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Coraz częściej odnoszę wraże-
nie, że im więcej nasi politycy 
mówią o ochronie polskiej kul-
tury, tym mniej robią, by faktycz-

nie dbać o tę niezwykle ważną dziedzinę 
naszego życia.

Zaniechanie, choć dotkliwe, nie jest tak 
dewastujące jak działania głęboko nieprze-
myślane. Wiedzieliśmy od początku, że rzą-
dzącej partii nie jest po drodze z Dyrektywą 
w sprawie praw autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym. Byliśmy świadomi, że 
proces implementacji jej do naszego sys-
temu prawnego może być długi i bolesny. 
Nie spodziewaliśmy się jednak, że Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, którego celem jest dbanie o polską 
kulturę i jej twórców, zaskarży do Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dyrektywę, która sytuację twórców zde-
cydowanie poprawia. Odwoływanie się 
w skardze do rzekomego wprowadzenia 
przez dyrektywę cenzury jest całkowicie 
bezpodstawne i stawia polski rząd w jed-
nym rzędzie z globalnymi koncernami in-
ternetowymi, z którymi europejskie środo-
wiska twórcze stoczyły zwycięską batalię 
na forum Parlamentu Europejskiego. Rząd 
wspierający międzynarodowe korporacje, 
które okradają jego obywateli, to doprawdy 
szokująca konstrukcja.

Art. 17 dyrektywy, na który powołuje się 
w swojej skardze polski rząd, dotyczy wy-
łącznie praw autorskich, nie dotyczy innych 
wypowiedzi, takich jak krytyka polityczna 
i społeczna, poglądy polityczne, religijne czy 
wypowiedzi artystyczne, nie można więc 
uznać, że wprowadza cenzurę internetu. 
W zakresie praw autorskich artykuł ten 
wprowadza obowiązek zawarcia umowy 

licencyjnej z uprawnionymi z tytułu praw 
autorskich (w praktyce z ozz), o ile portal 
udostępnia publicznie utwory, umieszczane 
przez użytkowników. Prof. Elżbieta Traple, 
autorytet w dziedzinie prawa autorskiego, 
komentuje, że zawarcie takiej umowy wręcz 
zwalnia internautów od odpowiedzialności 
za ewentualne naruszenia praw autorskich, 
skarga dąży więc ewidentnie do pogorsze-
nia sytuacji indywidualnych internautów.

Ciekawe też, na jakiej podstawie MKiDN 
wnosi skargę do TSUE? Zarzut nieważności 
aktu takiego jak dyrektywa musi dotyczyć: 
braku kompetencji danego organu do wy-
dania aktu, w tym wypadku niewątpliwie 
Parlament taką kompetencję posiadał; na-
ruszenia istotnych wymogów procedural-
nych – nic o takim naruszeniu nie wiado-
mo; naruszenia Traktatu lub reguły praw-
nej związanej z jego stosowaniem – taki 
zarzut także nie pada; lub też nadużycia 
władzy. Z oficjalnego komunikatu MKiDN 
nie wynika, aby którykolwiek z wyżej wy-
mienionych zarzutów został podniesiony. 
Wygląda na to, że ewentualna skarga to ty-
powa „parówka wyborcza”, bo na kiełbasę 
stanowczo za cienka.

Tymczasem z dala od polityki, gdzieś po-
między kinem Kryterium, jeziorem Jam-
no i bałtyckimi plażami, dojrzewa kolejne 
pokolenie polskich filmowców. Program 
tegorocznej edycji Koszalińskiego Festiwa-
lu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 
przedstawia się imponująco, a walka o ko-
szalińskie Jantary z pewnością będzie za-
cięta. Cieszę się, że w konkursowej stawce 
filmów pełnometrażowych znalazł się rewe-
lacyjny debiut Piotra Adamskiego Eastern, 
wyprodukowany przez Studio Munka, dzia-
łające przy naszym Stowarzyszeniu.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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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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Komisja Prawa Autorskiego (KPA) 
już w połowie 2013 roku zatwier-
dziła tabele wynagrodzeń za od-
twarzanie filmów i muzyki ze 

wspólnego wniosku ośmiu organizacji zbio-
rowego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi: SFP-ZAPA, ZAiKS, ZPAV, 
STOART, SAWP, ZASP, SAFT i STL. Prze-
wodniczący składu orzekającego Komisji, 
mec. Rafał Sarbiński, ocenił wówczas wspól-
ne tabele ozz jako wartość samą w sobie, 
zmierzającą do uporządkowania rynku. Jego 
zdaniem tabele były bardzo dobrze skonstru-
owane. Znalazło to potwierdzenie w prak-
tyce. Prawomocnie zatwierdzone tabele od 
wielu lat z powodzeniem są stosowane przez 
organizacje zbiorowego zarządzania w Pol-
sce w rozliczeniach z użytkownikami praw.

Jednak pod koniec 2013, niezadowo-
lona z orzeczenia KPA, reprezen-
tująca część obiektów hotelowych 
w Polsce Izba Gospodarcza Hote-
larstwa Polskiego (IGHP) zaskar-
żyła część tabel do Sądu w Pozna-
niu. W trakcie postępowania Sąd 
powołał biegłego, który wydał opi-
nie zasadniczo korzystne dla orga-
nizacji zbiorowego zarządzania. 

Stawki wynagrodzeń wskaza-
ne w tabeli O TV-HT dotyczące 
odtwarzania za pomocą telewizo-

rów w pokojach hotelowych, a więc w czę-
ści mającej zasadnicze znaczenie w zakresie 
praw reprezentowanych przez SFP-ZAPA, 
biegły określił jako uwzględniające wyso-
kość wpływów osiąganych z korzystania 
utworów i przedmiotów praw pokrew-
nych i pozostające z nimi w silnej korela-
cji. W odniesieniu do tych stawek biegły 
wskazał także, iż wynikająca z nich kwota 
ogólnego obciążenia podmiotów korzysta-
jących z utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji 
zbiorowego zarządzania z tytułu korzysta-
nia z praw autorskich i praw pokrewnych 
na polu eksploatacji odtwarzanie jest na 
poziomie zbliżonym do rynków porów-
nywalnych w ramach UE.

Sąd nie podzielił stanowiska IGHP, że je-
żeli z postępowania dowodowego wynika, że 

chociażby część tabeli nie spełniała usta-
wowych kryteriów, należy 

ją w całości odrzucić. Sąd stwierdził jedno-
znacznie, że możliwe jest zatwierdzenie ta-
beli w części. Ma to istotne znaczenie, gdyż 
zatwierdzając stawki dotyczące repertuaru 
SFP-ZAPA, w tym samym postanowieniu 
Sąd odmówił zatwierdzenia części tabeli, 
w których prawa SFP-ZAPA nie występu-
ją – m.in. w zakresie, w jakim tabela odno-
si się do stawek za odtwarzanie z nośników 
dźwięku i za pomocną urządzeń służących 
do odbioru programów radiowych w poko-
jach hotelowych, holach, recepcjach, kory-
tarzach, windach itp.

„Postanowienie Sądu w Poznaniu, choć 
jeszcze nieprawomocne, stanowi duży krok 
w kierunku uporządkowania rynku publicz-
nego odtwarzania. Przybliża nas także do 
standardów panujących w innych krajach 
europejskich, gdzie hotele od dawna płacą 
autorom godziwe wynagrodzenia za korzy-
stanie z ich twórczości. Zatwierdzone tabele 
to duży sukces twórców i zwieńczenie wie-

loletnich wysiłków reprezentu-
jących ich organizacji. Mamy 
nadzieję na szybkie uprawo-
mocnienie się tabel, abyśmy 
mogli przystąpić do ich sto-

sowania w praktyce. Twór-
cy już wystarczająco długo czekają 

na należne im pieniądze” – powiedział 
Dominik Skoczek, dyrektor SFP–ZAPA.

9 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu zatwierdził 
część tabel wynagrodzeń za odtwarzanie filmów 
i muzyki odnoszącą się do hoteli. W ustnych motywach 
rozstrzygnięcia Sąd wyraźnie stwierdził, że stawki są 
właściwe i ukształtowane przez rynek. 

TABELA STAWEK 
ZA ODTWARZANIE 
UTWORÓW W HOTELACH 
ZATWIERDZONA!
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Piotr Chaberski, kierownik Działu Licencji i Realizacji Umów SFP-ZAPA
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MŁODZI I FILM

Kolejny rok z rzędu mamy 
rekordową ilość zgłoszeń. 
Liwia Mądzik (wicedyrektor 
programowa MiF): Od trzech 

lat pobijamy ten rekord. W tym roku 
zgłoszono około 220 filmów. Wybraliśmy 
z tego 10 pełnych metraży do Konkursu 
Pełnometrażowych Debiutów Filmo-
wych. W Konkursie Krótkometrażowych 
Debiutów Filmowych znalazło się 31 
fabuł oraz 17 dokumentów i 17 animacji. 

Co zobaczymy w tym roku w Kon-
kursie Pełnometrażowych Debiutów 
Filmowych?
L.M.: Mamy w nim z jednej strony arty-
styczną Ninę Olgi Chajdas, a z dru-
giej komercyjnego Underdoga Macieja 
Kawulskiego, gdzie również debiu-
tują producenci – Ewa Lewandowska 
i Tomasz Mandes. Jest też obraz Warany 
z komodo Michała Borczucha, twórcy 
związanego z teatrem, oraz skromna 
realizacyjnie Moja polska dziewczyna 
Ewy Banaszkiewicz i Michała Dymka. 
Janusz Kijowski (dyrektor programowy 
MiF): Będzie bardzo różnorodnie! 
Przede wszystkim trzy filmy zostaną 
pokazane premierowo: Eastern Piotra 
Adamskiego, Nic nie ginie Kaliny Ala-
brudzińskiej oraz Zgniłe uszy Piotra 
Dylewskiego. Warto wspomnieć, że 
ten ostatni obraz powstał niezależnie – 
reżyser jest też producentem. Poza 
tym siedem tytułów, które na swoim 
koncie mają już podróże festiwalowe, 
jak wspomniana Nina Olgi Chaj-
das, Juliusz Aleksandra Pietrzaka czy 
np. Via Carpatia Klary Kochańskiej 
i Kaspra Bajona. To będzie naprawdę 
świetny konkurs – jestem bardzo zado-
wolony z tegorocznej selekcji.

Czym z kolei zaskoczy Konkurs Krót-
kometrażowych Debiutów Filmowych?
L.M.: Mamy tutaj zdecydowaną prze-
wagę fabuł, które są realizowane coraz 
bardziej zawodowo, bo świadomość 
warsztatowa młodych twórców zna-
cząco się zwiększa. Wiele z nich to krót-
kie perełki. W skali ostatnich 10 lat to 
się bardzo zmieniło. Niestety twórcy 
w swoich dziełach są dość pesymistyczni. 
Mamy wysyp filmów o przemocy pomię-
dzy rodzicami, odbijającej się na dziecku. 
Jest sporo obrazów z perspektywy 
dziecka – to jest tegoroczny lejtmotyw. 
Młodzi ludzie skupiają się na temacie 
samotności, na nieumiejętności komu-

Sztuki Filmowej, w szkołach filmo-
wych w całej Polsce powstają ory-
ginalne i dopracowane estetycznie 
obrazy absolutoryjne, a w Studiu Mun-
ka-SFP zdarzają się perełki zwiastu-
jące narodziny wielkich artystycznych 
talentów. I to we wszystkich gatun-
kach: w fabule, dokumencie i anima-
cji. Koszaliński festiwal jest bowiem 

SKUPIENI 
NA PSYCHOLOGII
Rozmowa z Januszem Kijowskim, 
Pawłem Strojkiem i Liwią Mądzik 
o 38. Koszalińskim Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”

nikacji z ludźmi. Mało jest tytułów, które 
opisują świat zewnętrzny. Teoretycznie 
coraz bardziej skomplikowana rzeczy-
wistość powinna być idealnym źródłem 
tematów na film, ale młodzi twórcy sku-
piają się raczej na psychologii.
J.K.: Z roku na rok w Polsce rośnie 
siła krótkich metraży. Dzięki wspar-
ciu finansowemu Polskiego Instytutu 

otwarty na wszystkie formy wyrazu 
audiowizualnego.

Jakie debiuty szczególnie warto zoba-
czyć w tym roku?
L.M.: Dokument Miłość bezwarunkowa 
Rafała Łysaka jest jednym z moich fawo-
rytów. W zeszłym roku był nagrodzony 
na Krakowskim Festiwalu Filmowym. 
Stanowi niesamowitą lekcję tolerancji 
i miłości, która została wystawiona na 
próbę. Jeżeli chodzi o świat zewnętrzny 
i to, co nas niepokoi, to na pewno moc-
nym tytułem jest Mój kraj taki piękny 
Grzegorza Paprzyckiego. To trudny 
w odbiorze dokument, w jakiś sposób 
przerażający. Reżyser zestawia w nim 
materiały z różnych wydarzeń, w których 

obserwujemy nacjonalistyczne nastroje 
społeczeństwa. W konkursie znalazły się 
dwa ciekawe dokumenty biograficznie: 
St. Kulon o Stanisławie Kulonie i Dziwor 
Pawła Dyllusa o wspaniałym dokumen-
taliście, prof. Bogdanie Dziworskim. Dyl-
lus to bliski współpracownik profesora, 
więc w pełni oddał niezwykłe spojrze-
nie Dziworskiego na świat, czego wyni-

kiem są jego niesamowite filmy. Są też 
obrazy będące przykładem dobrej, starej 
szkoły dokumentu, takie jak Krzyżoki Ani 
Gawlity czy 562 metry Michała Wojta-
sika. Jest też przejmujący Love 404 Agaty 
Baumgart, wyprodukowany w Studiu 
Munka-SFP, który jest pewnym znakiem 
czasu. Szczególnie lubię Oddech Darii 
Kasperek – wszystko dzieje się w tężni 
solankowej pomiędzy blokami. W luź-
nych i niewinnych rozmowach mieszkań-
ców reżyserka opowiada o życiu, codzien-
nym funkcjonowaniu. Mały film na 
wielkie, egzystencjalne tematy. 

Istotą festiwalu są rozmowy po sean-
sach „Szczerość za szczerość”. Ciągle 
wywołują tyle emocji?

Paweł Strojek (dyrektor MiF): Nie-
zmiennie. Nasi widzowie to wspaniali, 
wnikliwi obserwatorzy i często wyłapują 
niuanse, które nagle redefiniują odbiór 
filmu, tworzą nowe konteksty – i tak, 
wtedy dyskusje potrafią być niezwykle 
żywe. Ten kontakt odbiorcy z twórcą to 
niepodważalna wartość festiwalu.
L.M.: Myślę, że tak, ponieważ w wielu 

przypadkach jest to pierwszy pokaz 
i możliwość konfrontacji swojego filmu 
z pełną salą widzów.
J.K.: Ciągle są emocjonujące, chociaż 
wydaje mi się, że widownia jest teraz 
trochę bardziej łaskawa dla ekip filmo-
wych niż kilkanaście lat temu.

Na pewno równie ciekawie zapo-
wiadają się sekcje pozakonkursowe, 
warsztaty i panele. 
L.M.: W ważnej dla mnie sekcji „Na dłuż-
szą metę” będzie Janka o Janinie Ochojskiej, 
Symfonia Fabryki Ursus Jaśminy Wójcik czy 
Graniczne cięcie Igora Chojny. Szczególnie 
z tej sekcji lubię film Złota Tomasza Knit-
tla – opowiadający o reprywatyzowanej 
kamienicy, jak i o problemie bycia obcym 
w dzisiejszej Polsce. Zamknięte warsztaty 
poprowadzą dwaj „castingowcy”: Paweł 
Czajor i Konrad Bugaj. Będą przeznaczone 
dla reżyserów, ale zaprosimy też do współ-
pracy aktorów, również lokalnych, z Bał-
tyckiego Teatru Dramatycznego. Będzie 
spotkanie z przedstawicielami funduszy 
filmowych. Organizujemy też spotkanie 
z Joanną Rożen-Wojciechowską, dyrektor 
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy, panel o dyrektywie w sprawie praw 
autorskich, oraz o współczesnej krytyce 
z perspektywy klasycznych krytyków oraz 
youtuberów.
J.K.: Przede wszystkim będzie Retro-
spektywa Piotra Szulkina, ale też 
debiuty dokumentalne, debiuty zagra-
niczne z całego świata (w tym roku 
mamy nawet film z Azji!) oraz Teatro-
teki. Łącznie w programie mamy pra-
wie 100 tytułów!

Jak festiwal zmienia się przez lata?
P.S.: Skupiłbym się na ostatnich 10 
latach, podczas których szlifowali-
śmy program pozafilmowy. Staramy się 
stworzyć osobną, niepowtarzalną prze-
strzeń – i to zarówno w aspekcie prze-
strzennym, jak i takim mniej uchwyt-
nym, odnoszącym się do atmosfery – dla 
Klubu Festiwalowego. Dbamy więc nie 
tylko o to, by zagrali w nim wyjątkowi 
artyści, ale też przygotowujemy spotka-
nia ze znanymi ludźmi filmu – aktorami 
i reżyserami. Festiwal to jednak ludzie: 
ci, którzy filmy tworzą, i ci, którzy przy-
chodzą te filmy obejrzeć – i sam jestem 
ciekaw, co się na festiwalu wydarzy.

Rozmawiał  
Albert Kiciński

Liwia Mądzik
Janusz Kijowski  
i Paweł Strojek
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OFF CAMERA PRO INDUSTRY

Festiwale filmowe często opisuje 
się za pomocą liczb. Blisko 100 
filmów, 250 projekcji, 400 gości 
z całego świata, tysiące widzów 

na pokazach – tych kinowych i plenero-
wych. Tak najkrócej można by streścić 
12. Międzynarodowy Festiwal Kina 
Niezależnego Mastercard Off Camera  
(26 kwietnia – 5 maja). 

Liczby nie mówią jednak wszyst-
kiego, nie oddają idei, w sprawie 
której ze sceny podczas zwieńcze-
nia imprezy głos zabierali tego-
roczni jurorzy. Wśród nich znako-
mity polski scenograf Allan 
Starski, ceniona amery-
kańska aktorka Marcia 
Gay Harden czy czo-
łowy brytyjski krytyk fil-
mowy Jonathan Romney. 
Idea, towarzysząca organi-
zatorom od samego początku, 
która odbija się w słowie „nie-
zależny”, dotyczy w dużej mie-
rze chęci niesienia pomocy mło-
dym twórcom. Stąd Konkurs Główny 
„Wytyczanie Drogi” (pokazywane są 
tam debiuty bądź filmy drugie) z jedną 
z najwyższych festiwalowych nagród na 
świecie w wysokości 100 tys. dolarów. 

Za modelowy przykład realizowanej misji 
posłużyć może chilijski reżyser Sebastián 
Silva, który przed laty triumfował w Kra-
kowie, a dziś ma na koncie laury Berlinale 
czy Sundance Film Festival. Wszyscy trzy-
mamy kciuki, by tą drogą podążyli również 

polscy zwycięzcy krakowskiego festiwalu 
z poprzednich lat – Marcin Krzyształowicz, 
Jan P. Matuszyński czy Jagoda Szelc. 

Ich sukcesu nie udało się powtórzyć pod-
czas tegorocznej edycji Adrianowi Pankowi 
(musiał zadowolić się nagrodą jury młodzie-
żowego), którego Wilkołak, obok dziewię-
ciu innych tytułów, ubiegał się o Krakowską 
Nagrodę Filmową. Ta ostatecznie trafiła do 
duńskiego debiutanta Ulii Salima za Sons of 
Denmark, mocny, wyrazisty głos w sprawie 
radykalizującej się coraz bardziej Europy. 

Jak uniwersalny i ważny dla filmowców to 
dziś temat, pokazuje również Konkurs Pol-
skich Filmów Fabularnych, gdzie zwycięzcą 
okazał się Jacek Borcuch ze Słodkim końcem 
dnia. Tradycją krakowskiego festiwalu, obok 
faktu, że na czele jury Konkursu Głównego 
stoi zawsze Polak (był nim wspomniany Star-
ski), jest także to, iż rodzime filmy podda-
wane są ocenie wyłącznie zagranicznych 
gości. Przewodnicząca składu jurorskiego 
Marcia Gay Harden przekonywała, że po 
obejrzeniu dziesięciu tytułów nie jest w sta-
nie wskazać wspólnego pierwiastka, który 
mógłby je łączyć. Co akurat postrzega jako 
zaletę, będącą dowodem na to, że polskie 
kino jest różnorodne. Wskazywała również 
na znakomitą pracę operatorów oraz była 
pod dużym wrażeniem aktorskich kreacji, 
a z ust laureatki Oscara wydaje się to szczegól-

nie cenną uwagą. Zwłaszcza dla Gabrieli 
Muskały i Jacka Braciaka, którzy za 

swoje role w Fudze i Córce trenera 
uhonorowani zostali nagrodami 
aktorskimi. Do polskiego filmu, 
co powoli staje się niepisaną trady-

cją Mastercard Off Camera, powę-
drowała również nagroda publiczno-

ści. Trafiła ona w ręce Kingi Dębskiej za 
Zabawę zabawę. Co ciekawe, nie po raz pierw-
szy, gdyż kilka lat temu odebrała ona tę samą 
nagrodę za Moje córki krowy. 

Mimo deszczowej pogody uśmiech 
zarówno filmowcom, jak i festiwalowej 
publiczności nie schodził z twarzy. Wypeł-
nione po brzegi sale kinowe, interesujące spo-
tkania po projekcjach, a przede wszystkim 
dużo dobrego, różnorodnego kina. Dwuna-
sta edycja Mastercard Off Camera przecho-
dzi powoli do historii, a zaczynają się prace 
nad kolejną. Ciekawe tylko, czy ktoś tu jest 
przesądny?

Kuba Armata

OKNO NA ŚWIAT, 
OKNO NA EUROPĘ
Po raz dwunasty Kraków stał się 
stolicą kina niezależnego promującą 
i wspierającą młodych twórców, 
honorującą mistrzów, przyjazną 
widzom w wielu zakątkach miasta, 
oferującą im bogaty program.

OFF CAMERA

U czestnicy branżowej części 12. 
Międzynarodowego Festiwalu 
Kina Niezależnego Mastercard 
Off Camera nie tylko mogli 

wymienić się wizytówkami, ale i dowie-
dzieć, w jaki sposób inni zdobywali finan-
sowanie dla swoich projektów, na jakie 
przeszkody się natknęli i jak je pokonali.

Zaledwie kilka przecznic od Małopol-
skiego Ogrodu Sztuki, gdzie swoje centrum 
miały wydarzenia Off Camera Pro Industry – 
w Muzeum Narodowym, na prezentowanej 
aktualnie wystawie „Wajda” – przypomniane 
są słowa Andrzeja Wajdy, które mogłyby stać 
się mottem tegorocznej edycji warsztatów: 
„To, co się stanie z kinem, jest niezależne 
ani od widowni, ani od twórców filmowych. 
Kino w takiej postaci, jakie znamy, skończy 
się: nie dziś, to jutro. Oczywiście narodzą się 
nowi twórcy, autorzy gier komputerowych, 
interaktywnych programów. Wśród nich też 
może być Orson Welles”. Off Camera Pro 
Industry 2019 pokazała, na jak wielu pozio-
mach zmiany już zachodzą.

Mike Goodridge, niegdyś dziennikarz 
i redaktor „Screen International”, póź-
niej agent sprzedaży i dyrektor festiwalu 
w Macao, w inauguracyjnym wykładzie 
zarysował zmiany, które zachodzą w modelu 

TALENT I POMYSŁ 
WCIĄŻ NAJWAŻNIEJSZE

dystrybucji, a zarazem w sposobie odbioru 
treści filmowych. „Obecne zmiany można 
zapewne porównać z wejściem na rynek tele-
wizji, a potem VHS” – mówił, przyznając, 
że pojawienie się Netflixa zasiało „zamęt”. 
Nowych wyzwań nie traktował jednak jako 
zagrożenia, przeciwnie, dostrzegł w nich 
ogrom szans i możliwości, oraz podkreślił, 
że teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek 
liczą się talent i pomysł. A gdy dojdzie do 
tego odwaga i ambicja, mamy gotowy klucz 
do wypchnięcia polskich produkcji i twór-
ców poza granice naszego kraju. Przeko-
nywali do tego producenci The Coldest 
Game (Krzysztof  Terej i Piotr Woźniak- 
-Starak), Obywatela Jonesa (Klaudia Śmieja), 
Geniuszy (Joanna Szymańska, będąca rów-
nież główną koordynatorką Off Camera Pro  
Industry) oraz Kto napisze naszą historię (Anna 
Różalska). Dyskutowali o pracy na partner-
skich warunkach z anglosaskimi partnerami, 
bez naszych kompleksów, w tamtejszych 
realiach prawnych, agencyjnych i sprzeda-
żowych. Anna Różalska zachęcała do sięgania 
po tematy z bogatej polskiej historii – jako te, 
które mogą zainteresować świat. Joanna Szy-
mańska mówiła z kolei: „Nasz horyzont powi-
nien być szerszy niż granica naszego morza. 
(…) Nie mam poczucia, że musimy robić tylko 

nasze małe filmy i chodzić, pukać, prosić. Prze-
ciwnie, powinniśmy bardzo odważnie rozwi-
jać teksty i pomysły, i na równych zasadach 
wchodzić na rynek międzynarodowy. Marka 
polskiej branży rośnie i nasi twórcy są w sta-
nie dowieść najwyższej jakości”. Wtórował 
jej Piotr Woźniak-Starak: „Jesteśmy w stanie 
z polskim filmem wyjść za granicę, wygene-
rować kino, które tam będzie się sprzedawać”. 

Robimy to już na pewno na poziomie post-
produkcji, co przybliżyli Zuzanna Hencz 
i Marcin Drabiński z Chimney Group (w port-
folio m.in. Atomic Blonde). Nie tylko „napra-
wiają i poprawiają”, ale kreują filmową iluzję na 
równi z ekipą na planie. Jeszcze dalej idzie VR. 
Panel poświęcony tematyce wirtualnej rzeczy-
wistości zabrał słuchaczy poza granice nie tylko 
państw, ale i samego kina. Czy można mówić 
jeszcze o filmie i jego oglądaniu, gdy zanurze-
nie w fikcji jest tak głębokie, wielozmysłowe 
i alinearne? Ana Brzezińska, Martin Demmer 
i Marcin Marczyk na to pytanie odpowiedzi 
nie udzielili, ale słowa: seans i widz ustąpiły 
w ich wypowiedziach miejsca: doświadczeniu 
i użytkownikowi. Gdzie nas to zaprowadzi? 
Coś mi mówi, że do rozmowy na ten temat 
festiwal Off Camera jeszcze nieraz powróci.

Dagmara Romanowska

Jak zawsze cykl spotkań 
Off Camera Pro Industry 
dał profesjonalistom 
przestrzeń do wymiany 
doświadczeń. Od 28 
do 30 kwietnia można 
było dowiedzieć się 
wiele o przyszłości rynku 
filmowego i samego kina.
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z wizyjnymi ujęciami metropolii, w tym przy-
padku Łodzi. Oglądając Diagnosis, poprzez 
wypowiedzi mieszkańców, tworzymy sobie 
psychologiczny obraz miasta. Uniwersal-
ność intymnych sesji psychoanalitycznych 
pozwala widzom odnieść ich historię do każ-
dego miasta. „Pochodzę z Łodzi, mieszkam 
w Warszawie. Przez wiele lat miałam taką 
relację miłosno-nienawistną w stosunku do 
Łodzi i ten film jest w jakiejś mierze formą 

rozliczenia z moim rodzinnym miastem” – 
mówiła reżyserka. Z kolei w Kobro/Strze-
miński. Opowieści fantastycznej, najnowszym 
filmie Borysa Lankosza, autor przygląda się 
relacji dwóch polskich artystów. W scenach 
aktorskich pojawiają się Agata Buzek (Kobro), 
Łukasz Simlat (Strzemiński) i Małgorzata 
Hajewska-Krzysztofik. To połączenie anima-
cji, fabuły i estetyki video-artu. Film powstał 
jako jedno z wydarzeń towarzyszących mono-

Imprezę odwiedziło prawie 80 twórców 
i bohaterów prezentowanych filmów, 
którzy przyjechali na festiwal z całego 
świata. Grand Prix przyznano mace-

dońskiej Krainie miodu Lubomira Stefanowa 
i Tamary Kotewskiej za „głęboko wzrusza-
jący portret czystej i pokornej duszy. Duszy 
przepełnionej miłością i pozbawionej chci-
wości”. Obraz otrzymał też Nagrodę Prezy-
denta Miasta Gdyni, Grand Prix Śląska – 
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego 
i Bydgoszcz ART.DOC Award. 

Nebojša Slijepčević zwyciężył w tego-
rocznym konkursie filmów o prawach czło-
wieka. Jego Serbka jest zapisem pracy Oli-
vera Frljicia – chorwackiego dramatopisarza 
i reżysera teatralnego, w Polsce znanego 
m.in. jako reżyser Klątwy (w warszawskim 
Teatrze Powszechnym) – nad sztuką, której 
tematem jest zabójstwo kilkunastoletniej 
Aleksandry Zec i jej rodziny, motywowane 
konfliktem chorwacko-serbskim w latach 
wojny w Jugosławii. „Pełna emocji i kon-
fliktów praca nad sztuką obnaża napięcia 
i podziały, które ciągle, niespełna 30 lat 
po zbrodni, rozdzierają chorwackie społe-
czeństwo” – czytamy w uzasadnieniu jury.

Tegoroczna edycja festiwalu obfito-
wała w polskie produkcje dokumentalne. 

graficznej wystawie rzeźbiarki Katarzyny 
Kobro i malarza Władysława Strzemińskiego 
w Centrum Pompidou w Paryżu.

O budowaniu wspólnoty i relacjach 
rodzinnych opowiada Jazda obowiązkowa 
Ewy Kochańskiej. To film o 10-letniej Ukra-
ince Julii, która trenuje łyżwiarstwo figu-
rowe. Po wybuchu Euromajdanu jej rodzina 
wyemigrowała do Polski. Julia ma coraz 
mniej czasu, aby odnieść sukces i spełnić 
oczekiwania swoich bliskich, a zwłaszcza 
matki. Z ambicjami mierzą się również 
bohaterowie Ostatniej góry. Dariusz Zału-
ski, reżyser i himalaista przybliżył histo-
rię zimowej wyprawy na K2, przerwanej 
z powodu akcji ratowniczej Adama Bie-
leckiego i Denisa Urubko, którzy ruszyli 
na ratunek Elisabeth Revol i Tomaszowi 
Mackiewiczowi na niedalekim szczycie 
Nanga Parbat. 

O wyjątkowym miejscu na mapie Warszawy 
opowiedział Tomasz Knittel w filmie Złota. 
To historia kamienicy na Złotej w Warsza-
wie, przyklejonej do ostatniego zachowanego 
fragmentu muru warszawskiego getta. Złota 
opowiada o poszukiwaniu swojego miejsca we 
współczesnym świecie i bolesnym studium 
związku w kryzysie. Eric Bednarski w Warsza-
wie: mieście podzielonym proponuje filmową 
podróż po czasach tragicznego i przymuso-
wego podziału Warszawy – niegdyś wielo-
kulturowego i wielowyznaniowego miasta. 
Korzystając z unikatowego materiału z getta, 
nakręconego przez amatorskiego filmowca 
w 1941 roku, Bednarski snuje rozważania na 
temat pamięci oraz wpływu, jaki wywarło 
utworzenia getta, jego kształt oraz konstruk-
cja na dzisiejsze oblicze stolicy.

