. Łukasz Palkowski
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kocha kobiety”, bowiem ponad 
65 proc. naszej widowni to wła-
śnie płeć żeńska. 

Charlie Chaplin wciąż jest 
ci bliski, po tych 25 latach?
Absolutnie tak. Charlie Chaplin, 
który w tym roku obchodziłby 
130. rocznicę urodzin, jest bli-
ski z uwagi na humanistyczne 
przesłanie. Z kolei Krzysztof 
Kieślowski – równie dla nas 
ważny w myśleniu o kinie – 
z uwagi na głęboką zawartość 
intelektualną, która pozwala 
świadomie przeżyć własne czło-
wieczeństwo. 

Jak określasz przyszłość 
artystycznych, arthouso-
wych kin?
Tak jak jestem urodzonym 
marzycielem, tak jestem uro-
dzonym optymistą. Jeśli miał-
bym coś przewidywać, to 
mogę odpowiedzieć, że takie 
kino arthousowe, jak Charlie,  
kino autorskie i  obywatel-
skie jest potrzebne. Wiem, że 
dopóki są widzowie szukający 
głębszych emocji, to takie kino 
pozytywnych relacji jest ważne 
i znaczące. Wokół kina Charlie  
przez te 25 lat zbudowała się 
znakomita publiczność, dla któ-
rej istotne jest, co się ogląda, 
co się czyta, i z kim się prze-
staje. To kino otwarte na dialog, 
tolerancyjne dla odmienności, 
które zbliża odbiorców „ziemi 
obiecanej”. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

MIEJSCA

25 lat... To dużo czy 
mało? Jak wspo-
minasz ten czas?

Jeśli miałbym użyć filmowej 
metafory, to te 25 lat minęło 
jak „17 mgnień wiosny”. Czas 
bardzo intensywny, kreatywny, 
czasami pełen dramatycznych 
zwrotów akcji. Okres mocno 
inspirujący,  dynamiczny, 
wypełniony wspaniałą relacją 
z lojalną widownią „na dobre 
i złe”.

Jak zmieniało się kino 
przez te 25 lat?
Charlie mieści się w historycz-
nym budynku, w którym zlo-
kalizowany był magazyn towa-
rów Tomaszowskiego Zakładu 
Fabryki Sztucznego Jedwa-
biu, pierwszej przedwojennej 
fabryki włókien sztucznych na 
ziemiach polskich. Po przebu-
dowie w latach 50. powstał 
Łódzki Ośrodek Kształcenia 
Ideologicznego. My starto-
waliśmy z jedną salą, na któ-
rej, zanim otworzyło się kino 
Charlie, odbywały się przeglądy 
społeczno-polityczne, a cen-
zorzy i funkcjonariusze par-
tyjni fundowali sobie prywatne 
seanse. Bezpośrednią zachętą 
do powstania kina była zorga-
nizowana przeze mnie premiera 
Czerwonego Krzysztofa Kie-
ślowskiego w Teatrze Wielkim, 
połączona z inauguracją obcho-
dów 100-lecia kina. Nazwa kina 
została wymyślona przez Marka 
Janiaka, lidera Grupy Artystycz-
nej „Łódź Kaliska”, która obcho-
dzi w tym roku 40-lecie pracy 
twórczej. Aktualnie mamy 
dwie sale z projektorami DCP 
oraz dwie małe salki (25 i 18 
miejsc), gdzie wyświetlamy 
repertuar artystyczny z mul-
timediów. Dla mnie Charlie to 
ciągle „konstrukcja w procesie”. 
Mamy nadzieję, że niebawem 
wzbogacimy się o kolejne sale 
i o windę dla niepełnospraw-
nych. Marzy nam się też gorąca 
kawa podawana w filiżance, 
lampka czerwonego wina, czy 
większe zaplecze dla widzów 
wpadających do nas z laptopem. 
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Zdecydowanie kino to ciągły 
proces zdobywania widza, szu-
kania nowatorskich pomysłów 
na jego przyciągnięcie. Dziś nie 
wystarczy rozwiesić plakaty, pro-
mocję trzeba prowadzić w social 
mediach oraz umiejętnie „kroso-
wać” współpracę z innymi miej-
scami. Tradycja, nawyk i przy-
zwyczajenie do własnej, lojalnej 
widowni nie może nas usypiać. 
Podstawą naszej codziennej 
pracy jest analityka box offi-
ce’u. W pracy kiniarza nie ma 
dwóch podobnych weekendów. 
Ciągle musimy podnosić kwali-
fikacje, przyglądać się konkuren-
cji, czytać, oglądać filmy, stawiać 
pytania, rozmawiać z widzami. 
W multipleksach widzimy często 
partnera do współpracy. Tak jest 
w przypadku chociażby Forum 
Kina Europejskiego Cinergia. 
Natomiast bardzo dobra współ-
praca z PISF-em pomogła nam 
poprawić techniczną jakość kina, 
otworzyć mniejsze sale, dzięki 
czemu zatrzymaliśmy w pew-
nym momencie odpływ widzów 
do multipleksów. Utrzymujemy 
się wyłącznie ze sprzedaży bile-
tów, więc jak najszersza oferta 
programowa jest ważnym ele-
mentem prowadzonej działal-
ności.

Jakie cykle cieszą się naj-
większą popularnością?
Cykle dla seniorów i dla rodzin 
wielodzietnych. Za cykl „Środa 
i Niedziela Seniora” zostaliśmy 
wyróżnieni przez Marszałka 
Województwa. Podobnie jest 
z cyklem dla kobiet „Charlie 

KINO CHARLIE

A profil kina? 
Profil kina wykuwał się z cza-
sem, ale od samego początku 
byliśmy miejscem ze znaczącą 
ilością repertuaru artystycz-
nego. W miarę rozwoju rynku 
i tworzenia się sieci kinowych, 
kino Charlie zaczęło zaostrzać 
kurs programowy. Zrezygnowa-
liśmy z prezentacji amerykań-
skich blockbusterów, staliśmy 

się kinem programowo bez pop-
cornu. Ta specjalizacja pozwoliła 
nam przetrwać w najgorszym 
okresie, czyli inwazji multiplek-
sów. Dzięki temu zbudowaliśmy 
bardzo trwałą i wyselekcjono-
waną widownię, którą intereso-
wały ważne i artystyczne filmy. 
Od początku kino budowałem 
na trzech filarach, które nawza-
jem się nakręcały. Po pierwsze to 

prezentacja artystycznych tytu-
łów premierowych z oferty takich 
firm, jak Solopan, Gutek Film, 
Marianne, Vision, Best Film, 
Tantra, Graffiti, Prestige Pictu-
res, SPI, Black Cat, Europol, Ady-
ton czy MAF. Po drugie edukacja 
filmowa, wyniesiona na wyższy 
poziom dzięki współpracy ze 
Szkołą Filmową czy Uniwersy-
tetem Łódzkim. Trzeci filar to 

organizacja festiwali, przeglądów 
i wydarzeń okołofilmowych. Do 
najstarszych należy Forum Kina 
Europejskiego Cinergia, które 
w pewnym sensie jest też ilustra-
cją programową dla samego kina. 

Kino-Galeria Charlie 
(tak obecnie brzmi pełna 
nazwa) to ostatnie kino na 
Piotrkowskiej o tak wyjąt-
kowym klimacie i z arty-
stycznym programem – 
także festiwalowym. 
Charlie to kino studyjne, nale-
żące do Europa Cinemas oraz 
Sieci Kin Studyjnych i Lokal-
nych, które skutecznie wywal-
czyło swoje miejsce na kinowej 
mapie Polski, dzięki determina-
cji i pasji, ale też dzięki otwarto-
ści na nowe idee, skutecznemu 
implantowaniu nowoczesnych 
technologii. Kino Charlie było 
pierwszym kinem, które zbu-
dowało stronę internetową dla 
wydarzenia filmowego (strona 

wciąż dostępna pod adresem 
www.6fke.core.pl). Pierwsi na 
rynku wprowadziliśmy rezer-
wację biletów online, zanim 
uczyniły to multipleksy. Pierwsi 
w Polsce zbadaliśmy swoją 
widownię, żeby więcej się o niej 
dowiedzieć i jeszcze lepiej pro-
gramować kino. Do dziś w kinie 
pracuje niewielka grupa, ale to 
bardzo zaangażowane osoby. 
Dzięki nim kino się rozwija 
i pozyskuje nowych odbiorców. 

Powiedz coś proszę 
o waszej niezwykłej sytu-
acji lokalowej – biura PCK 
na dole, biura SLD na 
górze, a w tym wszystkim 
kino Charlie. 
Warunki lokalowe są naszą 
piętą achillesową. Od dekady 
brakuje nam miejsca na wszyst-
kie projekty. Powstanie kina 
w Muzeum Kinematografii, 
które realizuje dawną część 
tzw. Iluzjonu kina Charlie,  
nie poprawiło naszej sytuacji. 
Po drodze kin o podobnym 
profilu ubyło. Od ośmiu lat 
rozmawiamy z Samorządem 
Miasta, SLD oraz PCK nad 
jednoznacznym oznaczaniem 
całego budynku, siedziby kina 
Charlie, jako Strefy Kultury 
Kina Charlie. Mam nadzieję, 
że po wywalczonym przez Mia-
sto Łódź tytule „Miasto Filmu 
UNESCO” stanie się to w końcu 
możliwe.

Czujesz, że musisz wciąż 
zdobywać publiczność, czy 
wręcz przeciwnie?
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KONSTRUKCJA 
W PROCESIE
Rozmowa ze Sławkiem Fijałkowskim,  
szefem łódzkiego kina Charlie

Sławek Fijałkowski
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SWOICH NIE ZNACIE

W 2000 roku 
odbyła się 
w Warsza-
wie premiera 

rysunkowego filmu Leszka 
Gałysza Odwrócona góra albo 
film pod strasznym tytułem 
(1999). Osoba prowadząca 
galę zaprosiła na scenę grono 
realizatorów, a także aktorów, 
którzy użyczyli głosów boha-
terom, ale dopiero po czy-
jejś interwencji dodała: „Ach, 
prawda, są tu też animatorzy”. 
Można sobie wyobrazić, jak 
poczuł się wtedy ich wielooso-
bowy zespół, który latami ślę-
czał nad takim rozrysowaniem 
kolejnych faz ruchu wszystkich 
postaci, by na ekranie scaliły 
się w ruch płynny, robiący wra-
żenie naturalnego.

W zespole pracował Woj-
ciech Wojtkowski – reżyser fil-
mów animowanych, ale przede 
wszystkim animator. W ciągu 
prawie 40 lat pracy w  tym 
zawodzie poznał go od pod-
szewki. „Zdarza się, że reżyser, 
zwłaszcza filmów autorskich, 
jest zarazem ich animatorem. 
Przeważnie jednak funkcje te 
są rozdzielone i… mylone przez 
widzów. Widzowie błędnie 
przypisują wprawienie postaci 
w ruch reżyserowi. Tę czynność 

Giersz. „Była to dla mnie nie 
lada nobilitacja. Mistrz udzie-
lał mi kolejnych cennych porad 
praktycznych, jest bowiem 
nie tylko wybitnym reżyse-
rem, ale również znakomitym 
animatorem” – mówi pan Woj-
ciech. Znalazł się w ekipie 
Gwiazdy (1984), pierwszego 
odcinka planowanego serialu 
według musicalu Ernesta Bry-
lla „Kolęda-Nocka”. Z przy-
czyn politycznych produkcję 
kolejnych odcinków wstrzy-
mano. Z Gierszem spotkał się 
ponownie przy miniaturach 
z muzyką klasyczną. Jedna 
z nich to W grocie Króla Gór 
(1996), inspirowana kompo-
zycją Griega.

Wcześniej  uczestniczył 
w realizacji Łagodnej Dumały 
(1985). „Zanim Piotr przystąpił 
do animacji na płytach gipso-
wych, chciał pewne rozwiąza-
nia wypróbować na rysunkach 
i ja mu je zrobiłem. Mój udział 
był więc skromny, ale i  tak 
jestem dumny, że choć trochę 
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WOJCIECH WOJTKOWSKI

przyczyniłem się do powstania 
tego nowatorskiego filmu” – 
cieszy się Wojtkowski.

Pojawienie się w  Studiu 
Miniatur Filmowych Marka 
Serafińskiego oznaczało dla 
pana Wojciecha przejście, 
choć nie na stałe, do filmów 
dla dorosłych. „Marek, z któ-
rym przyjaźniłem się aż do 
jego śmierci, wspólnie ze mną 
animował zdjęcia aktorów. 
Byłem jednym z nich, żarto-

wykonuje animator, zgodnie 
z wizją scenarzysty i reżysera, 
nieraz też producenta, we 
współpracy z autorem opraco-
wania plastycznego filmu, sce-
nografem, operatorem i innymi 
osobami odpowiedzialnymi za 
stronę wizualną. Film animo-
wany jest owocem pracy zespo-
łowej” – mówi Wojtkowski.

ANIMATOR… 
AKTOREM
Bez trudu wymieniamy nazwi-
ska aktorów z filmów i seriali 
fabularnych, zapominając, że 
kino animowane także w pew-
nym stopniu opiera się na aktor-
stwie. „Aktorem jest tu ani-
mator – »gra« własną twarzą 
i własnym ciałem, chociaż nie 
pokazuje ich na ekranie: rysując 
przed lustrem, wyposaża ani-
mowaną postać w swoje miny, 
spojrzenia, gesty itp. Wykorzy-
stuje również mimikę i moto-
rykę podpatrzoną u innych 
osób i u zwierząt; musi więc, 
podobnie jak zawodowy aktor, 
posiadać zmysł obserwacji” – 
tłumaczy pan Wojciech. „Przy 
czym animator, »grając«, nie 
kopiuje natury, tylko przenosi 
ruch ze świata rzeczywistego 
do animowanego, gdzie rzą-
dzi się on własnymi prawami 

i zależy także od stylistyki filmu 
narzuconej przez reżysera, która 
może być bardziej lub mniej 
realistyczna” – zaznacza.