Hasło przewodnie festiwalu – „Zobacz, czy 
rozumiesz świat, i czy świat rozumie ciebie” – 
odnosiło się do najbardziej aktualnych pro-
blemów naszego globu zasygnalizowanych 
w dokumentach. Nagrodzone filmy charak-
teryzowały się dobrym rzemiosłem i czułym 
podejściem do bohatera. W wielu z nich wyko-
rzystano eksperymentalną formę, tworząc kre-
acyjne opowieści złożone z dźwięków i obra-
zów. Zagraniczne, jak i polskie propozycje 
zaskakiwały niekonwencjonalnym podejściem 
do tematu redefinicji relacji międzyludzkich 
w złożonej rzeczywistości. Przede wszystkim 
16. edycja Festiwalu Filmowego Millennium 
Docs Against Gravity ukazała siłę polskiego 
dokumentu. I nie chodzi tylko o jakość fil-
mów, ale też ogromne zainteresowanie widzów 
wypełniających festiwalowe sale w całym kraju. 

Albert Kiciński 
Marcin Radomski

DOCS AGAINST GRAVITY

DOKUMENTY 
OBJAŚNIAJĄ 
ŚWIAT

Wyróżnienie otrzymał film Marek Edelman 
...i była miłość w getcie Jolanty Dylewskiej 
za „wdzięczne przesłanie, że miłość zawsze 
zwycięża”. Przy scenariuszu współpraco-
wała Agnieszka Holland, a Andrzej Wajda 
współreżyserował fabularyzowane sceny 
dokumentu. Uroczysta premiera odbyła się 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
„Marek Edelman opowiada o różnych obli-
czach miłości. Opowiada o Erosie, o Agape, 
o miłości macierzyńskiej, o miłości dziecka 
do matki. Dla mnie jest to też w jakiś sposób 
film o miłości Marka do tego świata, który 
zginął” – podkreślała Dylewska.

Na Dolnym Śląsku wyróżniono obraz In 
Touch Pawła Ziemilskiego. Jurorzy docenili 
go „za poszerzenie granic narracji dokumen-
talnej i formy, która zbliża bohaterów, oraz za 
zwrócenie uwagi na aktualny temat masowej 
imigracji Polaków”. In Touch to opowieść 
o mazurskiej wsi Stare Juchy, z której ponad 
połowa mieszkańców wyemigrowała do 
Islandii. Reżyser, poprzez nowatorską metodę 
wykorzystującą projekcje nagrań rozmów 
prowadzonych za pośrednictwem Skype’a, 
próbuje uchwycić, w jaki sposób wolność, 
otwarcie na świat, mobilność i nowoczesna 
technika wpływają na przewartościowanie 
widzenia siebie i swoich bliskich. 

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła 
się Symfonia Fabryki Ursus Jaśminy Wójcik, 
która upamiętnia losy pracowników war-
szawskiej fabryki. „W 2011 roku przyszłam tu 
na spacer, zobaczyłam puste hale, krajobraz 
jak ze Stalkera Tarkowskiego. Robiłam zdję-
cia i myślałam o ludziach, którzy tę pustkę 
wypełniali – co się z nimi stało?” – opowia-
dała reżyserka. „Ciała pracowników pamię-
tają. Na wolnym powietrzu, wśród nagra-
nych rozmów, dźwięków i w rytm muzyki 
zdają się tańczyć. Ktoś w powietrzu uderza 
młotkiem. Ktoś inny wciska guzik. Jeszcze 
inny zdejmuje paczki z taśmy. W pustej, 
niemal postapokaliptycznej przestrzeni robi 
się nagle miejsce, w którym ożywa dawno 
umarły i pogrzebany pod gruzami świat” – 
czytamy na Polish Docs. Obraz jest formal-
nym eksperymentem, który poprzez kre-
acyjne wykorzystanie muzyki tworzy całkiem 
nową jakość. 

Wyjątkowe biografie bohaterów są tematem 
filmów Diagnosis Ewy Podgórskiej i Kobro/
Strzemiński. Opowieści fantastycznej Borysa 
Lankosza. Reżyserka Diagnosis stara się zro-
zumieć, jakie psychologiczne znaczenie mają 
miejsca, w których żyją bohaterowie. Rozpo-
czynają oni podróż w głąb własnych uczuć 
i emocji, a ich wynurzenia przeplatają się 

16. Festiwal Filmowy Millennium 
Docs Against Gravity odbył się 
w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, 
Bydgoszczy, Lublinie i Gdyni. Większość 
prezentowanych filmów (z aż 160 tytułów) 
miała na festiwalu polską premierę. 

Gala wręczenia nagród – wyróżnienie 
dla filmu Marek Edelman...  

i była miłość w getcie

Kraina miodu, reż. Lubomir 
Stefanow, Tamara Kotewska

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Fo
t. 

An
na

 C
za

rn
ot

a



12 13

FESTIWALE W POLSCE

MAGAZYN FILMOWY  nr 94/czerwiec 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 94/czerwiec 2019

aranżację? Dyskusja na FMF została dopiero 
otwarta, ale można mieć pewność, że będzie 
kontynuowana. W tym roku mówiono jeszcze 
o kwestii opracowań muzycznych (swoją wie-
dzą i doświadczeniem dzieliły się Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek i Katarzyna Figat), nauce 
(o platformach edukacji w zakresie kompo-
nowania muzyki filmowej rozmawiali m.in. 
Richard Bellis i Mateusz Bień), o współpracy 
kompozytora z inżynierem dźwięku (master-  
class na ten temat poprowadzili Hans-Mar-
tin Buff i Gary Marlowe), o roli wydawców 
i studiów filmowych (podczas panelu roz-
mawiali przedstawiciele Sony/ATV Music 
Publishing Poland, Universal Music Polska, 
Warner Music Poland) i wielu innych.

Gdy rodził się pomysł na FMF, była to 
przede wszystkim impreza nastawiona na 
kinomana-melomana. Powołano do życia 
efektowną, od początku realizowaną z rozma-
chem, kulturalną atrakcję dla mieszkańców 
Krakowa. Oto na Błoniach rozbrzmiały na 
żywo melodie z Władcy Pierścieni: Drużyny 
Pierścienia. Był koniec maja 2008 roku i było 
to coś naprawdę innego. Zwracało uwagę. 
Zagraniczni goście, trzy dni i 15 tys. odbior-
ców. W 2019 FMF to 8 dni i niemal trzykrot-
nie większa widownia oraz stali hollywoodzcy 
bywalcy. To również rozbudowany program 
branżowo-edukacyjny pod nazwą Forum 
Audiowizualnego, które przyznaje presti-
żowe, cenione już na świecie nagrody otwie-
rające drogę do kariery młodym twórcom. 
Ale tak – nadal sercem i magnesem festiwalu 
są koncerty.

Z Błoń przeniosły się do Centrum Kon-
gresowego ICE oraz Tauron Areny. Ale też 
do mniej oczywistych miejsc – w tym roku 
FMF zainaugurowany został przez kameralny, 
wręcz intymny koncert „Cinema Chorale”, 
który odbył się w gotyckich, lekko zadymio-
nych, dyskretnie oświetlonych wnętrzach 
kościoła św. Katarzyny na krakowskim Kazi-
mierzu. Słuchając chóru Pro Musica Mundi, 
można było sobie tylko życzyć, żeby reży-
serzy i producenci częściej sięgali po tego 
typu muzykę. W świątyni rozbrzmiały śpiewy 
z Wielkiego piękna, Śmierci w Wenecji, Misji, 
Henryka V, ale i… „Agnus Dei” Wojciecha 
Kilara z Króla ostatnich dni. 

Kilar był zresztą bohaterem tegorocznej 
edycji FMF-u, którego organizatorzy dopro-
wadzili do finału pomysł zainicjowany jeszcze 
za życia twórcy: pokaz Draculi Francisa Forda 
Coppoli z muzyką na żywo. Gdy o taką moż-
liwość kompozytora pytał na jednej z minio-
nych gal dyrektor artystyczny festiwalu Robert 
Piaskowski, mistrz miał odpowiedzieć, że 
to niewykonalne. Nuty, prawa… A jednak 

pasja i upór doprowadziły do premierowego 
wykonania z udziałem Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej i Chóru Polskiego Radia 
w aranżacji Thomasa Bryły. Z Krakowa kon-
cert pojedzie dalej w świat, najpierw na Tene-
ryfę, gdzie przedstawiony zostanie na festi-
walu Fimucité. 

O pracy z Kilarem w czasie festiwalu opo-
wiadał też Krzysztof Zanussi (relację z tego 
spotkania można przeczytać na www.sfp.org.
pl), a także inni jego współpracownicy, w tym 
Janina Warzecha z PWM-u oraz Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek. Mowa była nie tylko 
o pracy artysty, ale i jego pasji motoryza-
cyjnej, czy o słabości do słodyczy. Jego ulu-
biony deser – 12 gałek lodów – wspomniany 
został też w trakcie koncertu „Scoring4Pol-  
ish Directors”, na którym ożyły melodie m.in. 
z Iluminacji, Cwału i Bilansu kwartalnego 
Zanussiego (w drugiej części wydarzenia 
królowała za to muzyka młodych twórców – 

Bartosza Chajdeckiego, Antoniego Komasy-
-Łazarkiewicza oraz tria Masecki/Młynar-
ski/Rogiewicz). 

Powrócił też Kilar na koncercie finało-
wym FMF-u: gali „The Glamorous Show”, 
która przeniosła uczestników do świata wode-
wilu. Tu polski kompozytor wspominany 
był jako patron Nagrody Kilara, którą wrę-
czono za całokształt twórczości Craigowi 
Armstrongowi. A potem była już tylko zabawa 
w rytm przebojów z Romea i Julii, Moulin 
Rouge!, To właśnie miłość i Wielkiego Gats-
by’ego. Wśród wykonawców znalazła się m.in. 
Maria Sadowska, która jak nikt inny łączy 
światy kina i muzyki. 

FMF demokratycznie łączy style, gatunki 
i nastroje, dziedzictwo i współczesność, 
a także pokolenia. Równie wielką energię, 
co „The Glamorous Show” miał koncert 
„Magia muzyki” – poświęcony piosenkom 
z filmów Disneya. Na scenie stanęła młodzie-

O tym, jak ważną platformą do 
dyskusji o muzyce i kinie stał 
się Festiwal Muzyki Filmowej 
w Krakowie, po jego 12. edycji 

(14-21 maja), nikogo już chyba nie trzeba 
przekonywać, chociaż pytać jeszcze można 
o to, jak bardzo słyszalny w branży jest to 
głos. W czasie spotkania z nominowanymi 
do – przyznanej po raz pierwszy – Nagrody 
dla Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku, Bar-
tosz Chajdecki (jak się okazało kilka godzin 
po panelu – jej laureat, za muzykę do serialu 
Kruk. Szepty słychać po zmroku) apelował o to, 
żeby polska muzyka filmowa (i serialowa) 
częściej trafiała do odbiorców na płytach. 
Nie brakuje zainteresowania wśród fanów, ale 
możliwość obcowania z pracą kompozytorów 
jest mocno ograniczona. Spośród 10 nomi-
nowanych do nowej statuetki takiej formy 
zaistnienia doczekał się tylko jeden twórca – 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz z muzyką do 
Kamerdynera. Inny nominowany – Mikołaj 
Trzaska – szuka obecnie funduszy na wydanie 
muzyki do Kleru. Gdzie leży bariera? W orga-
nizacji procesu produkcyjnego? W jakimś 
oporze i braku wiary w to, że inwestycja się 
zwróci, że może pomóc w promocji dzieła fil-
mowego? W braku środków i czasu na nową 

żowa FMF Youth Orchestra. Oba widowiska 
obfitowały w różnego rodzaju wizualizacje 
i niespodzianki pokroju confetti, latających 
piór i serpentyn – ku satysfakcji zgroma-
dzonej w Tauron Arenie kilkunastotysięcz-
nej widowni. 

Do ostatniego miejsca wypełniona była 
też aula Centrum Kongresowego ICE, gdy 
z batutą na scenie przed Sinfoniettą Cracovią 
stanął Alexandre Desplat. Laureat 10 nomi-
nacji do Oscara (dwukrotnie statuetką nagro-
dzony) gościł już w Krakowie, gdy bohate-
rem wieczoru „Scoring4Polish Directors” 
był Roman Polański. Teraz Desplat został 
przywitany jeszcze bardziej entuzjastycz-
nie. Oczarował publiczność suitami z Gry 
tajemnic, Harry’ego Pottera, Autora widmo 
czy Grand Budapest Hotel. Publiczność nie 
chciała go wypuścić. Falom braw nie było 
końca, chociaż zaraz potem zaczynał się 
kolejny, znowu inny w tonacji i stylu kon-

cert: „Dance2Cinema” z piosenkami do fil-
mów Quentina Tarantino – bardziej klubowy 
w charakterze, niezobowiązujący. Tak samo 
wspaniały, choć skrajnie inny. A następnego 
dnia znowu powrócił Desplat, acz w wyda-
niu zaaranżowanym na wykonanie przez… 
kwintet smyczkowy – Traffic Quintet. 

To jest jakaś magia FMF-u, organizatorzy 
odkryli recepturę, w której mogą mieszać 
wszystko i to zawsze razem doskonale sma-
kuje. Jest część publiczności, która przycho-
dzi tylko na wybrane wydarzenia, ale nie 
brakuje osób obecnych na całości. Liczby 
mówią same za siebie – 21 światowych pre-
mier, 50 piosenek, 2 pokazy z muzyką na 
żywo (poza Draculą również Birdman), 700 
muzyków orkiestrowych i chóralnych, 28 
solistów, łącznie 10 koncertów. I te 40 tys. 
ludzi. Już wypatruję 13. edycji! #ILoveFMF

Dagmara Romanowska

FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ

MISTRZOWSKI 
MIX STYLÓW 
I GATUNKÓW
Zapadające w pamięć koncerty i chwile 
wyciszenia, czas na emocje i czas na 
rozmowę. Festiwal Muzyki Filmowej 
w Krakowie łączy w naturalny sposób 
przestrzenie, które wydawałyby się 
skrajnie nieprzystające.
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zarówno wielbicieli muzyki klasycznej, jak 
i tej popularnej, prezentując niezwykłe aran-
żacje piosenek Beatlesów. 

Festiwalowi przybyła w tym roku fanta-
styczna nowa przestrzeń projekcyjno-ekspo-
zycyjna, czyli Galeria Szklana w Widnokręgu. 
To miejsce, które połączyło lekką, elegancką 
nowoczesność ze średniowiecznym murem 
okalającym sandomierską starówkę. Nie naru-
szając dostojności wiekowej Bramy Opa-
towskiej, to rozwiązanie architektoniczne 
pokazuje, jak z szacunkiem dla zabytkowej 
tkanki miasta można dokonać mariażu tra-
dycji i nowoczesności. W podobnym duchu 
ułożył się też program 16. FFSN, honorując 
mistrzów kina z jednej strony, a z drugiej 
zwracając się w kierunku nowych pokoleń. 

W tym roku Koronę Sandomierską i tytuł 
Reżysera NieZwykłego odebrał wspaniale 
dowcipny i ironiczny Janusz Kondratiuk, 
twórca kultowych Dziewczyn do wzięcia, który 
do Sandomierza przyjechał ze swym najnow-
szym, niezwykle przejmującym i tragikomicz-
nym w wymowie filmem Jak pies z kotem, 
w którym opowiedział historię odchodzenia 
swojego brata – Andrzeja. Przywitany na festi-
walu owacją na stojąco, zajmująco opowia-
dał, wraz z Bożeną Stachurą (odtwórczynią 
roli Beaty – jego partnerki życiowej), o pracy 
na planie, o swojej historii rodzinnej i uni-
wersalnym przekazie, jaki z tego obrazu do 
widzów popłynął. Dopełnieniem wzrusze-
nia, jakie ten film niesie, była również krótka 
obecność na festiwalu Igi Cembrzyńskiej 
(żony Andrzeja Kondratiuka), którą brawu-
rowo w Jak pies z kotem zagrała Aleksandra 
Konieczna, i którą sandomierska publiczność 

przyjęła wyjątkowo serdecznie. Aktorka przy-
była na „koronację” swego szwagra, a ten po 
przyjęciu Korony Sandomierskiej, przyznał, 
że używane przez niego czasami powiedze-
nie „korona mi z głowy nie spadnie” od teraz 
nabrało nowego znaczenia.

Drugą bohaterką festiwalu, która przyje-
chała do Sandomierza odebrać Kamień Opty-
mizmu (statuetka z unikatowego, miejsco-
wego krzemienia pasiastego) i tytuł Aktorki 
NieZwykłej była Anna Dymna. Wraz z jej 
pojawieniem się w „małym Rzymie” poziom 
dobrej energii i optymizmu wzrósł kilkukrot-
nie, a może i przekroczył stany alarmowe. Ale 
taki „alarm” wszystkim wyszedł na dobre, 
bo uśmiech, życzliwość i empatia to pojęcia 
szczególnie ostatnio deficytowe. Na ceremonii 
zamknięcia festiwalu burmistrz Sandomie-
rza Marcin Marzec przyznał ze sceny, że wła-
śnie zakochał się w pani Annie po raz trzeci. 
Pierwszy raz było to, kiedy obejrzał Kochaj 
albo rzuć Sylwestra Chęcińskiego, drugi, gdy 
dowiedział się, że założyła Fundację „Mimo 
Wszystko” (pomagającą osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie i działającą na rzecz 
ich społecznej integracji), a trzeci raz, gdy 
poznał ją osobiście w Sandomierzu.

Zachwycić się Anną Dymną mogli też 
najmłodsi uczestnicy festiwalu podczas czy-
tania im wierszy w ogrodach Domu Dłu-
gosza. Wspaniała aktorka podeszła do tego 
zadania z sercem i pełnym zaangażowaniem, 
rozbawiając nie tylko zasłuchane dzieci, ale 
też uczestniczących w wydarzeniu swych 
wybitnych kolegów po fachu, jak choćby 
Andrzeja Seweryna. Dzieci i młodzież oraz 
studenci są co roku bardzo ważnymi uczest-

nikami festiwalu, współtworząc jego atmos-
ferę. Już po raz 11. zaistniały Filmowe Ogrody 
Wyobraźni – warsztaty pod mecenatem Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych, odbył się też 
7. Szklany Ekran Pilkingtona oraz 3. plener 
dziennikarski studentów Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. To 
dzięki tym wspaniałym młodym ludziom 
można było każdego dnia przed projekcjami 
obejrzeć nową Festiwalową Kronikę Filmową, 
dokumentującą życie 16. FFSN, jak również 
przeczytać codziennie wydawaną „Gazetę 
NieZwykłą”. Edukacja młodych uczestników 
kultury to prawdziwe oczko w głowie pomy-
słodawczyni i dyrektor festiwalu – Katarzyny 
Kubackiej-Seweryn. Ona też zawsze stara się, 
by festiwal wsłuchiwał się w bieżące życie 
społeczne i obywatelskie. Dlatego impreza 
ma w swojej nazwie „spotkanie”, bo przecież 
każdy film to spotkanie widza z artystą, ale 
też świetny punkt wyjścia do rozmowy na 
tematy często wykraczające poza przestrzeń 
kina. Takim niezwykłym wydarzeniem był 
w tym roku panel dyskusyjny pod szyldem 
„Kochaj, nie zabijaj”, dla którego inspira-
cją był Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, 
w związku z 30-leciem tego wyjątkowego 
cyklu filmowego. Przed tłumnie zgroma-
dzoną widownią na Zamku Królewskim 
w Sandomierzu zasiadło arcyciekawe grono 
ludzi różnych profesji i doświadczeń życio-
wych, a wśród nich: Anna Dymna, dr Lucyna 
Kirwil, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wawrzyniec 
Konarski, prof. Arkadiusz Stempin, Artur 
Nowak-Gocławski, dr Jan Zamojski (oraz 
moderator dyskusji Stanisław Zawiśliński). 
Taki dobór prelegentów otworzył rozmaite, 
często nieoczywiste perspektywy spojrzenia 
na dzieło Kieślowskiego, ale też uruchomił 
nowe konteksty i przemyślenia. Kondycja 
człowieka to temat nieskończenie aktualny, 
a w dobie tzw. mowy nienawiści i narasta-
jących konfliktów społecznych – wydaje się 
szczególnie potrzebny w debacie publicznej. 

Wiele ważnych tematów poruszono też 
w rozmowach z Kingą Dębską i Zbigniewem 
Domagalskim, Gabrielą Muskałą, Stanisła-
wem Grünbergiem, Marią Zmarz-Koczano-
wicz, Marianem Dziędzielem, Marcinem 
Bortkiewiczem i wieloma innymi intere-
sującymi gośćmi. 

W dobie zanurzenia się w wirtualnym świe-
cie internetu i mediów społecznościowych 
takie „analogowe” spotkania w prawdziwej 
rzeczywistości bywają szczególnie ożywcze 
i inspirujące. I dla nich warto do Sandomie-
rza przyjeżdżać.

Julia Michałowska

FESTIWAL FILMÓW-SPOTKAŃ NIEZWYKŁYCH

W POSZUKIWANIU
NIEZWYKŁOŚCI

Kameralność wcale nie oznacza ubo-
giego programu, a jedynie bliskość 
obcowania ze sztuką i jej twórcami, 
familijną atmosferę i przyjemność 

płynącą ze spotkań z ciekawymi ludźmi. Już 
po raz 16. odbył się Festiwal Filmów-Spotkań 
NieZwykłych (1-5 maja), przyciągając do tzw. 
małego Rzymu kinomanów z całej Polski, oraz 
artystów, naukowców, ludzi szeroko poję-
tej kultury. Wielu z nich przyjechało po raz 
kolejny, bo tak upodobali sobie „niezwykłą 
majówkę”, że już na stałe wpisali Sandomierz 
do swojego kalendarza. W zeszłym roku festi-
wal obchodził hucznie 15-lecie, fetując przy 
okazji 80-lecie Reżysera NieZwykłego 2018 – 
Jerzego Skolimowskiego. Echa tej fety dotarły 
najwyraźniej do odległego o 15 km Tarno-
brzega (wielu gości odmieniało z rozpędu: 
„Tarnobrzegu”, ale obecny na festiwalu prof. 
Jerzy Bralczyk czuwał nad poprawnością tej 
odmiany). I tak poprzemysłowe, sąsiadujące 
z Sandomierzem miasto zapragnęło choć tro-
chę poczuć atmosferę festiwalową i zaprosiło 
imprezę do siebie, by część jej wydarzeń móc 
gościć w tarnobrzeskich lokacjach. 

Serce festiwalu biło jednak w Sandomierzu, 
gdzie w miejscach przepełnionych historią 
odbywały się projekcje filmowe, panele dysku-
syjne, wystawy (jak w BWA ekspozycja Kasi 
Stanny „Plakaty i okładki”), warsztaty, spek-
takle (np. komedia koncertowa „Domówka” 
Soni Bohosiewicz) i koncerty (np. Marka 
Dyjaka na zakończenie festiwalu). Zaczęło 
się z przytupem, na Zamku Królewskim, 
gdzie wspaniały recital okraszony anegdo-
tami filmowymi zaprezentował Vadim Brod-
ski. Maestro uwiódł swą grą na skrzypcach Fo
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Długi majowy weekend co roku 
przedstawia bogatą ofertę festiwalową. 
Kto szukał kameralnego klimatu wśród 
niecodziennych zdarzeń i wyjątkowych 
artystów, najlepiej zrobił, wybierając się  
do Sandomierza.

Goście festiwalu wraz z Anna Dymną 
– Aktorką NieZwykłą 2019 – czytają 

dzieciom w ogrodach Domu Długosza

Janusz Kondratiuk – Reżyser NieZwykły 2019 
otrzymuje Koronę Sandomierską z rąk dyrektor 
festiwalu – Katarzyny Kubackiej-Seweryn
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bowością na tle szarej Polski, silną, nieza-
leżną kobietą” – mówił reżyser.

O Korze mówił też Zbigniew Zamachow-
ski, który debiutował w Wielkiej majówce 
Krzysztofa Rogulskiego 
z muzyką Maanamu. Aktor 
wspominał, jak bardzo bał 
się spotkania z idolką. Sam 
planował wtedy karierę 
muzyczną, był po występie 
w Opolu, ale stanięcie twarzą 
w twarz z ikoną wywoływało 
w nim dreszczyk niepokoju. 
Od tamtej pory zagrał 150 
ról – tylu doliczył się autor 
pracy magisterskiej na jego 
temat. Ten ciekawy jubileusz 
świętował w Cieszynie. Na 
obu spotkaniach – tak po Wielkiej majówce, 
jak i po Zawróconym deklarował, że za rok 
na pewno nad Olzę wróci.

Takich rozmów – prywatnych, emo-
cjonalnych, szczerych – były w Cieszynie 

Festiwal rośnie w szybkim tempie, 
ale pod kontrolą i batutą organiza-
torów. A ci nie mają wątpliwości, 
dla kogo Kino na Granicy przy-

gotowują: dla widzów, którymi sami są.
Podczas gdy na większości festiwali 

w kraju priorytet mają aktorzy i reżyse-
rzy, Cieszyn nikogo nie faworyzuje. Spo-
tkania odbywają się ze wszystkimi osobami 
pracującymi na sukces filmu. Mogliśmy 
więc posłuchać operatorów, scenografów, 
montażystów, dźwiękowców i kostiumogra-
fów, którzy również tłumnie do Cieszyna 
zjechali. Majówka upłynęła pod znakiem 
święta, w miłej atmosferze, bez rywaliza-
cji, bo tu nie ma konkursów, nikt nikomu 
nie musi nic udowadniać, nikt o nic nie 
walczy. W mało którym miejscu branża 
integruje się tak jak tutaj.

Łowcy autografów, którzy polowali 
na Marcina Dorocińskiego, Małgorzatę 
Foremniak czy Zbigniewa Zamachowskiego, 
nikogo już na cieszyńskim rynku nie dziwią. 
Nie zniechęcił ich nawet deszcz – z paraso-
lami stali pod kinem, czekając na wyjście 
idola. Zresztą tak samo jak widzowie – 
kolejka na Małżeńskie porachunki, duński 
film z Dorocińskim, ciągnęła się od wejścia 
na salę kinową kina Piast po rynek. Cze-
goś takiego jeszcze w Cieszynie nie było. 

Atrakcją dla widzów jest niewątpliwie to, 
że gwiazdy są dostępne: spacerują wśród 
ludzi, jedzą nie w zamkniętych salach ban-
kietowych, tylko w restauracjach, do któ-
rych każdy ma dostęp. Tu nie ma VIP-ów 
i zwykłych ludzi. Wszyscy są równi jak na 
festiwal bez barier i granic przystało. To 
przecież w Cieszynie kino łączy narody i to 
dosłownie – słynne wieczorne projekcje 
transgraniczne odbywają się na świeżym 

dziesiątki. Nie organizuje się tutaj spotkań 
promocyjnych, które mają za zadanie wspo-
móc sprzedaż pokazywanych tu filmów. 
Przeciwnie: zostawia się część siebie, tak 

jak część siebie wkłada się 
w filmy. Najlepszym dowo-
dem jest nieuciekanie przed 
trudnymi pytaniami. Jacek 
Poniedziałek bez ogródek 
uzasadnił chęć pracy z tak 
różnym od niego Krzysz-
tofem Zanussim, Natalia 
Koryncka-Gruz wyjaśniła, 
dlaczego w jej dokumen-
cie Mała zagłada o trage-
dii Holocaustu jest mowa 
o rzezi zwierząt w ubojniach, 
a  Borys Lankosz wszedł 

w merytoryczną dyskusję z widzem, który 
zapytał go o krytykę Ciemno, prawie noc. 
Te i wiele innych spotkań pokazało, że do 
Cieszyna przyjeżdża się na konfrontacje, 
a nie ucieka przed nimi.

przyjechało”), jak i anegdotami z planu 
(„W Kasi Figurze zakochał się Rosjanin, 
który zjawiał się na planie codziennie”). 

Uwieńczeniem rozmów o  trudach, 
wyzwaniach i osiągnięciach minionego 
trzydziestolecia był koncert „Wolność” – 
największy, jaki przez 21 lat odbył się pod-
czas Kina na Granicy. Na scenie pojawili 
się: Martyna Jakubowicz, Tomek Lipiński 
oraz Haydamaky z Andrzejem Stasiukiem.

Symbolem i ucieleśnieniem wolności dla 
wielu Polaków stała się zmarła w ubiegłym 
roku Kora. Festiwal oddał jej hołd dwu-
krotnie. Na spotkaniu po projekcji Pięciu 
bajek o miłości Mariusza Grzegorzka reżyser 
razem z Barbarą Grzegorzek wspominali 
współpracę z tą wyjątkową artystką. Grze-
gorzkowie zrobili z nią aż dziewięć teledy-
sków. „Nigdy nie narzekała, nawet na mój 
najbardziej szalony pomysł. Świetnie się 
rozumieliśmy, więc widziała sens w wysy-
pywaniu na siebie makaronu i obkładaniu 
się owocami. Była kolorową, wyraźną oso-

Choć oczywiście nie da się mówić o Kinie 
na Granicy w oderwaniu od błogiego spo-
koju towarzyszącemu piciu czeskiego piwa, 
zajadaniu się smażonym serem i cieszyńskimi 
kanapkami ze śledziem. Wymiana kulturalna 
pociąga za sobą wymianę kulinarną. Choć 
widać, że silniej działa w jedną stronę, bo 
przewaga Polaków jest na festiwalu od kilku 
lat dostrzegalna, ale starania organizatorów, 
żeby ściągnąć także czeskich widzów, przy-
noszą efekt. W tym roku było ich niepo-
równywalnie więcej niż w poprzednim, co 
cieszy, bo przecież to Kino na Granicy 20 
lat temu odkrywało przed polskim widzem 
dokonania Petra Zelenki, Jana Hřebejka 
i Jana Svěráka, twórców, którzy doczekali 
się statutu kinowych autorów. To, że są dziś 
tak w Polsce hołubieni, jest także zasługą 
imprezy. Trzeba się Czechom odwdzięczyć 
i odkryć przed nimi naszych rewelacyjnych 
debiutantów, których przecież nie brakuje.

Artur Zaborski

powietrzu tuż przy moście Przyjaźni. Po 
jednej stronie Olzy, przez którą przebiega 
polsko-czeska granica, stoi gigantyczny 
ekran, po drugiej zaś siedzą widzowie. 
Trudno o bardziej nośny symbol, który dla 
cieszynian ma szczególne znaczenie. Wielu 
z nich po tym, jak granica została w stanie 
wojennym zamknięta, zostało rozdzielonych 
z członkami rodzin. Rozmawiali ze sobą 
właśnie przez rzekę. Jak mama dyrektorki 
festiwalu Jolanty Dygoś i jej siostra. 

Cieszyn był więc idealnym miejscem do 
świętowania 30 lat wolności. To jeden z moty-
wów tegorocznej edycji. Organizatorzy nie 
byliby sobą, gdyby skupili się jedynie na wyli-
czeniu tego, co się udało. Zorganizowali cykl 
wykładów i debat poświęconych polskiej, 
czeskiej i słowackiej kulturze po 1989 roku, 
na których zastanawiano się, czy zaprzepa-
ściliśmy szansę na prawdziwie niezależną 
kulturę, komentowano udział państwa w jej 
powstawaniu, wieszczono, jaka jest jej nie-
daleka przyszłość. Dyrektorzy artystyczni – 
Łukasz Maciejewski i Martin Novosad nie 
lubią mowy trawy, a fałszowanie rzeczywisto-
ści ich nie interesuje. Miało być konkretnie.

I było, kiedy Janusz Zaorski na specjal-
nym wykładzie opowiadał o kinie polskim 
tego okresu, rzeczowo zwracając uwagę na 
dobry czas naszej kinematografii, ale nie 
omijając wyzwań, przed którymi ona staje. 
Na festiwalu przypomniano jego Szczęśli-
wego Nowego Jorku – wypełnioną plejadą 
gwiazd kronikę życia Polaków na saksach. 
Reżyser sypał anegdotami z walki o reżyse-
rię adaptacji Edwarda Redlińskiego („Prze-
konał się do mnie, kiedy zaproponowa-
łem mu tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku), 
z wyjazdu polskiej ekipy do Nowego Jorku 
(„Amerykanie byli w szoku, że nas tyle 

KINO NA GRANICY

MAŁA GDYNIA
W Cieszynie padł kolejny rekord. 
W miasteczku nad Olzą wyświetlono 
prawie 200 filmów, a wśród gości pojawiło 
się 50 osób z Czech i Słowacji, i prawie 150 
z Polski. To tak potężna grupa filmowców, 
że mówiło się o „małej Gdyni”. 

Gala zakończenia festiwalu
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Bodaj po raz pierwszy impreza ta 
gości na łamach „Magazynu…”, 
więc opowiedzmy, skąd się wzięła? 
Na początku była Mogileńska Aka-

demia Filmowa, czyli autorski program edu-
kacyjny realizowany w kinie Wawrzyn przez 
Mogileński Dom Kultury i Rafała Górec-
kiego, organizatora znanych i lubianych 
wrzesińskich Prowincjonaliów (sam Waw-
rzyn godny jest osobnej opowieści: mieści 
się w wybudowanym w 1914 roku dawnym 
Domu Ludowym, po zakończonym pięć lat 
temu gruntownym remoncie – połączo-
nym z cyfryzacją – po prostu zachwyca). 
Z czasem pojawił się pomysł – nieoczy-

PYSZADŁO

APEL Z MOGILNA: 
WIĘCEJ SATYRY!
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wisty, przyznajmy, w 12-tysięcznym mia-
steczku bez tradycji filmowych – by powo-
łać do życia festiwal. Rafał Górecki wniósł 
pomysł, czyli filmy satyryczne, i doświad-
czenie animatora kultury; dyrektor domu 
kultury, Jan Szymański, przestrzenie i kadry, 
a burmistrz Mogilna, Leszek Duszyński, 
stosowne wsparcie i, jak mi się wydaje, co 
nieco punkowego ducha – jest wszakże 
członkiem kapeli Ivo Partizan, zwycięzcy 
Jarocina’85. A skąd ta satyra? Górecki, który 
objął stanowisko dyrektora artystycznego, 
twierdzi, że brakuje mu tego gatunku w pol-
skim kinie, więc taką imprezą postano-
wił się o niego upomnieć, wyłuskując jego 

przejawy z bieżącej produkcji i zakamar-
ków archiwów.

Kształt programu imprezy przypo-
mina ten sprawdzony na Prowincjona-
liach: sporo tu projekcji i niemało roz-
mów z twórcami (w tym roku byli to m.in. 
Stanisława Celińska, Kinga Dębska i Zbi-
gniew Domagalski, Andrzej Mastalerz, 
Arek Pietrzak, Katarzyna Trzaska), są też 
wystawa, spotkanie literackie, koncerty, 
a nawet wyjazd na ognisko w niedzielne 
przedpołudnie. W maju aura sprzyja już 
pokazom plenerowym, więc i takie gosz-
czą w programie. 

Nagrody w Mogilnie przyznają przede 
wszystkim widzowie. W kategorii filmów 
zagranicznych docenili Faworytę Yor-
gosa Lanthimosa, a wśród dokumentów 
Wieś pływających krów Katarzyny Trza-
ski. Grand Prix otrzymała Kinga Dębska 
za film Zabawa zabawa (rok temu też try-
umfowała – Planem B). Dziennikarze także 
wyróżnili dzieło Trzaski, bodaj najcelniej 
realizujące ideę festiwalu. Organizatorzy 
przyznali nagrodę specjalną Agnieszce Elba-
nowskiej za Relax (prod. Studio Munka-
-SFP – przyp. red.) i podejmowanie trud-
nych tematów. Wreszcie Nagroda Honorowa 
Pyszadła – tę odebrał w tym roku Jacek 
Fedorowicz, dołączając do laureatów ubie-
głych edycji: Stanisława Tyma, Jerzego 
Gruzy i Marka Koterskiego.

Imprezą towarzyszącą było 2. Forum Ani-
matorów Kultury Filmowej (przypomnijmy, 
że pierwsze odbyło się w styczniu podczas 
Prowincjonaliów – patrz: „Magazyn Fil-
mowy” 2/2019). Tym razem doświadcze-
niami, sukcesami i bolączkami na polu orga-
nizacji wydarzeń filmowych oraz promocji 
i marketingu tychże dzielili się: Krzysztof 
Skiba, muzyk, satyryk, publicysta, autor 
happeningów; Marek Dziewięcki, product 
manager w Infor Biznes, oraz organizato-
rzy gnieźnieńskiego Festiwalu Filmowego 
Offeliada, konińskiego Przeglądu Polskich 
Filmów Fabularnych Debiuty czy rzeszow-
skiego Festiwalu Filmów Optymistycznych 
Happy End.

O ile te rozmowy animatorów kultury, 
choć merytorycznie coraz ciekawsze, jeszcze 
zdają się szukać swojej formuły, to Pyszadło 
już okrzepło, już wiadomo, w którą stronę 
będzie zmierzać, już – jeśli sądzić po lawi-
nowo rosnącym zainteresowaniu mieszkań-
ców – zadomowiło się w Mogilnie. Gdybyż 
jeszcze rodzimi twórcy chętniej sięgali po 
niełatwy gatunek filmowej satyry...

Maciej Gil

Gdy na Lazurowym 
Wybrzeżu trwał 72. 
MFF w Cannes, na 
Pałukach, nad jeziorem 
Mogileńskim odbyła się 
4. edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów 
Satyrycznych Pyszadło.

Kinga Dębska
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WYWIAD NUMERU

Z Jerzym Stuhrem 
rozmawia Anna Serdiukow

Sztuka
ma moc

Polscy artyści wymykają się 
władzy od lat.  

Bunt był dla mnie  
zawsze istotą artyzmu,  

bez względu na to, 
ile miałem lat i jakie 

doświadczenia na koncie.
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Minęło 40 lat od czasu pana współpracy 
z Krzysztofem Kieślowskim nad Amato-
rem... Wraca pan do tego filmu lub do tego 
okresu?

Często, ale zwykle na potrzeby pracy pedagogicznej. Pokazuję 
Amatora moim studentom. 

Pyta pan ich, co istotnego odnajdują dziś w tym filmie?
Za każdym razem. Jestem zresztą tego prywatnie bardzo ciekaw.

I co mówią? Jak odpowiadają?
To się zmienia z kolejnymi pokoleniami. Bo ten film jest niczym 
kameleon.

Czym dla państwa był udział w Amatorze 40 lat temu?
Z naszej perspektywy dwie rzeczy były ważne, a może raczej 
próba wyjaśnienia dwóch kluczowych kwestii – jakie ryzyko 
ponosi twórca w stosunku do swojego dzieła? To było istotne nie 
tylko w odniesieniu do osoby samego autora – w gruncie rzeczy 
każdy z nas był przygotowany na ewentualne konsekwencje swo-
ich artystycznych wyborów – kluczowe i warunkujące okazywały 
się okoliczności wokół, tzw. okoliczności zewnętrzne, które naj-
częściej odciskały piętno nie tylko na naszej pracy i życiorysach, 
ale na naszych bliskich. I właśnie w moim pokoleniu to było naj-
bardziej dręczące – dlaczego za nasze postępki zwykle odpowia-
dał ktoś inny. 

Co to znaczy?
Tyle co w filmie: to nie Filip Mosz zostaje ukarany, kara spotyka 
jego opiekuna.

Pamięta pan taki przypadek z życia? 
Oczywiście, mój własny. W 1968 roku zaangażowałem się w kra-
kowski strajk, który zresztą przygotowywany był na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Dzień po protestach niespodziewanie zjawił się 
w naszym domu smutny pan w szarym płaszczu, który oznaj-
mił, że jak jeszcze raz wezmę udział w organizacji strajku, tak jak 
zresztą i w samym strajku, to z pracy zostanie wyrzucony mój 
ojciec... Tego typu perfidne kary spotykały nas wówczas na każ-
dym kroku. Filip Mosz cierpiał w filmie dokładnie tak samo, jak 
myśmy cierpieli w życiu w tamtym czasie. 

Odwaga twórcza zawsze okupiona była konsekwencjami?
Nie tylko odwaga. Jakiekolwiek przejawy niezależności, czy próby 
walki o wolność, odrębność, samostanowienie. W pewnym 
momencie nie chodziło już o samą odwagę, a o fundament egzy-
stencji i człowieczeństwa – dlaczego ludzie, którym daleko było 
do autorytetów, którzy splugawili się potwornościami, mieli okre-
ślać granice naszych działań: mówić, jak mamy żyć, co jest dobre, 
a co naganne, jakie są granice sztuki, co to w ogóle jest sztuka... 
Kto nadawał im to prawo? Jakiś bliżej nieokreślony aparat wła-
dzy? Człowiek się dusił, tracił rozeznanie, co jest właściwe, a co 
nie, nie wiedział, jak reagować, kto mu sprzyja, kto donosi... Albo 
wręcz przeciwnie – stawał się nieprzejednany i radykalny. Tyle 
że bardzo trudno jest tworzyć – czy w ogóle żyć „po swojemu”, 
czy w zgodzie ze sobą – gdy robisz to pod presją szantażu, mając 
postawione na szali spełnienie zawodowe i artystyczne oraz spo-
kój i zdrowie bliskich. Nic dobrego nigdy z tego nie wychodzi dla 
żadnej ze stron. Dla mnie, czy dla ludzi z mojego pokolenia, stało 

się w pewnym momencie też bardzo jasne, że jeśli chcemy zaj-
mować się naszą pasją – w tym wypadku kinem, teatrem, szeroko 
pojętą sztuką – to musimy pogodzić się z tym, że utracimy życie 
osobiste, w takim wariancie, o jakim marzyliśmy czy myśleliśmy 
na początku. 

Ale przecież jedno było nierozerwalnie powiązane z dru-
gim...
Niby tak. Z jednej strony były reperkusje polityczne, jakiś strach 
napierający z zewnątrz, który ciążył nad egzystencją wielu arty-
stycznych rodzin tamtej dość ponurej rzeczywistości. Druga kwe-
stia – i ten przekaz, niemniej ważny, też płynie z filmu Amator – 
otóż, zaangażowanie w sztukę i oddanie pasji zawodowej, zwykle 
oddala nas od bliskich. Świadome i odpowiedzialne poświęcenie 
profesji artystycznej odgradza nas od życia na co dzień. Najbliżsi 
tego nie rozumieją i nigdy nie zrozumieją, i to nie jest kwestia 
dobrych chęci czy polityki, a ludzkiej natury i poczucia pewnej 
straty. Chodzi o zawsze niewygodny i irracjonalny wybór: albo 
czas spędzamy na realizacji ambicji, planów i wizji, albo poświę-
camy go rodzinie. 

Nie można mieć jednego i drugiego na 100 procent? 
Zawsze robimy coś kosztem czegoś innego, o ile chcemy to zrobić 
dobrze. I według mnie – a mówię to jako praktyk, po wielu latach 
prób, zwykle nieudanych – to jest nie do pogodzenia. Najbliżsi, 
nawet najbardziej tolerancyjni, nigdy tak do końca tego nie zro-
zumieją i nie zaakceptują: wcześniej czy później pojawi się zarzut, 
że pracujemy z przyczyn egoistycznych. 

A to nie jest prawda?
Po części pewnie tak. Realizujemy siebie, faktycznie, ale to nie jest 
wyłącznie kwestia próżności, proszę mi wierzyć, tu nie o próżność, 

W naszą sztukę 
wpisana była 
polityka,  
nie było od 
tego ucieczki. 
Dzisiaj 
młodzież się 
odgradza.  
Czas pokaże, 
czy im się udało, 
i czy tak można

JERZY STUHR 

Jerzy Stuhr w filmie Obywatel

Jerzy Stuhr w filmie Amator,  
reż. Krzysztof Kieślowski
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I to z wiekiem nie minęło – teraz, gdy myślę o tym, czym by się 
tu zająć – tak w kinie, jak i w teatrze – to w pierwszej kolejności 
myślę o tym, z czym się nie zgadzam? Co mnie uwiera? Zawsze 
z tego w pierwszej kolejności chcę się wyspowiadać. 

To, co nas uwiera, można też obśmiać?
Dobrze, że pani o to pyta – ja mam naturę komedianta, obśmiać 
też lubię i potrafię. Ale w dalszym ciągu chodzi o to samo: chcę 
coś obśmiać, bo... mnie uwiera, męczy, irytuje, martwi, smuci. 

Wskazywał pan na to, co pana uwiera w otaczającej rzeczy-
wistości w reżyserowanych przez siebie filmach, chociażby 
takich, jak Obywatel, Duże zwierzę czy jeszcze wcześniejsze 
Historie miłosne. Od dawna, czyli od 2014 roku, nie zreali-
zował pan filmu, stając za kamerą. Nic nie burzy krwi?
Proszę pani, wywiadu by nie starczyło, gdybym miał zacząć 
wymieniać. (śmiech) Ciężko tak na zawołanie wyliczać, w takim 
kraju jak Polska inspiracje bierze się niemalże z ulicy. Każdego 
dnia! Wciąż śmieszy mnie i boję się... głupoty. Na pierwszy rzut 
oka musiałbym ten nieprzemijający punkt z mojej listy podać. 
Śmieszy mnie głupota, ale chwilę później już się jej boję, z głu-
poty bowiem ludzie potrafią straszne rzeczy robić. Obserwuję 
swój lęk całe życie. Boję się dlatego, że nie potrafię znaleźć klu-
cza – czy też leku, jakiegoś antybiotyku, szczepionki – do zalecze-
nia głupoty. Po prostu już wiem, że nie mam dostępu do takiego 
remedium. I mieć nie będę. Tak jak nikt z nas.

nych w życiu. I to postępuje: obserwuję młodzież i ich zachowa-
nia, ucząc kolejne roczniki. 

A można być tylko artystą? Można nie brać odpowiedzial-
ności, nie myśleć o konsekwencjach? 
Nie wiem. Każdy ma swoją drogę. My musieliśmy się buntować. 
To był naturalny odruch, tak naturalny jak poranny papieros. 
W naszą sztukę wpisana była polityka, nie było od tego ucieczki. 
Dzisiaj młodzież się odgradza, może i dobrze, ale to czas pokaże, 
czy im się udało. I czy tak można. Nie mnie to oceniać, nie 
wypada. Nie chciałbym nawet.

A władza?
No władza – jakakolwiek by ona nie była – wciąż pragnie tego 
samego: żebyśmy robili taką sztukę, jaka by się władzy podobała 
i nadawała. Polscy artyści wymykają się władzy od lat, na szczę-
ście wciąż jest w nas gotowość do buntu. Zresztą bunt to była 
dla mnie zawsze istota artyzmu, bez względu na to, ile miałem 
lat i jakie doświadczenia na koncie. Gdybym dzisiaj miał spoj-
rzeć na swoje życie wstecz i zrobić powiedzmy taki mały bilans, 
to musiałbym przyznać, że pierwszym mocnym i świadomym 
bodźcem do uprawiania przeze mnie sztuki, był właśnie bunt. 

Zawsze?
No dobrze, czasem był to bunt, a czasem niezgoda, ale zawsze 
chodziło o jakąś formę protestu, mocniejszą lub łagodniejszą. 

a o potrzebę chodzi: wewnętrzną i palącą potrzebę przekazania 
pewnych treści, wzruszenia widza, uruchomienia jakiejś zmiany, 
refleksji, emocji... Co więcej, zawody artystyczne, niestety, zakła-
dały i wciąż zakładają nienormowany tryb pracy. Gdybym chodził 
do huty według z góry określonego grafiku, to byłoby wiadomo, 
że pracuję na byt mojej rodziny, a tak, jako aktor, to według wielu 
osób, pracowałem i wciąż pracuję przede wszystkim na to, by... 
wyrazić siebie. Taki punkt wyjścia zawsze z marszu wartościował 
moją rzekomą hierarchię i listę priorytetów życiowych. I o tym też 
z Krzysztofem Kieślowskim chcieliśmy opowiedzieć. W tamtym 
czasie byliśmy pełni tego typu rozterek. 

Ciekawe to wszystko, tym bardziej w kontekście współ-
czesnych czasów, o których mówi się właśnie, że są ego-
istyczne – stawiamy na jednostkowość, wyjątkowość, roz-
wój i spełnianie marzeń. Zastanawiam się, czy te same 
rozterki determinują dziś wybory młodych pokoleń? 
Śmiem wątpić.
Pytam o to studentów. Padają różne deklaracje. Niezależnie od 
pokolenia i od dekady, w której poruszam te kwestie, wraca czę-
sto jedna odpowiedź, mianowicie, że Amator to film o stawaniu 
się artystą. 

Polityczne konotacje stają się nieważne?
Niestety. Młodzi sami odgradzają się od polityki, kastrują tego 
typu treści, nie chcąc inicjować wątków politycznie zaangażowa-

Sztuka nie może być remedium?
Gdybym w to nie wierzył, to bym nie uprawiał sztuki. Oczywi-
ście, że tak, sztuka ma moc uzdrawiającą. Tylko widz musi być 
gotowy na przeżycie katharsis. 

A po czym to poznać, że jest gotowy?
Nie ma reguły. Tego często nie widać. I nie chodzi o to, żeby 
widać było. Niech się dzieją te przemiany skrycie, ale niech 
się dokonują. Nic mnie bardziej nie cieszy niż to, gdy sztuka 
dotyka. Czasami mam wrażenie, że 90 procent ludzi na widowni 
w teatrze – na różnych spektaklach – myśli to samo, co ja mówię 
lub robię na scenie. Tyle że ja to werbalizuję. Oni nie chcą, nie 
potrafią, boją się na co dzień, a w teatrze zachodzi w nich jakaś 
przemiana wewnętrzna. Identyfikują się nawet z bardzo skrajnym 
czy osobistym przekazem. 

A ma pan wrażenie, że czasami po wielokroć trzeba 
widzom pewne rzeczy powtarzać, przypominać o nich, 
wracać do korzeni?
Oczywiście! Dam pani zupełnie niezwykły przypadek – spek-
takl „Kontrabasista” gram nieprzerwanie od 1985 roku. Jak 
pani myśli dlaczego? Gdybym miał poczucie, że to tekst już 
nieaktualny albo pozbawiony sensu, nie grałbym go dalej. 
A widzę, że kolejne pokolenia widzów biorą z tego materiału 
to, co dla nich ważne i potrzebne, zapełniają treścią jakieś 
świeże rany, nowe deficyty. Co więcej, nie mam poczucia, że 

Sztuka ma moc uzdrawiającą. Tylko widz 
musi być gotowy na przeżycie katharsis

Karolina Ostrożna i Jerzy Stuhr  
w filmie Historie miłosne

Danuta Ruksza i Jerzy Stuhr w filmie Spokój, 
reż. Krzysztof Kieślowski
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pracować, myśleć, tworzyć w takich warunkach. Gdy dzisiaj 
patrzę i słucham, jakie wymagania mają koledzy aktorzy – cam-
per na planie, lunch w południe, prywatny fryzjer – to się tylko 
uśmiecham... I wyprzedzając pewnie pani kolejne pytanie – nie, 
nie mieliśmy wtedy poczucia, że tworzymy coś wyjątkowego, 
że powstaje film emblematyczny czy symboliczny, jak niektó-
rzy krytycy zwykli mówić o Amatorze. Nikt z nas nie podejrze-
wał, że ten obraz odniesie tak wielki sukces, że po latach będą się 
o nim toczyć dyskusje i rozprawy. Wręcz przeciwnie, mieliśmy 
przekonanie, i ono z dnia na dzień stawało się silniejsze, że sztuka 

filmowa to niezwykle ulotna materia. Raczej w tę stronę to szło. 
A wie pani, Roman Polański kiedyś mnie zapytał: „Panie Jerzy, 
wie pan, co to jest dobry film? To taki, z którego zapamięta pan 
jedną scenę”. I ja się z nim dzisiaj zgadzam. 

A wtedy?
A wtedy to ja mu odpowiedziałem, że pamiętam tylko jak „dziab-
nął” Nicholsona w nos. I tak jest do dziś, nic więcej nie zapa-
miętałem z Chinatown! I Polański mi na to wówczas rzekł: „No 
i wszystko się zgadza panie Jerzy, to dowód na to, że Chinatown 
to bardzo dobry film”. (śmiech)

Co was różniło z Krzysztofem Kieślowskim? Było coś 
takiego? Nie wierzę, że współpraca kontynuowana latami 
była bezkolizyjna. 
Teatr był przestrzenią, co do której nigdy się nie zgadzaliśmy. Ja 
grałem na scenie często i kochałem teatr, to dla mnie był zawsze 
fundament zawodu, dla niego – nuda i strata czasu. Mówiłem 
mu: „Krzysiu, wpadnij do nas do teatru, Hamleta gram”. On ner-
wowo na mnie zerkał i pytał: „A ile to trwa?”. Tłumaczyłem więc, 
że to Szekspir, musi trwać ze cztery godziny. A on na to: „Cztery 
godziny w ogólnym planie?! Dziękuję bardzo!”. I specjalnie go 
więcej i częściej nie namawiałem. Mój ojciec też nie był w teatrze, 
nie widział mnie nigdy w żadnym spektaklu. Trudno. 

Najtrudniejsza scena w Amatorze?
Erotyczna, którą zrealizowaliśmy w sporym napięciu i zawstydze-
niu, a potem Krzysztof ją wyrzucił. (śmiech) To była wzruszająca 
w gruncie rzeczy scena, pełna humoru, ale też i czułości, takiego 
wewnętrznego dobra, bliskości. Kręciliśmy ją razem z prze-
piękną Ewą Pokas. Na golasa, więc trema była ogromna! Ale 
Krzysiek powiedział tylko: „nie chcę, aby bohater zdradził żonę”. 
I wszystko było jasne. Nie miałem pretensji. Trudna w realizacji 

nia – nieskromnie przyznam – bardzo często przytrafiają. 
Pamiętam, jak na jakimś festiwalu podbiegł do mnie Wol-
fgang Becker. Wyglądało to groźnie, Wolfgang jest ogromnym, 
rosłym mężczyzną. Podleciał i niespodziewanie wziął mnie 
w ramiona – zaczął ściskać i wołać dość podniośle, że pamięta 
moją twarz z Amatora, i że to dzięki temu filmowi poszedł 
w ogóle do szkoły filmowej! To dzięki Krzysztofowi Kieślow-
skiemu zapragnął zostać reżyserem! A do mojej roli i postaci 
powraca całe życie, ma ją zawsze przed sobą, gdy ogląda nasz 
film, i to za każdym razem ze łzami w oczach. Piękne, prawda?

Wspaniałe. Przyłożyliście się panowie do powstania 
takich filmów, jak Good bye, Lenin!, i to bezwiednie! 
A pamięta pan w jakich okolicznościach dostał scena-
riusz Amatora?
Byliśmy już bardzo blisko związani – przyjaźniliśmy się. Po 
Bliźnie w 1975 roku Krzysztof pisał dla mnie Spokój. To był 
film niezwykle jak na tamte czasy odważny – opowiedzieć 
wtedy o strajku i to wśród murarzy?! To było polityczne kino, 
dlatego Spokój powędrował na półkę na wiele lat. Po tym 
doświadczeniu stało się jasne dla nas wszystkich, że Krzysztof 
Kieślowski musi zrobić inny film, także po to, by podsumować 
doświadczenia pracy z amatorami filmowymi. Jak pani dosko-
nale wie, on wyrósł z amatorskich klubów filmowych, żył tym, 
był jurorem na przeróżnych konkursach i przeglądach. I tak 
powstał Amator. Andrzej Wajda napisał do mnie po premie-
rze: „Zrobiliście piękny film, ja bym tak nie potrafił”. 

Pamięta pan, jak było na planie? Może coś szczególnie 
zostało z panem?
Ciasnota. (śmiech) Takie – najmocniejsze – wspomnienie 
mam do dziś. Kręciliśmy w blokach, w naturalnych wnętrzach, 
w mieszkaniach-klitkach... Ciężko było oddychać, co dopiero 

gram wciąż to samo, ten spektakl transformuje wraz z publicz-
nością i zmieniającymi się okolicznościami. To niezwykłe 
poczucie. W takich rzadkich momentach artysta myśli, że jed-
nak jest do czegoś potrzebny. 

Misja?
Bałbym otrzeć się o śmieszność, na pewno trzeba mieć w sobie 
gotowość do pewnego posłannictwa. To niedobre słowo, nie-
modne. Ale posłannictwo wpisane jest w ten zawód, czy tego 
chcemy czy nie, tak samo jak mówienie rzeczy niemodnych. Albo 
niewygodnych. I teraz, kiedy tak rozmawiamy, przypomniałem 
sobie taką scenę z filmu Obywatel: profesor rozprawia przed stu-
dentami, po czym rozpoznać Żyda. Pamięta pani?

Tak, oczywiście, siał pan zgorszenie publiczne z ekranu.
(śmiech) No właśnie! Zapytała mnie pani, czy sztuka może 
leczyć, uzdrawiać, zmieniać światopogląd? Może, ale też za 
sprawą sztuki można wyprzedzać rzeczywistość, przewidywać 
wydarzenia, inicjować dyskusje. Dziś, gdy obserwuję sobie po 
cichutku z perspektywy prowincjonalnego dość Krakowa, co się 
dzieje w Polsce, to myślę sobie, że taka scena z profesorem-rasistą 
i ksenofobem nie była sceną fantastyczną, fikcyjną i nierealną. To 
było niestety prorocze. Czuć w Polsce nawrót pewnych tendencji, 
pewnych strasznych postaw i zachowań. Głęboko mnie to smuci, 
czy wręcz napawa lękiem właśnie! Polska to jest wciąż mój dom, 
ale czuję, że już się tak tu nie rozgoszczę na stare lata, jak to sobie 
kiedyś wymarzyłem. Widzę rosnący brak tolerancji dla wszelkiej 
inności, już nie chodzi o kolor skóry, wyznanie czy szeroko rozu-
mianą tożsamość – starość jest niewygodna, nieestetyczna, mało 
atrakcyjna. A wracając jeszcze do sceny w Obywatelu, jedyne co 
zrobiłem, to zainspirowałem się pewną książeczką, którą kupiłem 
swego czasu w centrum Warszawy w kiosku. Nosiła ona tytuł: 
„Kto jest Żydem w Polsce”. Byłem i ja w tym spisie wymieniony, 
adnotacja mówiła, że moje prawdziwe imię i nazwisko to Jozek 
Fajngot.

Pan się śmieje, gdy to mówi.
Bo to moim zdaniem jest śmieszne. Ekipa na planie Pogody na 
jutro, gdy tylko się o tym dowiedziała, zaczęła za mną wołać: 
„Jozek!”. Cały czas „szalom!” słyszałem, każdego dnia.

Śmieszne i straszne.
Ale taka jest Polska właśnie. Nie ma co się jej wypierać, nie ma co 
się obrażać, odwracać wzroku z obrzydzeniem. Jesteśmy częścią 
tego wszystkiego. Trzeba zawsze próbować zrozumieć kraj, który 
się współtworzy. Bez tego niczego nie uda się zmienić. Ale ma 
pani rację – to tragikomiczne.

No dobrze, a ja mam dowody, że pan zmienia życiorysy na 
poziomie jednostkowym. Mianowicie chodzi o chłopca, 
który wraz z kolegami z poprawczaka przyjechał zoba-
czyć jeden ze spektakli, w którym pan gra. Po przedstawie-
niu podszedł i powiedział: „Dziękuję panu, już wiem kim 
zostanę w przyszłości – elektrykiem w teatrze!”. To zda-
rzenie nie dość, że mnie wzrusza, to przywraca mi wiarę 
w ludzi i w sztukę, w moc jej oddziaływania.
Bardzo się ucieszyłem, gdy usłyszałem, że zainicjowałem takie 
właśnie marzenie u tego młodego mężczyzny. Mam nadzieję, 
że zostanie człowiekiem teatru. Ale mnie się takie zdarze-

okazała się również scena, w której odchodzą wody płodowe Irce, 
mojej filmowej żonie (Małgorzata Ząbkowska – przyp. red.). Nikt 
z nas nie wiedział, jak to powinno wyglądać. To były inne czasy, 
mężowie nie asystowali przy porodach, nikt nie wiedział, jak wia-
rygodnie przedstawić taką sytuację. Scenę uratowała Agnieszka 
Holland, która przyjechała na plan i raz dwa to wyreżyserowała.

A ten gest kierowania kamery na siebie...?
Dodany! Nie było go nawet w wersji scenariuszowej, zresztą 
scenariusz Amatora ukazał się drukiem w „Dialogu”, i tam też 
nie było tego finału. Krzysztof Kieślowski wymyślił go dopiero 
w montażowni, co nikogo nie dziwiło, w montażowni bowiem 
tak naprawdę powstawały wszystkie jego filmy. Tam ostatecz-
nie widział, co zrobił na planie, czego mu brakowało. Taki miał 
styl. Tak więc było i tym razem, zadzwonił do mnie i powiedział 
tylko – jak to miał w zwyczaju – że musimy dograć jeszcze jedną 
scenę. Ja już byłem w zdjęciach do innej produkcji, wąsy zgoli-
łem, mam więc w finale Amatora doklejone, nie swoje... Nie było 
mi to na rękę, ale wiedziałem, że film – bez takiego finałowego 
domknięcia – będzie miał zupełnie inny wydźwięk. Niepełny. 
Jak tylko usłyszałem o tym geście w dodanej scenie, to niemal 
momentalnie poczułem, że to będzie coś, co ludzie zapamiętają 
na długo. 

A ile taki gest znaczyłyby dzisiaj? Ile znaczy?
Spowszedniał bez wątpienia. Już pewnie nic nie znaczy. Albo 
dużo mniej. Ludzie odwracają obiektywy aparatów i kamer, kie-
rując je na siebie, robią sobie selfie i tak dalej, ale ciężko im się 
zdobyć na to, by powiedzieć coś autentycznego. Szczerego, od sie-
bie i o sobie. Gdy robiliśmy ten film, finałowy gest symbolizował 
odwagę – mój bohater mówił coś ważnego, coś osobistego, coś, 
co wiele go kosztowało i zdecydowanie było granicznym przeży-
ciem. Dzisiaj taki gest to wyraz ekshibicjonizmu. Nic więcej. I nie 
mam co do tego żadnych wątpliwości.  