Wojtkowski wylicza kolejne 
cechy, jakimi powinien wyka-
zywać się animator: cierpli-
wość, zdolność koncentracji 
i wyobraźnię. „Wyobraźnia 
jest bardzo ważna, gdyż szki-
cując pierwszą fazę ruchu, 
trzeba przewidzieć kolejne, 
by wszystkie złożyły się na 
obraz ruchomy odpowiada-
jący zamierzeniom twórców 
filmu” – podkreśla.

KOLEDZY ZE 
SZKOLNEJ ŁAWY
Wojciech Wojtkowski uro-
dził się w 1956 roku w War-
szawie. W stołecznym Pań-
s t wow y m  L i c e u m  S z tu k 
Plastycznych uczył się z Pio-
trem Dumałą. Chodzili do tej 
samej klasy i bardzo się zaprzy-
jaźnili. „Dzięki animowanym 
»dodatkom« w  kinach już 
wtedy zetknąłem się z twór-
czością Mirosława Kijowicza, 
Witolda Giersza, Daniela Szcze-
chury, ale nigdy nie marzyłem 
o pracy w animacji” – wyznaje 
pan Wojciech. Nie zaczął o tym 
marzyć nawet wtedy, gdy zachę-
cony przez Dumałę sięgnął po 

swoją kamerę na format Super 
8, która umożliwiała poklat-
kowy przesuw taśmy, i razem 
nakręcili filmik wycinankowy. 
„Pierwszy raz zobaczyłem, 
jak z obrazów nieruchomych 
powstaje ruchomy, ale nadal 
traktowałem to jak zabawę” – 
mówi Wojtkowski. W 1981 
przypadkowo usłyszał o kur-
sie dla przyszłych animatorów 
w Studiu Miniatur Filmowych 
w Warszawie. „Nie wiedziałem, 
co robić w życiu – zwierza się – 
więc poszedłem na kurs i po 
końcowym egzaminie praktycz-
nym zostałem przyjęty do Stu-
dia. Zostałem w nim wiele lat”. 
Początkowo Wojtkowski praco-
wał nad prostymi filmami dla 
dzieci, co pozwoliło mu spokoj-
nie, krok po kroku, nauczyć się 
animacji od najlepszych specja-
listów ze Studia, którzy chętnie 
dzielili się z nim jej sekretami.

Z MISTRZAMI
Robił tak duże postępy, że do 
współpracy zaprosił go Witold 

Jest jedną z najważniejszych po reżyserze 
osób w procesie tworzenia warstwy 
wizualnej filmu animowanego. Reżyser ma 
jej ogólną koncepcję, decyduje o inscenizacji 
i dramaturgii filmu. Zadanie ożywiania 
postaci i tła spoczywa na animatorze.

OŻYWIANIE WIZJI 
REŻYSERA
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wano sobie ze mnie w Studiu, 
że gram główne role w fil-
mach animowanych” – śmieje 
się Wojtkowski. Za animację 
w Betonie Serafińskiego (1986) 
otrzymał nagrodę na Ogól-
nopolskim Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krako-
wie. „O ile w pracy z Markiem 
było miejsce na improwizację, 
o tyle też już nieżyjący Leszek 
Gałysz wymagał od współre-
alizatorów podporządkowa-

nia się jego wizji filmu. To była 
dobra szkoła zespołowego dzia-
łania” – wspomina pan Woj-
ciech. W grupie animatorów 
towarzyszył Gałyszowi w pro-
dukcji wspomnianej Odwróco-
nej góry…, a wcześniej Jacka 
i Placka (1992).

REŻYSER
W Studiu Miniatur Filmowych 
już w latach 80. namawiano 
Wojtkowskiego na reżyserię. 
Od Gałysza nauczył się pod-
staw tej profesji, zaś podpa-
trując przy montażu Wiesława 
Ziębę, dla którego z całym 
zespołem animował Tajemnice 
Wiklinowej Zatoki (1984-1988: 
serial TV; 1985: film kinowy) 
oraz Magiczną gwiazdę (2003), 
docenił solidną narrację. „Nie 
ciągnęło mnie do reżyserii, 
zadowoliłem się funkcją ani-
matora, ale w końcu zadebiu-
towałem jako reżyser reklamą 
samochodu Polonez. Nawiasem 
mówiąc, kiedy nastały wczesne 
lata 90., chude w animacji, bo 
niezapewniające ciągłości pro-
dukcji, przetrwałem je dzięki 
pracy w reklamie, notabene 
duńskiej” – opowiada Wojt-
kowski. Jego debiutem reżyser-
skim z prawdziwego zdarzenia 
był film Gra (1988), naryso-
wany piórkiem, nagrodzony 
na festiwalu w Bilbao. Tą samą 
techniką twórca posłużył się 
w obsypanym nagrodami filmie 
Ex Animo (2013), wyproduko-
wanym już jednak w Fumi Stu-
dio, z którym w międzyczasie 
nawiązał współpracę.

Dziś pomaga przy anima-
cji filmów młodych reżyserów, 
np. O Matko! Pauliny Ziółkow-
skiej (2017), który zdobył już 14 
nagród, samemu ucząc się od 
nich nowych technologii. „Łączy 
mnie z nimi pasja, z jaką pod-
chodzimy do naszej pracy, grani-
cząca ze zdrowo pojętym fanaty-
zmem” – stwierdza z satysfakcją 
Wojciech Wojtkowski, członek 
SFP i ekspert PISF.

Andrzej 
Bukowiecki

Wojciech Wojtkowski

Ex Animo, 
reż. Wojciech Wojtkowski
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RECENZJE
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Decyzja o wyborze tematu i formy 
publikacji jest oczywiście nie-
przypadkowa. Książka opo-
wiada o jednej z licznych pro-

fesji filmowych, pozostających na ogół na 
drugim planie, a za bohaterkę obiera postać 
nietuzinkową. „Czyż można bowiem sobie 
wyobrazić osobę bardziej predestynowaną 
do tego, by nazwać się królową fotosistek, 
fotograficznym autorytetem, niezaprze-
czalną mistrzynią fachu, która zawód doku-
mentalizująco-promocyjny wyniosła na 
wyżyny sztuki? Czy można sobie wyobrazić 
kogoś równie odpowiedniego na bohaterkę 
książki jak Renata Pajchel?” – pyta reto-
rycznie we wstępie Rafał Syska.

Autor wprowadzenia analizuje wybrane 
fotografie, pochyla się także nad specy-
fiką oraz rolą fotosu i spokrewnionego 
z nim werku. I choć fotosista działa na 
materiale wymyślonym i stworzonym 
przez innych członków ekipy filmowej, 
zachęca do spojrzenia na zebrane prace 
jako integralne i samowystarczalne dzieła 
sztuki.

Dobrze wykonany fotos oddaje nastrój, 
ideę, przekaz filmu za pośrednictwem jed-

ratorem nie została, a wybrała inną drogę 
kariery – została fotosistką. Nie mając 
ochoty czekać na pierwsze doświadcze-
nia za kamerą, trafiła z aparatem na plan 
filmu Dwa żebra Adama Janusza Morgen-
sterna w 1963 roku. Pracowała we Fran-
cji i za zarobione tam pieniądze mogła 
kompletować profesjonalny sprzęt. Swo-
boda finansowa pozwoliła jej na wybór 
zleceń. Szybko wypracowała własny styl, 
porównywany do pracy reportera. A trzeba 
pamiętać, że pracowała z użyciem statywu, 
na trudnych negatywach ORWO o bardzo 
niskiej czułości, które nie oddawały kolo-
rów. To ona jako pierwsza w Polsce posłu-
giwała się urządzeniem „sound blimp” – 
komorą do aparatu, która wyciszała dźwięk 
wyzwalanej migawki. Na planie przeby-
wała znacznie dłużej, niż potrzebne kilka 
dni. Spędzała z ekipą wiele godzin, obser-
wowała, wchodziła w świat filmu. 

Współpracowała z największymi twór-
cami: Krzysztofem Zanussim, Andrzejem 
Żuławskim, Krzysztofem Kieślowskim, 
Jerzym Hoffmanem, Agnieszką Holland, 
Piotrem Szulkinem, Januszem Majew-
skim. Była obecna na planie większości 
dzieł Andrzeja Wajdy, m.in. Polowania na 
muchy, Wesela, Ziemi obiecanej, Człowieka 
z żelaza, Człowieka z marmuru. Często się 
mówi, że to Pajchel nadała prawdziwy status 
zawodowi fotosisty. Jej portfolio obejmuje 
fotosy do ponad 100 tytułów zrealizowanych 
w ciągu ostatnich 50 lat. Powiedziała kie-
dyś: „Kiedy myślisz o filmie i kojarzysz go 
z fotosem, to jest to sukces dla fotografa”. 
Książka pozwala na podróż do przeszłości 
polskiej kinematografii. Prezentuje zdjęcia 
z kilkudziesięciu produkcji. A naszym prze-
wodnikiem po tym świecie jest mistrzyni 
Renata Pajchel.

Anna Michalska

Monograficzny album prezentujący 
twórczość wybitnej fotosistki Renaty 
Pajchel otwiera działalność wydawniczą 
nowej instytucji filmowej. 
„FOTOSY. RENATA PAJCHEL”
POD RED. RAFAŁA SYSKI
„EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY”  
W ŁODZI, NARODOWE CENTRUM 
KULTURY FILMOWEJ W ŁODZI, 2018

ARTYSTKA Z APARATEM 
FOTOGRAFICZNYM
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nego celnego kadru. Jak mówił Andrzej 
Wajda, jest esencją filmu i na zawsze się 
z nim zrasta. Fotosy znane były wszyst-
kim bywalcom starych kin: powieszone 
w gablotach anonsowały nowy tytuł, dawały 
przedsmak tego, co zdarzy się na ekranie, 
zatrzymywały kluczowy moment, pozwa-
lały na dłuższe obcowanie z bohaterami. 
Wpływały na sposób widzenia, pamiętania 
o filmach. O sile tych fotografii decydo-
wały – na równi z samym obrazem kino-
wym – biegłość techniczna, wrażliwość, 
osobowość ich twórcy.

Renata Pajchel skończyła Wydział Ope-
ratorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Ope-
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Album zawiera opowieści dzien-
nikarzy (i nie tylko dzienni-
karzy), którzy porozmawiali 
z bohaterami, lub z ich bliskimi, 

o ważnych, wręcz granicznych momentach 
z ich życia. Robi wrażenie nie tylko to, 
jakie postaci przyjęły zaproszenie i stały 
się częścią tej publikacji, ale również fakt, 
że oto otrzymujemy dostęp do naprawdę 
osobistych, często nieznanych zdarzeń 
z czyjegoś istnienia. Te życiorysy, nie-
rzadko wywodzące się z kulturalnej bądź 
politycznej sfery państwa, ostatecznie 
kreślą świadectwo daleko wykraczające 
poza oficjalne relacje. Stają się czymś 
więcej – głębszym wejrzeniem w dawny 
świat i jednostkowe losy. Czytam poszcze-
gólne historie i mam wrażenie, że za każ-
dym razem ktoś uchyla przede mną rąbka 
tajemnicy: przeglądam prywatne, od serca 
tworzone zapiski, niczym pamiętnik znale-

ziony po kimś bliskim, choć nie do końca 
odkrytym.

Tytułowe punkty zwrotne współtworzą 
na pewno kronikę Polski (historie ułożone 
są chronologicznie od 1959 do 2018 roku), 
ale to przede wszystkim dziennik nieco-

dziennych przeżyć, wyborów i okoliczności 
wpisanych w nietuzinkowe biografie. Auto-
rzy przygotowujący ten album pytali wni-
kliwie i bez tremy, zgłębiając pragnienia, 
lęki i marzenia o politycznym bądź arty-
stycznym rodowodzie. Co to za mozaika! 
Kilka przykładów: Roman Polański realizuje 
w 1961 roku Nóż w wodzie – swój pełno-
metrażowy debiut – film zbagatelizowany 
i skrytykowany przez prasę w Polsce. Rok 
później siedzi obok twórców Osiem i pół 
na gali rozdania Oscarów w USA. Nie-
doceniony w ojczyźnie obraz konkuruje 
z włoskim arcydziełem w kategorii Naj-
lepszy Film Nieanglojęzyczny. Zwycięża 
co prawda Federico Fellini, ale Polański 
wygrywa coś cenniejszego – świadomość, 
że może i chce robić filmy poza Polską. Inny 
przypadek filmowej drogi: jest maj, rok 
1968, Agnieszka Holland ma 17 lat, jest tuż 
przed maturą – przyszła reżyser przyjeżdża 
do legendarnego praskiego FAMU, bo już 
wie, co chce robić w przyszłości! Z kolei 
Jerzy Skolimowski w 1969 decyduje się emi-
grować do Londynu. To dzięki „Punktom 
zwrotnym” dowiaduję się, co zaważyło na 
jego decyzji. Przeglądam album, trafiam na 
kolejne, wielkie nazwiska: Andrzej Żuław-
ski poznaje Sophie Marceau w 1982 roku, 
a w 1990 Krystyna Janda jedzie do Cannes 
odebrać nagrodę dla najlepszej aktorki za 
rolę w Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego. 
Czytam o ówczesnym stanie ducha Jandy, 
o tym dlaczego wcale nie miała ochoty na 
tę podróż – odbierając nagrodę płakała, nie 
mogąc uwierzyć, że to właśnie ona, osiem 
lat po realizacji filmu, została doceniona 
we Francji. 