Panie Jerzy, a stanie pan jeszcze za kamerą? Powróci pan do 
reżyserii filmowej?
Nie wiem. Nie mam ciśnienia, nie czuję presji, ale nie mam chyba 
też już... widowni. To nie kokieteria. Wychodzę z założenia, że 
robiąc filmy, trzeba wiedzieć, albo przynajmniej czuć, do kogo 
się je adresuje, do kogo się mówi. Ja straciłem takie rozeznanie. 
Gdzie jest moja widownia? Tego dziś nie wiem... Chrupie kuku-
rydzę podczas seansów komedii romantycznych, czy ogląda ską-
dinąd świetne seriale na Netflixie? Trudno mi określić. Pamięta 
pani, mówiłem wcześniej, że jestem ciekaw tego, co odnajdują 
w Amatorze moi studenci – że pytam ich o to nie tylko jako peda-
gog czy artysta, ale przede wszystkim jako człowiek. Rzeczywi-
ście interesuje mnie to, chciałbym bowiem wiedzieć, nie tylko 
na co czeka polska publiczność, ale czy ja mogę jej się jeszcze 
wydać zajmujący. To pytanie dotyczy nie tylko lektury Ama-
tora, ale w ogóle fascynacji, poszukiwań i zainteresowań mojego 
potencjalnego widza. W ten sposób badam, czy nasze artystyczne 
wybory nakładają się na siebie, czy w jakichkolwiek punktach są 
tożsame. 

Są?
Cały czas pytam, sprawdzam. Gdy – o ile – się odnajdziemy, być 
może coś jeszcze zrobię, coś wyreżyseruję. Muszę jednak poczuć, 
że mam dla kogo.

Robiąc filmy, trzeba 
wiedzieć, albo 
przynajmniej czuć,  
do kogo się je adresuje

Jerzy Stuhr
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MORALNEGO 
NIEPOKOJU

W tym roku mija 
czterdzieści lat od 

oficjalnego przyjęcia 
nazwy jednego 

z najbardziej 
wpływowych nurtów 

w historii polskiego 
filmu fabularnego.

Darek Kuźma
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Zbigniew Zapasiewicz i Piotr Garlicki 
w filmie Barwy ochronne,  
reż. Krzysztof Zanussi
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Trudno przecenić wagę kina moral-
nego niepokoju w kształtowaniu 
kulturowej świadomości oraz po-
staw obywatelskich i społecznych 

w Polsce drugiej połowy lat 70. i przełomu 
kolejnej dekady. Nie był to jednakże – jak 
utarło się w dalszej perspektywie – nurt skła-
dający się głównie z czarno-białych, inten-
sywnie publicystycznych autorskich konsta-
tacji fasadowości PRL-owskich ideałów oraz 
hipokryzji upowszechniających je władz. Pod 
tym określeniem kryje się bowiem zróżni-
cowana tematycznie, formalnie i artystycz-
nie, nie zawsze programowo spójna grupa 
filmów, których twórcom zwykle daleko było 
do opowiadania zero-jedynkowych historii 
o złym systemie skażającym dobrych z na-
tury ludzi. Pośród zaliczanych do nurtu fil-
mowców znaleźć można tak odrębnych pod 
względem stylu i rodzaju zaangażowania 
reżyserów, jak Andrzej Wajda, Agnieszka 
Holland, Krzysztof Zanussi, Janusz Kijow-
ski, Feliks Falk, Piotr Andrejew, Filip Bajon, 
Janusz Zaorski, czy ukształtowani w kinie 
dokumentalnym Krzysztof Kieślowski, To-
masz Zygadło i przedwcześnie zmarły Woj-
ciech Wiszniewski.

Kino moralnego niepokoju, zwane rów-
nież kinem nieufności, stało rzecz jasna 
w zdecydowanej z założenia – choć wyra-
żanej w mniej lub bardziej zawoalowany 
sposób – opozycji do działań władzy, od-
słaniając rozmaite przejawy toksyczności 
świata, na którego straży ta władza stała. 
Narodziło się zresztą i było istotną składową 
rosnącej w latach 70. społecznej kontestacji 
komunistycznej rzeczywistości zbudowanej 
na pustych obietnicach. Nurt zajmował się 
jednak nade wszystko człowiekiem, szcze-
gólnie tym młodym, odkrywającym prawi-
dła otaczającego świata, stawianym przed 
trudnymi wyborami, których implikacji nie 
potrafił pojąć. W rezultacie twórcy wcho-
dzili z widzem w dialog o współczesnych 
mu aspiracjach i wartościach, na który w ta-
kiej formie nie było uprzednio przyzwole-
nia. Bohaterowie filmów tego nurtu – czy 
to prowincjonalni donkiszoci ścierający się 
z korupcją i tumiwisizmem, czy wielkomiej-
scy lawiranci naginający rzeczywistość do 
własnych potrzeb – stawiali lustro nie tylko 
przed rządzącymi, ale także rządzonymi.

Innymi słowy, kino moralnego niepoko-
ju zachęcało do obywatelskiego buntu, do 
bardziej świadomego uczestnictwa w rze-
czywistości i uodparniania się na rządowe 
inicjatywy i slogany. Skłaniało zarazem do 
autorefleksji, do zajrzenia w głąb i spraw-
dzenia, ile ma się w sobie ze złotoustego, 

oraz informacyjnego przesytu, w latach 70. 
sztuka filmowa pozwalała w Polsce na bez-
precedensowy kontakt z widzem, szczególnie 
tym egzystującym nieświadomie w bańce 
propagandy. Kwestionując oficjalnie za-
twierdzoną rzeczywistość, ilustrując róż-
ne jej wypaczenia na sugestywnie dobra-
nych przykładach, nadając swemu przeka-
zowi oblicza znanych aktorów, twórcy kina 
moralnego niepokoju nie tylko zasiewali 
ziarenka nieufności wobec systemu, ale 

pozbawionego oporów showmana Lutka 
Danielaka z Wodzireja Falka, zdegustowa-
nego „brudem” środowiska akademickiego 
szlachetnego inteligenta Jarosława Kruszyń-
skiego z Barw ochronnych Zanussiego, czy 
podważającego za pomocą kamery komu-
nistyczną propagandę sukcesu Filipa Mosza 
z Amatora Kieślowskiego. Ten ostatni tytuł, 
zaliczany do kanonu nurtu, wydaje się do-
skonale ujmować ideę moralnego niepoko-
ju. Oto młody filmowiec zaczyna burzyć, 

przy pomocy uniwersalnego języka rucho-
mych obrazów, mury PRL-owskich iluzji. 
Staje się zarazem świadomy pozytywnych 
i negatywnych aspektów roli twórcy filmo-
wego; odpowiedzialności spoczywającej na 
barkach każdego, kto chwyta za kamerę, 
by próbować zmieniać w taki sposób ota-
czającą rzeczywistość.

W przeciwieństwie do dzisiejszych tytu-
łów, które już na starcie konkurują z telewi-
zją, internetem i kulturą audiowizualnego 

Kinowy moralny niepokój 
wyrażał dotychczas 
lekceważone dążenia, 
frustracje i marzenia Polaków
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Jerzy Stuhr i Tadeusz Bradecki 
w filmie Amator,  

reż. Krzysztof Kieślowski
Agnieszka Mandat w filmie  
Dziecinne pytania, reż. Janusz Zaorski
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też umożliwiali poczucie się częścią czegoś 
większego: społeczności podobnie myślą-
cych w skrytości domowego zacisza ludzi, 
którzy od dawna pragnęli otwartej i szczerej 
dyskusji o tym, co tu i teraz. W drugiej po-
łowie lat 70. Polska już wrzała, gierkowska 
machina rządowa coraz częściej się zacina-
ła, a kinowy moralny niepokój doskonale 
wyrażał dotychczas lekceważone dążenia, 
frustracje, marzenia i obawy całych poko-
leń Polek i Polaków. 

WIATR PRZEMIAN
Nie tylko widzom wytworzone przez nurt 
wrażenie przynależności dodawało ener-
gii, odwagi i świeżości perspektywy. Rów-
nież twórcy skorzystali na narastającym 
poczuciu solidarności. „Nigdy nie byłem 
zwolennikiem wepchnięcia tylu nakręco-
nych w różnych konwencjach filmów, zre-
alizowanych przez tylu różnych reżyserów, 
do worka zwanego kinem moralnego nie-
pokoju. Uważam np., że Wodzirej i Szansa 
były opowieściami metaforycznymi, nie 
było w nich publicystyki jako takiej, mi-
mo że oczywiście krytykowały rzeczywi-
stość PRL-u. Ale zawsze dobrze być częścią 
jakiejś wspólnoty” – mówi z uśmiechem 
Feliks Falk. – „Pamiętam, że razem z ko-
legami z Zespołu Filmowego »X« Andrze-
ja Wajdy żyliśmy w przyjaźni z Zespołem 
Filmowym »Tor«, którego kierownikiem 
artystycznym był wtedy Stanisław Róże-
wicz. Byliśmy wszyscy mniej więcej z te-
go samego pokolenia, kończyliśmy szkołę 
mniej więcej w tym samym czasie. Mieliśmy 
podobne poglądy, podobnie patrzyliśmy na 
świat i na rzeczywistość, która nas otaczała”.

Za daty graniczne kina moralnego nie-
pokoju przyjmuje się lata 1976-1981, choć 
zalicza się doń także w niektórych opracowa-
niach późniejsze produkcje (choćby Matkę 
Królów Zaorskiego), a pierwszym filmem 
wpisującym się w pełni w założenia nurtu 
określa się często Personel Kieślowskiego 
z 1975 roku. Do zaistnienia tego ewenemen-
tu w historii polskiego kina doszło poprzez 
połączenie wrażliwości i stylu młodych re-
żyserów debiutujących w pierwszej poło-
wie dekady w telewizji i dokumencie, oraz 
już uznanych filmowców ukształtowanych 
w ramach tzw. Kina Młodej Kultury z prze-
łomu lat 60. i 70. Nurt moralnego niepo-
koju, choć wówczas nieposiadający nazwy, 
nabrał rozpędu w 1977 roku po premierze 
rozliczającego się z okresem stalinowskim 
Człowieka z marmuru Wajdy, mimo że film 
ów nie wpisywał się w niektóre jego aspekty. 
„Polska szkoła filmowa miała inną genezę, 

inne pole zainteresowań. Myśmy urodzili 
się i wychowali w socjalizmie. Obserwo-
waliśmy kraj w inny sposób” – wyjaśnia 
Krzysztof Zanussi.

Uznawanie Andrzeja Wajdy za jednego 
ze sztandarowych przedstawicieli kina mo-
ralnego niepokoju jest dowodem, że nie był 
to nurt hermetyczny, lecz otwarty na różne 
reżyserskie wizje czy mosty pokoleniowe, 
niemniej jednak należał w dużej mierze do 
młodych filmowców krytykujących PRL. 
„Starsi widzowie nie mieli już żadnych złu-
dzeń, że istniejący system nie służył tym, 
którym miał służyć z definicji. Że był wła-
ściwie korzystny dla drobnomieszczaństwa, 
czyli dla klasy urzędniczej. Hegemonem 
tamtych czasów byli biurokraci, a nie kla-

sa robotnicza, również nie chłopi. Młodzi 
widzieli duże zagrożenie w tym, że jeśli nie 
staną się częścią nomenklatury, która żero-
wała na społeczeństwie, to nie dostaną szan-
sy” – kontynuuje Zanussi. – „To realnie było 
kino, które odnosiło się do tego, że między 
oficjalnie głoszoną ideologią a rzeczywisto-
ścią był coraz większy rozziew. Próbowano 
nam wmawiać, że przesadzamy w naszej 
krytyce, ale zaledwie »przesadzamy«. Na-
wet ówczesna władza nie kwestionowała 
tego, że była to krytyka zasadna”.

„Nasze filmy dotykały zagadnień, które 
były codziennością tamtych czasów. Dzisiaj 
jest to dla młodych ludzi niepojęte, ale wte-
dy widzowie nie mieli problemów z przy-
swojeniem przekazu, bo ten świat był ich 
światem” – podkreśla Feliks Falk. „Ja pró-
bowałem np. pokazywać szereg absurdów, 
m.in. system barterowy, który wykształcił 
się przez ogólną biedę w PRL-u. Ktoś miał, 
dajmy na to, talon na samochód, po czym 
wymieniał go na posadę, czy coś, co miało 
dla niego wartość. Nie były to zbyt sympa-
tyczne czasy, ale bardzo bogate w materiał 
filmowy zarówno dramatyczny, jak i kome-
diowy. Nie można było jedynie opowiadać 

wprost. Należało ubrać to w odpowiednią 
formę i być przygotowanym na potyczki 
z cenzurą, która czasem kładła filmy na 
półki, a czasami coś negowała tylko po to, 
by się wykazać” – dodaje Falk. – „Widzowie 
prywatnie śmiali się z zabawnych anoma-
lii systemu, krążyło mnóstwo dowcipów, 
ale nikt nie mógł tego wyrażać publicznie. 
Kiedy ludzie zobaczyli te absurdy w kinach, 
w przestrzeni publicznej, dla wielu z nich 
było to pewnie wielkim szokiem”.

SKOMPLIKOWANA 
GENEZA
Przyjęło się, że filmy moralnego niepokoju 
nie były specjalnie popularne w obiegu ki-
nowym i stanowiły atrakcję raczej dla wi-
dzów poszukujących zaangażowanej roz-
rywki, jednak prawda jest taka, że choć nie 
mogły konkurować ze szlagierami sezonu, 
uzyskiwały dość dobre wyniki frekwencyj-
ne. „Nasze filmy były masowo oglądane, nie 
tylko dlatego, że nie było dużej konkurencji. 
Wodzirej miał milion widzów w ciągu roku, 
mimo że trafił do dystrybucji prosto z półki, 
bez żadnej reklamy i w jednej tylko kopii – 
później było ich około dwudziestu. Ludzie 

chcieli go oglądać i o nim rozmawiać. Dzi-
siaj dystrybucja wygląda zupełnie inaczej. 
Robi się po sto, dwieście kopii, a filmy po 
premierze wchodzą od razu do kin w całym 
kraju. Kler przyciągnął pięć milionów w kilka 
miesięcy, ale i tak dla wielu filmów milion 
to nieosiągalny pułap” – opowiada Falk. – 
„Dzięki temu mieliśmy potwierdzenie, że 
nasz przekaz do ludzi dociera. Wiedzieli-
śmy, że w jakiś sposób kształtujemy świa-
domość, że wyzwalamy w widzach pewną 
otwartość. I być może prawdą jest, że – jak 
twierdzą niektórzy – nasze kino było małą 
cegiełką, która przyczyniła się w 1980 roku 
do powstania Solidarności”.

Historia powstania oraz dynamiczne-
go rozwoju, a także sprowokowanego sta-
nem wojennym przedwczesnego końca kina 
moralnego niepokoju była nierozerwalnie 
związana z burzliwymi przemianami spo-
łeczno-politycznymi lat 70. Co więcej, dwa 
z trzech kluczowych dla nurtu wydarzeń 
miały miejsce w symbolicznym dla tychże 
przemian Gdańsku, na odbywającym się 
tam do 1986 roku Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych. Pierwszym z nich była 
spontaniczna scysja polskich twórców, na 
czele z Andrzejem Wajdą i Krzysztofem 
Zanussim, z usiłującym reglamentować 
wolność artystyczną ówczesnym ministrem 
kultury Januszem Wilhelmim, do której do-
szło w 1977 roku w ramach Forum Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. Dwa lata 
później, we wrześniu 1979 roku, na Mię-
dzynarodowym Seminarium Krytyki, nurt 
stał się oficjalnie kinem moralnego niepo-
koju. Fakt, że w festiwalu uczestniczyli za-
graniczni krytycy, sprawił, że nazwa szyb-
ko przyjęła się nie tylko w Polsce, ale też 
na całym świecie.

Sama nazwa powstała ponad rok wcze-
śniej, w kwietniu 1978 roku, w trakcie zorga-
nizowanego w warszawskim DKF-ie Kwant 
seminarium „Kino młodych – kino nie-
znane”, powiązanego z przeglądem filmów 
członków Koła Młodych przy Stowarzy-
szeniu Filmowców Polskich, w tym Piotra 
Szulkina, Andrzeja Barańskiego, Wojciecha 
Wiszniewskiego, Piotra Andrejewa i Filipa 
Bajona. Celem seminarium było przyjrzenie 
się nowej, odmiennej od poprzednich, fali 
polskich reżyserów. Prezes Kwantu, słynny 
animator kultury filmowej Andrzej Słowic-
ki, zastanawiał się we wstępie wydawnic-
twa dedykowanego wydarzeniu: „[Kino 
młodych] nie jest ani zjawiskiem autono-
micznym, ani spójnym, ani tym bardziej 
jednorodnym, przede wszystkim pozostaje 
poza świadomością najzagorzalszych nawet 
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Włodzimierz Boruński i Juliusz 
Machulski w filmie Personel, 

reż. Krzysztof Kieślowski

Jerzy Radziwiłowicz w filmie 
Człowiek z marmuru,  

reż. Andrzej Wajda
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kinomanów. Młodzi reżyserzy nie są zin-
tegrowani ani wspólnymi poglądami, ani 
wspólnym mecenatem. Realizują przecież 
filmy w różnych formach (…) w różnych 
wytwórniach filmowych, dla różnych dys-
trybutorów – kina, telewizji, oświaty”.

A zaproszony do wygłoszenia referatu 
Andrzej Markowski, dziennikarz filmowy 
i reportażysta, który przez lata jeździł po 
DKF-ach w całej Polsce, pokazując pro-
dukcje młodych twórców nierzadko ma-
jące problemy z cenzurą, tak Słowickiemu 
odpowiedział w swym wystąpieniu: „Kim 
są ci młodzi? Nie wywoływali skandali, nie 
wydawali manifestów, nie nazwali się, trud-
no znaleźć w ich utworach wspólnotę te-
matyczną czy estetyczną, różne są ich gusta 
i różne temperamenty. A jednak jest coś, co 
ich łączy i jednocześnie wyróżnia: uwrażli-
wienie na tematykę moralną naszych cza-
sów. (…) niezgoda na bierność, na egoizm, 
cynizm, korupcję duchową (…). Ich filmy, 
zwłaszcza kiedy ogląda się je w masie, w ja-
kiś harmonijny sposób łączą się z dokona-
niami sławnych starszych kolegów. Może 
dlatego, że zmierzają w tym samym kierun-
ku – pozostają zawsze moralistami”. Referat 
Markowskiego nosił tytuł „Kino moralnego 
niepokoju” i było to pierwsze zarejestro-
wane użycie tej nazwy w języku polskim.

KULTURA DYSKUSJI
Nadanie nurtowi nazwy w Kwancie nie by-
ło w żadnym razie przypadkiem, jako że 
działający wówczas przy Centrum Klubo-
wym Riviera-Remont DKF był miejscem 
legendarnym nie tylko wśród warszawia-
ków. W latach 70. chcieli tam bywać wszy-
scy zarówno ze względu na wielogodzin-
ne dyskusje z udziałem polskich twórców 
i krytyków, jak i bezprecedensową w hi-
storii PRL-u wolność do zapraszania za-
granicznych filmowców. Dość nadmienić, 
że na liście gości Kwantu znajdują się tacy 
reżyserzy, jak Volker Schlöndorff, Bernar-
do Bertolucci, Lindsay Anderson, Alan 
Parker, Sidney Lumet, Fernando Arrabal, 
István Szabó, Miklós Jancsó, Michelange-
lo Antonioni, Vĕra Chitilová, Nikita Mi-
chałkow i Roman Polański, a także Václav 
Havel, słynny pisarz Julio Cortázar, aktorzy 
Marcello Mastroianni i Liv Ullmann oraz 
producent David Puttnam. Bertolucci przy-
jechał do DKF-u, by pokazać Ostatniego 
cesarza. Z kolei Antonioni przywiózł do 
Polski w tajemnicy kopię swojej najnowszej 
produkcji Zawód: Reporter, dzięki czemu 
Kwant gościł światową prapremierę filmu 
w sali na 413 miejsc.

Lata 70. to złota era DKF-ów, które były 
traktowane pobłażliwie przez nieco osłabio-
ny reżim komunistyczny i mogły wyświetlać 
tytuły nieistniejące w oficjalnym repertuarze 
kin, aczkolwiek działalność Kwantu nie mie-
ściła się w żadnej skali. Autorem sukcesu 
klubu był Słowicki – pełniący funkcję pre-
zesa w latach 1969-1984 – który sprowadzał 
najciekawsze filmy artystyczne ze świata, 
od Bergmana po Kubricka, a jednocześnie 
stworzył w Kwancie doskonałe warunki do 
promowania różnych oblicz polskiego kina. 

Wykorzystując pęknięcia w systemie i dobrą 
wolę wielu reprezentujących go ludzi, orga-
nizował nieoficjalne prapremiery, kompletne 
retrospektywy oraz pokazy filmów zakaza-
nych czy niewygodnych władzy. Odszedł też 
od formuły DKF-u na rzecz interdyscyplinar-
nych dyskusji, zapraszając do dialogu każdego 
z otwartym umysłem. W Kwancie do białe-
go rana wymieniano się uwagami o polskiej 
szkole filmowej, analizowano styl Andrzeja 
Munka, fenomen Zbyszka Cybulskiego czy 
potencjał nowej fali rodzimych twórców.

„Andrzej Słowicki sprawiał, że to, co daw-
niej wydawało się niemożliwe, w latach 70. 
stawało się możliwe” – wspomina Andrzej 
Markowski. „Był aktywny, nieprzejednany 
i miał naprawdę dużo odwagi, by kłócić się 
z władzą, awanturować, naciskać, żądać. Pa-
miętam, że na moim referacie o kinie mo-
ralnego niepokoju i późniejszym przeglądzie 
filmów sala była autentycznie wypełniona do 
ostatniego miejsca. Młodzi reżyserzy nigdzie 
indziej nie mogli liczyć na takie zaintereso-
wanie i szczery komentarz widzów. DKF 
Kwant gościł i Europejczyków, i Ameryka-
nów, i filmowców, i pisarzy, i polityków, a lu-
dzie czekali na kolejne organizowane w nim 
wydarzenia, walczyli o możliwość wzięcia 
w nich udziału. To był ewenement nie tyl-
ko na skalę polską” – podkreśla Markowski. 
„Kwant to było coś zupełnie niezwykłego” – 
dodaje Krzysztof Zanussi. – „Publiczność 
była zawsze bardzo zaangażowana, prze-
żywała nasze filmy i nam kibicowała. Takie 
poparcie miało ogromne znaczenie w tam-
tych czasach. Czuliśmy, że ktoś za nami stoi”.

Feliks Falk podkreśla natomiast, jak 
cenna była za czasów PRL-u promowa-

na przez DKF-y kultura upowszechnia-
nia kina artystycznego, buntującego się, 
ukazującego publiczności różne oblicza 
świata, a Kwant tejże idei przewodził. – 
„Było to faktycznie jedno z ważniejszych 
miejsc w kraju. Ludzie rozmawiali z fil-
mowcami z całego świata jak równy z rów-
nym. Panowała demokratyczna atmosfe-
ra. Pamiętam, jak pokazaliśmy tam razem 
z Jurkiem Stuhrem Wodzireja, zaraz po 
zwolnieniu z półki, zanim jeszcze odbył się 
pierwszy pokaz kinowy. Po seansie odby-
ło się wspaniałe spotkanie. Zastąpiło nam 
to premierę, której nie było”. Po tamtym 
Kwancie pozostała również Akademia 
Filmowa – czteroletnie studium historii 
filmu na poziomie akademickim – założo-
na w 1975 roku przez Słowickiego i prof. 
Aleksandra Jackiewicza, by stać się naj-
pierw prototypem nieistniejącego wów-
czas w szkołach wyższych filmoznawstwa, 
a następnie atrakcyjną dlań alternatywą. 
Wśród jej absolwentów można znaleźć 
m.in. Jerzego Kapuścińskiego, Mariusza 
Trelińskiego, Macieja Ślesickiego, Macie-
ja Strzembosza i Macieja Dutkiewicza.

Za daty 
graniczne 
przyjmuje się 
lata 1976-1981
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Jerzy Stuhr w filmie Wodzirej, 
reż. Feliks Falk

Maria Chwalibóg  
i Bogusław Linda  
w filmie Kobieta samotna,  
reż. Agnieszka Holland
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Andrzej Markowski:

W połowie lat 70. zwrócił się do mnie Krzysztof Wi-
niewicz, operator filmowy, ówczesny wiceprezes Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich, z propozycją ob-
jęcia funkcji będącej czymś pomiędzy działalnością 
menedżera a rolą specjalisty od public relation Koła 
Młodych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. 
Był to rodzaj działalności nieznanej w świecie zbiu-
rokratyzowanego, komunistycznego reżimu, gdzie 
każde stanowisko kierownicze było ściśle określone 
i kontrolowane przez partię. Była to więc propozy-
cja nader śmiała. Jej autor, syn wiceministra spraw 
zagranicznych PRL był wprawdzie członkiem par-
tii, ale uchodził w środowisku za człowieka przy-
zwoitego, co znalazło pełne potwierdzenie w czasie 
mojej kilkuletniej współpracy. Miejsce naszej dzia-
łalności – kluby filmowe (DKF-y), które z czasem 
wymknęły się spod czujnego oka słabnącego w tym 
czasie reżimu, de facto pogodziły się z tą działal-
nością, traktując ją zapewne jako jeden z wentyli 
umożliwiających zmniejszenie ciśnienia w radyka-
lizującej się, wprawdzie niezbyt licznej, części spo-
łeczeństwa.

Moim zadaniem było umożliwienia członkom Ko-
ła Młodych, realizujących swoje filmy w państwo-
wych wytwórniach, przedstawienia swojej twórczości 
w DKF-ach całego kraju. Były to na owe czasy filmy 
śmiałe, bezkompromisowe, ukazujące w krzywym 
zwierciadle całą toksyczność i zakłamanie „ludowej 
władzy”. Wiele spośród nich, z takich właśnie po-
wodów było zakazanych przez cenzurę i spoczywało 
na tzw. półkach. Tylko dzięki determinacji i spryto-
wi młodych twórców filmy te, wyniesione sekretnie 
z wytwórni, mogły zaistnieć na ekranie.

Kilkuletnie podróże po całej Polsce były dla nas 
wielką lekcją historii tamtego czasu, historii skry-
wanej, nieznanej ogółowi obywateli. Dzięki nim, 
w trakcie niczym nieskrępowanych dyskusji z widza-
mi, dowiadywaliśmy się o dramatycznych losach wie-
lu ludzi, o powszechnej krzywdzie i zniewoleniu. Tak 
było m.in. w trakcie naszego pobytu na Wybrzeżu 
Gdańskim i Szczecińskim, kiedy to od bezpośrednich 
świadków dowiadywaliśmy się o tragicznych wypad-
kach roku 1970.

Nasza wieloletnia działalność została zauważo-
na i pozytywnie oceniona m.in. przez słynnego sze-
fa klubu studenckiego Kwant Andrzeja Słowickiego, 
który zdecydował się w tym legendarnym miejscu, 
goszczącym największych twórców filmowych tam-
tego czasu, zorganizować dwudniowe seminarium 
połączone z pokazem filmów Koła Młodych SFP, 
poprzedzonym moim wstępem pt. „Kino moralnego 
niepokoju”. Pokaz został powtórzony w tej samej for-
mule w Poznaniu w dniach 26-28 października 1978 
roku na VI Festiwalu Kultury Studenckiej. Jednocze-
śnie został uznany za najlepszą filmową imprezę ro-
ku akademickiego 1977/78.

TWÓRCZY FERMENT
Można więc śmiało stwierdzić, iż nurt kina 
moralnego niepokoju był produktem swo-
ich czasów i zarazem czasy te do pewnego 
stopnia pomagał kształtować, wytyczając 
szereg nowych ścieżek myślenia. I mimo 
że stan wojenny uniemożliwił jego dalszy 
rozwój, wyrastający z gierkowskiej Polski 
moralny niepokój jest dziś nie tylko zrozu-
miały, ale też zaskakująco aktualny. „W 1981 
roku klasa rządząca wypowiedziała otwarcie 
wojnę społeczeństwu, zmieniła się sytuacja 
psychologiczna, więc zmienić się musiał też 
sposób opisywania i reagowania na rzeczy-
wistość” – wyjaśnia Zanussi. – „Ale sztuka 
opowiada generalnie o ludzkich wyborach, 
są one tworzywem wszelkich dramatycz-
nych napięć, które są najczęściej natury 
etycznej. Szekspira również można wpisać 
na listę autorów moralnego niepokoju, jego 
twórczość zawierała wszystkie niezbędne 
elementy. W Polsce końca lat 70. doszło 
do pewnego wzmożenia, nasilenia wątków, 
które są dla światowej sztuki uniwersalne, 
więc i realizowane przez nas wtedy filmy 
takie być powinny”.

Współczesny świat jest rzecz jasna diame-
tralnie inny od tego sprzed czterdziestu lat. 
Zarówno w kontekście potencjalnych wro-
gów, którzy w dzisiejszej stechnicyzowanej 
rzeczywistości stali się boleśnie bezosobowi, 
jak i pod względem przemian w moralności, 
w konsumpcyjnym świecie zorientowanej na 
ilość, niekoniecznie jakość. Trudno też ukryć, 
że w perspektywie realizacyjnej filmy nurtu 
z oczywistych względów się zestarzały. Nie 
zmienia to faktu, że każdy idealista będzie 
wciąż w stanie przejrzeć się w słowach, czy-
nach oraz rozterkach mgr. Kruszyńskiego. 
W znajdującym się w nieustannym ruchu, 
niemającym czasu na zadumę, wiecznie od-
grywającym atrakcyjniejszą wersję siebie 
estradowcu Danielaku łatwo znaleźć szereg 
analogii do trawiącej media społecznościowe 
kultury moralnego ekshibicjonizmu. W do-
kumentaliście-amatorze Moszu nietrudno 
dostrzec zwierciadło dla wszystkich użytkow-
ników smartfonów rejestrujących bezreflek-
syjnie otaczającą rzeczywistość i dzielących 
się własną jej wizją za pomocą internetu.

Widzom nienaznaczonym brzemieniem 
PRL-u potrzeba właściwie jedynie odrobiny 
dobrej woli, by przebić się przez nieuniknione 
anachronizmy i odnaleźć w rzeczywistości 
nieprzypominającej tej znanej z autopsji. Cała 
reszta – emocje, postawy, reakcje – posiada 
współczesne ekwiwalenty. Krzysztof Zanussi 
zauważa też, że idea nurtu nigdy tak napraw-
dę nie upadła. „W kinie czuło się poruszenie. 
Sala była jak membrana, która wyraźnie wi-
browała w momentach odnoszących się mniej 
lub bardziej wprost do zakłamania, w któ-
rym wszyscy żyliśmy. Instynkt moralny był 
wówczas strasznie mocny w społeczeństwie. 
Myślę, że w podobny sposób rezonował ostat-
nio Kler, film istniejący w podobnej relacji 
do publiczności, opowiadający o rozbieżno-
ści między głoszonymi ideałami a rzeczywi-
stością” – wyjaśnia autor Barw ochronnych. 
A Feliks Falk sugeruje, że obejrzane przez 
ponad pięć milionów widzów kontestacyj-
ne dzieło Wojciecha Smarzowskiego moż-
na śmiało określić przedłużeniem założeń 
nurtu kina moralnego niepokoju. 

Twórca Wodzireja dodaje, że brak mu 
takich produkcji w dzisiejszym polskim 
pejzażu kinowym. – „Ciągle nie ma nie-
stety zbyt wielu filmów, które odnoszą się 
do społecznego i politycznego »tu i teraz«. 
Owszem, młodzi twórcy podejmują tema-
tykę moralną, ale związaną raczej dość luź-
no z aktualną rzeczywistością, uciekającą 
przeważnie w historię lub wątki uniwersal-
ne. Szkoda, bo odnoszę wrażenie, że inte-
resującego materiału filmowego jest nadal 
bardzo dużo, a publiczność chciałaby takie 
rzeczy oglądać”. 

Wspaniale byłoby faktycznie znaleźć dla 
współczesności taką formę wzbogaconego 
o cyfrową refleksję opisu, która nawiązy-
wałaby do tej wypracowanej niegdyś przez 
twórców słynnego nurtu. Bez wątpienia 
żyjemy w Polsce nowego moralnego nie-
pokoju, w której pazerność i zakłamanie 
osiągnęły dość alarmujący poziom. Jed-
nak zanim doczekamy się takiej nowej fa-
li młodych reżyserów, którzy podejmą się 
wyzwania, warto słuchać starych mistrzów. 
Mają oni bowiem wciąż wiele ciekawego 
do przekazania.

Idea tego kinowego nurtu 
nigdy tak naprawdę nie upadła

Stanisław Tokarski w filmie 
Kung-fu, reż. Janusz KijowskiFo
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KALENDARZ PREMIER
CZERWIEC 2019

 TYLKO NIE MÓW 
 NIKOMU
PREMIERA: 11 MAJA  
(W SERWISIE INTERNETOWYM 
YOUTUBE)

film dokumentalny
reżyseria: Tomasz Sekielski
scenariusz: Tomasz Sekielski
zdjęcia: Adam Galica, Wojciech 
Jakubczak, Piotr Suzin
dźwięk: Mieszko Mahboob, Jakub 
Dziubak, Zgrywa Studio
montaż: Dariusz Mandes
producent: Marek Sekielski
produkcja: Sekielski Brothers

Dokument poruszający temat 
pedofilii w polskim Kościele 
katolickim. Tomasz Sekiel-
ski we współpracy z Markiem 
Sekielskim opowiada o kilku 
osobach, które w dzieciństwie 
były molestowane seksualnie 
przez duchownych. 

 CATALINA
PREMIERA: 7 CZERWCA

koprodukcja polsko-chorwacko-
-bośniacka
film fabularny
reżyseria: Denijal Hasanović
scenariusz: Denijal Hasanović
zdjęcia: Bogumił Godfrejów
muzyka: Darko Marković
scenografia: Sanda Popovac
kostiumy: Sanja Džeba
charakteryzacja: Snježana Gorup
montaż: Stefan Stabenow
dźwięk: Joanna Napieralska
obsada: Andrea Otalvaro, Lana 
Barić, Andrzej Chyra, Mirjana 
Karanović, Mediha Musliović, Ivo 
Gregurević
producent: Krzysztof Grędziński
produkcja: Skorpion Arte
koproducenci: Amra Bakšić 
Čamo, Adis Đapo, Irena Marković, 
Denijal Hasanović, Jacek Kulczycki, 
Magdalena Zimecka, Michał 
Żarnecki, Joanna Napieralska, 
Stanisław Tyczyński

koprodukcja: SCCA/pro.ba, 
Focus Media, Telewizja Polska, 
Studio Produkcyjne Orka, Sound 
Domain, Pałac Zielona i Tawerna 
Portowa, Alvernia Studios
czas projekcji: 98 min
dystrybucja: Holly Pictures

Catalina studiuje prawo 
we Francji. Jest Kolum-
bijką i właśnie odrzucono 
jej prośbę o przedłużenie 
pobytu. Pomocne może oka-
zać się napisanie ciekawej 
pracy. Dziewczyna za radą 
jednego ze swoich profesorów 
jedzie do Sarajewa, by szu-
kać tematu pracy w mate-
riałach Międzynarodowego 
Trybunału Karnego dla byłej 
Jugosławii. Na miejscu jed-
nak nie udaje jej się uzy-
skać pozwolenia na dostęp 
do archiwum. Jednocześnie 
pomocną dłoń wyciąga do 
studentki Nada, tamtejsza 
tłumaczka oraz jej partner, 
pochodzący z Polski Marek. 
Nada proponuje Catalinie, 
żeby zamieszkała u niej. Mię-
dzy kobietami zaczyna rodzić 
się przyjaźń.

 KREW BOGA
PREMIERA: 14 CZERWCA

koprodukcja polsko-belgijska
film fabularny
reżyseria: Bartosz Konopka
scenariusz: Przemysław 
Nowakowski, Bartosz Konopka, 
Anna Wydra
zdjęcia: Jacek Podgórski
muzyka: Jerzy Rogiewicz
scenografia: Marek Warszewski, 
Łukasz Trzciński
kostiumy: Marta Ostrowicz
charakteryzacja: Dariusz Krysiak
montaż: Andrzej Dąbrowski
dźwięk: Marcin Lenarczyk
obsada: Krzysztof Pieczyński, 
Karol Bernacki, Wiktoria 
Gorodeckaja, Jacek Koman, Jan 
Bijvoet, Jeroen Perceval, Olivier 
de Sagazan, Dominik Bąk, Konrad 
Beta, Marcel Borowiec, Izabela 
Chlewińska
producentka: Anna Wydra
produkcja: Otter Films
koproducenci: Andrzej Białas, 
Rafał Bubnicki, Jurgen Willocx
koprodukcja: Earlybirds Films, 
Odra Film
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Kino Świat

Wczesne średniowie-
cze. Na ostatnią pogańską 
wyspę, cudem uniknąwszy 
śmierci, dociera rycerz Wil-
librord (Krzysztof Pieczyń-
ski). Okrutnie doświadczony 
przez los, lecz twardo stąpa-
jący po ziemi wojownik, już 
dawno zginąłby, gdyby nie 
pomoc Bezimiennego (Karol 
Bernacki) – pełnego ide-
ałów chłopaka, skrywającego 
przed światem prawdziwą 
tożsamość. Pomimo różnic 
w światopoglądzie i podej-
ściu do religii, mężczyźni 
zostają towarzyszami podróży. 
Kontynuują wędrówkę połą-
czeni wspólnym celem – chcą 
odnaleźć i ochrzcić ukrytą 
w górach osadę pogan. Cho-
ciaż chrystianizacja miesz-
kańców to jedyny sposób, 
by uchronić ich przed zbliża-
jącą się zagładą, misję boha-
terów spróbują zatrzymać 
kapłan pogan oraz ich wódz, 
Geowold. Ich działania wysta-
wiają poglądy obcych na 
wielką próbę. Jednak w ostat-
nim bastionie „starej wiary” 
Willibrord i Bezimienny mogą 

liczyć na nieoczekiwanego 
sojusznika. Jest nim Prahwe – 
charyzmatyczna córka 
Geowolda. Wkrótce miłość 
skonfrontuje się z nienawiścią, 
dialog z przemocą, szaleństwo 
z zasadami, a wielu będzie 
musiało zginąć...

 Z PIANĄ NA USTACH
PREMIERA: 28 CZERWCA

koprodukcja łotewsko-polsko- 
-litewska
film fabularny
reżyseria: Janis Nords
scenariusz: Matthew A. Gossett
zdjęcia: Tobias Datum
muzyka: Mikołaj Trzaska
scenografia: Nerijus Narmontas
kostiumy: Liene Dobrāja
charakteryzacja: Agnieszka 
Hodowana
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk: Tom Drew

obsada: Indra Brike, Raimonds 
Celms, Vilis Daudzins, Ieva Puke, 
Imants Strads
producentki: Alise Ģelze, Aija 
Bērziņa
produkcja: Tasse Film
koproducenci: Beata Rzeźniczek, 
Klaudia Śmieja, Jacek Kulczycki, 
Magdalena Zimecka, Kestutis 
Drazdauskas
koprodukcja: Madants, Studio 
Produkcyjne Orka
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: Madness

Historia Didzisa, byłego 
policjanta, którego małżeń-
stwo powoli się rozpada. Po 
wypadku, w którym stracił 
nogę, próbuje rozpocząć dzia-
łalność w zakresie szkolenia 
psów. Gdy jego podopieczni 
uciekają i zaczynają terroryzo-
wać okolicznych mieszkańców, 
mężczyzna musi skonfrontować 

się z żoną, aby zapobiec nad-
chodzącej katastrofie.

 JA TERAZ KŁAMIĘ
PREMIERA: 28 CZERWCA

koprodukcja polsko-holenderska
film fabularny
reżyseria: Paweł Borowski
scenariusz: Paweł Borowski
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Adam Burzyński
scenografia: Daria Dwornik
kostiumy: Anna Imiela-Szcześniak
charakteryzacja: Agnieszka Sasim
montaż: Mieneke Kramer
dźwięk: Jan Schermer
obsada: Maja Ostaszewska, 
Paulina Walendziak, Rafał 
Maćkowiak, Agata Buzek, Joanna 
Kulig, Robert Więckiewicz, Jacek 
Poniedziałek, Adam Woronowicz, 
Janusz Chabior, Marian Dziędziel
producenci: Łukasz Dzięcioł, Piotr 
Dzięcioł, Sander Verdonk
produkcja: Opus Film, New 
Amsterdam Film Company
czas projekcji: 107 min
dystrybucja: Kino Świat

Aktorka Celia (Maja Osta-
szewska), jej partner – reży-
ser Mat (Rafał Maćkowiak) 
oraz nastoletnia piosenkarka 
Yvonne (Paulina Walendziak) 
to trójka celebrytów biorących 
udział w kontrowersyjnym 

telewizyjnym show „Konfesjo-
nał Gwiazd”. Każde z nich wie-
rzy, że zwycięstwo w progra-
mie, w którym muszą wyjawić 
publiczności swoje największe 
sekrety, przyniesie wielkie pie-
niądze oraz pomoże w reali-
zacji najskrytszych marzeń. 
Dla Yvonne ma to być powrót 
na szczyty list przebojów, dla 
Celii i Mata szansa na nakrę-
cenie wspólnego filmu. Kiedy 
cała trójka ponosi porażkę, 
sprawy zaczynają się kompli-
kować. Związek aktorki i reży-
sera wchodzi w niebezpieczny 
zakręt, kariera piosenkarki wisi 
na włosku. Wtedy właśnie do 
Mata zgłasza się prowadząca 
show Kai (Agata Buzek) i ofe-
ruje mu pomoc w sfinansowa-
niu filmu. Ale stawia warunek – 
rolę, którą miała zagrać Celia, 
dostanie… Yvonne. Decyzja 
podjęta przez Mata, wywoła 
prawdziwy rollercoaster zda-
rzeń, w czasie których na jaw 
zaczną wychodzić wszystkie, 
najbardziej skrywane tajemnice 
bohaterów. Kto z nich kłamie? 
Kto mówi prawdę? Jakie są ich 
prawdziwe motywacje? Wielki 
finał telewizyjnego widowiska 
przyniesie odpowiedzi.

Oprac. Albert 
Kiciński
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Tylko nie mów nikomu,  
reż. Tomasz Sekielski

Catalina,  
reż. Denijal Hasanović

Z pianą na ustach,  
reż. Janis Nords

Krew Boga,  
reż. Bartosz Konopka

Ja teraz kłamię,  
reż. Paweł Borowski
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2,5 mln wyświetleń w serwi-
sie YouTube w pierwszym 
dniu i ponad 6 mln w trak-

cie pierwszego weekendu (20 mln na 
dzień 20 maja – przyp. red.). Liczby, 
jakie zgromadził pana film Tylko nie 
mówi nikomu robią wrażenie.
Zakładałem, że wyświetleń będzie sporo, 
ale nie przypuszczałem, że aż tak wiele 
i przede wszystkim w takim tempie. Prze-
rosło to nasze oczekiwania, oczywiście 
bardzo się z tego cieszę. Po to robiliśmy 
ten film, by dotarł do jak największej 
liczby osób. To coś, co sprawia, że czło-
wiek nabiera wiary w sens swojej pracy. 

Ma pan wrażenie, że świetny fre-
kwencyjny wynik Kleru Wojciecha 
Smarzowskiego pokazał, że ludzie 
mają już dość zamiatania pod dywan 
tego, co Kościół katolicki w Polsce 
ma na sumieniu?
Tak, zbyt długo był to temat tabu. Pano-
wała zmowa milczenia, pojawiały się 
jakieś pojedyncze informacje, ale brako-
wało tego w ogólnym dyskursie. Kler to 
zmienił. Choć my zaczęliśmy prace nad 
filmem dużo wcześniej. 

Dlaczego temat pedofilii w polskim 
Kościele musiał czekać tak długo, 
by ujrzeć światło dzienne?
Musiało się wydarzyć wiele rzeczy po 
drodze. Ofiary potrzebowały czasu, 
by dojrzeć i opowiedzieć o tym naj-
pierw swoim bliskim, a dopiero później 
mnie. To psychologia, człowiek potrze-
buje dorosnąć do pewnych spraw. Nie-
które z tych osób poczuły się gotowe 
w wieku 30 lat, inni jeszcze później. Czas 
to ważny czynnik, ale też myślę, że jeste-
śmy świadkami pewnej zmiany kulturo-
wej. Dziesięć lat temu nie do pomyśle-
nia było, że ksiądz może być przestępcą. 
Przecież to nie jest ktoś święty tylko dla-
tego, że nosi sutannę. Ludzie zaczynają 

rozumieć, że trzeba patrzeć na ręce także 
duchownym, domagać się wyjaśnień. 
Gdy podejmowałem decyzję, że biorę się 
za ten temat, intuicyjnie wyczułem, że 
podejście się zmieni i film trafi do widza 
w najlepszym możliwym momencie. 

Od czego się w ogóle zaczęło?
Od spotkań z ofiarami. Zwłaszcza pierw-
sze robiły piorunujące wrażenie. Gdy 
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względem bohaterów, z drugiej tzw. 
patronów, bo film powstał ze środ-
ków zebranych w publicznej zbiórce 
na platformie Patronite.
Jeśli ludzie się składają i dają ci w sumie 
450 tys. złotych, żebyś zrobił film, 
to musisz się starać, by był on bar-
dzo dobry. Zwłaszcza, że w oparciu 

o podobny mechanizm finansowania 
chcemy robić kolejne rzeczy. Zdałem 
sobie nagle sprawę, jak wiele od tego 
obrazu zależy.

Myśli pan o tym, żeby kontynuować 
ten temat?
Jeszcze miesiąc czy dwa temu odżegny-
wałem się raczej od tego, bo ten film 
kosztował mnie naprawdę dużo. Dzi-
siaj jednak, kiedy widzę, co się wokół 
niego dzieje – wiem, że to nie koniec. 
Na pewno będzie zatem kontynuacja, ale 
jeszcze nie wiem kiedy, bo równolegle 
pracujemy nad filmem dokumentalnym 
o aferze SKOK-ów.

Film wzbudza różne reakcje, ale 
zdecydowana większość jest pozy-
tywnych. Po projekcji mam wra-
żenie, że wytrąciliście z ręki argu-
menty ewentualnym adwersarzom, 
chociażby ten, który formułowała 
jeszcze na etapie produkcji Konfe-

rencja Episkopatu Polski – o braku 
bezstronności.
Spodobało mi się bardzo, w jaki sposób 
skomentował to ksiądz Adam Boniecki 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”. 
Bezpośrednio nawiązał on właśnie do 
tego. Formułuje takie pytanie: „A czy 
film jest bezstronny?” I odpowiada: „Bez 

wątpienia nie jest. I całe szczęście. Bo jest 
po stronie ofiar”.

Jak reagujecie na oświadczenia kolej-
nych hierarchów kościelnych, którzy 
wcześniej odmówili przecież udziału 
w filmie? Poczuciem ulgi, podejrzli-
wością, niedowierzaniem?
Uważam, że to ważne, iż pojawiają się 
komentarze z ich strony. Jednak słów było 
już dużo, teraz czas na czyny. Gdyby tak 
zdecydowana i szybka reakcja, jaka nastą-
piła po filmie, była rok czy dwa lata temu, 
być może w dużej części załatwiłoby to 
sprawę. Dzisiaj słowa już nie wystarczą. 
Nie odmawiam Prymasowi czy Przewod-
niczącemu Konferencji Episkopatu Pol-
ski, że film ich poruszył, nie twierdzę, że 
to jest udawane. Czas natomiast na kon-
kretne działania. Przeprosiny nie wystar-
czą, trzeba rozliczyć Kościół. Nie tylko 
bezpośrednich sprawców, ale też całą hie-
rarchię – kto co wiedział, kto czego nie 
zrobił, kto próbował tuszować i ukrywać.

Zdenerwowały pana słowa arcybi-
skupa Głodzia, że nie ogląda byle 
czego?
Sam sobie wystawia ocenę. On nie lek-
ceważy mnie, tylko ofiary występujące 
w tym filmie i inne ofiary przestępstw 
seksualnych, których dopuścili się 
duchowni. Moim zdaniem, pycha kro-

czy przed upadkiem. Arcybiskup Głódź 
najwyraźniej nie dostrzega, że coś się 
zmieniło.

O grzechach Kościoła powstało 
wiele dziennikarskich tekstów, 
reportaży. Uważa pan, że obraz ma 
dużo większą moc oddziaływania 
niż słowo?
Myślę, że to ma znaczenie. To, co poka-
zane bardziej trafia do odbiorców niż to, 
co jest tylko napisane. Uważam jednak, 
że nie byłoby sukcesu tego filmu, gdyby 
nie fakt, że przez ostatnie lata coraz 
więcej na ten temat powstało artyku-
łów nagłaśniających sprawę, pojawił się 
obraz Smarzowskiego, który przełamał 
kolejną barierę w tej dyskusji. Myślę, że 
to sprawiło, że opinia publiczna dojrzała, 
aby taki dokument przyjąć. Trafił w swój 
moment.

Rozmawiał 
Kuba Armata

patrzyłem im w oczy, widziałem ból, 
cierpienie, zderzałem się z ogromem nie-
szczęścia, którego praprzyczyną było to, 
co stało się w dzieciństwie – wykorzy-
stanie seksualne, gwałt. Trudno przejść 
obok tego obojętnie. Do tego wszyst-
kiego, gdy okazuje się, że sprawcą jest 
duchowny, czyli osoba będąca w instytu-
cji mającej olbrzymie zaufanie społeczne, 
a jednocześnie wiele spraw zamiatają-
cej pod dywan, było dla mnie jasne, że 
się tym tematem zajmę. To był rok 2013, 
kiedy miałem jeszcze różne zobowiąza-
nia zawodowe. Dopiero w chwili, gdy 
stałem się niezależnym producentem 
telewizyjnym i filmowym uznałem, że to 
moment, kiedy trzeba do tematu wrócić. 
Pomyślałem – teraz albo nigdy. 

Trudno było zdobyć zaufanie boha-
terów filmu, czy wręcz przeciwnie, 
ci ludzie chcieli w końcu wykrzyczeć 
swoje krzywdy?
Każda historia była inna. Niewątpliwie 
pomagało mi, że przez lata pokazywałem 
twarz w telewizji, nie byłem zatem dla 
tych osób kimś obcym. Kojarzyli mnie, 
widywali w różnych programach, mieli 
zaufanie. Te rozmowy były jednak bar-
dzo trudne. Po drugie, kiedy dana osoba 
decyduje się na to, by opowiedzieć swoją 
historię, pokazać twarz, zająć stanowi-
sko, spada na mnie duża odpowiedzial-
ność za to, co się z tym stanie. Obawia-
łem się reakcji tych, którzy zgodzili się 
wystąpić w filmie. Czy nie uznają, że 
się na mnie zawiedli, że nadużyłem ich 
zaufania. To są tak delikatne tematy, że 
łatwo kogoś skrzywdzić. Kiedy po pre-
mierze kinowej usiedliśmy razem i zapy-
tałem, czy nie żałują, odpowiedzieli, że 
jeszcze bardziej przekonali się, iż miało 
to sens. Poczułem dużą ulgę.

Poczucie odpowiedzialności działało 
tu pewnie dwutorowo, z jednej strony 
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Wracasz po siedmiu 
latach z kolejnym fil-
mem fabularnym. Róż-
nica jest taka, że ze 

współczesnej Warszawy przenosisz 
się na tereny zamieszkiwane przez 
Słowian. Dlaczego?
Po Lęku wysokości byłem zmęczony współ-
czesną historią. Ograniczeniami wynika-
jącymi z przymusu uwięzienia w scenach 
dialogowych, co stoi w jawnej opozycji do 
chęci przesuwania się pod prąd, która jest 
mi bliska. Kino zawsze stanowiło dla mnie 
źródło przyjemności zmysłowej. Czułem, 
że jest doświadczeniem wręcz mistycznym, 
które odbywa się na płaszczyźnie ducho-
wej. Leszek Wosiewicz, mój nauczyciel ze 
szkoły filmowej, uczył nas, że są trzy tajem-
nice w życiu człowieka, o których warto 
w kinie opowiadać: miłość, śmierć i Bóg. 
Poczułem więc, że czas poszukać nowej 
formy wyrazu, która pozwoli mi na spotka-
nie z innym wymiarem, a przede wszyst-
kim z samym sobą. Niczym projekcja 
w jaskini Platona.

Wydaje się, że liznąłeś tego już w fil-
mie dokumentalnym. W Sztuce zni-
kania odbyłeś podróż na Haiti i opo-
wiedziałeś historię przepełnioną 
mistycyzmem oraz duchowością.
Powinowactwo jest widoczne, bo istotą 
Sztuki znikania był szamanizm. W cza-
sie naszej wizyty na Haiti zetknęliśmy 
się z grupą świadczącą płatne usługi dla 
okolicznych mieszkańców w postaci 
ceremonii – religijnego teatru. Dopiero 
wzmianki o haitańskim kapłanie voodoo, 
Amonie Fremonie, który na początku lat 
80. przyjechał do Polski razem z Gro-
towskim, uświadomiły mi, że stoi za 
tym coś więcej. Że przebudzenie ludzi 
do solidarności, wyjścia na ulicę i roz-
poczęcia rewolucji, potrzebuje właśnie 
formy pierwotnego rytuału. Znaku od 
bogów. Zwróć uwagę, że to właśnie reli-
gia i duchowy niedosyt pozwoliły zro-
bić coś razem, tak na Haiti w obliczu 

powstania niewolników przeciw kolonii 
francuskiej, jak również w Polsce epoki 
Gierka. Ten znak równości między kul-
turą plemienną a nami, pokazał mi, jak 
głód duchowości może stać się czynni-
kiem jednoczącym ludzi.

Dlatego na przestrzeń Krwi Boga upa-
trzyłeś wczesne średniowiecze – wiek 
pełen fantastyczno-religijnych idei. 
Słyszałem, że zaczęło się na festiwalu 
Nowe Horyzonty, gdzie natknąłeś się 
na film Valhalla: Mroczny wojownik 
Nicolasa Windiga Refna.
Dzięki temu filmowi zrozumiałem, że 
jest możliwe we współczesnym kinie 
przeniesienie akcji w czasy średniowie-
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Rozmowa 
z Bartoszem 
Konopką, 
reżyserem filmu 
Krew Boga

KREW BOGA

jąca czasów pierwszych misjonarzy, 
którzy nawiązują kontakt z ludźmi 
o innym systemie wierzeń.
Pomyślałem, że to niezwykle ciekawy 
temat, niedostatecznie opisany przez 
kino. Chciałem więc cofnąć się do czasów, 
w których ludzie bez żadnych drogowska-
zów szli z krzyżem na plecach przez pust-
kowie, powierzając swoje życie w ręce 
Boga. Wkraczali w nieznane społeczności, 

w spór o wiarę i sens życia, o świętość 
i bezduszność jej wyznawców.
Zawsze będzie to kwestią trudną do roz-
strzygnięcia – pierwsze próby chrystia-
nizacji przyniosły tyle samo dobrego, 
co złego. W Krwi Boga nie odrabiamy 
jednej lekcji historii, ale wczytując się 
w mitologię Słowian, możemy dojść do 
ciekawych wniosków. Przede wszystkim 
ludy pogańskie tworzyły w tamtym cza-

ale z drugiej strony rozbiło pierwotne 
wspólnoty.

Do opowiedzenia tej historii namówi-
łeś Krzysztofa Pieczyńskiego. Wybór 
takiego aktora jest dość szokujący. 
Publicznie głosi on tezy, że „chrze-
ścijaństwo jest organizacją terrory-
styczną”, a „papież powinien stanąć 
przed sądem”.
Wiesz, Krzysiek jest Willibrordem w życiu 
prywatnym. Buntownikiem, idealistą, 
który oprócz krucjaty o wolność arty-
styczną, prowadzi walkę o Polskę laicką. 
Nie będę ukrywał, że baliśmy się konfron-
tacji naszych przeciwstawnych poglą-
dów, ale za cel postawiliśmy sobie, aby 
Krew Boga nie stała się komentarzem do 
„tu i teraz”. Poświęciliśmy długie godziny 
na rozmowy, a nasze spotkania stały się 
dowodem na to, że dialog ponad podzia-
łami jest możliwy. Dyskutowaliśmy o isto-
cie wiary, dzięki czemu okazało się, że 
Krzysztof jest nie tyle antyklerykałem, 
co przedstawicielem wysokiego rozwoju 
duchowego. Człowiekiem natchnionym 
na swój sposób, którego duchowość krąży 
wokół wielu pojęć, takich jak gnoza czy 
new age. Na planie pracowaliśmy więc 
w sporze, ale pozwoliło nam to stworzyć 
historię o dylematach wiary dotykających 
każdego z nas.

A jakie jest twoje doświadczenie?
Krew Boga zaczynałem z podobnej pozycji 
sprzeciwu. Wobec pojęć autorytetu, dog-
matu, ideologii. Jednak w trakcie pracy 
i pod wpływem poszukiwań wyjść z róż-
nych sytuacji życiowych, nagle znalazłem 
swoją relację z siłą wyższą. I nawróciłem 
się. Dla mnie był to film o nawiązywaniu 
kontaktu z Bogiem. Ale nie za pośrednic-
twem instytucji. Podobnie jak Krzysiek 
uważam, że Kościół jest ułomny i tkwi 
w kryzysie od swoich początków. Szukam 
więc własnego duchowego kodu i otuchy 
z niego płynącej, nie daję po sobie przeje-
chać walcem historii i fałszywych przeko-
nań o niezachwianym ładzie religii. Myślę, 
że najważniejsza lekcja, którą znajdziemy 
w Ewangelii, mówi o tym, że tam, gdzie 
dwóch spotyka się w imię Chrystusa, tam 
jest Kościół. Każdy czyta Pismo Święte jak 
chce, ale wierzę, że zdobycie się na spojrze-
nie głęboko w serce drugiej osoby jest rze-
czą najbardziej pozaziemską.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

cza i nakręcenie kameralnego, a przy tym 
surowego widowiska z udziałem kilku 
aktorów. Nie w oparciu o biografie kon-
kretnych osób czy wydarzenia dziejowe 
zaczerpnięte z podręcznika, a historical 
fiction ujęte w nawias przypowieści. Bliż-
sze wariacji na temat danej epoki, niż jej 
dosłownego odwzorowania. Dlatego też 
nie określamy czasu akcji jeden do jeden, 
nie sięgamy po konkretne kostiumy, 
a wizerunek szamana opieramy na cha-
rakterze performance’ów Oliviera de 
Sagazana. W wielu kwestiach sięgam po 
fakty, ale robiąc to metodą autorską.

Tym faktem pozostają korzenie 
chrześcijaństwa – opowieść sięga-
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które na spotkanie z nowym wyznaniem 
mogły zareagować różnie. I choćby tak, 
jak było to w przypadku świętego Wojcie-
cha – ginęli na drugi dzień. Tym samym 
skupiliśmy się na dwóch mechanizmach 
postępowania z osadami pogańskimi. 
Pierwszy, który w moim filmie reprezen-
tuje Bezimienny, zakładał przywdzianie 
szat pokutnych i asymilację z niewiernymi. 
Przebywanie z nimi, wykazanie współczu-
cia, szacunku. Wyznawcy tego drugiego, 
pokroju Willibrorda, uważali, że jeśli per-
swazja się nie sprawdzi, to nowy ład należy 
zaprowadzać siłą. Mieczem i krwią.

Dzięki doświadczeniu jednej pogań-
skiej wioski, Krew Boga wpisuje się 

sie silne wspólnoty. W ich społeczno-
ściach wszystko odbywało się w grupach, 
przez co pojęcie jednostki właściwie nie 
miało miejsca. Ta wspólnota funkcjo-
nowała jak żywy organizm, opierała się 
na współodczuwaniu – jeśli jeden z jej 
członków zachorował, inni próbowali 
go wyleczyć poprzez bycie z nim. Teraz 
wyobraź sobie, że pojawia się chrze-
ścijaństwo, które w swoich dogmatach 
nastawione jest na jednostkę. Chry-
stus zwracał się do pojedynczych ludzi, 
wskazując, że każdego z osobna kocha 
tak samo. Zaznaczenie ich odrębno-
ści w oparciu o naukę na temat miłości 
i nadziei na zbawienie, pozwoliło zbu-
dować cywilizację, którą znamy dzisiaj, Fo
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Krew Boga, 
reż. Bartosz Konopka

Bartosz Konopka



POLSKIE PREMIERY 

Dobrze pamiętam dzień, 
kiedy zobaczyłem Zero. 
I swoje ogromne zaskocze-
nie, że takie projekty mają 

rację bytu w polskiej kinematografii. 
Dziś niewiele się w tej kwestii zmie-
niło – w swoim drugim filmie snujesz 
futurystyczną fantazję niepodobną 
do niczego, co kojarzy mi się z języ-
kiem rodzimych twórców. Skąd wziął 
się ten pomysł?
Jak zwykle z pytań. Tym razem o to, 
czym w ogóle jest ta słynna prawda, 
o którą wszyscy się tak bijemy. By te 
pytania miały szansę wybrzmieć, 
potrzebowałem świata, który prawdą 
ewidentnie nie jest. Takiego świata, 
który już na wstępie zaznacza: „ej, 
jestem wymyślony, nie ma mnie, nigdy 
nie było i nigdy nie będzie”. Świata 
wyraźnie fikcyjnego, zbudowanego od 
podstaw. By taką nieistniejącą, a jednak 
namacalną rzeczywistość wykreować, 
zacząłem szukać na nią formy. Czegoś, 
co będzie dobrze udawać realny świat. 
Tak narodził się pomysł, by cofnąć się 
w czasie do końca lat 60. i wyobrazić 

sobie – oczyma ludzi z tamtej epoki – 
początek nowego millennium. W ten 
sposób powstało to moje „science-fic-
tion bez science”. Czyli po prostu czysta 
fikcja.