Historii, które współtworzą ten album 
jest wiele. Ukazują zwykłe twarze tych, 
których posągowe oblicza znamy z ekra-
nów kin i telewizorów, ze scen teatralnych 
albo z sejmowych mównic. Na co dzień 
niedostępni bohaterowie stają się ludzcy, 
za sprawą tej książki schodzą z piedesta-
łów. Co ważne, ta licząca około 300 stron, 
opracowana w dwóch językach – po pol-
sku i po angielsku – publikacja, inauguruje 
działalność wydawnictwa OsnoVa, które 
będzie celować w pozycje non-fiction: 
reportaże, biografie i wywiady. 

Anna Serdiukow

Kogo tu nie ma? Abakanowicz, Głowacki, 
Kora, Miłosz, Osiecka, Wałęsa, Rutkiewicz, 
Mrożek... W kolekcjonerskim albumie 
„Punkty zwrotne” opisano i zilustrowano 
przełomowe historie z życiorysów polskich 
artystów. Także tych filmowych. 
„PUNKTY ZWROTNE / TURNING POINTS”
POD RED. IZY BARTOSZ
WYDAWNICTWO OSNOVA, 2019

KRONIKA 
NIECODZIENNYCH 
ZDARZEŃ 
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Historia kina w jednym tomie? 
Niecałe 600 stron na kredzie 
i chyba więcej zdjęć niż tek-
stu. Tak w epoce internetowej 

dominacji wyglądają filmowe kompen-
dia, drukowane staroświecko na papierze. 
Pierwsze wydanie tego dzieła nowocze-
snego brytyjskiego filmoznawstwa (redak-
cją wszystkich zgromadzonych materiałów 
zajął się dobrze nam znany m.in. z łamów 
„Sight and Sound” krytyk i wykładowca 
dziennikarstwa filmowego na angielskich 
uniwersytetach, Philip Kemp) ukazało się 
w 2011 roku. Od tego czasu było wzna-
wiane, utrwalając zaprezentowany w książce 
obraz historii kina. 

Obraz to symultaniczny, pełen prze-
krojów, profili i osi czasu, czyli całego 
tego oprzyrządowania, które pomaga nam 
ogarnąć nadmiar informacji i jakoś je 
usystematyzować. Przy takich rozmia-
rach książki nie ma oczywiście miejsca na 
szczegółowe analizy, jest za to na brawu-
rowe syntezy, skróty, skojarzenia i podsu-
mowania. Autor odrzuca wątki poboczne 
i koncentruje się tylko na tym, co ważne 
dla zarysowania linii rozwoju sztuki filmu. 

„HISTORIA KINA” 
RED. NAUKOWA PHILIP KEMP
WYDAWNICTWO ARKADY, 2019

GORZKA 
PRZYJEMNOŚĆ

Prawdziwie imponujące dzieło porządku-
jącego umysłu! Na osi czasu pociągnię-
tej od 1900 aż do 2018 roku pojawiają się 
zarówno historyczne etapy kina (np. wcze-
sne filmy epickie, początki kina dźwięko-
wego, kino noir, neorealizm włoski czy 
Nowa Fala), jak zjawiska i fenomeny oglą-
dane okiem tropiciela popkultury (diwy 
kina niemego, młodzi gniewni czy kino 
superbohaterów). Nade wszystko jest tu 
jednak miejsce dla informacji o filmach, 
tworzonych w różnych miejscach globu, 
według panujących tam zasad (kino azja-
tyckie, afrykańskie, brytyjskie, Hollywood, 
Bollywood itd.). 

Szczególnie dużo miejsca na osi czasu 
(i w książce oczywiście) zajmują filmy 
amerykańskie i brytyjskie. Jesteśmy do 
tego tak bardzo przyzwyczajeni, że przyj-
mujemy to jak oczywistość. Tym bardziej, 
że pamiętamy, iż książka została napi-
sana przez brytyjskich filmoznawców 
i reprezentuje ich punkt widzenia. Ale 
czytając to brytyjskie kompendium, nie 
przestajemy przecież być Polakami i głod-
nym okiem wypatrujemy na kolejnych 
kartach informacji o polskich filmach. 
Prawie ich nie ma. Szukam więc na osi 
czasu sławnej polskiej szkoły filmowej. 
Też nie ma! Robi się gorzko. Wtedy przy-
chodzi mi do głowy strzał, który musi 
pocieszyć: Andrzej Wajda. Tu mogę być 

pewny swego – przecież kto jak kto, ale 
Wajda musi być uwzględniony w historii 
kina. I rozczarowanie: może i musi, ale 
nie w tej. Brytyjscy filmoznawcy całko-
wicie pominęli go w swojej książce, a my 
musimy się zadowolić dwiema stronami 
poświęconymi Krzysztofowi Kieślow-
skiemu i jego Krótkiemu filmowi o zabi-
janiu oraz kilkoma stronami przeznaczo-
nymi dla Romana Polańskiego i dwóch 
tytułów, jakie wybrano z jego dorobku: 
Dziecka Rosemary i Chinatown. O nagro-
dzonym Oscarem Pianiście ani słowa. 

Nie piszę tego, by  się małostkowo 
pastwić nad filmoznawczą optyką angiel-
skich speców. Mają prawo, by w swojej 
książce o historii kina pisać tak, jak oni to 
widzą, a że my widzimy inaczej i chcieliby-
śmy, żeby świat popatrzył na filmy naszymi 
oczami, to… powinniśmy wziąć przykład 
z Kempa i sami napisać taką nowocze-
śnie pomyślaną historię kina. Z naszego 
punktu widzenia. Z wyeksponowanymi 
naszymi dokonaniami. Nie, żeby się nimi 
chwalić, ale by je docenić i utrwalić przede 
wszystkim dla naszych własnych, kolejnych 
pokoleń. Bo jeśli szybko tego nie zrobimy, 
polscy kinomani i zarazem czytelnicy tej 
książki, gotowi niedługo zapomnieć, że 
był taki ktoś jak Andrzej Wajda! 

Tomasz Raczek
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Tę książkę czyta się tak, jak ogląda dziś 
filmy: na wyrywki, haustami, w pogoni 
za kontekstami i w poczuciu ciągłego 
nienasycenia; bardziej zwracając uwagę 
na to, czego nie ma, niż na to, co jest. 
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O tym właśnie jest 
znakomita książka 
Piotra Śmiałow-
skiego. O  kinie 

polskim, czy raczej jego pew-
nym wycinku, głównie z lat 
50. ubiegłego wieku, zapewne 
na zawsze utraconym, a po 
kilku dekadach „odzyskanym” 
tylko w niewielkim procencie. 
W 2003 roku Jerzy Hoffman 
(Edward Skórzewski już nie 
żył) nakręcił film Stara baśń 
według powieści Józefa Igna-
cego Kraszewskiego, do czego 
obaj reżyserzy przymierzali się 
wspólnie, bez powodzenia, 49 
lat wcześniej. Wszystkie pozo-
stałe projekty debiutów reży-
serskich z tamtej epoki, które 
w „Niewidzialnych filmach…” 
analizuje Śmiałowski, łącznie 17 – upadły. 
Wraz z obrazem Zły. Łza się w oku kręci, 
bo wtedy, w 1955, Warszawa z powieści 
Leopolda Tyrmanda była za oknem!

Autor „Niewidzialnych filmów…” wie, 
że nie otwiera tą książką nowego rozdziału 
w badaniach dziejów rodzimej kinema-

tografii. Przywołuje wcześniejsze prace 
o tytułach niezrealizowanych zarówno 
przyczynkarskie, jak i fundamentalne; 
wśród tych drugich – głośną „Historię 
niebyłą kina PRL” Tadeusza Lubelskiego 
(Kraków 2012). Poszerza jednak wiedzę 
czytelnika na temat tej niebyłej histo-

rii o batalie wokół w większości cieka-
wie zapowiadających się, niedoszłych do 
skutku, debiutów wymienionych na wstę-
pie, rokujących nadzieje reżyserów: Woj-
ciecha Jerzego Hasa, Janusza Morgensterna 
oraz duetu Jerzy Hoffman-Edward Skó-
rzewski. Nadzieje, dodajmy, spełnione, 
kiedy wreszcie „upartym debiutantom”, 
jak nazwał ich Śmiałowski, udało się zre-
alizować pierwsze filmy.

Jego książka imponuje ilością zgro-
madzonego na 250 stronach (nie licząc 
bibliografii, indeksów itp.) materiału. 
Autor dotarł do odrzuconych scenariu-
szy, rzetelnie je na kartach „Niewidzial-
nych filmów…” streścił i szczegółowo 
naświetlił okoliczności ich porażek, wyko-
rzystując w tym celu wszelkie dostępne 
źródła informacji, włącznie z własnymi 
rozmowami z ostatnimi żyjącymi uczest-
nikami czy świadkami przegranych walk 
o debiuty.

W tych walkach przeglądają się w książce 
Śmiałowskiego czasy kolejno: krzepnącego, 
ostrego i łagodniejącego stalinizmu, a po 
nim Odwilży, kiedy to – paradoksalnie – 
o debiut też wcale nie było łatwo.

Polityka była głównym hamulcowym 
aspiracji pragnących zadebiutować reży-
serów. Zwłaszcza wtedy, gdy antycypując 
polską szkołę filmową, próbowali ukazać 
na ekranie wolny od uproszczeń obraz nie-
dawnej okupacji hitlerowskiej. Śmiałowski 
jednak nie absolutyzuje polityki jako jedy-
nego czynnika utrudniającego start młodym 
filmowcom. Dowodzi, że przyczyna niepo-
wodzenia tkwiła czasem w niechlujstwie 
scenariuszy, niezdecydowaniu reżyserów, 
niesnaskach środowiskowych.

Największą zaletą „Niewidzialnych fil-
mów…” jest wpisanie zmagań o debiuty 
w rozległy kontekst kulturowy. Autor 
zabiera czytelników w fascynującą podróż 
nie tylko po polskim kinie sprzed 60, 70 
lat, ale również po naszej ówczesnej litera-
turze, teatrze… W tej podróży towarzyszą 
nam wybitni pisarze, reżyserzy głośnych 
spektakli, znani aktorzy. A wszystko spaja 
piękna polszczyzna, którą napisana jest 
jakże potrzebna i pożyteczna książka Pio-
tra Śmiałowskiego.

Andrzej Bukowiecki

Morgensternowi, zanim wystartował 
filmem Do widzenia, do jutra…, 
odrzucono 2 projekty debiutu, Hasowi 
przed Pętlą – 6. Absolutny rekord 
pobił tandem Hoffman-Skórzewski, 
spotykając się z odmową 10 razy.
PIOTR ŚMIAŁOWSKI
„NIEWIDZIALNE FILMY,  
UPARCI DEBIUTANCI”
WYDAWNICTWO UNIVERSITAS, 
2018

KINO UTRACONE

Fo
t. 

W
yd

aw
ni

ct
w

o 
Un

iv
er

si
ta

s



IN MEMORIAM

90 91MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019

Zanim w drugiej połowie dekady 
objawiły się te dwie drogi twórcze, 
w pierwszej Andrzej Trzos-Rasta-
wiecki obrał własną. Jego twór-

czość jest przykładem ówczesnych tendencji 
paradokumentalnych w filmie fabularnym. 
Czy to w Trądzie (1971), jednym z najbar-
dziej oryginalnych debiutów, czy w opar-
tym na prawdziwej historii, rewelacyjnym 
Zapisie zbrodni (1974), który potwierdził 
talent reżysera (Nagroda Główna Srebrne 
Lwy na FPFF w Gdańsku, Nagroda FIPRE-
SCI na MFF w Mannheim), zdjęcia „z ręki” 
i ukrytej kamery oraz drugoplanowe role 
aktorów niezawodowych odświeżyły język 
filmowy.

W drugim tomie swych „Notatek sce-
narzysty” (1983) Jerzy Stefan Stawiński 
napisał, że po Grudniu 1970 swobody 
twórcze nie powiększyły się tak bardzo, 
jak w Październiku 1956, ale były zauwa-
żalne. Trzos-Rastawiecki dobrze wykorzy-
stał ten historyczny moment. Trąd, nakrę-
cony na podstawie scenariusza Aleksandra 
Ścibora-Rylskiego, oraz Zapis zbrodni 
wprawdzie jeszcze nie uderzały w sys-
tem z mocą kina moralnego niepokoju, 
niemniej już odsłaniały mroczne strony 
rzeczywistości w PRL: podziemie sute-
nersko-gangsterskie w pierwszym filmie, 
kryminogenną beznadziejność życia na 
prowincji – w drugim. Rodzimej kine-
matografii przybył wybitnie uzdolniony 
reżyser. Jak do niej trafił?

W FILMIE NIGDY NIE 
ROBI SIĘ TEGO SAMEGO
Urodził się 23 czerwca 1933 roku we Lwo-
wie. Matka Andrzeja i jego starszego brata 
Leszka, Irena z domu Rastawiecka, była 
skrzypaczką w Filharmonii Krakowskiej. 
Ojciec, Bolesław Trzos, był notariuszem. 
W 1939 otrzymał powołanie do wojska 
i opuścił Lwów. Matka i synowie przeżyli 
okupację w Nowym Targu z innymi lwow-
skimi inteligentami.

Po wojnie rodzina zamieszkała w Kra-
kowie. Tu Andrzej, studiując na Wydziale 
Technologii Napraw i Obsługi Samocho-
dów i Ciągników Politechniki Krakow-
skiej, związał się ze Studenckim Klubem 
Filmowym i zaczął kręcić filmy amatorskie. 
„Pociągnęło mnie to, że w filmie nigdy nie 
robi się tego samego. Natomiast naprawia-
jąc samochody (…) robi się wciąż te same 
rzeczy” – powiedział „Gazecie Krakowskiej”. 
W 1963 roku ukończył reżyserię w PWSTiF 
w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął od 
filmów dokumentalnych. W pierwszym – 
Wokół sprawy (1963) – od razu wsadził kij 
w mrowisko: ukazał podziemie aborcyjne 
w Polsce. Za Egzamin (1969) – historię 
chłopaka ze wsi, załamanego po przegra-
nej walce o indeks studenta warszawskiej 
ASP – otrzymał od krytyków filmowych 
Syrenkę Warszawską. W międzyczasie 
nakręcił według scenariusza Ireneusza Ire-
dyńskiego swój pierwszy fabularny obraz 
telewizyjny Śmierć w środkowym pokoju 

(1965, prem. 1967). Trafnie dobrał temat do 
ówczesnych możliwości medium, bowiem 
akcja była kameralna, rozgrywała się fak-
tycznie w jednym pokoju, podczas rewizji 
przeprowadzanej przez Gestapo. 

Zanim zadebiutował Trądem w fabule 
kinowej, uczył się jej prawideł, współpra-
cując przy reżyserii m.in. Rzeczywistości 
Antoniego Bohdziewicza (1960) oraz Dwóch 
żeber Adama Janusza Morgensterna (1963).

FABUŁY JAK DOKUMENTY, 
DOKUMENTY JAK FABUŁY
Do poetyki kina dokumentalnego Andrzej 
Trzos-Rastawiecki odwołał się nie tylko 
w Trądzie i Zapisie zbrodni, ale także – na 
różne sposoby – w większości pozostałych 
filmów fabularnych, włącznie z serialem 
Marszałek Piłsudski (2001). Nawet w Skaza-
nym (1976, nagroda za scenariusz na FPFF 
w Gdańsku, Grand Prix na MFF w War-
nie), choć opowiadał tam historię fikcyjną, 
a obsadę oparł na znanych aktorach. Para-
dokumentalność Skazanego polegała na 
tym, że ukazany w filmie proces Ryszarda 
Bielczyka (Wojciech Pszoniak), oskarżonego 
o świadome niepowstrzymanie nieuleczal-
nie chorego brata od samobójczej śmierci, 
odbył się najpierw z udziałem prawdziwych 
prawników. Pozorowana rozprawa sądowa 
przesądziła o tym, jak potoczą się wydarze-
nia, i co zostanie powiedziane na ekranie.

W dramacie okupacyjnym …gdziekolwiek 
jesteś Panie Prezydencie… (1978, Nagroda 
Specjalna na FPFF w Gdańsku, Nagroda 
Główna na MFF w Cordobie) zostały niemal 
całkowicie zatarte różnice między materia-
łami archiwalnymi a scenami fabularyzo-
wanymi, nakręconymi współcześnie. Do tej 
konwencji dopasował grę aktorską Tade-
usz Łomnicki, by maksymalnie upodob-
nić się do tytułowego bohatera: Stefana 
Starzyńskiego.

Aktorzy zawodowi, z Danielem Olbrych-
skim na czele, wystąpili również w filmie 

Odszedł w wieku 85 lat. Był jednym 
z reżyserów, dzięki którym lata 70. 
XX wieku w filmie polskim zostaną 
zapamiętane nie tylko jako czas kina 
moralnego niepokoju i nurtu kreacyjnego. 

…jestem przeciw (1985, Nagroda Główna 
Srebrne Lwy na FPFF w Gdańsku), o nar-
komanii wśród młodzieży, jednak scenerię 
tworzył w nim autentyczny ośrodek Monaru.

Realizując filmy dokumentalne, Trzos-
-Rastawiecki sięgał po środki fabularne: też 
angażował aktorów, nie stronił od insce-
nizacji. Odstąpił od tej reguły w reporta-
żach z dwóch pierwszych wizyt Jana Pawła 
II w ojczyźnie – fenomenalnym Pielgrzy-
mie (1979) oraz Credo… (1983). Jakkol-
wiek i w tych filmach przekraczał granice 
gatunku, by pokazać, jak te wizyty oddzia-
ływały na rodaków papieża Polaka.

KU HISTORII 
NAJNOWSZEJ
W kilku filmach dokumentalnych z lat 90. 
reżyser Marszałka Piłsudskiego skupił się 
na innych ważnych postaciach z dziejów 
XX wieku. Sportretował Stalina, Kukliń-
skiego, zaś w głośnym Liderze (1990) – 
Lecha Wałęsę. W filmie Żydzi, chrześcijanie, 
muzułmanie… dzieci Boga (2005) pochy-
lił się nad wiarą we współczesnym świe-
cie. Za kulisy władzy i propagandy w PRL 
zajrzał m.in. w Konfrontacji (2005) i Bal-
ladzie o prawdziwym kłamstwie (2007). 
To był jego ostatni film. Latem tegoż 2007 
roku Andrzej Trzos-Rastawiecki doznał 
wylewu. „Mężnie walczył z chorobą, chciał 
wrócić do formy” – wspomina autor zdjęć 
filmowych Jacek Mierosławski, który czę-
sto z nim pracował. „Rehabilitacja dawała 
przejściowo na tyle obiecujące rezultaty, że 
myśleliśmy o zrobieniu z Andrzejem trzech 
filmów dokumentalnych” – mówi reżyserka 
Agnieszka Olejnik. I dodaje: „Pierwszy 
miał ukazać spotkania Żydów ocalonych 
z Zagłady z ich polskimi wybawcami, nawet 
po tylu latach trudne dla obu stron. Drugi – 
przybliżyć kobiety z rodziny, z której wywo-
dziła się Olga Krzyżanowska. Trzeci – opo-
wiedzieć o realizacji filmu Pielgrzym”.

Te plany pozostały niezrealizowane. Mie-
rosławski mówi: „Andrzej zmarł wiele lat 
po Janie Pawle II, ale w tym samym dniu: 
2 kwietnia. Dziwnym zrządzeniem losu 
odszedł, oglądając w telewizji właśnie Piel-
grzyma”.

W 2013 roku, z okazji 80. urodzin 
Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, prezy-
dent Bronisław Komorowski odznaczył 
reżysera Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za „wybitne zasługi dla pol-
skiej kultury, za osiągnięcia w twórczości 
filmowej i wkład w rozwój polskiego kina”.

Andrzej Bukowiecki

Andrzej Trzos-Rastawiecki

GDZIEKOLWIEK 
JESTEŚ…
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Andrzej Trzos-Rastawiecki
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Jerzy Wójcik pochodził z Nowego 
Sącza, rocznik 1930. Ojciec był ofi-
cerem 1. Pułku Strzelców Podhalań-
skich, w rodzinie nie było tradycji 

filmowych ani fotograficznych. „– Nie 
masz żadnych zdjęć? – Nie mam. – Czy 
potrafisz robić zdjęcia? – Nie. Nigdy nie 
robiłem zdjęć. Nie miałem aparatu... Mam 
rysunki... I przedłożyłem komisji egzami-
nacyjnej kilka rysunków ołówkiem, jakieś 
akwarelki... Był rok 1950. Zdawałem do 
Szkoły Filmowej. Komisja egzaminacyjna 
przyglądała się skromnym pracom. Na 
papierze narysowany był dom z płotem, 

rozbita kładka nad stawem... Bohdziewicz, 
Wohl, Cękalski. Rysunki przechodziły 
z rąk do rąk. Ważyły się moje losy…” – tak 
wspomina na łamach swej książki „Labi-
rynt światła” egzaminy wstępne do łódz-
kiej „Filmówki”.

Ukończył ją w 1955 roku, stając się 
natychmiast jednym ze współtwórców 
polskiej szkoły filmowej, która rozsła-
wiła naszą kinematografię na całym świe-
cie. Nawiasem mówiąc, dyplom łódzkiej 
uczelni uzyskał dopiero w 1964, mając już 
na koncie zdjęcia do kilkunastu filmów, 
i to jakich! Między innymi: Eroiki (1957) 

Andrzeja Munka, Popiołu i diamentu 
(1958) oraz Samsona (1961) Andrzeja 
Wajdy, Krzyża Walecznych (1958) i Nikt 
nie woła (1960) Kazimierza Kutza, Matki 
Joanny od Aniołów (1961) Jerzego Kawa-
lerowicza, Mojego starego (1962) Janusza 
Nasfetera, Życia raz jeszcze (1964) Janu-
sza Morgensterna, Echa (1964) Stanisława 
Różewicza czy przejmującej krótkometra-
żówki fabularnej Andrzeja Brzozowskiego 
Przy torze kolejowym (1963), „zapółkowa-
nej” aż do 1992 roku. 

Jaki widać, pracy było wiele, nie było 
czasu na magisterkę. Po skończeniu stu-

To on stworzył zdjęcia do Popiołu i diamentu, Matki 
Joanny od Aniołów, Faraona czy Potopu. 3 kwietnia 
odszedł gigant sztuki operatorskiej, a przy tym fantastyczny 
pedagog, wychowawca całej plejady świetnych artystów obrazu. 

zać Egipt obyczajowy, taki, jakim być może 
był naprawdę”. 

A sam Wójcik o kolejnym swoim „kolo-
rowym” filmie mówił tak: „Zdawałem 
sobie sprawę, że Potop będzie oglądało 
wiele  mil ionów młodych widzów, 
i  to, w  jaki sposób zostanie ten film 
zrealizowany, wpłynie na formowanie 
ich wyobraźni. Nie chciałem, żeby to był 
jeszcze jeden film historyczny – kolorowy, 
który jaśnieje efektownym blaskiem 
jedynie na czas trzygodzinnej projekcji; 
pragnąłem, żeby ten świat ekranowej wizji 
przeszłości utrwalił się w pamięci widzów 
na czas znacznie dłuższy”. I pozostał na 
czas dłuższy. Na zawsze, podobnie jak 
większość filmów z jego unikatową foto-
grafią. 

Jerzy Wójcik ma na swym koncie rów-
nież dwa obrazy, które wyreżyserował – 
wstrząsającą Skargę (1991), rozgrywa-

Jerzy Wójcik

W LABIRYNCIE ŚWIATŁA

diów terminował u Jerzego Lipmana, sta-
jąc się szybko jego prawą ręką, czyli ope-
ratorem kamery, na planie Kanału (1956) 
Wajdy i Prawdziwego końca wielkiej wojny 
(1957) Kawalerowicza. Pracę magisterską 
obronił między zdjęciami do Potem nastąpi 
cisza (1965) Janusza Morgensterna a Fara-
onem (1965) Kawalerowicza. 

Wójcik jest autorem zdjęć do filmów nie-
zwykle różnorodnych zarówno pod wzglę-
dem treści, jak i formy, a nawet metrażu. 
Z jednej strony – 13-minutowe arcydzieło 
Przy torze kolejowym (1963) Brzozow-
skiego, wstrząsająca ekranizacja opowia-
dania Zofii Nałkowskiej, czy półgodzinna 
kameralna rozprawka etyczna Krzysztofa 
Zanussiego Twarzą w twarz (1967), z dru-
giej – wysmakowana plastycznie adaptacja 
„Faraona” Bolesława Prusa, czy zrealizo-
wana z ogromnym rozmachem insceniza-
cyjnym ekranizacja Sienkiewiczowskiego 
„Potopu”. Różne światy, odmienne klimaty, 
różnorodne poetyki snutych opowieści. 
Zawsze jednak Wójcik potrafił odcisnąć 
piętno swego charakterystycznego filmo-
wego pisma. 

„Najbardziej fantastyczne w kinie jest 
to, że można sfotografować przemianę. To 
jest istota kina. Dotyczy to zarówno prze-
miany w świecie duchowym, jak i prze-
miany w przyrodzie” – tak brzmiało jego 
zawodowe credo. Wydaje się, że reżyse-
rem, który nadawał na zbliżonej do niego 
artystycznej częstotliwości, był Stanisław 
Różewicz, z którym nakręcił najwięcej 
filmów, m.in. Westerplatte (1967), Opa-
dły liście z drzew (1975), Pasję (1977), 
Rysia (1981), Pensję pani Latter (1982), 
Kobietę w kapeluszu (1984), Anioła w szafie 
(1987). „Światło jego zdjęć wydobywało 
z ludzi i rzeczy efekty niekiedy zaskakujące, 
sprawy ukryte, nienazwane w słowach. 
Nie traciliśmy czasu na długie rozmowy 
na temat charakteru zdjęć. Na wiele zja-
wisk patrzyliśmy podobnie. Niech mówi 
obraz” – wspominał Różewicz ich współ-
pracę w książce „Było, minęło…”.