Domyślam się, że to musiało być nie 
lada wyzwanie.
To projekt z gatunku „sky is the limit”. 
W Stanach mogliby coś takiego rozdmu-
chać do budżetu setek milionów dola-
rów, dowalić epickich scen, napompować 
postprodukcją. Generalnie zrobić z tego 
typowo hollywoodzki twór. Jakoś tak się 
stało, że akurat my tych setek milionów 
nie mieliśmy, ilość dostępnego czasu była 
nieporównywalna. Ale to może w sumie 
dobrze. Sytuacja pewnych ograniczeń 
często okazuje się stymulująca, zachęca 
do myślenia w kategoriach sposobu. 
Zmusza do kreatywności i szukania czę-
sto nieoczywistych rozwiązań.
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i Terry’ego Gilliama. W kontekście 
Zero mówiło się, że modyfikujesz na 
własny użytek styl Roberta Altmana, 
Alejandro Gonzáleza Iñárritu oraz 
Paula Haggisa. Zastanawiam się, czy 
celowo wybrałeś podobny środek eks-
presji.
Nie mam wpływu na porównania. Poza 
tym nie sądzę, żebym jako człowiek, dla 
którego kino jest niesamowicie ważną 
częścią życia, był w stanie uwolnić się 
od tego typu wpływów. To po prostu 
część rzeczywistości, która mnie ota-
cza. Musiałbym być chowany w beczce, 
żeby tak się nie działo. Dla mnie jednak 
zawsze na pierwszym miejscu jest „co”, 
a dopiero później „jak”. Jeśli w tym „jak” 
pojawiają się jakieś inspiracje, to raczej 
w sposób podświadomy. Na zasadzie 
czerpania z otoczenia właśnie. Nie zakła-
dam z góry tworzenia filmów na czyjeś 
podobieństwo.

W końcu jako ludzie nasiąkamy 
wszystkim, co przychodzi z zewnątrz. 
Myślę, że oryginalność tak naprawdę 
nie istnieje, a inspiracja po prostu 
napędza naszą wyobraźnię.
Dla mnie oryginalność to nic innego 
jak szczerość, wierność samemu sobie, 
odwaga poszukiwań. Właśnie takie rze-
czy lubię w kinie. Nie szczególnie inte-
resują mnie twórcy, którzy starają się 
wpisać w festiwalowe trendy i mody. 

Doceniam natomiast to, co szczere 
i odważne, nawet, jeśli ceną tych poszu-
kiwań nie zawsze jest całkowite speł-
nienie. To i tak z reguły ciekawsze niż 
większość rzeczy, które podążają utar-
tym szlakiem. Takie podejście daje też 
pole do eksperymentów, budowania 
wielowymiarowych narracji, w któ-
rych każda kolejna warstwa odsłania 
coś nowego. I sprawia, że chcesz kopać 
coraz głębiej.

Ja teraz kłamię także zawiera ukryty 
komentarz. Mimo mniejszych lub 
większych przesunięć, twoja wizja 
świata jest silnie zakotwiczona 
w diagnozie naszej współczesności. 
Opowiadasz o czasach postprawdy, 
w których zaciera się granica między 
prawdą a fikcją.
Żyjemy w erze fake newsów i naskór-
kowych informacji. W dodatku docie-
rają one do nas najczęściej w strzępach, 
fragmentach. Trudno odróżnić, co jest 
jeszcze faktem, a co za sprawą dobudo-
wanych kontekstów stało się już fałszem 
lub wytworem naszej wyobraźni. Tym 
bardziej, że z tego całego zalewu infor-
macji najczęściej wybijają się te najbar-
dziej sensacyjne i krzykliwe komunikaty. 
To w nie chcemy wierzyć, bo tak jest po 
prostu wygodniej. Mówimy „wiedzia-
łem!” i jedziemy dalej. A być może wła-
śnie w tym momencie coś nam umyka? 

Innymi słowy, prawda w porównaniu 
z tanią i wyssaną z palca sensacją potrafi 
być wyjątkowo mało atrakcyjna.

W twoim filmie obsesyjnie powraca 
do nas pytanie: „Prawda, czy potra-
fisz ją rozpoznać?”. A później doda-
jesz – „Nie daj się zwieść pozorom, 
cokolwiek myślisz, jesteś w błędzie”. 
Mam wrażenie, że nie bez powodu 
zrzucasz swoją opowieść na barki aż 
trójki bohaterów. Każdy z nich opo-
wiada niby tę samą, ale przetworzoną 
przez swój indywidualny punkt 
widzenia historię. Pokazujesz trzy 
warianty. Trzy wersje wydarzeń.
Najważniejsze w tych różnych wersjach 
są sceny, które się powtarzają. Które są 
absolutnie identyczne, tak jakbym zro-
bił „kopiuj-wklej”. Dopiero kontek-
sty, jakimi są obudowane sprawiają, że 
w każdej z wersji odbieramy je nieco ina-
czej, mimo ich niezmienionego kształtu. 
Zresztą tak samo działa ludzka percepcja 
i proces pojmowania prawdy – wszystko 
zależy od kontekstu, w jakim ją przed-
stawimy. Ten sam fakt w jednej narra-
cji może znaczyć coś zupełnie innego 
w drugiej, a jeszcze innego w kolejnych. 
W ten sposób tworzymy w naszej gło-
wie indywidualny obraz danych sytuacji, 
osób i zjawisk. Ulegamy tym narracjom, 
choć wcale nie musimy. Pewnie robimy 
to dlatego, że tak jest po prostu łatwiej 
przyswoić rzeczywistość. To, co ostatecz-
nie dostajemy, wydaje nam się odpo-
wiednio sformatowane i logiczne. Trochę 
mnie to przeraża. Ten rodzaj łatwo-
ści, z jaką przychodzi nam ingerowanie 
w prawdę.

Skoro tak, to jak sobie z tym radzisz?
Często jestem ofiarą tego samego uła-
twiającego sposobu myślenia, ale zawsze 
przyświeca mi głęboka wiara w wątpli-
wości. To one chronią mnie przed bez-
refleksyjnym przyjmowaniem tego, co 
serwuje moja własna głowa, zbombar-
dowana tymi wszystkimi pięknie ułożo-
nymi historyjkami i jedynymi słusznymi 
punktami widzenia. To te wątpliwości 
pozwalają mi uciec przed łatwymi oce-
nami i jeszcze łatwiejszym wyciąganiem 
wniosków. Pewnie dlatego tak bardzo 
je lubię. Parafrazując klasyka – „wątpię, 
więc jestem”.

Rozmawiał 
Mateusz Demski

To znaczy?
Trzeba mieć bardzo otwartą głowę, która 
jednocześnie wie, czego chce. W naszym 
przypadku działo się to na wszyst-
kich poziomach: od zdjęć poczynając, 
poprzez kostiumy, charakteryzację, a na 
scenografii kończąc. Zresztą właśnie sce-
nografia jest tutaj świetnym przykładem 
takiego sposobu myślenia. Nie mogli-
śmy liczyć za bardzo, że w jakimkolwiek 
momencie przyjdziemy „na zastane”, 
w związku z tym niemal każda z lokacji, 
w której zaplanowaliśmy zdjęcia, wyma-
gała naszej ingerencji – adaptacji czy 
wręcz budowy. Pracując w takich, a nie 
innych warunkach budżetowych, musie-
liśmy być w tym bardzo precyzyjni. I jed-
nocześnie pilnować, by wszystko było 
zgodne z zamierzoną wizją.

Mnie ta scenografia przywodziła  
na myśl filmy Stanleya Kubricka  
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WĄTPIĘ, WIĘC JESTEM
Rozmowa z Pawłem Borowskim, 
reżyserem filmu Ja teraz kłamię
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Paweł Borowski

Maja Ostaszewska i Joanna Kulig 
w filmie Ja teraz kłamię, 
reż. Paweł Borowski



POLSKIE PREMIERY – SERIALE

Z asada przyjemności, serial 
CANAL+, to pierwsza duża 
międzynarodowa kopro-
dukcja krajów Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Jak udało się zre-
alizować tak trudny projekt? 
Serialowych międzynarodowych 
koprodukcji do tej pory było niewiele, 
a w ogóle w naszym regionie jesteśmy 
pierwsi. Zaprocentowały wcześniejsze 
kontakty Apple Film Production 
z BBC. Z nimi zrobiliśmy dwie polsko-
-brytyjskie koprodukcje serialowe dla 
TVP: Szpiedzy w Warszawie i Dzwony 
wojny. Przez sprzedaż BBC World-
wide nasze seriale pokazywaliśmy 
w ponad stu krajach. Zbudowało nam 
to niezwykłą reputację. To unikalne 
doświadczenie pomogło mi wcielić się 
w wyjątkową rolę showrunnera Zasady 
przyjemności. 

Na czym polegała ta rola?
Showrunner to osoba, która kontro-
luje zarówno kreatywną, jak i produk-
cyjną stronę projektu. W przypadku 
Zasady przyjemności pod moją wodzą 
pracowały dwie producentki – Iza-
bela Wójcik i Violetta Kamińska. Kiedy 
mieliśmy pierwszą wersję scenariu-

sza autorstwa fantastycznego Macieja 
Maciejewskiego, z którym zrealizo-
waliśmy Glinę, zaczęliśmy rozmawiać 
o reżyserii. Szybko zrozumieliśmy, że 
ze względu na wyjątkowo skompli-
kowaną produkcję połączenie przeze 
mnie tych dwóch funkcji – showrun-
nera i reżysera ma sens. Zresztą natura 
tego projektu wiązała się ze wszystkim, 
co robiłem do tej pory. Wziąłem odpo-
wiedzialność za całość. 

Dlaczego zdecydował się pan na 
współpracę między Polską, Czechami 
i Ukrainą?
Zasadę przyjemności zainicjowała moja 
miłość do trzech miast, które kocham 
i w każdym chciałbym mieszkać. War-
szawa – miejsce urodzenia, Praga – to 
mój pierwszy, młodzieńczy wyjazd 
zagraniczny i z tej fascynacji pierwsza 
duża koprodukcja fabularna Apple Film 
Production – Zabić Sekala z Bogusławem 
Lindą i Olafem Lubaszenką w rolach 
głównych. I na końcu Odessa. Polubiłem 
ją po pierwszym spacerze, ma ducha sta-
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ciami w kilku krajach dominuje model 
„kolonialny”. A mianowicie, ląduje 
cała ekipa filmowa, dobiera lokalnych 
wykonawców, którzy „ciągną ich na 
szczyt”. My szybko podnieśliśmy sobie 
poprzeczkę. W przypadku scenariu-
sza pokazującego różnicę między kra-
jami, najlepszym rozwiązaniem było 
współtworzenie serialu z autochtonami. 
Naturalną konsekwencją tego myślenia 
była najtrudniejsza decyzja – o wybo-
rze trzech operatorów filmujących swoje 
kraje. Wcześniej nie pracowałem z żad-
nym z nich. Niełatwo poznawać partnera 
dopiero na placu boju, ale miałem nieby-
wałe szczęście do moich autorów zdjęć.

Za zdjęcia odpowiadali wielokrot-
nie nagradzani wybitni operatorzy 
z trzech krajów. Z Polski Paweł Dyl-
lus (Chce się żyć, Jestem mordercą), 
z Czech Martin Žiaran i z Ukrainy 
Andrey Lisietskiy.
To była prawdziwa uczta artystyczna dla 
reżysera. Operatorzy oglądali nawza-
jem swoje zdjęcia i szukali własnej drogi. 
W poszukiwaniu lokalności zwracali-
śmy uwagę na różnice w tym, jak ludzie 
żyją, gdzie i jak mieszkają, jak wyglą-
dają ich biura i ulice. Mogę opowiadać 
godzinami, jak w różny od Polaków spo-
sób ubierają się Czesi, a jak Ukraińcy. To 
fascynujące, jak często byłem zaskoczony 
wyborami naszych kostiumografów. 
Różniły się miejsca i różnił się nasz spo-
sób fotografowania – inne światło, środki 
filmowe, praca kamer. W naturalny spo-
sób doszliśmy do dominujących kolorów 
dla tych miast: Warszawa fotografuje się 
na stalowo, szaro, niebiesko, Praga jest 
beżowo-ochrowa, a Odessa ze względu 
na morze jest turkusowo-zielona i bor-
dowa. 

Serial zabiera widzów w sam środek 
wielowątkowego policyjnego śledz-
twa, którego początkiem są morder-
stwa młodych kobiet w trzech kra-
jach. 
Świetna, niełatwa intryga została 
skonstruowana w sposób mozaikowy, 
przez równoległą akcję w ciągu 
dziesięciu dób przenosimy się z miasta 
do miasta. Każda z postaci popycha 
historię do przodu, a sama opowieść 
się zapętla. Interesowała mnie nie tyle 
opowieść o przestępcach, mimowol-
nych uczestnikach i policjantach, ile 
o ludziach. Oni są taką samą zagadką 

jak tajemnica zbrodni. Śledztwo pro-
wadzi trzech oficerów śledczych, każdy 
z innego kraju.

W roli głównej obsadził pan dwu-
krotnie nominowaną do Nagrody 
im. Zbyszka Cybulskiego Małgorzatę 
Buczkowską. Dlaczego?
Wszystko wzięło się stąd, że scenarzy-
sta chciał, aby główną bohaterką była 
kobieta. I napisał taką fantastyczną, ale 
trudną rolę współczesnej kobiety radzą-
cej sobie w męskim świecie policji. Po 
wielotygodniowym castingu i godzi-
nach prób zdecydowaliśmy jedno-
głośnie, że do tej roli chcemy zapro-
sić Małgorzatę Buczkowską. Ze swoją 
aktorską intuicją, talentem i doświad-
czeniem teatralnym natychmiast mnie 
zrozumiała i stworzyła skomplikowaną 
postać. Grana przez nią Maria jest sama 
przeciw wszystkim.

A jak było z dwoma pozostałymi 
bohaterami – wysoko cenionym za 
swój dorobek czeskim aktorem Kare-
lem Rodenem oraz legendą ukraiń-
skiego kina Sergiejem Strelnikowem? 
Karel Roden jest gwiazdą w Czechach, 
ale częściej gra w Hollywood. Dla mnie 
był oczywistym Viktorem ze scenariu-
sza, policjantem, który chce odejść na 
emeryturę i nagle wpada mu w ręce 
tajemnicza sprawa. I potrzebowaliśmy 

jeszcze trzeciej postaci – ukraińskiego 
śledczego Sergieja. Kiedy na casting 
wszedł Sergiej Strelnikow wyglądający 
jak facet ze Specnazu – skórzana kurtka, 
stalowy łańcuch na szyi i worek na ple-
cach – to wiedziałem, że jest kolejnym 
bohaterem serialu. 

A czy inspirowaliście się duńsko-
-szwedzkim serialem kryminalnym 
Most nad Sundem?
Znamy dobrze ten serial. Oni zrobili to 
samo, co my kilka lat wcześniej z Gliną. 
Tylko im udało się wyjść poza Skandy-
nawię przez skuteczną sprzedaż zagra-
niczną. Uczymy się przecież, oglądając 
najlepsze zagraniczne produkcje, w tym 
np. The Killing (polski tytuł Dochodze-
nie) czy Borgen (Rząd). Jestem pewien, że 
zrobiliśmy wschodnioeuropejski serial na 
równie dobrym poziomie. Już wiadomo, 
że pokażemy go w Polsce, Czechach, na 
Ukrainie i prawdopodobnie w Rosji. Co 
więcej, mamy światowego dystrybutora 
Beta Film. Zasada przyjemności pró-
buje przebić szklany sufit dla wschodniej 
Europy. Pół świata bierze udział w zawo-
dach na robienie seriali, a dzięki wyso-
kiej jakości artystycznej i realizacyjnej 
możemy stanąć do współzawodnictwa 
w opowiadaniu swoich historii. 

Rozmawiał  
Marcin Radomski

rej Warszawy. W Zasadzie przyjemności 
chcieliśmy uchwycić przemianę naszych 
krajów, bo wierzę, że każdy powinien 
opowiadać o tym, co jest mu najbliższe. 
Nie kopiujmy Amerykanów czy Brytyj-
czyków, ale mówmy o tym, co lokalne 
w uniwersalny sposób.

Jakie problemy napotkaliście przy 
realizacji serialu? 
Akcja dzieje się w ciągu dziesięciu dób 
w listopadzie, czyli kręciliśmy jesienią 
i zimą, a potem znowu jesienią – razem 
blisko dziewięć miesięcy w zimnie, desz-
czu, czasem w śniegu. Nie zdawaliśmy 
sobie do końca sprawy, jak gorąca latem 
Odessa może być mroźna zimą! Poza tym 
reżyserowałem po polsku, czesku, rosyj-
sku i angielsku, ale to akurat nie było pro-
blemem, bo doskonale znam wszystkie 
języki. 

Czy dlatego postanowił pan skomple-
tować międzynarodową ekipę? 
Zastanawialiśmy się, jakie podejście 
przyjąć. W większości produkcji ze zdję-
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Z MIŁOŚCI DO 
WSCHODNIOEUROPEJSKICH 
MIAST 
Rozmowa 
z Dariuszem 
Jabłońskim, 
showrunnerem 
i reżyserem 
serialu Zasada 
przyjemności
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Dariusz Jabłoński

Małgorzata Buczkowska, Robert Gonera 
i Dawid Czupryński w serialu Zasada 
przyjemności, reż. Dariusz Jabłoński



Dlaczego tematyka 
masowej emi-
gracji pokoleń 
Polaków w ostat-

nim 30-leciu jest panu tak 
bliska?
Piotr Domalewski: Mnie ogól-
nie interesują bohaterowie, 
którzy nie mają wyjścia. Któ-
rzy muszą się zmagać z pro-
blemami życia codziennego. 
Historie takich ludzi są wyjąt-
kowo uniwersalne. Problem 
emigracji jest w naszej historii 
bardzo istotnym elementem. 
Średnio co 20-30 lat poja-
wia się w naszym społeczeń-
stwie jakiś zew wynikający czy 
z przyczyn politycznych, czy 
ekonomicznych i pojawia się 
kolejna fala młodych ambit-
nych ludzi, którzy mają dość 
i wyjeżdżają w poszukiwaniu 
lepszej przyszłości. To dobra 
przestrzeń do zbudowania cie-
kawej dramaturgii i dlatego 
mnie to intryguje. Obecnie 
niezwykle interesującym tema-
tem jest zjawisko w teraźniej-
szej Polsce zupełnie nowe – 
imigracji. Do naszego kraju 
przyjechało w ciągu ostatnich 
10 lat 1,5 mln Ukraińców, a to 
potencjalnie 1,5 mln cieka-
wych historii na film.

Jakimi kryteriami kiero-
wał się pan przy wyborze 
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aktorki do głównej roli – 
Oli?
To był bardzo długi proces. 
Miałem wobec mojej boha-
terki wielkie oczekiwania 
i w trakcie castingów zrozu-
miałem, że zadanie, jakie ma 
przed sobą ta młoda osoba 
jest niezwykle trudne. Szu-
kałem kogoś wiarygodnego, 
kto faktycznie ma te 17-19 
lat, bo nie lubię kiedy trzy-
dziestoletni aktorzy udają 
nastolatków, co w naszym 
kinie dzieje się nagminnie. 
Szukałem też osoby o sil-
nym charakterze, bo taka jest 
moja bohaterka.

Czy pana zdaniem wyjście 
Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej przyczyni się 
do pogłębienia problemów 
polskich emigrantów?
Nic na ten temat nie wiem, 
ponieważ posiadam jedynie 
informacje z gazet i telewizji, 
a to jak wiadomo jest subiek-
tywna wizja nadawców. Mój 
brat, który mieszka i pracuje 
na terenie Wielkiej Brytanii, 
sygnalizuje jedynie, że panuje 
tam duża niepewność w kwe-
stii najbliższej przyszłości.

Tematyka powstającego 
obrazu Piotra Domalew-
skiego będzie bliska wielu 

emigrantom i ich rodzi-
nom. To temat trudny, tym 
bardziej w czasie brexitu. 
Czy dla pana sukces arty-
styczny i komercyjny filmu 
ma ten sam ciężar gatun-
kowy?
Jan Kwieciński: Wydaje mi 
się, że mariaż sukcesu arty-
stycznego i komercyjnego to 
marzenie każdego produ-
centa. Robimy piękny i ważny 
film i chcielibyśmy podzie-
lić się nim z jak największą 
liczbą widzów.

Każdy film to nowe wyzwa-
nie dla producenta. Co 
w pana odczuciu jest inne, 
charakterystyczne w Jak 
najdalej stąd?
Akcja scenariusza w dużej 
części rozgrywa się w Dubli-
nie, więc produkcyjnie 
dużym wyzwaniem było dla 
mnie zorganizowanie kopro-
dukcji z Irlandią, z którą 
nigdy wcześniej nie miałem 
okazji pracować. Niezmiernie 
cenna jest też dla mnie moż-
liwość współpracy z Piotrem 
Domalewskim, z którym na 
planie spotkałem się po raz 
pierwszy. To człowiek o wiel-
kim talencie i wrażliwości. 
Jestem niezmiernie ciekawy 
i podekscytowany tym, co 
nam z tej wspólnej pracy wyj-

dzie. Czuję, że będzie to film 
wyjątkowy.

Co jest ważne dla pracy 
operatora w młodym 
zespole realizacyjno-pro-
dukcyjnym i jakie mogą 
być tego efekty?
Piotr Sobociński: Wydaje 
mi się, że praca z młodym 
zespołem może przebiegać 
bardzo różnie. Wszystko 
zależy od tego, na jaki zespół 
ludzi się trafi. Czy mają 
wyobraźnię bliską mojej, czy 
nie. Jakie mają doświadcze-
nie i czy mają wrażliwość 
wizualną, itd. Staram się 

w miarę możliwości pod-
pierać to maksymalną ilo-
ścią referencji i materiałów 
źródłowych, które mogłyby 
przybliżyć moich partne-
rów do mojego wyobrażenia 
filmu. Ten etap zresztą nie 
różni się znacząco od tego, 
kiedy pracuję pierwszy raz 
z jakimś bardzo doświadczo-
nym reżyserem. Kluczowa 
dla udanej współpracy jest 
ilość czasu spędzana w okre-
sie przedprodukcyjnym. 
Kiedy rozmawiamy o sce-
nariuszu, oglądamy razem 
filmy i jeździmy na doku-
mentacje. Staram się wtedy 

robić zdjęcia i dokumento-
wać obiekty już w aspektach, 
w których będzie kręcony 
film, maksymalnie zbli-
żone do tego, jak wyobrażam 
sobie kadry w danej sce-
nie. Dokonuję komputero-
wej obróbki tych materiałów 
pod względem kolorystycz-
nym i to jest punkt wyj-
ścia do rozmowy o finalnym 
efekcie. Bardzo lubię praco-
wać z debiutantami i mło-
dymi twórcami, bo są szcze-
gólnie zaangażowani. To dla 
nich często „być albo nie 
być”. A ja także lubię trak-
tować każdy swój kolejny 
film, jakby był tym pierw-
szym. Od nowa znajdować 
dla niego język. Kiedy sam 
debiutowałem, otoczyłem 
się doświadczoną ekipą. I to 
dzięki niej i pomocy reżysera 
udało mi się zrobić, jak uwa-
żam, dobre zdjęcia. Myślę, 
że warto stosować podobne 
metody współpracy w innych 
pionach realizacyjnych.

Jak czuje się bardzo młoda 
adeptka sztuki aktor-
skiej, która pokonała 1000 
kandydatek i otrzymała 
w swoim debiucie główną 
rolę w ciekawie zapowiada-
jącym się filmie?
Zofia Stafiej: Nie czułam, 
że brałam udział w walce, 

ani żebym z kimkolwiek 
rywalizowała. Na castingi 
przychodziłam sama ze 
sobą i starałam się reali-
zować zadania reżysera 
castingu. Oczywiście, czuję 
się wyróżniona, że zostałam 
obdarzona zaufaniem przez 
twórców tak dobrego kina, 
aczkolwiek od początku 
zdawałam sobie sprawę, 
że wiąże się to z bardzo 
dużą odpowiedzialnością. 
Ponadto od początku mia-

Rozmowa z reżyserem Piotrem 
Domalewskim, producentem Janem 
Kwiecińskim, autorem zdjęć Piotrem 
Sobocińskim, aktorką Zofią Stafiej 
i kierownikiem produkcji Magdaleną Badurą

Jak najdalej stąd

Od 22 lutego do połowy kwietnia 2019 trwały zdjęcia do 
drugiego pełnometrażowego filmu Piotra Domalewskiego 

Jak najdalej stąd. Twórca Cichej Nocy, niezwykle udanego i wie-
lokrotnie nagradzanego najwyższymi laurami debiutu, kon-
tynuuje swoją artystyczną podróż po problematyce związanej 
z nową polską emigracją ekonomiczną i reperkusjach tego 
zjawiska w codziennym życiu polskich rodzin. Reżyser sku-
pia swoją narrację w jednym regionie Polski – Warmii, gdzie 
poziom życia mieszkańców jest najniższy w kraju. Problemy 
poruszane przez Piotra Domalewskiego to nie tylko bieda 
i determinacja wielu Polaków wyjeżdżających z kraju, ale rów-
nież ich osobiste wybory. Jak mówi producent filmu Jan Kwie-
ciński: „Ton tej opowieści jest tragikomiczny. Taka konwencja 
ma odciążać poważną opowieść. Ma to być film z nadzieją”. 
Produkcją zajmuje się Akson Studio, zdjęcia są autorstwa Pio-
tra Sobocińskiego, a scenografia Katarzyny Filimoniuk. W roli 
głównej zobaczymy Zofię Stafiej, a towarzyszyć jej będą Kinga 
Preis i Arkadiusz Jakubik. Obraz jest współfinansowany przez 
PISF, a także Mazurski Fundusz Filmowy. S.N.

Kinga Preis i Zofia Stafiej  
w filmie Jak najdalej stąd,  

reż. Piotr Domalewski

Zofia Stafiej w filmie 
Jak najdalej stąd, 

reż. Piotr Domalewski
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NA PLANIE FILMU 
JAK NAJDALEJ STĄD

łam silnie osobisty stosunek, 
ponieważ od razu po prze-
czytaniu scenariusza poczu-
łam, że film, który może 
powstać na jego podstawie 
jest bardzo potrzebny.

Czy dużo sekwencji dzieją-
cych się poza granicą Pol-
ski aranżowaliście państwo 
w kraju, i jeśli tak, to dla-
czego?
Magdalena Badura: Wszyst-
kie sekwencje plenerowe 
i kluczowe sceny na styku 
wnętrze/plener rozgrywające 
się w Dublinie zostały zreali-
zowane właśnie tam. Niestety 
przewagę wnętrz dublińskich 
musieliśmy zaadaptować, 
odtworzyć w Polsce. Powód 
jest przyziemny – koszt reali-
zacji zdjęć był zbyt wysoki. 
Trudno w ramach standardo-
wego budżetu polskiego filmu 
wygenerować środki na reali-
zację zdjęć za granicą, zwłasz-
cza w tak drogim kraju jak 
Irlandia. W Dublinie zdjęcia 
trwały dwa tygodnie.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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Mówi się, że to festiwal snobi-
styczny, hermetyczny, kon-
centrujący się wyłącznie 
na kinie autorskim. Ale to 

nieprawda. Tegoroczna, 72. edycja udo-
wodniła, że jest w nim miejsce zarówno 
dla mistrzów z Europy, debiutantów, jak 
i Sylvestra Stallone’a. Dla filmów społecz-
nie zaangażowanych, ale i tych gatunko-
wych. Canneński festiwal pokazał piękną 

twarz kina, udowodnił, jak potrafi być 
ono różnorodne. 

HISTORIA NA NASZYCH 
OCZACH
Dwa najwyższe laury przyznane w tym 
roku na Lazurowym Wybrzeżu zapiszą się 
w pamięci zdecydowanie dłużej niż tylko 
do kolejnej edycji festiwalu. Złota Palma 
powędrowała do Bonga Joon-ho, który 

stał się pierwszym koreańskim reżyserem 
uhonorowanym tym prestiżowym laurem. 
Z kolei Grand Prix trafiło w ręce Mati Diop, 
Francuzki z senegalskimi korzeniami, która 
zapisała się w annałach już na kilkanaście 
dni przed ceremonią rozdania nagród, gdyż 
była pierwszą czarnoskórą reżyserką zapro-
szoną do udziału w Konkursie Głównym, 
w całej historii festiwalu. O ile nagrodę za 
jej pełnometrażowy debiut Atlantic postrze-
gać można w kategoriach niespodzianki, 
o tyle zwycięstwo Parasite od pierwszego 
prasowego pokazu wydawało się formal-
nością. „Podjęliśmy tę decyzję jednogło-
śnie” – przekonywał przewodniczący jury, 
meksykański reżyser Alejandro González 
Iñárritu. By zaraz dodać: „To było wyjąt-
kowe i nieoczekiwane doświadczenie. Byli-
śmy pod wrażeniem sposobu, w jaki ten 
film przeprowadził nas przez różne gatunki, 
umiejętnie je ze sobą mieszając. W humo-

CANNES

rystyczny, czuły, pozbawiony oceny sposób 
mówił o czymś istotnym w skali globalnej”. 
Rzadko się zdarza, by jurorzy i dzienni-
karze dzielili to samo zdanie, ale tak było 
w przypadku Parasite, który zdobył również 
najwyższą ocenę w wydawanej na festiwalu 
specjalnej edycji pisma „Screen”. 

Film Bonga Joon-ho kontynuuje znako-
mitą canneńską passę kina azjatyckiego. 
Przed rokiem wygrał tu przecież Japończyk 
Hirokazu Koreeda z filmem Złodziejaszki. 
Parasite, podobnie zresztą jak Atlantic, to 
nieco cięższy kaliber, choć podany w atrak-
cyjnej, gatunkowej formie. Społeczna satyra 
miesza się tu z dramatem rodzinnym, trzy-
mającym w napięciu thrillerem, a momen-
tami nawet komedią. To nie pierwsze podej-
ście koreańskiego reżysera do Konkursu 
w Cannes. Przed dwoma laty zaprezentował 
bardzo interesującą Okję, mimowolnie sta-
jąc się jednym z bohaterów gorącej, pełnej 
kontrowersji dyskusji, której skutkiem było 
wykluczenie produkcji Netflixa z kolejnych 
edycji festiwalu. Co ciekawe, inicjatorem 
tamtych wydarzeń był, stojący wówczas na 
czele jury, hiszpański reżyser Pedro Almo-
dóvar. A że życie bywa przewrotne, obaj 
panowie w tym roku, ramię w ramię, sta-
nęli do rywalizacji o Złotą Palmę, z której 
zwycięsko wyszedł Koreańczyk.