Od początku swej zawodowej drogi 
Jerzy Wójcik był twórcą niespokojnym, 
poszukującym nowatorskich rozwiązań, 
inspirującym się dokonaniami najwięk-
szych mistrzów X Muzy. W Eroice, nawią-
zując do arcydzieła Orsona Wellesa Oby-
watel Kane, by uzyskać nieznany u nas 
format wide screen (ekran kaszetowany 
o formacie 1:1,66) przerabiał klasyczne 
kamery, wklejając w ich mechanizm… 
żyletki. W Popiele i diamencie można zna-
leźć inspiracje głośnymi filmami Carola 

Reeda – Trzeci człowiek i Niepotrzebni 
mogą odejść, a także rodzimym malar-
stwem, m.in. Andrzeja Wróblewskiego, 
tak bliskiego Wajdzie. Operator przyzna-
wał, że wypracowując swój osobisty arty-
styczny warsztat, sięgał nieraz po rozwią-
zania z kina japońskiego, które podziwiał 
(zwłaszcza prace Asaichi Nasai, autora 
zdjęć wielu filmów Akiry Kurosawy), czy 
skandynawskiego, a także Roberta Fla-
herty’ego, amerykańskiego pioniera filmu 
dokumentalnego. 

„Kino dla niego to romans uporząd-
kowanej materii ze światłem. Dramat 
ludzki – mniej go interesuje” – pisał o nim 
Kazimierz Kutz w swoich „Klapsach i ścin-
kach”. „Oszczędność inscenizacji i pro-
stota kompozycji dały w rezultacie suro-
wość. Bogactwo plastyczne czerni, bieli 
i szarości, które zastosował Jerzy Wójcik 
dało efekt wzniosłości” – wspominał Jerzy 

Kawalerowicz pracę nad Matką Joanną od 
Aniołów w autobiograficznej książce „Wię-
cej niż kino”. I nad Faraonem, kilka stron 
dalej: „Kolor. Był to chyba problem naj-
istotniejszy i najbardziej skomplikowany. 
Jak najintegralniej związać treść i formę? 
Decyzja co do kształtu kolorystycznego 
Faraona inspirowana była przez podróże 
do współczesnego Egiptu i w jego staro-
żytną historię. Chcieliśmy wyselekcjo-
nować barwy i sprowadzić je do syntezy 
spraw formy i treści, to znaczy ograniczyć 
bogactwo i blichtr starożytności, a poka-

jącą się podczas tragicznych wydarzeń 
na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, oraz 
Wrota Europy (1999), zainspirowane gło-
śnym reportażem Melchiora Wańkowicza 
„Szpital w Cichiniczach”. Autorem zdjęć 
do obu filmów był Witold Sobociński, jego 
bliski przyjaciel, który terminował kiedyś 
u niego jako operator kamery na planie 
Potem nastąpi cisza i Faraona. Sobociński 
odszedł do „labiryntu światła” 19 listopada, 
Wójcik kilka miesięcy później…

Jerzy ArmataFo
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Jerzy Wójcik

Ewa Krzyżewska i Zbigniew 
Cybulski w filmie Popiół  
i diament, reż. Andrzej Wajda
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20 marca w Skolimo-
wie zmarła Barbara 

Bargiełowska (85 l.), aktor-
ka teatralna, filmowa i tele-
wizyjna. Była absolwentką 
Wydziału Aktorskiego war-
szawskiej PWST. Występo-
wała na scenach Teatrów: 
Syrena w Warszawie (1959-
-60), im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopol-
skim (1961-64) im. Adama 
Mickiewicza w Częstocho-
wie (1964-66) oraz Kome-
dia w Warszawie (1966-79). 
Wystąpiła w kilkudziesię-
ciu spektaklach Teatru Tele-
wizji. Jej dorobek ekranowy 
obejmuje również liczne fil-
my kinowe, w tym takie ty-
tuły, jak Wyrok Jerzego Pas-
sendorfera, I ty zostaniesz 
Indianinem Konrada Łęc-
kiego (tutaj również współ-
pracowała reżysersko), Spo-
sób bycia Jana Rybkowskie-
go, Powrót na ziemię i Para-
gon gola Stanisława Jędryki, 
Diabelskie szczęście Fran-
ciszka Trzeciaka. Z seria-
li warto wymienić: Do prze-
rwy 0:1 Jędryki, 40-latka Je-
rzego Gruzy, Rodzinę Po-
łanieckich Rybkowskiego, 
Przyjaciół Andrzeja Kosten-
ki czy Żegnaj Rockefeller 
Waldemara Szarka.

24 marca w Krakowie 
zmarł Marian Ce-

bulski (85 l.), aktor teatral-
ny, filmowy i telewizyjny. 
Ukończył Studio Aktorskie 
przy Starym Teatrze w Kra-
kowie, zdając egzamin eks-
ternistyczny w 1948 ro-
ku. Całe życie był związa-
ny ze scenami krakowskimi. 
W czasie okupacji występo-
wał w Teatrze Podziemnym, 
później w Powszechnym 
(1945-46), w Kameralnym 
TUR (1946-47), a następ-
nie był aktorem Państwo-
wych Teatrów Dramatycz-
nych (1947-54). Od 1954 
grał w Teatrze im. Juliusza 

Słowackiego, w którym wy-
stępował także po przej-
ściu na emeryturę w roku 
1992. Często pojawiał się 
na szklanym ekranie, grając 
w licznych spektaklach Te-
atru Telewizji. Ponadto wy-
stąpił w wielu filmach i se-
rialach, w tym w Jowicie Ja-
nusza Morgensterna, Podró-
ży za jeden uśmiech Stani-
sława Jędryki, Janosiku Je-
rzego Passendorfera, Stra-
chu Antoniego Krauze-
go, Spokoju Krzysztofa Kie-
ślowskiego, Wodzireju Fe-
liksa Falka, Modrzejew-
skiej Jana Łomnickiego czy 
Wszystkich kobietach Ma-
teusza Artura Więcka „Ba-
rona”. Marian Cebulski zo-
stał uhonorowany wieloma 
nagrodami za swoje role te-
atralne i cały dorobek twór-
czy. Z najważniejszych od-
znaczeń należy wymienić: 
Krakowską „Złotą Maskę” 
dla najpopularniejszego ak-
tora Krakowa, Złoty Krzyż 
Zasługi, Nagrodę Artystycz-
ną Miasta Krakowa, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Medal Zasłu-
żony Kulturze – Gloria Ar-
tis oraz Krakowską Nagrodę 
Teatralną „Ludwik” za cało-
kształt twórczości.

29 marca zmarł Alek-
sander Gonczarow 

(88 l.), scenarzysta, opera-
tor i reżyser filmów doku-
mentalnych, dziennikarz. 
Był absolwentem Wydziału 
Architektury w Szkole Inży-
nierskiej w Szczecinie i na 
Politechnice Gdańskiej. Już 
podczas studiów zdobył na-
grodę międzynarodowej or-
ganizacji filmowej UNI-
CA za film Spotkanie. Był 
związany z Klubem Studen-
tów Wybrzeża w Gdańsku, 
z działającym tam teatrem 
Bim-Bom tworzonym przez 

Zbigniewa Cybulskiego, Bo-
gumiła Kobielę i Wowo Bie-
lickiego. Kierował klubem 
filmowym i studenckim pi-
smem krytyki filmowej 
„Nasz ekran”. Wyróżniony 
w konkursie na zdjęcia fil-
mowe w Telewizji Warsza-
wa, podjął pracę jako ope-
rator filmowy i korespon-
dent z regionu Wybrzeża, 
tworząc setki małych form 
filmowych, reportaży, do-
kumentów, m.in. Młyny nad 
Iną, Książęta Pomorscy, Spi-
chlerze Pyrzyc i Stargardu, 
Morska baza Odry, Niezna-
na kraina, Tam, gdzie ko-
nie w butach chodzą, Dzie-
je Darłowa i swawolne-
go Eryka, Zamek Malborski 
w ogniu. Łączył pracę arty-
styczną reżysera z dzienni-
karstwem. 

5 kwietnia w Krakowie 
zmarł Tadeusz Szyma 

(77 l.), dziennikarz, kry-
tyk filmowy, poeta, reży-
ser filmów dokumental-
nych. Był absolwentem po-
lonistyki na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim oraz filo-
zofii na Uniwersytecie War-
szawskim. Po studiach pra-
cował naukowo w PAN i na 
UJ. W latach 1978-91 był 
redaktorem „Tygodnika Po-
wszechnego”, na którego ła-
mach zajmował się głów-
nie krytyką filmową. W la-
tach 1991-96 wykładał na 
Wydziale Radia i Telewi-
zji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Od ro-
ku 1991 związany był z Te-
lewizją Polską, m.in. ja-
ko kierownik redakcji fil-
mu dokumentalnego Pro-
gramu 1 (1994-96) i wi-
ceszef redakcji dziecię-
cej i młodzieżowej (do ro-
ku 2000), a od roku 2016 
członek Rady Programowej 
TVP. W ostatnich latach 
był wykładowcą Papieskie-
go Uniwersytetu Jana Pawła 

II w Krakowie oraz stałym 
współpracownikiem mie-
sięcznika „Kino”. W swoim 
dorobku ma kilkanaście fil-
mów dokumentalnych o te-
matyce głównie religijnej 
i historycznej, w tym takie 
tytuły (zrealizowane wspól-
nie z Andrzejem Baczyń-
skim), jak Papież nadziei, 
Drogi królowej Jadwigi, 
Książę czy Ormiańskie ser-
ce dla Polski. Tadeusz Szy-
ma był wieloletnim człon-
kiem Koła Piśmiennictwa 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.

9 kwietnia zmarł Zyg-
munt Machwitz (82 l.), 

filmoznawca, krytyk, wy-
kładowca akademicki. Był 
absolwentem studiów po-
lonistycznych i filmoznaw-
czych na Uniwersytecie 
Łódzkim. W latach 1979-
-1994 pełnił funkcję se-
kretarza generalnego Pol-
skiej Federacji Dyskusyj-
nych Klubów Filmowych. 
W różnych okresach był 
członkiem wielu społecz-
nych kolegiów, m.in. Ra-
dy Programowej Kinema-
tografii, Komitetu Kinema-
tografii, Filmowej Rady Re-
pertuarowej, Rady Nauko-
wo-Programowej Filmo-
teki Narodowej, Rady Na-
ukowej Muzeum Kinema-
tografii, Rady Redakcyjnej 
„Filmu na Świecie”. Lau-
reat m.in. Nagrody mie-
sięcznika „Kino” oraz Na-
grody Entuzjastów Kina – 
„Tęga Głowa”. Przez wiele 
lat wykładał historię filmu 
w Szkole Filmowej w Ło-
dzi. Publikował prace kry-
tyczne, naukowe, popula-
ryzatorskie oraz metodycz-
ne w następujących cza-
sopismach: „Dialog”, „Ki-
no”, „Ekran”, „Harcerstwo”, 
„Odgłosy”. Zygmunt Ma-
chwitz jest także autorem 
wielu opracowań filmów na 
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stronie: www.akade-
miafilmowa.pl.

5 kwietnia w Gdy-
ni zmarł Andrzej 

Górz (65 l.), kierow-
nik produkcji. Stu-
diował prawo i afry-
kanistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim. 
Przez kilka lat pra-
cował jako fotograf, 
m.in. w PRF Zespoły 
Filmowe oraz w Wy-
dawnictwie Artystycz-
nym i Filmowym. Za-
wodowo związany był 
głównie z Telewizyjną 
Wytwórnią Filmową 
Poltel, Studiem Filmo-
wym im. Karola Irzy-
kowskiego oraz tele-
wizją TVN. Jako II 
kierownik produkcji 
pracował przy takich 
fabułach, jak Latawiec 
Mirosława Gronow-
skiego, Kornblumen-
blau Leszka Wosiewi-
cza czy serial Pan na 
Żuławach Sylwestra 
Szyszki. Współpra-
cował producencko 
przy kilku głośnych 
dokumentach, m.in. 
przy Krzysztof Kie-
ślowski: I’m so-so… 
Krzysztofa Wierzbic-
kiego, Kręć! Jak ko-
chasz, to kręć! Andrze-
ja Wajdy (o Edwar-
dzie Kłosińskim) czy 
Wszystko jest możliwe 
Lidii Dudy. Był kie-
rownikiem produkcji 
kilkunastu filmów do-
kumentalnych, w tym 
większości odcinków 
cyklu Dekalog – Pol-
ska 93 Leszka Wosie-
wicza. Andrzej Górz 
był wieloletnim człon-
kiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

Oprac. Julia 
Michałowska

„Podwójne życie 
Weroniki” w Lublinie

29 marca w  lubelskim 
Teatrze  Anders ena 

odbyła się premiera spekta-
klu „Podwójne życie Wero-
niki” inspirowanego scenariu-
szem „Chórzystka” Krzysztofa 
Kieślowskiego i Krzysztofa 
Piesiewicza oraz ich filmem 
Podwójne życie Weroniki. 
„Nasz spektakl jest próbą 
badania w warunkach sce-
nicznych różnych opcji, czy 
w życiu wybrać »święty spo-
kój«? Czy iść za celem powo-
łania? Czy wybierając nor-
malność, nie tracimy czegoś 
ważnego z oczu? Czy będąc 
w momencie kryzysu coś nam 
nie umyka? Ja? Drugi czło-
wiek? Wspólnota?” – piszą 
twórcy na stronie teatru. Spek-
takl wyreżyserował Krzysz-
tof Rzączyński. Za adaptację 
i dramaturgię odpowiada Katia 
Czarna. W spektaklu wyko-
rzystano oryginalną muzykę 
Zbigniewa Preisnera z filmu. 

Festiwal „Pyszadło” 

W dniach 16-19 maja odbę-
dzie się 4. Ogólnopolski 

Festiwal Filmów Satyrycz-
nych „Pyszadło” w Mogil-
nie. Do konkursu zakwali-
fikowano wybrane fabuły, 
dokumenty i animacje zre-
alizowane w  latach 2017-
2019. W ramach cyklu „Satyrą 
w świat – świat satyry” zapre-
zentowane zostaną również 
filmy z Włoch, Norwegii, 
Wielkiej Brytanii i  USA. 