POMINIĘCI MISTRZOWIE 
Niemalże całkowite pominięcie Bólu i blasku, 
nowego filmu Almodóvara, który Tadeusz 
Sobolewski nazwał arcydziełem, przyjęto 
ze sporym zaskoczeniem. Oczywiście nie 
można zapomnieć o laurze aktorskim dla 
świetnego Antonio Banderasa, ale trudno 
oprzeć się wrażeniu, że to jedynie nagroda 
pocieszenia. Almodóvar, który w Cannes 
nagradzany był dwukrotnie (w 1999 roku 
za reżyserię Wszystko o mojej matce oraz 
w 2006 za scenariusz do Volver), mógł czuć 
się rozczarowany, zwłaszcza że pokazał nie-
zwykle osobisty film. Janusz Wróblewski 
pisał o Bólu i blasku jako o przewodniku po 
życiu oraz twórczości hiszpańskiego reżysera. 
Zresztą wielcy mistrzowie kina, poza uho-
norowanymi za najlepszą reżyserię braćmi 
Dardenne, zostali w tym roku wyjątkowo 
pominięci. I to na rzecz twórców aspiru-
jących dopiero do tego miana, takich jak 
Francuzka Céline Sciamma, jej rodak Ladj 
Ly czy Brazylijczycy Kleber Mendonça Filho 
(co ciekawe, to były krytyk filmowy) oraz 
Juliano Dornelles. Obejść smakiem musieli 
się zatem, mający już w swoim dorobku 
Złote Palmy – Ken Loach, Terrence Malick 
czy Quentin Tarantino. 

Wielkie nadzieje związane były zwłasz-
cza z nowym dziełem tego ostatniego, bo 
o Pewnego razu… w Hollywood mówi się 
już od dłuższego czasu. Potwierdzeniem 
były rekordowe w Cannes kolejki na seans, 
w których, chcąc dostać się na projekcję, 
odstać należało bite dwie godziny. Tarantino 
nie zawiódł, ale też nie oczarował. Jego film 
był jednak dla nas ważny z co najmniej 
dwóch powodów. Jednym z wątków roz-
grywającej się pod koniec lat 60. opowieści 
o popularnym aktorze jest bowiem historia 
Romana Polańskiego, choć przedstawiona 
tu z perspektywy Sharon Tate. Po drugie, 
w rolę polskiego reżysera wcielił się Rafał 
Zawierucha. 

POLSKIE ŚLADY
Jeszcze przed canneńskim festiwalem poja-
wiły się niepokojące głosy, sugerujące, 
że sceny z udziałem Zawieruchy zostały 
wycięte z filmu. Tak na szczęście się nie 

nym sukcesie Zimnej wojny podczas tej 
edycji zabrakło niestety pełnometrażowego 
polskiego filmu w Cannes, obok wspo-
mnianego Zawieruchy mieliśmy jeszcze 
dwa rodzime akcenty w Konkursie Głów-
nym. Rolami, z ocenianego na oceniającego, 
zamienił się Paweł Pawlikowski, będąc 
częścią jurorskiej kapituły obok Iñárritu, 
Yorgosa Lanthimosa czy Elle Fanning, a jed-
nym z filmów zabiegających o jego uwagę 
okazał się A Hidden Life Terrence’a Malicka, 
gdzie za charakteryzację odpowiedzialny 
był Waldemar Pokromski. Doceniono też 
Andrzeja Wajdę, laureata Złotej Palmy 
z 1981 roku (za Człowieka z żelaza), poka-
zując jego wybitny Kanał w sekcji Cannes 
Classics (film ten zdobył w Cannes w 1957 
Nagrodę Specjalną Jury – Srebrną Palmę, 
a w tym roku, w swojej zrekonstruowanej 
wersji, powróci do dystrybucji we Francji 
[23 października] za sprawą firmy Mala-
vida Films – przyp. red.). 

Każdy twórca, robiąc film, marzy 
o tym, by znaleźć się na festiwalu 
w Cannes. To miejsce, które chyba 
jak żadne inne skupia uwagę całego 
kinematograficznego świata. 

PEWNEGO RAZU…  
W CANNES

stało i choć nie jest to duża rola, polski 
aktor ostatecznie na ekranie się pojawia. 
Doczekał się zresztą komplementu ze strony 
samego Tarantino, który przekonywał, że 
Zawierucha to jego „najlepszy Polański”. 
W tym roku „polskie Cannes” w dużej mie-
rze stało właśnie aktorami. W prestiżowej 
sekcji Quinzaine des Réalisateurs znalazł się 
łotewski film Oleg w reżyserii Jurisa Kur-
sietisa, w którym główne role zagrali Anna 
Próchniak i Dawid Ogrodnik, a za zdjęcia 
odpowiadał Bogumił Godfrejów. W tej 
samej sekcji pokazano także wyproduko-
waną przez Ulricha Seidla Lillian Andreasa 
Horvatha z Patrycją Płanik w roli głównej.

Choć po ubiegłorocznym spektakular-

Rodzime kino nie wyjechało jednak 
i w tym roku z Cannes bez nagrody. Tra-
fiła ona w ręce młodej polskiej animatorki 
Barbary Rupik, której Duszyczka zajęła ex 
aequo trzecie miejsce w Konkursie Etiud 
Studenckich sekcji Cinéfondation. Warto 
dodać, że niezwykle plastyczna i oryginalna 
animacja, wyprodukowana przez Szkołę 
Filmową w Łodzi, doceniona została przez 
jury pod przewodnictwem znakomitej fran-
cuskiej reżyserki Claire Denis. I niech to 
posłuży za dobry prognostyk przed kolejną, 
73. edycją Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Cannes. 

Kuba Armata

Duszyczka,  
reż. Barbara Rupik

Jury Konkursu Głównego 
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(I Wonder Pictures), Holan-
dii (Periscoop Film) i Szwe-
cji (Edge Entertainment). 
Międzynarodowym agen-
tem sprzedaży filmu jest Indie 
Sales.

DOTKNIĘCIE ANIOŁA 
W IZRAELU

2 maja w kinie Tel Aviv-Cine-
matheque odbył się uroczysty 
pokaz filmu dokumentalnego 
Dotknięcie Anioła w reżyse-
rii Marka Tomasza Pawłow-
skiego. To poruszająca histo-
ria Henryka Schoenkera, syna 
Leona Schoenkera, ostatniego 
przywódcy Gminy Żydow-
skiej Oświęcimia. Bohater 
odkrywa nieznany światu fakt 
istnienia na początku drugiej 
wojny światowej Biura Emi-
gracji Żydów do Palestyny 
w Oświęcimiu, które założył 
na rozkaz niemieckich władz 
wojskowych Leon Schoenker. 
Choć do momentu prezen-
tacji w Tel Awiwie odbyło się 
298 pokazów filmu, w tym 
88 w festiwalowych konkur-
sach, był to pierwszy pokaz 
w Izraelu. Został on zorgani-
zowany przez Instytut Polski 
w Tel Awiwie. Na zaprosze-
nie Instytutu przylecieli reży-
ser Marek Tomasz Pawłow-
ski, producentka Małgorzata 
Walczak, a także rodzina 
Henryka Schoenkera. Twórcy 
wręczyli jego żonie Helenie 
złoty medal Monumentum 
Iudaicum Lodzense upamięt-
niający festiwalową drogę 
filmu. Henryk Schoenker 
niestety nie doczekał izra-
elskiego pokazu. Zmarł 16 
stycznia tego roku po ciężkiej 
chorobie. Dotknięcie Anioła 
podróżuje po festiwalach od 
ponad 3 lat. Obraz zdobył już 
43 nagrody.
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TANGO TĘSKNOT 
NAGRODZONE 
W EGIPCIE

Animacja Marty Szymań-
skiej została doceniona pod-
czas 21. Ismailia Interna-
tional Film Festival (10-16 
kwietnia) za największą arty-
styczną kreatywność. Pol-
ska produkcja otrzymała 
Nagrodę Egipskiego Stowa-
rzyszenia Animatorów. Film 
ten jest malarską opowieścią 
o niezwykłej naturze tanga. 
Bohaterowie obrazu – tan-
cerze opowiadają o swoich 
tęsknotach, pragnieniach 
i relacjach z innymi wła-
śnie poprzez taniec. Choć to, 
czego pragną i zdaje się być 
na wyciągnięcie ręki – wciąż 
im umyka, jest nieuchwytne, 
nieobecne. Poszukiwanie 
ukojenia i satysfakcji może 
nigdy się nie skończyć. Orga-
nizatorzy Ismailia Internatio-
nal Film Festival za główny 
cel stawiają sobie promo-
cję międzykulturowego dia-
logu poprzez prezentowa-
nie filmów dokumentalnych 
i krótkometrażowych z całego 
świata. 

O JEZU! Z NAGRODĄ 
W DREŹNIE 

Animacja Betiny Bożek 
została doceniona za najlep-
szy dźwięk podczas 31. edycji 
Filmfest Dresden (9-14 kwiet-
nia). To jeden z najważniej-
szych niemieckich festiwali 
poświęconych krótkim metra-
żom. Cieszy się ogromną 
popularnością wśród widzów 
i branży filmowej, dla której 
organizowane jest towarzy-
szące imprezie forum Vise-
grád in Short(s). W programie 
tegorocznej edycji festiwalu 
znalazło się aż 10 polskich 

animacji. Poza nagrodzo-
nym O Jezu! Betiny Bożek, 
o nagrody ubiegało się rów-
nież Na zdrowie! Pauliny Ziół-
kowskiej, polska koproduk-
cja Kolory listopada Tanmaya 
Chowdhary’ego, a w sekcjach 
pozakonkursowych można 
było zobaczyć animacje: Inny 
Marty Magnuskiej, Len i Dies 
Irae Joanny Jasińskiej-Koron-
kiewicz oraz Signum i Pożar 
Witolda Giersza. Publiczność 
miała również okazję zobaczyć 
na specjalnych pokazach ple-
nerowych Deszcz Piotra Mil-
czarka oraz Silny niezależny 
kosmos Damiana Krakowiaka.

PISZĘ DO CIEBIE, 
KOCHANIE 
Z NOMINACJĄ 
DO NAGRODY FOCAL

Ujawniono nominowanych 
do tegorocznej nagrody Focal 
Awards. Wśród nich zna-
lazł się dokument Magdaleny 
Szymków – Piszę do cie-
bie, kochanie. Focal Awards 
to nagrody przyznawane 
za wyjątkowe wykorzysta-
nie materiałów archiwal-
nych w różnych formach fil-
mowych – od reklam, przez 
filmy sportowe czy muzyczne, 
po obrazy fabularne. Doku-
ment Magdaleny Szymków 

został nominowany w kate-
gorii filmu krótkometrażo-
wego – „Best Use of Footage in 
a Short Film Production”. Ten 
krótki metraż jest częścią filmu 
Okupacja 1968, który składa 
się z pięciu etiud stworzonych 
przez pięciu reżyserów z pięciu 
krajów – Rosji, Węgier, Pol-
ski, Bułgarii i Niemiec. Każdy 
z nich tworzy osobną historię 
opowiedzianą przez archi-
walia i zdjęcia współczesne. 
Reżyserami filmów są: Evdo-
kia Moskvina, Linda Dombro-
vszsky, Magdalena Szymków, 
Stephan Komandarev, Marie 
Elisa Scheidt. Jest to kopro-
dukcja słowacko-czesko-pol-
sko-bułgarsko-węgierska. 
Polskim producentem obrazu 
jest Stanisław Zaborowski 
z Silver Frame, nadzór mery-
toryczny nad całością spra-
wuje Peter Kerekes, słowacki 
reżyser i scenarzysta. Rozdanie 
nagród FOCAL odbędzie się 
20 czerwca w Londynie.

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
W AMERYKAŃSKICH 
KINACH

Nagrodzoną Europejską 
Nagrodą Filmową animację 
w reżyserii Damiana Nenowa 
i Raúla de la Fuente, dzięki 
firmie GKids dystrybuują-
cej niezależne filmy animo-
wane, będzie można niebawem 
oglądać na amerykańskich 
srebrnych ekranach. Pre-
miera kinowa planowana jest 
na jesień, ale jeszcze w maju 
obraz został zaprezentowany 
na MFF w Seattle. Jeszcze dzień 
życia miał już swoje premiery 
w Hiszpanii (Golem Distri-
bución), Portugalii (Midas 
Filmes), Niemczech (Pan-
dora Film Distribution), Fran-
cji (Gebeka Films), Włoszech 

Film w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz otrzymał Srebr-
ny Medal na New York Festivals TV & Film. W im-

prezie brały udział obrazy z 50 krajów. Mała zagłada to 
jedyny nagrodzony tytuł z Polski. Film, łączący zdjęcia 
dokumentalne z animacją, oparty został na głośnej książ-
ce Anny Janko „Mała zagłada”, nagrodzonej w 2016 roku 
m.in. Warszawską Nagrodą Literacką i Nagrodą Gryfia. 
O świcie, 1 czerwca 1943 roku, ze wzgórz wokół wsi So-
chy na Zamojszczyźnie zeszli Niemcy. Strzelali z karabi-
nów maszynowych do uciekających ludzi, a w ich domy 
zapalającymi kulami. Gdy już znaleźli się na dole, dobija-
li mieszkańców i podpalali to, co zostało. Potem nadleciało 
dziewięć samolotów, które dokończyły dzieła. Teresa Ferenc 
miała wtedy 9 lat. Ona i jej młodsze rodzeństwo patrzyli na 
śmierć matki i ojca, na pożar wsi. 75 lat po tych wydarze-
niach, matka, córka i wnuczka przekazują widzom tragicz-
ną historię. Nagrania dokumentalne mieszają się w filmie 
z animacją, tworząc pejzaż świata wewnętrznego. Obraz 
porusza temat pamięci i okrucieństwa zadawanego nie tyl-
ko ludziom, ale i zwierzętom. 

CÓRKA TRENERA 
I VIA CARPATIA 
DOCENIONE 
W BERLINIE

Podczas 14. edycji festiwalu 
filmPolska w Berlinie (24 
kwietnia – 1 maja) nagroda 
dla najlepszego filmu przy-
padła Córce trenera Łukasza 
Grzegorzka. Jury postano-
wiło też przyznać wyróżnienie 
obrazowi Via Carpatia Klary 
Kochańskiej i Kaspra Bajona. 
W sekcji Nowe Polskie Kino 
publiczność niemiecka i polo-
nijna mogła ponadto obejrzeć 
Ninę Olgi Chajdas, 7 uczuć 
Marka Koterskiego, Atak 
paniki Pawła Maślony, Wil-
kołaka Adriana Panka, Fugę 
Agnieszki Smoczyńskiej,  
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MAŁA ZAGŁADA NAGRODZONA 
W NOWYM JORKU

NADCHODZĄ ZIMNI OGRODNICY Z SUKCESEM W SAN FRANCISCO

Film w reżyserii Urszuli Palusińskiej (współautorami oraz współproducentami są Maciej 
i Michał Mądraccy) został uznany za najbardziej wizjonerską krótkometrażową animację 

62. edycji San Francisco International Film Festival (10-23 kwietnia). Impreza ta to najdłużej 
istniejący amerykański festiwal filmowy, który odbywa się regularnie od 1957 roku. Co roku 
publiczność ma okazję zobaczyć około 200 tytułów z ponad 50 krajów. W programie tegorocz-
nej edycji, obok nagrodzonego obrazu Nadchodzą zimni ogrodnicy można było zobaczyć rów-
nież animację Na zdrowie! w reżyserii Pauliny Ziółkowskiej. Produkcja Urszuli Palusińskiej to 
opowieść o ludziach, którzy zaprzestali codziennych zajęć. Ich leniwa manifestacja przeradza 
się w dekonstrukcję tkanki miasta. Na tle kryzysu obserwujemy dwie jednostki, które według 
tradycji – powinny stać na straży porządku – Króla i Superbohatera. W momencie, gdy świat 
wyrywa się spod kontroli są zbyt pochłonięci swoim życiem emocjonalnym, by móc sprostać 
przypisanym im rolom.

Jeszcze dzień życia Raúla de la 
Fuente i Damiana Nenowa, 
Zimną wojnę Pawła Pawlikow-
skiego, Over the Limit Marty 
Prus czy Moją polską dziew-
czynę Ewy Banaszkiewicz 
i Mateusza Dymka. W boga-
tym programie festiwalu zna-
lazły się również klasyka pol-
skiego kina – filmy Krzysztofa 
Zanussiego, retrospektywa 
Wojciecha Smarzowskiego 
oraz pokazy krótkich metraży.

MONIKA 
LENCZEWSKA
JUROREM CANNES 
LIONS

W tegorocznym jury Cannes 
Lions – międzynarodowego 

festiwalu kreatywności, 
w kategorii Film Craft zasią-
dzie polska autorka zdjęć, 
absolwentka Wydziału Radia 
i Telewizji UŚ w Katowicach 
oraz Wydziału Operatorskiego 
American Film Institute w Los 
Angeles – Monika Lenczewska 
(Park, Difret, W cieniu drzewa, 
City of Lies, Obce niebo, LAbi-
rynth). W 2016 roku Len-
czewska znalazła się w gronie 
10 operatorów wyróżnio-
nych przez magazyn „Variety”. 
„Mistyczna relacja ze świa-
tłem wywiodła Monikę Len-
czewską z Polski i pozwoliła 
jej ruszyć w podróż po świe-
cie” – tak redaktorzy pisma 
uzasadniali powód, dla którego 
polska operatorka jest jedną 
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z autorek zdjęć, których prace 
należy uważnie śledzić. 66. edy-
cja Cannes Lions odbędzie się 
między 17 a 21 czerwca.

15-LECIE NYPFF
W tym roku przypadła jubile-
uszowa, 15. edycja dorocznego 
New York Polish Film Festi-
val (22-24 maja i 1-2 czerwca), 
którego założeniem jest pre-
zentacja osiągnięć i promocja 

POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE
SYMFONIA FABRYKI URSUS Z NAGRODĄ W KANADZIE

kinematografii polskiej w tak 
ważnym ośrodku kulturalnym, 
jakim jest Nowy Jork. W tym 
roku na otwarcie imprezy 
pokazano Kamerdynera Filipa 
Bajona, po którego projekcji 
reżyser spotkał się z widow-
nią. W programie znalazły 
się również takie obrazy, jak 
7 uczuć Marka Koterskiego, 
Jak pies z kotem Janusza Kon-
dratiuka, Wieża. Jasny dzień 
Jagody Szelc, Wilkołak Adriana 

Panka, Atak paniki Pawła 
Maślony, Nina Olgi Chajdas, 
Książę i dybuk Elwiry Nie-
wiery i Piotra Rosołowskiego 
czy Planeta Singli 3 Sama 
Akiny i Michała Chacińskiego. 
W tym roku pokazy festiwa-
lowe zyskały nowe miejsce 
projekcji – Scandinavia House 
przy Park Avenu, a zatem 
w bardzo prestiżowej lokacji 
Manhattanu. Autorką plakatu 
festiwalowego została już po 

raz kolejny Natalia Olbińska, 
utalentowana graficzka, córka 
Rafała Olbińskiego, który 
również kilkukrotnie projek-
tował dla NYPFF. O nagro-
dach przyznanych na festi-
walu dowiemy się 2 czerwca. 
Głównym laurem imprezy jest 
Nagroda „Ponad Granicami” 
im. Krzysztofa Kieślowskiego 
(Krzysztof Kieslowski „Bey-
ond Borders” Award) przyzna-
wana dla filmu fabularnego, 
„którego przesłanie przekra-
cza granice”. Swoje nagrody 
festiwal ma także dla doku-
mentów i krótkich metraży, jak 
również dla aktorów (Nagroda 
im. Elżbiety Czyżewskiej). 
Inicjatorką i organizatorem 
festiwalu w Nowym Jorku jest 
Hanna Kosińska-Hartowicz, 
od lat 80. mieszkająca w Sta-
nach Zjednoczonych. Stałą 
kontrybutorką imprezy jest 
Annette Insdorf, krytyk, znaw-
czyni polskiego kina, profe-
sor i dziekan wydziału filmo-
wego Uniwersytetu Columbia, 
na festiwalu prowadząca galę 
otwarcia i spotkania z twór-
cami, jak również wygłaszająca 
komentarze i zapowiedzi przed 
projekcjami.

Oprac. Julia  
Michałowska
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Film Jaśminy Wójcik otrzymał nagro-
dę dla najlepszego średniometrażowe-

go dokumentu na Canadian International 
Documentary Festival Hot Docs (25 kwiet-
nia – 5 maja). Jury napisało w uzasadnie-
niu: „Decyzja była łatwa i jednomyślna. 
Przyznajemy tę nagrodę za udany i inno-
wacyjny film dokumentalny. Zostaliśmy 
oczarowani jego wybitnym kierunkiem po-
zwalającym badanym na odkrywanie ich 
przeszłości w wyjątkowy i szczery sposób. 
W tym filmie odkrywamy ruiny przemy-

słu poprzez dynamiczny pejzaż dźwięko-
wy i rytmiczny montaż, który przywrócił 
zaniedbane przestrzenie”. Dokument jest 
filmowym podsumowaniem pięcioletniej 
pracy artystyczno-badawczej ze społecz-
nością byłych pracowników fabryki Ursus. 
Łączy sztukę wideo z choreografią i mu-
zyką eksperymentalną. Hot Docs jest naj-
większym festiwalem filmów dokumental-
nych na kontynencie amerykańskim. Poka-
zom filmowym towarzyszą międzynarodo-
we targi i konferencje branżowe. 
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rzenie polskiego wariantu Kina Nowej Przy-
gody udało się dopiero niedawno Tomaszowi 
Szafrańskiemu, który konsekwentnie próbuje 
przenieść na rodzimy grunt konwencję post-
modernistycznych filmów przygodowych. 
Co ciekawe, nowoczesne jak na polski stan-
dard kina młodzieżowego obrazy Szafrań-
skiego czerpią pełnymi garściami z klasycz-

nych już dzieł Spielberga, które liczą sobie 
bez mała czterdzieści lat. Tak więc poszu-
kiwacz skarbów z obrazu Klub włóczykijów 
i tajemnica dziadka Hieronima (2015) nosi 
strój a’la Indiana Jones, a bohaterowie Wład-
ców przygód. Stąd do Oblivio (2019) szybują 
po przestworzach jednośladem niczym E.T.

Najbardziej interesującą próbą dostoso-
wania historii młodzieżowej do wrażliwości 
współczesnych widzów jest Klub włóczyki-
jów…, oparty na powieści Edmunda Niziur-
skiego z 1970 roku. Ogólny zarys historii jest 
mniej więcej taki jak w oryginale: nastolatek 
rusza razem ze swoim niepoprawnym wuj-
kiem oraz grupą przyjaciół na poszukiwanie 
rodzinnego skarbu, ukrytego przed laty przez 
jednego z przodków. Szafrański ma jednak 
świadomość, że zblazowani widzowie epoki 
postmodernistycznej rzadko czytają z wypie-
kami na twarzy o perypetiach Marka Piegusa, 
szybko się nudzą i błyskawicznie rozszyfro-
wują misterne zagadki. Intryga fabularna 
zostaje więc przedstawiona w Klubie… w cza-
sie trwającego czterdzieści sekund monologu, 
nie tyle wypowiedzianego, co wykrzyczanego 
z prędkością karabinu maszynowego przez 
głównego bohatera. Klasyczne schematy stają 
się w filmach Szafrańskiego wyłącznie pretek-

stem do dobrej zabawy – przede wszystkim 
z gatunkami i konwencjami. Reżyser posłu-
guje się dynamiczną kamerą i wartkim mon-
tażem, mnoży nieprawdopodobne sytuacje 
i usuwa z historii wszystkie „plamy nudy”. 
Obraz kończy się przesłaniem o miłości jako 
największym skarbie świata, ale dzięki lek-
kości i autoironii morał nie ma w sobie nic 
z nachalnej dydaktyki.

Szafrański pozostaje wierny temu stylowi 
też w najnowszych Władcach przygód. Tym 
razem historia wzbogacona została o wątki 
fantastyczne: główni bohaterowie wskutek 
przypadku trafiają do rezydencji, w której 
znajduje się oldskulowy gramofon, pełniący 
funkcję portalu do innego wymiaru. Dzieci 
spotykają zwariowanego rockandrollowca 
z tamtego świata i postanawiają pomóc 
obcemu w ucieczce przed groźnymi przy-
byszami z Oblivio, którzy chcą poddać niepo-
kornego delikwenta „dezatomizacji”. Podobnie 
jak wcześniejszy obraz Szafrańskiego Władcy 
przygód są filmem sprawnie zrobionym, lek-
kim i dowcipnym, ale ujawniają pewne sła-
bości kina reżysera. Po pierwsze, akcja nie 
jest tu sprzęgnięta z życiem wewnętrznym 
bohatera, jak działo się w doskonałych obra-
zach Spielberga. Na przykład E.T. był nie 

Na festiwalach filmów dla dzieci i młodzieży, 
których ostatnio jest w Polsce coraz więcej, 
można przekonać się, że kino dla młodszych 
widzów to prężnie rozwijająca się gałąź 
współczesnej produkcji filmowej. Nie tylko 
amerykańskiej, ale też zachodnioeuropejskiej. 
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KINO DLA DZIECI

Przeciwwagą dla hollywoodzkich 
widowisk są bowiem ambitne dzieła 
z krajów takich, jak Francja czy Szwe-
cja, skierowane do różnych grup wie-

kowych i nierzadko utrzymane na wysokim 
poziomie artystycznym. Filmowcy już dawno 
zrozumieli, że za pomocą kina można oswa-
jać młodych widzów z zawiłościami gwałtow-
nie zmieniającego się świata współczesnego. 
A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Niestety długo mieliśmy zupełny zastój 
w kinie dziecięco-młodzieżowym, mimo że 
nasza kinematografia może poszczycić się 
bogatą tradycją w tej dziedzinie. Tworzone 
w Polsce Ludowej filmy – od Historii żółtej 
ciżemki (1961) Sylwestra Chęcińskiego po 
Akademię Pana Kleksa (1983) Krzysztofa Gra-
dowskiego – nie mogły wprawdzie równać 
się pod względem wystawności z hollywo-
odzkimi produkcjami, ale miały często nie-
powtarzalną atmosferę i były pełne wizualnej 
inwencji. Paradoksalnie, poważne problemy 
z gatunkiem zaczęły się wraz z nadejściem 
kapitalizmu. Obrazy w stylu Łowcy. Ostat-
niego starcia (1993) Jerzego Łukaszewicza są 
co prawda wspominane z łezką w oku przez 
widzów dorastających w latach 90., ale nie 
zapisały się w annałach polskiej kinemato-

grafii. Prawdziwa zapaść przyszła jednak na 
początku XXI wieku – w pewnym momen-
cie niemal zaprzestano produkować w Polsce 
filmy dziecięco-młodzieżowe. W ostatnim 
czasie sytuacja zaczęła jednak się zmieniać. 
Od kilku lat dzieła dla młodszych widzów 
powstają nad Wisłą regularnie, a do tego – od 
czasów Magicznego drzewa (2008) Andrzeja 
Maleszki – cieszą się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Z jakich wzorców korzy-
stają polscy twórcy nowego kina dla dzieci 
i młodzieży, i jak próbują dotrzeć do młod-
szej publiczności?

SPÓŹNIONE KINO NOWEJ 
PRZYGODY
Nowa era w historii kina – a w historii filmu 
dla dzieci i młodzieży w szczególności – roz-
poczęła się w drugiej połowie lat 70. wraz 
z Kinem Nowej Przygody. Rewolucja zaini-
cjowana przez Stevena Spielberga i Geor-
ge’a Lucasa szybko spotkała się z odzewem 
również i w Polsce – twórcy tacy jak Jerzy 
Łukaszewicz już w okresie komunizmu silnie 
inspirowali się amerykańskimi opowieściami. 
Filmy pokroju Przyjaciela wesołego diabła 
(1986), powielające hollywoodzkie wzorce 
przy bardzo ograniczonym wschodnioeu-

ropejskim budżecie, mogą być dziś fascy-
nującym przedmiotem badań kulturowych, 
jednak trudno przyrównywać je do zachod-
nich produkcji. Dopiero rewolucja cyfrowa 
spowodowała, że tworzenie nad Wisłą dyna-
micznych opowieści z elementami fantastycz-
nymi i przyzwoitymi efektami specjalnymi, 
przestało być mrzonką. Wydaje się, że stwo-

POLSKIE FILMY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jakub Wróblewski, Piotr Janusz 
i Franciszek Dziduch w filmie Klub 
włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima, 
reż. Tomasz Szafrański

Hanna Hryniewicka i Jakub 
Janota-Bzowski w filmie 

Tarapaty, reż. Marta Karwowska

W POSZUKIWANIU 
MŁODEGO WIDZA
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tylko opowieścią o spotkaniu ufoludka, ale 
też o samotności chłopca dorastającego bez 
ojca. Podobny wątek pojawia się co prawda 
we Władcach…, ale pełni u Szafrańskiego 
zupełnie marginalną rolę. Po drugie, zako-
chany w amerykańskim kinie lat 80. reżyser 
nie zauważa, że współczesny postmodernizm, 
podobnie jak i całe społeczeństwo, znacznie 
ewoluował w sferze obyczajowej. Szafrański 
pogrywa tymczasem starymi genderowymi 
kliszami. Kiedy we Władcach przygód pojawia 
się blondynka (zwana przez siostrę „Piękną”), 
to oczywiście żuje gumę, prowadzi namiętne 
konwersacje telefoniczne z chłopakiem i przej-
muje się głównie swoim wyglądem. Ironiczny 
styl Władców… pozwala zdystansować się do 
stereotypów, ale nie zmienia to faktu, że pod 
względem genderowym „przygoda” kina pol-
skiego nie ma w sobie nic z nowości.

POD PŁASZCZEM 
KONWENCJI
Podczas gdy Szafrański z premedytacją two-
rzy filmy czysto rozrywkowe, inni twórcy 
próbują w ramach kina gatunkowego opo-
wiedzieć o rozmaitych bolączkach, z jakimi 
zmagają się nastolatkowie. Rezultat nie 
zawsze jest udany, bo w „problemowych” 
opowieściach dla młodszych widzów bar-
dzo łatwo o schematyzm. Mikołaj Haremski 
wykorzystuje w Gabrielu (2013) popularny 
motyw podróży samotnego chłopca, który 
chce odnaleźć swojego ojca. Do opowieści 
dodany zostaje wątek nadnaturalny – głów-
nemu bohaterowi towarzyszy w wyprawie 
tajemniczy cherubinek o wiele mówiącym 
imieniu Gabriel. Wyeksploatowany sche-
mat kina drogi, kabaretowe postaci nieudol-
nych złoczyńców i barwne krajobrazy ziemi 
świętokrzyskiej to za mało, by zainteresować 
współczesnego młodego widza.