Zaplanowano także szereg 
imprez towarzyszących, m.in. 
spotkania z twórcami, wystawy 
rysunków satyrycznych, kon-
certy, spotkania literackie i hap-
peningi. Po raz drugi spotkają 
się animatorzy kultury filmo-
wej na Forum (pierwsze Forum 
odbyło się w styczniu tego roku 
na festiwalu Prowincjonalia we 
Wrześni), aby zaprezentować 
najnowsze projekty festiwa-
lowe, działając w myśl zasady 
„Współpracujemy, nie kon-
kurujemy”. Festiwal „Pyszadło” 
przyznaje nagrody honorowe 
za artystyczny dorobek życia. 
Dotychczas otrzymali je: Stani-
sław Tym (2016), Jerzy Gruza 
(2017) i Marek Koterski (2018). 
W tym roku nagroda trafi do 
Jacka Fedorowicza. Odbędzie 
się retrospektywa twórczości 
tego artysty i spotkanie z nim. 
Gościem specjalnym imprezy 
będzie również Stanisława 
Celińska. Więcej informacji 
na www.pyszadlo.pl.

Polański 
i Skolimowski 
z nagrodami ZAiKS-u

Pod koniec marca ZAiKS świę-
tował swoje 101. urodziny. 

Z tej okazji stowarzyszenie przy-
znało 56 nagród i wyróżnień. 
Godnością Honorowego Członka 
ZAiKS-u uhonorowano m.in. 
Romana Polańskiego i Jerzego 
Skolimowskiego. „Kiedy zaczy-
nałem tworzyć, ZAiKS był dla 
mnie legendą – mówił Roman 
Polański, odbierając nagrodę – 
dziś…wciąż jest legendą! Wiele 
osób tworzących tę instytucję 
to kumple, przyjaciele. Zmie-
niły się nasze twarze, ale dusze 
pozostały te same” – komentował. 
Podziękował też za monumen-
talny kolekcjonerski album ze 
wszystkimi jego filmami wydany 
przez ZAiKS z inicjatywy Mar-
tyny Korablewskiej. „ZAiKS 
jest wspólnotą dobrych ludzi” – 
dodał Jerzy Skolimowski. God-
ność Honorowego Członka, naj-

wyższy zaszczyt Stowarzyszenia, 
przyjęli również m.in. Stanisław 
Tym, Hanna Krall czy Michał 
Urbaniak. Wręczono też Nagrody 
100-lecia, powołane decyzją sta-
tutowych władz Stowarzyszenia 
dla uświetnienia obchodzonego 
przez cały ubiegły rok setnego 
jubileuszu ZAiKS-u. Otrzymali 
je m.in. Zbigniew Hołdys, Krze-
simir Dębski, Tadeusz Rolke, 
Krzysztof Gradowski, Rafał 
Marszałek, Maciej Wojtyszko czy 
Jacek Fedorowicz. Mietek Jurecki, 
przewodniczący Sekcji Autorów 
Utworów Muzyki Rozrywkowej 
i Tanecznej, wręczył nagrody za 
popularyzację polskiej muzyki 
rozrywkowej. Jedną z laureatek 
była Anna Dymna, doceniona 
za organizowany od 2005 roku 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki. 
Krzysztof Gradowski, wiceprze-
wodniczący Sekcji Autorów Dzieł 
Filmowych i Telewizyjnych uho-
norował Nagrodą im. Krzysztofa 
Toeplitza dwóch wybitnych fil-
moznawców: Andrzeja Kołodyń-
skiego i Janusza Wróblewskiego. 
Nagrody za twórczość dla dzieci, 
zainicjowane przez Zofię Ołdak, 
Sekretarz Sekcji Autorów Dzieł 
Filmowych i Telewizyjnych otrzy-
mali: Jan Wojdak, za całokształt 
twórczości, i Marta Guśniowska, 
za opowieść „Karmelek” – wyda-
rzenie roku w literaturze i teatrze. 
Nagrodę Specjalną dostała rów-
nież m.in. Maria Sadowska, jako 
osoba szczególnie zasłużona dla 
ZAiKS-u. 

Plakat 38.  
„Młodzi i Film”

Autorką plakatu do tego-
rocznej, 38. edycji Kosza-

lińskiego Festiwalu Debiutów 
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Wojciech Smarzowski z nagrodą  
Gildii Reżyserów Polskich
5 kwietnia w  Warszawie 

odbyła się ceremonia fina-
łowa 4. edycji Nagrody im. 
Krzysztofa Krauzego. Zwycię-
żył Wojciech Smarzowski za 
Kler. W finale Nagrody przy-
znawanej przez Gildię Reży-
serów Polskich znaleźli się, 
obok Wojciecha Smarzow-
skiego, Marek Koterski za 7 
uczuć i Agnieszka Smoczyń-
ska za Fugę. Gildia co roku 
nagradza reżyserów, któ-
rych filmy wyróżnia wrażli-
wość społeczna, kunszt arty-
styczny i nonkonformistyczne 
podejście do sztuki filmowej. 
Kapituła tegorocznej edycji 
w składzie Anna Jadowska 
(przewodnicząca), Sławomir 
Fabicki, Joanna Kos-Krauze, 
Paweł Maślona i  Łukasz 
Ronduda brała pod uwagę 
tytuły, które miały premierę 
w 2018 roku. „Wiele recenzji 
Kleru Wojtka Smarzowskiego 
zaczyna się od słów »Feno-
men«, »To więcej niż kino«. 
Smarzowski po raz kolejny 
udowodnił, że potrafi cel-
nie diagnozować naszą rze-
czywistość i nazywać rzeczy 
po imieniu, unikając zbęd-
nej dyplomacji i kunktator-
stwa” – wygłosiła laudację 
przewodnicząca tegorocznego 
jury, Anna Jadowska. – „Sma-
rzowski z filmem Kler trafił 
idealnie w odpowiedni czas 
i miejsce (…). Wyciągnął pro-
blem na światło dzienne i ana-
litycznie rozłożył na czynniki 
pierwsze. A co więcej, w swo-
jej eksploracji Kościoła Kato-

lickiego nie zatracił elementu 
ludzkiego. Postaci, które stwo-
rzył na ekranie, są nie tylko 
egzemplifikacją problemu, 
ale posiadają złożony, ludzki 
wymiar, i tak bardzo jak ich 
nie lubimy, tak samo jest ich 
nam szkoda. Kler daje wielką 
wiarę, nie tę kościelną, ale 
wiarę w siłę kina, moc oddzia-
ływania filmu. Działanie 
Kleru dopiero się rozpoczęło. 
Za kilka lat będziemy mogli 
zobaczyć jego efekty (…)”. 
Tytuł ten swoją dystrybucję 
kinową skończył z rekordową 
frekwencją ponad 5,5 miliona 
widzów. Laureat otrzymał 

obraz Kasinatha Chauhana, 
prymitywisty z Indii. Malarz 
był niepiśmiennym pucybu-
tem pracującym pod skle-
pem obuwniczym Bata. Jego 
rysunki wykonane na pudeł-
kach po butach dostrzegli 
ponad dekadę temu, podczas 
pobytu na festiwalu filmowym 
w Pune, Joanna Kos-Krauze 
i  Krzysztof Krauze. Dziś 
obrazy Kasinatha Chauhana 
są pokazywane w uznanych 
galeriach sztuki na całym 
świecie. Obraz pochodzi 
z prywatnej kolekcji Joanny 
Kos-Krauze i  Krzysztofa 
Krauzego.

Filmowych „Młodzi i Film” jest 
Kasia Walentynowicz, ilustra-
torka i graficzka (absolwentka 
ASP w Warszawie), związana 
ze studiem graficznym Home-
work. Od 2011 roku specjalizuje 
się w projektowaniu materia-
łów edukacyjnych dla instytu-
cji kultury: stworzyła ilustracje 
dla festiwalu Kino Dzieci, ilu-
strowaną identyfikację miej-
sca edukacji rodzinnej „U Króla 
Maciusia” w Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN, 
druki towarzyszące wystawom 
i programom edukacyjnym 
w Muzeum Narodowym w War-
szawie i Muzeum Fryderyka 
Chopina, Cricotece i Muzeum 
Narodowym w Krakowie oraz 
w Instytucie Adama Mickiewi-
cza. Autorka ilustracji do kilku 
książek. Od wielu lat współ-
pracuje ze Studiem Munka – 
Stowarzyszeniem Filmowców 
Polskich. Portfolio: www.kasia-
walentynowicz.com.

Jubileusz Filmforum 
z nagrodami

Podczas uroczystości 29 
marca wręczono odznacze-

nia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego członkom 
Filmforum z okazji 15-lecia 
Stowarzyszenia. W imieniu 
Ministra odznaczenia wręczył 
Marcin Zarzecki – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Wła-
sności Intelektualnej i Mediów. 
Oficjalną część spotkania 
poprowadził Michał Olesz-
czyk. Podczas wydarzenia 
wręczono odznaki „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” 
trzem członkom-założycie-
lom Filmforum: Maciejowi 
Dominiakowi – dyrektorowi 
Filmforum, Marcie Karnkow-
skiej – przewodniczącej Komi-
sji Rewizyjnej Filmforum, Mar-
celemu Zielnikowi – członkowi 
Zarządu Filmforum. Przez 15 
lat działania organizacji wszy-
scy troje odznaczeni aktywnie 
współtworzyli Stowarzyszenie. 
Dzięki ich pracy Filmforum 

forum przez lata swojej działal-
ności zorganizowało w Polsce 
i Europie ponad 50 festiwali, 
około 100 konkursów filmo-
wych oraz kilka tysięcy bez-
płatnych projekcji otwartych 
dla publiczności. W samym 
2018 roku, dzięki działalno-
ści organizacji, w bezpłatnych 
wydarzeniach kulturalnych 
wzięło udział ponad 12 tys. 
uczestników. Do tej pory Film-
forum zorganizowało ponad 40 
cyklów warsztatowych o róż-
norodnej tematyce, w  tym 
również międzynarodowe 
wymiany młodzieży. W 2018 
w programach edukacyjnych 
Filmforum wzięło udział 400 
uczestników warsztatów prak-
tycznych i niemal 1000 słu-
chaczy otwartych wykładów 
o tematyce filmowej. 

Ruszył nabór na 
Polish Days 2019

Do 29 maja można zgłaszać 
nowe polskie filmy i pro-

jekty na Polish Days 2019, 
które odbędą się w dniach 
30 lipca – 1 sierpnia podczas 
19. edycji MFF Nowe Hory-
zonty (25 lipca – 4 sierpnia). 
Polish Days to najważniejsze 
wydarzenie branżowe tego 
festiwalu, współorganizo-
wane przez PISF. Przedstawi-
ciele branży filmowej z całego 
świata na zamkniętych poka-
zach poznają najnowsze kino 
polskie na każdym etapie pro-
dukcji: oglądają gotowe filmy 
i fragmenty filmów w fazie 
postprodukcji oraz uczestni-
czą w prezentacjach projek-
tów w developmencie. Jak co 
roku, organizatorzy spodzie-
wają się około 200 gości – 
agentów sprzedaży, dystrybu-
torów, selekcjonerów festiwali, 
producentów. To znakomita 
możliwość dla producentów 
i twórców polskich filmów 
na promocję ich projektów, 
zaplanowanie strategii festi-
walowej oraz znalezienie zagra-
nicznych partnerów (agentów 

sprzedaży, koproducentów, 
dystrybutorów). Podczas 
wydarzenia, partnerzy z firm 
postprodukcyjnych przyznają 
wybranym projektom nagrody 
w postaci usług postproduk-
cyjnych dźwięku i obrazu na 
preferencyjnych warunkach. 
Już po raz czwarty EAVE wraz 
z PISF-em przyzna stypendium 
dla polskiego producenta 
i polskiego projektu filmowego 
na etapie developmentu, które 
pokryje koszty udziału w pre-
stiżowym programie produ-
cenckim EAVE w 2020 roku. 
Polish Days to impreza bran-
żowa ze znakomitym dorob-
kiem. Wśród dotychczas pre-
zentowanych na niej projektów 
znalazły się m.in. Ostatnia 
Rodzina, Loving Vincent, Dzikie 
róże, Nina, Wieża. Jasny dzień, 
Cicha Noc, Pokot, Córka tre-
nera, Jestem mordercą, Wszyst-
kie nieprzespane noce, Miasto 
44, Papusza, Bogowie, Pły-
nące wieżowce, Kongres, Jesteś 
Bogiem, Chce się żyć czy Naj-
lepszy. Więcej informacji na 
www.nowehoryzonty.pl.

10-lecie Lubelskiego 
Funduszu Filmowego

30 produkcji, w tym Carte 
Blanche  Jacka Lusiń-

skiego, Volta Juliusza Machul-
skiego czy Panie Dulskie Filipa 
Bajona powstało przez ostatnie 
10 lat dzięki wsparciu finan-
sowemu Lubelskiego Fundu-
szu Filmowego. Kolejne, m.in. 
dla Netflixa czy TVP, otrzy-
mały od LFF pomoc organi-
zacyjną. W nadchodzących 
latach fundusz skoncentruje 
się na wyszukiwaniu i wspie-
raniu projektów z kategorii 
kina artystycznego. „Lublin 
jest miastem, które dosko-
nale prezentuje się na małym 
i   dużym ekranie. Filmow-
ców przyciąga do nas urok 
Starego Miasta i współczesna 
architektura, bogata historia 
Lublina i opowieści o  jego 
niezwykłych mieszkańcach, 

takich jak choćby bohater 
filmu Carte Blanche. Dzięki 
istnieniu Lubelskiego Fun-
duszu Filmowego możemy 
pracować z wybitnymi fil-
mowcami. W ten sposób docie-
ramy w miejsca, gdzie trady-
cyjne formy promocji by się 
nie sprawdziły. To doskonała 
szansa na budowanie wize-
runku ważnego i rozpoznawal-
nego miasta na mapie euro-
pejskiej kultury w Polsce i na 
świecie” – powiedział Krzysztof 
Żuk, Prezydent Miasta Lublina. 
Oprócz wsparcia finansowego 
LFF organizuje plany filmowe, 
znajduje lokacje, przeprowa-
dza castingi, koordynuje dzia-
łania służb miejskich, zabez-
piecza pracę filmowców oraz 
stale współpracuje z produ-
centami i reżyserami na rynku 
polskim oraz zagranicznym. 
Beneficjentami takiej pomocy 
były m.in. produkcje: Wojenne 
dziewczyny (serial TVP), Drogi 
wolności (serial TVP), Kamie-
nie na szaniec Roberta Gliń-
skiego i pierwszy polski serial 
Netflixa 1983. 

Nabór na WFF

Od 1 kwietnia trwa nabór 
na 35. Warszawski Festi-

wal Filmowy. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 31 lipca. WFF 
zaprasza do zgłaszania filmów 
do pięciu Konkursów: Między-
narodowego, 1-2, Wolny Duch, 
Filmów Dokumentalnych, Fil-
mów Krótkometrażowych, 
a także pięciu sekcji niekonkur-
sowych: Pokazów Specjalnych, 
Rodzinnego Weekendu Filmo-
wego, Odkryć, Polskiej Kla-
syki oraz Najlepszych Polskich 
Filmów Krótkometrażowych. 
Poza nagrodami w ramach 
sekcji konkursowych na War-
szawskim Festiwalu Filmowym 
swoje wyróżnienia przyznają 
również jurorzy FIPRESCI, 
Jury Ekumenicznego, Jury 
NETPAC, Młodzi Krytycy 
FIPRESCI, a także widzowie 
WFF (Nagroda Publiczności). 

35. Warszawski Festiwal Fil-
mowy odbędzie się w dniach 
11-20 października. Więcej 
informacji na www.wff.pl.

Andrzej 
Jakimowski nowym 
przewodniczącym 
Gildii Reżyserów 
Polskich
Gildia Reżyserów wybrała wła-

dze na nową kadencję. Pod-
czas Walnego Zebrania, które 
odbyło się 2 kwietnia w Warsza-
wie, członkowie Gildii Reżyse-
rów Polskich wybrali Zarząd na 
3. kadencję. Jego przewodniczą-
cym został Andrzej Jakimowski, 
a dotychczasowa szefowa Gildii, 
Joanna Kos-Krauze, przyjęła 
funkcję wiceprzewodniczącej. 
Członkami nowego Zarządu 
zostali także: Łukasz Ronduda 
(skarbnik), Andrzej Saramono-
wicz (sekretarz), Leszek Dawid, 
Sławomir Fabicki, Borys Lan-
kosz, Paweł Maślona i Janusz 
Zaorski. 

Konferencja Naukowa 
NECS 2019

W dniach 13-15 czerwca, 
na Uniwersytecie Gdań-

skim, odbędzie się Konferen-
cja European Network for 
Cinema and Media Studies 
NECS. Jej temat to „Struc-
tures and Voices: Narration in 
Post-Digital Times”. Wygło-
szone referaty oraz wydarze-
nia towarzyszące będą doty-
czyć m.in. kultury produkcji 
filmowej, aspektów związanych 
z marketingiem i dystrybucją, 
nowych form kina, praktyk 
widowni oraz współczesnych 
gatunków i  ich przemian. 
W ciągu trzech dni odbędą 
się panele dyskusyjne, warsz-
taty dla młodych naukowców 
(Graduate Workshop), wyda-
rzenia towarzyszące (panele 
branżowe, pokazy filmów, spo-
tkania z twórcami, prezentacja 

systematycznie rozwijało swoją 
działalność aż do obecnego 
kształtu. Odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” otrzymał 
także prof. Marcin Adamczak – 
dyrektor festiwalu Cinemafo-
rum w latach 2015-2018, który 
przez trzy lata wniósł bardzo 

wiele w programowanie dzia-
łań Filmforum skierowanych 
do profesjonalistów branży fil-
mowej. Bardzo ważnym wyda-
rzeniem było również odzna-
czenie Brązowym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis dr Anny Wróblewskiej – 

wieloletniej dyrektor progra-
mowej Filmforum i dyrek-
tor Ogólnopolskich Spotkań 
Filmowych Kameralne Lato 
w latach 2013-2017, której ta 
impreza zawdzięcza obecny 
kształt i ważną pozycję na 
mapie polskich festiwali. Film-

Fo
t. 

Pi
ot

r M
ol

ec
ki

/E
as

t N
ew

s

Wojciech Smarzowski



VARIA

98 99MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 93/maj 2019

KALENDARZ IMPREZ – maj 2019

12. Międzynarodowy 
Festiwal Kina Niezależnego 
Mastercard Off Camera
KRAKÓW, 26 KWIETNIA  
– 5 MAJA
www.offcamera.pl

21. Przegląd Filmowy Kino 
na Granicy
CIESZYN, CZESKI CIESZYN  
27 KWIETNIA – 3 MAJA
www.kinonagranicy.pl

16. Festiwal Filmów – 
Spotkań Niezwykłych
SANDOMIERZ, TARNOBRZEG 
1-5 MAJA
www.festiwalniezwykly.pl

16. Nyski Festiwal Filmowy
10 MIAST NA STYKU TRZECH 
PAŃSTW: POLSKI, CZECH 
I NIEMIEC, 7-12 MAJA
www.neissefilmfestival.de

16. Millennium Docs 
Against Gravity Film Festival
WARSZAWA, WROCŁAW, 
BYDGOSZCZ, GDYNIA  
I 20 INNYCH MIAST 
W POLSCE, 10-24 MAJA
www.mdag.pl

12. Festiwal Muzyki 
Filmowej
KRAKÓW, 14-21 MAJA
www.fmf.fm

13. Dominikański Festiwal 
Filmowy „Slavangard”
KRAKÓW, 16-19 MAJA
www.slavangard.pl

15. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Żydowskie Motywy
WARSZAWA, 22-26 MAJA
www.jewishmotifs.org.pl

Targi Film Video Foto
ŁÓDŹ, 23-25 MAJA 
www.filmvideofoto.pl

15. Festiwal FrankoFilm
ZIELONA GÓRA, 24-26 MAJA
www.frankofilm.pl

59. Krakowski Festiwal 
Filmowy
KRAKÓW, 26 MAJA  
– 2 CZERWCA
www.krakowfilmfestival.pl

17. Gdańsk DocFilm Festival
GDAŃSK, 29 MAJA  
– 1 CZERWCA 
www.gdanskdocfilm.pl

3. Festiwal Filmów 
Piłkarskich
ŁÓDŹ, 29 MAJA – 2 CZERWCA
www.festiwalpilkarski.pl

65. Ogólnopolski Konkurs 
Filmów Niezależnych im. 
prof. Henryka Kluby OKFA
KONIN, 29 MAJA  
– 2 CZERWCA
www.okfa.ckis.konin.pl
7. Kino w Trampkach
WARSZAWA, 30 MAJA  
– 9 CZERWCA
www.kinowtrampkach.pl

Oprac. Marcin Radomski
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wydawnictw). Organizatorzy 
spodziewają się, że w wydarze-
niu weźmie udział prawie 400 
uczestników. Konferencja ma 
na celu zintegrowanie polskich 
i europejskich środowisk filmo-
znawczych. Tak duże wydarze-
nie to szansa na upowszech-
nianie polskiej kinematografii 
wśród zagranicznych gości, jak 
również znakomitą promocję 
dla całego regionu. Stowarzy-
szenie NECS jest międzynaro-
dową organizacją pozarządową 
zaangażowaną w promowanie 
kultury audiowizualnej. Skupia 
naukowców, badaczy i popu-
laryzatorów sztuki filmowej, 
praktyków i archiwistów. Misją 
organizacji jest rozwijanie inno-
wacyjnych badań z zakresu teo-
rii, historii i praktyki filmowej 
oraz medialnej. NECS liczy 
obecnie ponad 2700 członków 
z całego świata. Najważniej-
szym z organizowanych przez 
Stowarzyszenie wydarzeń jest 
właśnie coroczna konferencja. 
Poprzednie jej edycje odbywały 
się m.in. w Lizbonie, Istambule, 
Pradze, Paryżu, Amsterdamie. 
Współorganizatorem tegorocz-
nej konferencji, odbywającej 
się w czerwcu na Uniwersyte-
cie Gdańskim, jest Gdyńskie 
Centrum Filmowe.

Festiwal „Wisła” 
promuje polskie kino 
na świecie

W okresie od kwietnia do 
grudnia 12. Festiwal Fil-

mów Polskich „Wisła” odwiedzi 
kilkanaście krajów: Rosję, Gru-
zję, Białoruś, Chorwację, Ser-

bię, Azerbejdżan, Uzbekistan, 
Tadżykistan, Kazachstan, Kir-
gistan, Turcję, Słowację, Cze-
chy, Islandię i Chile. Nato-
miast główna edycja projektu 
odbędzie się w dniach 23-30 
maja w Moskwie, a później 

polskie filmy wyświetlą kina 
w kilkunastu rosyjskich mia-
stach. Organizatorzy „Wisły” 
zapowiadają w  programie 
znakomite debiuty oraz nowe 
obrazy twórców, którzy zdą-
żyli już zgromadzić bogatą 

kolekcję nagród filmowych. 
Będzie ambitne kino artho-
usowe, jak również produkcje 
mainstreamowe. Najnowsze 
rodzime kino autorskie znaj-
dzie się w Konkursie Filmów 
Fabularnych. Widzowie zoba-

czą m.in. najnowszy obraz Jana 
Jakuba Kolskiego Ułaskawienie, 
Kamerdynera Filipa Bajona, 7 
uczuć Marka Koterskiego, Fugę 
Agnieszki Smoczyńskiej czy 
Córkę trenera Łukasza Grze-
gorzka. W Panoramie Pol-
skiego Kina znajdą się produk-
cje zróżnicowane gatunkowo, 
a wśród nich Zabawa zabawa 
Kingi Dębskiej, Juliusz Alek-
sandra Pietrzaka oraz Planeta 
Singli 2 Sama Akiny oraz trze-
cia część tego cyklu w reżyse-
rii Akiny i Michała Chaciń-
skiego. W programie festiwalu 
będzie też blok dokumentów 
(a w nim m.in. Over the Limit 
Marty Prus), jak również prze-
gląd twórczości braci Andrzeja 
i Janusza Kondratiuków, retro-
spektywa Jana Jakuba Kol-
skiego, a  także tzw. trylo-
gia śląska Kazimierza Kutza. 
Ponadto, wspólnie z Instytu-
tem Polskim w Moskwie, po 
raz kolejny odbędzie się cykl 
„Teatr na ekranie”, czyli pokazy 
najlepszych polskich spekta-
kli telewizyjnych. W progra-
mie tradycyjnie znajdą się też 
seanse kina familijnego oraz 
etiudy  studentów i  absol-
wentów Szkoły Fi lmowej 
w Łodzi, Studia Munka-SFP 
oraz Wydziału Radia i Tele-
wizji Uniwersytetu Śląskiego. 
Wszystkich zainteresowanych 
formą krótkiego metrażu orga-
nizatorzy zapraszają również 
na profesjonalne warsztaty fil-
mowe. Projekcjom festiwalo-
wym towarzyszyć będą liczne 
wydarzenia kulturalne, m.in. 
panele dyskusyjne z twórcami, 
masterclassy oraz wystawy.

Jubileuszowa 5. 
edycja Doc Lab 
Poland w Krakowie

Program Doc Lab Poland 
działa już 5 lat. Tegoroczny, 

59. Krakowski Festiwal Fil-
mowy otworzy Wiatr. Thril-
ler dokumentalny Michała 
Bi e l aw sk i e go  roz w i j any 

w ramach poprzednich edy-
cji programu. W ramach KFF 
Industry odbędą się warsztaty, 
pitchingi projektów (Docs to 
Start i Docs to Go!) oraz mię-
dzynarodowy Market Kopro-
dukcyjny, do którego zgłosiła 
się tym razem rekordowa 
liczba osób (co roku bierze 
w nim udział około 40 produ-
centów z Polski i całej Europy). 
Filmem otwarcia zeszłorocz-
nego Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego był uczestniczący 
wcześniej w Doc Lab Poland 
Maksymiuk. Koncert na dwoje 
Tomasza Drozdowicza, który 
12 kwietnia wszedł na srebrne 
ekrany. Dystrybucję kinową 
miały również inne dokumenty 
prezentowane w ramach pro-
gramu: nagrodzony w Wene-
cji, zdobywca Polskiej Nagrody 
Filmowej – Orła Książę i dybuk 
Elwiry Niewiery i Piotra Roso-
łowskiego, nagradzany na 
całym świecie Over the Limit 
Marty Prus, czy dokumen-
talna komedia Wieś pływa-
jących krów Katarzyny Trza-
ski. Filmy z Doc Lab Poland 
doceniało też krakowskie 
jury. Złotego Lajkonika zdo-
były Miłość bezwarunkowa 
Rafała Łysaka i Najbrzydszy 
samochód świata Grzegorza 
Szczepaniaka; Srebrny Róg tra-
fił do Over the Limit. Efektem 
dotychczasowych edycji naj-
większego w Polsce programu 
dla dokumentalistów jest około 
90 projektów rozwijanych na 
warsztatach (powstało z nich 
już ponad 35 filmów), około 
150 kolejnych projektów z Pol-
ski i zagranicy, które wzięły 
udział w marketach i około 700 
indywidualnych spotkań każ-
dego roku – w sumie, od 2015 
odbyło się ponad 2,5 tys. spo-
tkań z producentami, eksper-
tami, agentami sprzedaży, dys-
trybutorami i selekcjonerami 
festiwali. Więcej informacji na 
www.doclab.pl.

Oprac. Julia 
Michałowska

25. Wielka Przygoda z Filmem
Już od ćwierć wieku w Centrum Sztuki Dziecka 

w Poznaniu realizowany jest projekt Wielkiej 
Przygody z Filmem. Młodzież z wybranych szkół 
i ośrodków, pod okiem profesjonalnych filmow-
ców, ma szansę uczestniczyć przez cały rok w pro-
cesie twórczym, realizując swój autorski film we 
wszystkich jego etapach – od scenariusza przez 
plan zdjęciowy po montaż i udźwiękowienie. Do 
udziału w tegorocznej, 25. jubileuszowej edycji cyklu 
warsztatów zakwalifikowano cztery grupy filmowe 
z Poznania: z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. 
Tylewicza, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego, z zespołu 
Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego oraz Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Wodziczki. 
Zakończył się właśnie etap scenariuszowy, w któ-
rym młodzi filmowcy pod opieką reżyserów: Jacka 
Filipiaka, Michała Rosy, Macieja Sterło-Orlickiego 
i Tomasza Dettloffa przekształcili swoje pomysły 
w scenariusz filmowy. Wiosną i latem rozpisane 

w scenopis pomysły będą realizowane przez uczest-
ników WPzF na planie filmowym, a jesienią mło-
dzież zmontuje i udźwiękowi swoje dzieła. Kinowa 
premiera obrazów stworzonych podczas 25. Wiel-
kiej Przygody z Filmem odbędzie się podczas 37. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego 
Widza Ale Kino! w Poznaniu w grudniu 2019. 
Warto dodać, że jeden z filmów powstałych pod-
czas zeszłorocznej edycji WPzF – Kreda – zdobył 
I nagrodę na 35. MFF Dozwolone do lat 21/Up to 
21 w Warszawie oraz był prezentowany na Festi-
walu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależ-
nego Best Off. Koordynatorem projektu WPzF, od 
początku istnienia tego przedsięwzięcia w Centrum 
Sztuki Dziecka, jest Marian Suchanecki. We wcze-
śniejszych edycjach projektu z młodzieżą pracowali 
m.in. Stanisław Lenartowicz, Stanisław Jędryka, 
Krystyna Krupska-Wysocka, Igor Mołodecki, Jerzy 
Moszkowicz czy Wiktor Skrzynecki. Wielka Przy-
goda z Filmem jest realizowana pod patronatem i ze 
wsparciem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
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K ina grające komercyjny repertuar 
nie mogą narzekać na brak zain-
teresowania. Widzowie tłum-
nie odwiedzają sale, szukając 

w nich głównie wytchnienia. Tylko kilka 
z 20 najpopularniejszych marcowych fil-
mów mierzyło się z tematami poważniej-
szymi, proponowało nieco odważniej-
sze i trudniejsze opowieści. Takie obrazy, 
jak mroczne Ciemno, prawie noc Borysa 
Lankosza, religijna Miłość i Miłosierdzie 
Michała Kondrata, oscarowy Green Book 
Petera Farrelly’ego, thriller Wszyscy wiedzą 
Asghara Farhadiego i przewrotna Fawo-
ryta Yorgosa Lanthimosa przebiły się do 
czołowego zestawienia (wyniki filmów 
w tabeli na następnej stronie), ale więk-
szość wartościowych tytułów kina autor-
skiego czy festiwalowego egzystowała na 
obrzeżach listy najchętniej oglądanych 
filmów marca 2019. Dotyczyło to m.in. 
Kafarnaum Nadine Labaki (27. miejsce, 
31 tys. widzów), Złodziejaszków Hirokazu 
Koreedy (37. miejsce, 11 tys. widzów), 
Girl Lukasa Dhonta (40. miejsce, 9 tys. 

widzów) oraz tych zdecydowanie bardziej 
wymagających polskich filmów, jak Wil-
kołak Adriana Panka (46. miejsce, 8,3 tys. 
widzów) czy Monument Jagody Szelc (48. 
miejsce, 7,3 tys. widzów). Nasza widownia 
zdecydowanie gustuje w innym repertuarze 
i stąd w czołówce największych przebojów 
znalazły się m.in. Kobiety mafii 2 Patryka 
Vegi, Całe szczęście Tomasza Koneckiego, 
Kurier Władysława Pasikowskiego, Planeta 
Singli 3 Sama Akiny i Michała Chaciń-
skiego, trzy zagraniczne animacje, osca-
rowy przebój oraz najnowszy film Clinta 
Eastwooda.

Żaden z tych tytułów nie znalazł się jed-
nak na szczycie marcowego zestawienia, 
który ostatecznie zajęła kolejna superbo-
haterska opowieść z wytwórni Marvel. Po 
raz pierwszy w głównej i tytułowej roli na 
ekranie pojawiła się kobieca bohaterka 
z tego komiksowego uniwersum i bardzo 
przypadła do gustu widzom na całym świe-
cie. W marcu w Polsce przygody Kapitan 
Marvel obejrzało 706 tys. widzów, a wpływy 
ze sprzedaży biletów na świecie przekro-

czyły ostatecznie miliard dolarów (pierw-
szy film w 2019 roku z takim finansowym 
osiągnięciem). W 2018 Kobiety mafii nie 
miały sobie równych i wygrały marcowe 
zestawienie, ściągając do kin ponad milion 
widzów. To właśnie rozczarowujący wynik 
drugiej części obrazu Patryka Vegi (584 tys. 
widzów) dał w marcu 2019 sukces super-
bohaterce z Hollywood.

Żaden z filmów w trzecim miesiącu tego 
roku nie sięgnął granicy miliona sprzeda-
nych biletów, ale aż siedem z nich przekro-
czyło granicę 300 tys. W sumie więc tytuły 
z TOP 20 marcowego box office’u przycią-
gnęły 4,7 mln widzów i tym samym został 
pobity rekord z roku poprzedniego, wyno-
szący blisko 4,3 mln. Marzec tradycyjnie 
wypada słabiej na tle stycznia (5,162 mln 
widzów) i lutego (7,093 mln), ale to cią-
gle silny okres w polskich kinach, bardzo 
lubiany przez publiczność.

Tak dobre osiągnięcie w marcu przyczy-
niło się też do rekordowego całościowego 
wyniku w pierwszym kwartale tego roku. 
Wyniósł on 18,8 mln sprzedanych biletów 
i był o 1,5 mln lepszy od osiągnięcia z 2018. 
W pierwszej piątce przebojów, w pierwszym 
kwartale 2019, znalazły się aż cztery polskie 
filmy, a zestawienie wygrał Miszmasz, czyli 
Kogel Mogel 3 w reżyserii Kordiana Piwo-
warskiego (2,381 mln widzów). Finalnie 
na rekordowy wynik pierwszego kwartału 
zapracowało 607 tytułów pokazywanych 
na ekranach polskich kin.

Krzysztof Spór

Frekwencja w polskich kinach w marcu 
2019 była lepsza o około 400 tys. 
widzów od tej z roku poprzedniego. 
Rekordowa była też frekwencja w 
całym pierwszym kwartale tego roku.

BOX OFFICE

REKORD MARCA I PIERWSZEGO KWARTAŁU 2019 
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Angie Cepeda w filmie  
Kobiety mafii 2, reż. Patryk Vega
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KAPITAN MARVEL CAPTAIN MARVEL DISNEY USA/AUSTRALIA 14 956 099 706 019 14 956 099 706 019 239 08.03.2019

2 KOBIETY MAFII 2 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT POLSKA 11 937 563 584 657 22 998 265 1 126 311 498 22.02.2019

3 CAŁE SZCZĘŚCIE CAŁE SZCZĘŚCIE NEXT FILM POLSKA 8 585 480 452 665 8 585 480 452 665 385 08.03.2019

4 CORGI - PSIAK 
KRÓLOWEJ

THE QUEEN'S CORGI MONOLITH BELGIA 7 570 018 446 311 8 066 895 471 873 187 01.03.2019

5 JAK WYTRESOWAĆ 
SMOKA 3

HOW TO TRAIN YOUR 
DRAGON: THE HIDDEN 
WORLD

UIP USA/JAPONIA 7 396 081 398 435 23 412 749 1 211 983 249 15.02.2019

6 GREEN BOOK GREEN BOOK M2 FILMS USA 6 941 821 363 432 15 839 316 820 409 129 08.02.2019

7 KURIER KURIER KINO ŚWIAT POLSKA 6 672 424 388 832 6 672 424 388 832 302 15.03.2019

8 PRZEMYTNIK THE MULE WARNER USA 3 101 985 158 849 3 101 985 158 849 114 15.03.2019

9 ROBACZKI Z ZAGINIONEJ 
DŻUNGLI

MINUSCULE - LES 
MANDIBULES DU BOUT 
DU MONDE

KINO ŚWIAT FRANCJA/CHINY 2 963 888 161 558 2 963 888 161 558 159 08.03.2019

10 PLANETA SINGLI 3 PLANETA SINGLI 3 KINO ŚWIAT POLSKA 2 641 012 131 925 27 923 243 1 432 626 492 08.02.2019

72 766 371 3 792 683

11 DUMBO DUMBO DISNEY USA 2 223 511 116 574 2 223 511 116 574 273 29.03.2019

12 CIEMNO, PRAWIE NOC CIEMNO, PRAWIE NOC KINO ŚWIAT POLSKA 1 976 274 106 459 1 976 274 106 459 234 22.03.2019

13 TO MY US UIP USA/JAPONIA 1 956 039 98 747 1 956 039 98 747 130 22.03.2019

14 LEGO PRZYGODA 2 THE LEGO MOVIE 2:  
THE SECOND PART

WARNER DANIA/NORWEGIA/USA/
AUSTRALIA

1 778 757 92 561 13 275 699 687 899 357 08.02.2019

15 MIA I BIAŁY LEW MIA ET LE LION BLANC KINO ŚWIAT FRANCJA/RPA/NIEMCY 1 581 867 104 112 8 001 399 450 553 168 01.02.2019

16 WSZYSCY WIEDZĄ TODOS LO SABEN GUTEK FILM HISZPANIA/FRANCJA/
WŁOCHY

1 568 278 86 935 1 568 278 86 935 107 15.03.2019

17 MISZMASZ, CZYLI KOGEL 
MOGEL 3

MISZMASZ, CZYLI KOGEL 
MOGEL 3

NEXT FILM/
INTERFILM

POLSKA 1 556 145 85 429 46 858 187 2 381 890 451 25.01.2019

18 MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE KONDRAT 
MEDIA/KINO 
ŚWIAT

POLSKA 1 338 664 75 052 1 338 664 75 052 192 29.03.2019

19 FAWORYTA THE FAVOURITE IMPERIAL 
CINEPIX

IRLANDIA/WLK. 
BRYTANIA/USA

1 271 887 69 251 3 885 130 207 020 83 08.02.2019

20 O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ 
DO DOMU

A DOG'S WAY HOME UIP USA 1 165 574 77 899 12 356 054 677 349 140 25.01.2019

16 416 996 913 019

TOP 20: 89 183 367 4 705 702

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT 11 937 563 584 657 22 998 265 1 126 311 498 22.02.2019

2 CAŁE SZCZĘŚCIE NEXT FILM 8 585 480 452 665 8 585 480 452 665 385 08.03.2019

3 KURIER KINO ŚWIAT 6 672 424 388 832 6 672 424 388 832 302 15.03.2019

4 PLANETA SINGLI 3 KINO ŚWIAT 2 641 012 131 925 27 923 243 1 432 626 492 08.02.2019

5 CIEMNO, PRAWIE NOC KINO ŚWIAT 1 976 274 106 459 1 976 274 106 459 234 22.03.2019

6 MISZMASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3
NEXT FILM/
INTERFILM

1 556 145 85 429 46 858 187 2 381 890 451 25.01.2019

7 MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
KONDRAT MEDIA/
KINO ŚWIAT

1 338 664 75 052 1 338 664 75 052 192 29.03.2019

8 WŁADCY PRZYGÓD. STĄD DO OBLIVIO MÓWI SERWIS 435 096 29 958 435 096 29 958 181 21.03.2019

9 CÓRKA TRENERA AKSON 365 158 23 449 380 395 24 962 111 01.03.2019

10 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 216 559 15 626 18 906 773 1 034 564 265 08.06.2018

TOP 10: 35 724 375 1 894 052
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WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

Restauracja Cinema Paradiso
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa
Rezerwacje: +48 695 477 799
www.cinemaparadiso.pl

Martin Scorsese uwielbiał przyrządzanego przez niego dorsza.  
Dla Cameron Diaz przygotowywał makarony, a Leonardo DiCaprio zajadał się jego daniami mięsnymi.  

Po 30 latach spędzonych w Rzymie Nestor Grojewski powrócił do Polski żeby objąć stanowisko  
szefa kuchni w restauracji Cinema Paradiso.
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