Eksperyment z kinem gatunkowym udał 
się natomiast w Tarapatach (2017) Marty 
Karwowskiej. Reżyserka odświeża dobrze 
znany motyw dzieci rozwiązujących w czasie 
wakacji zagadkę kryminalną. W Tarapatach 
znajdziemy wszystkie podstawowe skład-
niki gatunku, takie jak mapa prowadząca do 
skarbu, tajemniczy dom czy mroczne pod-
ziemia. Karwowska bardzo sprawnie łączy 
jednak znany schemat fabularny z historią 
Warszawy – jak się okazuje, poszukiwanym 
skarbem jest bowiem słynna „Syrenka war-
szawska” Picassa, narysowana podczas pobytu 
malarza w Polsce w 1948 roku. Pod płasz-
czem konwencji reżyserka opowiada ponadto 
o problemach wewnętrznych głównej boha-
terki, dwunastolatki zaniedbywanej przez 
rodziców. Chyba nie przypadkiem czarnymi 
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charakterami są w Tarapatach upiorne opie-
kunki do dzieci. Psychoanalitycy dopatrzy-
liby się tu pewnie archetypu „złych matek”, 
z którym musi zmierzyć się samotna dziew-
czynka, by nauczyć się prawidłowej interakcji 
z ludźmi. Niezależnie od psychologii Tara-
paty to sprawnie zrealizowana i wciągająca 
opowieść, choć zbyt wiele rozwiązań pojawia 
się tu na zasadzie deus ex machina. Trudno 
jednak odmówić racji Bartoszowi Żurawiec-
kiemu, który w felietonie o filmie zauważył, 
że realia są w obrazie Karwowskiej mocno 
niedzisiejsze, a sama historia mogłaby równie 
dobrze rozgrywać się 50 lat temu.

PRZEPYCH I ASCEZA
Dwa najbardziej śmiałe przedsięwzięcia pol-
skiego kina dziecięco-młodzieżowego z ostat-
nich lat są diametralnie różne. Zarówno Za 
niebieskimi drzwiami (2016) Mariusza Paleja, 
jak i Dzień czekolady (2018) Jacka Piotra Bła-
wuta posługują się motywem przejścia do 
innego wymiaru, jednak twórcy przyjmują 
zgoła odmienne strategie artystyczne. Pierw-
szy film, oparty na powieści Marcina Szczy-
gielskiego, zaczyna się od wypadku samocho-
dowego, po którym matka głównego bohatera 
rzekomo zapadła w śpiączkę. Jedenastola-
tek jedzie po tragedii do osobliwego pensjo-
natu swojej ciotki, w którym odkrywa drzwi 
prowadzące do niesamowitej krainy, gdzie 
znajdują się bajecznie kolorowe łąki, ale też 
mroczne, wymarłe miasto. Czym jest tajem-
niczy świat zawieszony gdzieś między jawą 
a snem? Krainą umarłych? A może jedynie 
odbiciem podświadomości chłopca? Posłu-
gując się oniryczną poetyką, Palej opowiada 
o zmaganiach ze śmiercią, a jednocześnie 
dostarcza młodemu widzowi licznych atrak-
cji – dość wspomnieć, że zobaczymy w fil-
mie m.in. ciotkę zamienioną w monstrualną 
pajęczycę. Te atrakcje koniec końców szko-
dzą jednak opowieści. Chcąc dostosować 
się do wrażliwości młodych widzów, reżyser 
nadużywa bowiem rozbuchanych efektów 
specjalnych, które całkowicie przyćmiewają 
problemy psychologiczne. 

Od technik komputerowych stroni za to 
Jacek Piotr Bławut w adaptacji opowiadania 
Anny Onichimowskiej „Dzień czekolady”. 
Podobnie jak u Paleja, również w filmie 
Bławuta pojawia się przejście prowadzące 
do innej rzeczywistości. Tym razem znaj-
duje się ona w zegarze, w którym dziwaczne 
istoty dokonują rozmaitych operacji na cza-
sie. Fantastyczny świat, który w typowym 
kinie dla dzieci jest często wyłącznie tłem 
barwnych przygód, u Bławuta pełni inne 
funkcje. Niezwykłe postaci, takie jak Sko-

czek Czasu są projekcją psychiki bohaterów 
niemogących pogodzić się ze śmiercią bli-
skich, a ponadto uosabiają pewne problemy 
natury wręcz filozoficznej. Film zachęca do 
zadawania pytań: czym dla człowieka jest 
czas? Co zyskujemy dzięki pamięci? Czy 
jest ona źródłem cierpień, czy naszą naj-
większą wartością? Zamiast dynamicznej 
akcji mamy tu powolną narrację, a zamiast 
atrakcji fabularnych egzystencjalno-filozo-
ficzne problemy. Dzień czekolady to bardzo 
interesująca próba stworzenia ambitnego, 
arthousowego kina dla dzieci. Czy jednak 
taka poetyka trafi do młodszych odbior-Fo

t. 
Ja

n 
Gó

rs
ki

/F
ilm

ot
ek

a 
N

ar
od

ow
a 

– 
In

st
yt

ut
 A

ud
io

w
izu

al
ny

, M
ar

iu
sz

 T
rz

ci
ńs

ki
/F

or
um

 F
ilm

 P
ol

an
d

Fo
t. 

Eu
ge

ni
us

z G
aw

ry
si

ak
/F

ilm
ot

ek
a 

N
ar

od
ow

a 
– 

In
st

yt
ut

 A
ud

io
w

izu
al

ny
, J

ar
os

ła
w

 S
os

iń
sk

i

59

ców? Debiut kinowy Bławuta jest niestety 
trochę przeładowany abstrakcyjnymi moty-
wami i pozbawiony mocnej dramaturgii. 

Jak widać, polscy twórcy mają wiele pomy-
słów na kino dla dzieci i młodzieży. Adap-
tują postmodernistyczne wzorce, odświeżają 
stare gatunki literackie, kreują fantazyjne 
światy za pomocą technik cyfrowych i pró-
bują wypracować model arthousowego kina 
dla najmłodszych. Co ciekawe, niektórzy 
reżyserzy wiążą swoją twórczość głównie 
z tą dziedziną X Muzy. Tomasz Szafrański 
wciąż podejmuje tematy dziecięce, Mariusz 
Palej pracuje nad adaptacją kolejnej powie-

ści przygodowej, a Jacek Piotr Bławut myśli 
o filmie science fiction skierowanym do grupy 
young adults. W zrealizowanych w ostatnich 
latach dziełach dostrzec można niestety pewne 
regularnie powtarzające się mankamenty. Po 
pierwsze, nie ma w polskim kinie dziecięco-
-młodzieżowym silnych, wyrazistych psy-
chologicznie bohaterów – o bohaterkach nie 
wspominając. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że dziecięce postaci są jedynie dodatkiem do 
fabuły, wizualnych efektów czy przesłania. 
Po drugie, polscy reżyserzy nie podejmują 
najbardziej aktualnych i palących zagadnień 
społecznych. Kino zachodnioeuropejskie już 

od dawna próbuje przełamywać stereotypy 
i oswajać młodych widzów ze współczesną 
rzeczywistością. Krytyka obłudnego świata 
dorosłych, niesprawiedliwość społeczna, kon-
takt z mniejszościami seksualnymi i etnicz-
nymi, stosunek do niepełnosprawnych, to 
tematy niezwykle często podejmowane przez 
ambitnych twórców utworów dla młodzieży. 
Tymczasem polskie filmy są zamknięte w kap-
sule czasu, ostentacyjnie zrywają związki ze 
współczesnością i przenoszą widza do mniej 
lub bardziej nierealnych światów. Po trze-
cie, brakuje w Polsce dzieł skierowanych do 
najmłodszej grupy odbiorców. Jak zauważył 
Maciej Jakubczyk, dyrektor Działu Eduka-
cji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, dużą 
inspiracją mogłyby tu być choćby stare pol-
skie dokonania, od Misia Uszatka po serię 
o Panu Kleksie. W dobie remake’ów, spin- 
-offów i sequeli aż prosi się o to, żeby zmo-
dernizować zasłużoną polską klasykę. 

Najważniejsze jednak, że w polskim kinie 
dla dzieci i młodzieży ewidentnie coś się 
ruszyło. Reżyserzy coraz poważniej pod-
chodzą do gatunku, a publiczność prze-
staje kojarzyć rodzime produkcje dziecię-
co-młodzieżowe z siermiężnymi efektami 
i coraz częściej odwiedza kina. Pozostaje 
mieć nadzieję, że nowe dokonania Szafrań-
skiego, Bławuta, Karwowskiej, Paleja i innych 
śmiałków gotowych zmierzyć się z młodszą 
widownią, przetrą nowe szlaki w zaniedby-
wanej przez lata – a niezwykle istotnej – 
dziedzinie X Muzy.
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Szymon Radzimierski, Oskar Latarski, 
Maciej Makowski i Weronika 
Kaczmarczyk w filmie Władcy 
przygód. Stąd do Oblivio, 
reż. Tomasz Szafrański

Akademia Pana Kleksa,  
reż. Krzysztof Gradowski

Maja Tomawska, Adam Szczegóła, 
Joanna Ziętarska i Filip Fabiś w filmie 
Magiczne drzewo, reż. Adam Maleszka

Waldemar Kalisz i Piotr 
Dziamarski w filmie 
Przyjaciel wesołego diabła, 
reż. Jerzy  Łukaszewicz
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POLSKIE POSTACI ANIMOWANE
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Utarło się przekonanie, że pol-
skie bajki animowane z okresu 
PRL-u to perły z lamusa, które 
nadają się co najwyżej do karmie-

nia nostalgii kilku pokoleń dorosłych widzów 
za czasami dzieciństwa. Niesłusznie, gdyż 
bogactwo tych opowieści może dziś służyć 
zarówno budowaniu mostów pokolenio-
wych, jak i edukacji współczesnych chłon-
nych młodych umysłów.

Żyjemy w drugiej dekadzie XXI wieku 
w nieustającym towarzystwie milionów audio-
wizualnych bodźców, które samą tylko swoją 
nachalną obecnością wpływają znacząco na 
postrzeganie każdego aspektu otaczającego 
nas świata. W rezultacie nauczyliśmy się jako 
społeczeństwo zachwycać nade wszystko 
tym, co nowe i modne, co wkracza do kin 
czy telewizyjnych ramówek w otoczce tech-
nologicznej doskonałości oraz optycznej 
perfekcji, niezależnie od oferowanej jako-
ści. W kontekście produkcji skierowanych 
do najmłodszego widza coraz częściej poja-
wiają się w perspektywie kultury masowej 
głosy sprzeciwu wobec wszystkiego, co nie 
utrzymuje pewnego arbitralnego poziomu 
wizualnej stylizacji, a w przypadku produkcji 
kinowych wręcz animowanego fotorealizmu. 
Od Toy Story, pierwszej pełnometrażowej 
animacji komputerowej, nie minęło jeszcze 
ćwierć wieku, a Shrek, który wprowadził osta-
tecznie cyfrowe przeboje i ich bohaterów na 
salony kultury masowej, miał premierę nie-
spełna dwadzieścia lat temu, ale zdaje się, że 
zapomnieliśmy, że kiedyś było inaczej. Nie-
koniecznie lepiej czy gorzej, po prostu inaczej.

Każda większa kinematografia ma bogatą 
historię animowanych bajek, jednak przy-
padek Polski był w pewien sposób wyjąt-
kowy. A to dlatego, że odcięci od znaczących 
zachodnich trendów, żyjący w ideologicznej 
klatce okresu PRL-u, rodzimi artyści byli 
zmuszeni do zastępowania czyichś sprawdzo-
nych rozwiązań własną wyobraźnią. Czasami 
wychodziło topornie czy wręcz kuriozalnie, 
tym bardziej, że sukcesy wypracowywało się 
metodą prób i błędów, lecz gros realizowa-
nych historii – głównie krótkometrażowych 
i skierowanych do „emisji dobranockowej” – 
czarowało kreatywnością podejścia i jakością 
wykonania. Nasze bajki cechowały się nie 
tylko różnymi technikami animacji – lalko-
wej, poklatkowej, wycinankowej, rysunkowej, 
plastelinowej itp. – ale także odwagą w trak-
towaniu dziecka zarówno jako małego czło-
wieka potrzebującego bodźców i wzorców, jak 
i młodego dorosłego, którego należy moty-
wować do własnych poszukiwań. Masową 
wyobraźnią rządziły łódzkie Studio Małych 

Form Filmowych „Se-ma-for”, Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej i warszawskie 
Studio Miniatur Filmowych.

BOHATEROWIE 
DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI
Polki i Polacy uczyli się w towarzystwie Bolka, 
Lolka i Reksia doceniać przygody zrodzone 
z szarej codzienności, dzięki wróblowi Ćwir-
kowi poznawali piękno ornitologicznego uni-
wersum, a w gospodarstwie kota Filemona 
edukowali się w ciekawości świata i jego róż-
nych oblicz. Wraz z uroczą Pyzą poznawali 
kulturę i tradycje Krakowa i Torunia, czy 

zachwycali się ludowością kujawskiego wesela. 
U boku nieustraszonego łowcy Pampaliniego 
przyswajali wiedzę o przeróżnych dzikich 
zwierzętach (a nawet nieuchwytnym yeti!), 
a tytułowy żeglarz z Podróży kapitana Klipera 
nie tylko bawił ich swym wybujałym ego, ale 
także dzielił się wieloma ciekawymi reflek-
sjami. Z kolei mieszkający na wsi pomysłowy 
Dobromir zaszczepiał w młodych pasję do 
majsterkowania oraz – co być może znacz-
nie ważniejsze – racjonalnego podchodzenia 
do otaczającej rzeczywistości. Można ująć to 
również nieco inaczej: bajki promowały sza-
cunek dla historii i tworzących ją grup oraz 
jednostek, zachęcały do lepszego poznawa-
nia natury i przestrzegały przed skupianiem 
się na estetycznych, a nie użytkowych moż-
liwościach sprzętów.

Piotrek z Zaczarowanego ołówka zachęcał 
do wzmożonej kreatywności i poszukiwania 
nieoczywistych rozwiązań napotykanych 
problemów, a liczna widownia serialu kon-
kurowała ze sobą w kategorii „Co ja bym zro-

bił/a z ołówkiem, który materializuje naryso-
wane nim rzeczy?”. Oglądane z wypiekami na 
twarzy perypetie Smoka Wawelskiego i Barto-
liniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka 
były dla dzieciaków odpowiednikiem filmów 
akcji, a losy bohaterów Porwania Baltazara 
Gąbki inspirowały do odnajdywania ukry-
tych barw w szarej tkance codzienności. Był 
też Mały pingwin Pik-Pok, kultowy indywi-
dualista, który pokazywał, że podróżowanie 
i odkrywanie nowych lądów czy kultur może 
być fajne i kształcące, a jednocześnie zazna-
czał swoim postępowaniem, że nie trzeba 
koniecznie latać po świecie w poszukiwaniu 

wielkich przygód, bowiem mogą one czaić się 
równie dobrze tuż za rogiem, choćby w lokal-
nym zoo. Z kolei Miś Uszatek robił niezobo-
wiązujące, aczkolwiek pamiętne – i, co warto 
podkreślić, naprawdę krótkie – wykłady na 
temat odpowiedzialności, przyjaźni, toleran-
cji i uczciwości.

ZWIERZĘTA 
TAKIE JAK MY
Ważny był oczywiście kontekst bycia dziec-
kiem, nieskażonym jeszcze cynizmem oraz 
zatruwającymi umysł ideologiami świata 
zewnętrznego, ale gdyby dawne dobra-
nocki i inne bajki nie były tak fascynujące 
i wielowymiarowe, pamięć o nich nie prze-
trwałaby w taki sposób. Nie przykuwałyby 
przez kolejne dekady uwagi nowych poko-
leń młodych widzów zarówno tych wycho-
wanych w czasach głośnych i pstrokatych 
atrakcji Cartoon Network, jak i tych dora-
stających w erze wszędobylskiego inter-
netu oraz hegemonii animacji komputero-

Postaci rysunkowe, wycinankowe, lalkowe, plastelinowe – 
bogactwo form i charakterów, mnogość historii 
i morałów – to wyjątkowy filmowy świat kształtujący 
umysł, wrażliwość i poczucie estetyki u młodych widzów.

Fo
t. 

In
pl

us
/E

as
t N

ew
s

Serial Przygody Misia Uszatka

NIEPRZEMIJAJĄCA 
MAGIA POLSKICH BAJEK

Darek Kuźma
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Wielka podróż Bolka i Lolka, 
reż. Władysław Nehrebecki, Stanisław Dülz



wej. Opowiadane w tych bajkach historie 
cechowała z jednej strony emocjonalna 
i fabularna prostota, a z drugiej pomysło-
wość w ujmowaniu ważkich treści. A także 
fakt, że nie posiadały drugiego czy trzeciego 
dna, by zainteresować rodziców, bo dorośli 
często siadali z pociechami przed telewizo-
rem i nieźle się bawili. Z tych i wielu innych 
względów klasyczne polskie bajki potrafią 
wciąż konkurować z brytyjską Świnką Peppą 
oraz innymi zagranicznymi przebojami, 
podczas gdy nowe, komputerowe, pozor-
nie bardziej atrakcyjne, rodzime projekty 
nie potrafią się przebić.

W świadomości polskich widzów zaist-
niało kilkadziesiąt różnorodnych animo-
wanych postaci, ale gdyby pokusić się 
o sporządzenie listy najbardziej popular-
nych, w czołówce znaleźliby się z pewno-
ścią urwisowaci Bolek i Lolek. Od pierw-
szego odcinka, w którym chłopcy wcielali 
się w rolę Wilhelma Tella, a morałem była 
przestroga przed zabawą z bronią, bracia 
zachwycili swoją karkołomną wyobraźnią 
i żywiołową naturą miliony widzów. Setki 
milionów, ponieważ uczący zaradności, 

przyjaźni i czysto humanistycznych war-
tości serial trafił do emisji w kilkudziesię-
ciu krajach, stając się międzynarodowym 
fenomenem. Równie uwielbianym bohate-
rem był czarujący psiak z charakterystyczną 
łatką na oku – Reksio. Choć czworonożny 
heros rzadko wyścibiał nos ze swego bez-
piecznego świata – aczkolwiek w snach 
latał nawet w kosmos! – bawił i edukował 
lepiej niż niejeden ograniczony odgórnie 
nauczyciel. Propagował też różne zawody, 
był m.in. kompozytorem, malarzem, stra-
żakiem, magikiem, aktorem czy… poli-
glotą. Gadżety i pamiątki z wizerunkami 
całej trójki sprzedawały się przez dekady 
lepiej niż świeże bułeczki.

KANCIASTE ŚLEDZTWA
Osobną kategorią polskich bajek były histo-
rie osadzone w alternatywnych światach 
pełnych tajemnic i wymyślnych nazw, 
a mimo wszystko oswojonych i rozpozna-
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walnych. Kraina Deszczowców z Porwania 
Baltazara Gąbki była rodzimą wersją Mor-
doru, a szpieg Don Pedro de Pommidore 
jednym z najsłynniejszych czarnych cha-
rakterów dziecięcej wyobraźni. Maurycy 
i Hawranek z serialu o tym samym tytule 
żyli w egzotycznym Plimplańskim Lesie 
i w chwilach wolnych od zapoznawania się 
z cudami tamtejszej fauny i flory zmagali 
się ze złowieszczym czarownikiem Plimpla-
nem. Pies Kajetan Chrumps i kot Makawity, 
bohaterowie Tajemnicy szyfru Marabuta, 
zapraszali najmłodszych do wcielania się 
w role detektywów-amatorów, pomagania 
im w niebezpiecznym śledztwie oraz sta-
wiania czoła arcyłotrowi polskiej animacji, 
kameleonowi Super. Akurat te trzy serie nie 
doczekały się kilkudziesięciu odcinków, tak 
jak bywało w innych przypadkach, ale i tak 
stały się częścią pokoleniowego doświad-
czenia. A z perspektywy czasu i przebiegu 
dorosłości można w nich zauważyć wiele 
niedostrzegalnych niegdyś atrakcji.

Nie mniejszą estymą cieszył się nasz 
lokalny Paddington, czyli Miś Uszatek 
z oklapniętym figlarnie uszkiem, który prze-

żywał przygody wraz z grupą oddanych przy-
jaciół, po czym zawsze przed pójściem do 
łóżka wspominał wydarzenia danego dnia, 
ubierając wynikający z nich morał w łatwe 
do zapamiętania słowa. Surowa, kanciasta 
animacja nie miała znaczenia, bowiem dzieci 
potrafią (i zawsze będą potrafić) wykorzysty-
wać wyobraźnię znacznie lepiej niż dorośli, 
dopóki nie odbiera im się tego daru zbyt dużą 
wizualną dosłownością. Znacznie ważniej-
szy od przyjętej formy był fakt, że bajki były 
bajkowe, a dobranocki rzeczywiście pozwa-
lały wyciszyć się tuż przed snem w miłej 
atmosferze. Tak działali na dzieci zarówno 
wyżej wymienieni, jak i francuski imigrant 
Miś Colargol, mały Pinio i jego abstrak-
cyjny słoń Dominik czy zagubiony życiowo, 
wiecznie poszukujący Pacanowa Koziołek 
Matołek. Ten ostatni zrodził się wpierw – 
tak jak wielu innych uwielbianych bohate-
rów polskich animacji – w formie literac-
kiej, w tym przypadku w ramach historyjki 

obrazkowej autorstwa Kornela Makuszyń-
skiego i Mariana Walentynowicza.

PIŁKA PIŁCE NIERÓWNA
Zanim jednak polskie bajki weszły w swój 
złoty okres lat 60., 70. i 80., dzieciaki zaba-
wiali rysunkowa Gąska Balbinka oraz specy-
ficzne rodzeństwo pacynek – Jacek i Agatka. 
Ta pierwsza nie była animowana, istniała 
wyłącznie na szeregu ilustracji, do których 
zza kadru dokładano słowa i zdania, ale jako 
pionierce nowej formy telewizyjnej rozrywki 
należy jej tę lekką niestosowność wybaczyć. 
Jacek i Agatka – wytoczone z drewna główki 
nałożone na palce wskazujące ubranych 
w czarne rękawiczki rąk aktorki Zofii Raci-
borskiej, zmieniającej głosy na potrzeby obu 
postaci – przemycali ważne refleksje i zagad-
nienia oraz uczyli akceptacji samych siebie, 
a ich przygody, kręcone jeszcze w czerni i bieli, 
zyskały miano pierwszej rodzimej dobranocki. 
Pacynki stały się fenomenem na skalę, którą 
dzisiaj trudno pojąć – imiona Jacek i Agatka 
nadawano dziesiątkom noworodków, a także 
żłobkom, przedszkolom, ciastkom, mydłom, 
a nawet barom mlecznym. Prościusieńka 
historyjka doprowadziła także pośrednio 
do powstania Orderu Uśmiechu, między-
narodowego odznaczenia przyznawanego 
dorosłym przez dzieci.

Dzisiaj obie bajki są rzeczywiście zaledwie 
ciekawostką dla pokolenia od dawna doro-Fo
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słych powojennych dzieciaków, ale głównie 
ze względów technicznych – merytorycznie 
mają najmłodszym wciąż sporo do zaoferowa-
nia. Następni w kolejności Bolek i Lolek bro-
nią się dziś również formalnie, mimo prostej, 
niezwykle nierealistycznej kreski. Oni i ich 
następcy wychowywali polską młodzież i sta-
wiali dzielnie czoło napływającej ze Wschodu 
i Zachodu konkurencji – radzieckim Wilkowi 

i zającowi ze słynnym „Nu, pogodi!”, czecho-
słowackiemu Krecikowi ze swoim uroczym 
„Ah jo…” czy japońsko-austriacko-niemiec-
kiej Pszczółce Mai z nieśmiertelną piosenką 
wykonywaną po polsku przez Zbigniewa 
Wodeckiego – przez kolejne trzy dekady. 
Aż problemy posttransformacyjne i niere-
gulowany napływ anglojęzycznych anima-
cji doprowadziły do zapaści, z której polskie 

bajki nie potrafiły się przez wiele lat otrzą-
snąć. Ich spadkobiercy stają dziś w szranki 
z produkcjami Disneya, Dreamworks, Pixara 
i innych gigantów komputerowej animacji, 
lecz nie pozostają na straconej pozycji i mają 
coraz większą siłę przebicia, co bardzo cieszy.

JAK DZIAŁA DZIECKO
Pisząc o dawnych polskich produkcjach, na 
których wychowały się całe pokolenia widzów, 
nie sposób nie wspomnieć o bardziej herme-
tycznej i skierowanej do nieco starszej mło-
dzieży, lecz również uczącej czucia i myślenia 
animacji artystycznej. W oparach wizualnego 
absurdu, geometrycznej abstrakcji i wypełnio-
nej metaforami groteski powstawały doceniane 
na całym świecie krótkometrażowe dzieła. 
Nie miały klasycznie rozumianych postaci, 
z którymi można się było utożsamić, jednak 
otwierały widzom oczy i zapraszały do budo-
wania własnych królestw wyobraźni. Mieli-
śmy jamniczka, elektrokapuściochę oraz inne 
cudaczne wynalazki w Jak działa jamniczek 
Juliana Antonisza. Mieliśmy anonimowego 
bohatera Labiryntu Jana Lenicy, który znika 
stopniowo w totalitarnym molochu. Mieliśmy 
hipnotyczny taniec codzienności ról w Tangu 
Zbigniewa Rybczyńskiego, który przyniósł Pol-
sce pierwszego w historii Oscara. Pod wzglę-
dem popularności filmy te nie mogły równać 
się z uwielbianymi przez najmłodszych seryj-
nie realizowanymi bajkami, lecz ich wkładu 
w rozwój polskiej kultury nie da się przecenić.

Prawda jest bowiem taka, że dzieciaki może 
i były w PRL-u odcinane od bodźców płyną-
cych z Zachodu i wszystkiego, co nie wpisy-
wało się w ideologię jedynej słusznej rzeczy-
wistości, jednak dzięki bajkom miały tuż pod 
nosem istny tygiel kulturowy i światopoglą-
dowy. Współcześnie nie da się tego animowa-
nego eksperymentu powtórzyć, nie ma zresztą 
takiej potrzeby, chodzi bardziej o to, by ofe-
rować najmłodszym widzom różnorodność 
doświadczeń, emocji i refleksji. Pokazywać nie 
tylko przesączone poprawnością polityczną 
i przefiltrowane przez słupki marketingowych 
statystyk krzykliwe amerykańskie przeboje, 
lecz również bardziej wymagające anima-
cje, które w erze streamingu są dosłownie na 
wyciągnięcie ręki. Warto również powracać 
do klasycznych polskich bajek – do antropo-
morficznych zwierzęcych lalek, niedoskona-
łych kresek, wycinankowej kreatywności oraz 
serwowanych z wdziękiem morałów o otacza-
jącym świecie – żeby pozwalać dzieciakom 
uciekać od przesytu bodźców oraz ćwiczyć 
wyobraźnię, zamiast zastępować ją gotowymi 
rozwiązaniami. Wszyscy na takiej różnorod-
ności skorzystają. Karrramba!

POLSKIE POSTACI ANIMOWANE

Choć w PRL-u dzieci były odcięte od 
świata Zachodu, to bajki dawały im 
tygiel kulturowy i światopoglądowy
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Porwanie Baltazara Gąbki, odcinek 
Don Pedro, reż. Wacław Wajser

KINO DLA DZIECI

Tajemnica szyfru Marabuta,  
reż. Maciej Wojtyszko
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Quality polskich artystów. 
Z jakim odbiorem się spo-
tykasz?
Głównym tematem Polish 
Quality jest szerzenie rze-
miosła filmowego z dużym 
naciskiem na animację 
poklatkową, ale naturalnym 
rozwinięciem jest ukazanie 
naszej sceny producenckiej. 
Możliwości współpracy, dofi-
nansowań, funduszy, umów. 
W grudniu 2018 roku pre-
zentowałam w Argentynie 
szeroki zakres polskich ani-
macji, od odcinków seriali 
animowanych dla dzieci po 
poważne projekty krótko-
metrażowe dla dorosłych. 
Odbywało się to w ramach 
wieczornych projekcji i po 
naszym seansie autentycznie 
było największe zaintereso-
wanie. Ludzie z branży pod-
chodzili, wypytywali o stu-
dia, o artystów, o techniki. 
Każdemu podobało się coś 
innego, ale ważne było to, że 
każdy znalazł coś dla siebie. 

Jednym z celów projektu 
Momakin jest łączenie 
artystów ze świata. Globa-
lizacja i wirtualizacja na 
pewno ułatwiają komuni-
kację, ale co z formalno-
ściami, z umowami mię-
dzynarodowymi? 
Mamy to szczęście, że w Unii 
Europejskiej umowy są 
ustandaryzowane, a jeśli 
współpracujemy z kra-
jami niezrzeszonymi, oni 
muszą dostosować się do 
nas. Kiedy mówimy o ryn-
kach w Ameryce czy Ame-
ryce Południowej, sprawa 
jest rozwojowa. Do zeszłego 
roku byliśmy trudnym part-
nerem ze względu na brak 
zachęt. W Polsce mamy 
przewagę w postaci wyso-
kiego poziomu ochrony 
praw autorskich. Wymaga 
to dodatkowych zapisów 
w umowach, ale jesteśmy 
w stanie wyjaśnić kontrahen-
towi, że chcemy jak najle-
piej zabezpieczyć obie strony. 

kanie ekipy, realizację części 
zdjęć. Nieskromnie mówiąc, 
to wyjątkowa usługa na pol-
skim rynku.

Zachęty finansowe i ewo-
luujący rynek sprawią, 
że w ciągu najbliższych 
lat doczekamy się jako-
ściowych projektów peł-
nometrażowych, które 
będą konkurencyjne 
na świecie?
Na razie jeszcze nie wia-
domo, jak zadziałają zachęty. 
Są zdecydowanie pozytywną 
zmianą, ale nie sądzę, żeby 
odpaliły jakiś efekt domino. 
Na pewno mogą sprowadzić 
do Polski mnóstwo prac ser-
wisowych, co pozwoli rozwi-
nąć się twórcom na różnych 
poziomach. Bezpośrednich 
zmian upatrywałabym raczej 
w rosnącym doświadcze-
niu polskich producentów, 
którzy robią coraz większe 
projekty, wchodzą odważnie 
w developmenty, próbują, 
ryzykują.

Jakie wyzwania stoją 
przed wami w kolejnych 
latach?
Największym jest przesko-
czenie bariery współpracy 
z dużymi, komercyjnymi 
rynkami. W Polsce wycho-
waliśmy się na kinie arty-
stycznym i mamy problem 
z komercyjnym myśleniem 
o filmie. Chciałabym, żeby 
Momakin był firmą, która 
łączy różne rozwiązania i na 
ich bazie współtworzy nową 
jakość, angażując prywatne 
fundusze i inwestorów poza-
publicznych do intereso-
wania się polską animacją. 
Póki nie pokażemy im, że te 
filmy mogą być dobrym biz-
nesem, będziemy zdani na 
mechanizmy, które są dobre 
i solidne, ale nie wystarczą 
do prawdziwego ożywienia 
rynku.

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

Momakin to 
coraz moc-
niejsza marka 
na rynku ani-

macji i animacji poklat-
kowej, ale kilka lat temu 
założenie takiej organi-
zacji nie było oczywistym 
krokiem. Jak wspominasz 
start?
Momakin powstał z jed-
nej strony w reakcji na 
koniec Se-ma-fora, a z dru-
giej jako odpowiedź na 
coraz liczniejszą w Polsce 
grupę niezależnych produ-
centów, którzy na pewne 
rzeczy nie mieli i wciąż nie 
mają czasu, mocy przerobo-
wej, bywa że kompetencji. 
Chodzi o kwestie dystrybu-
cyjne i promocyjne, o repre-
zentację na zewnątrz, także 
artystów, którzy znaleźli się 
nagle bez stałego zatrud-
nienia w dużych studiach. 
Tymi aspektami zajmują 
się choćby PISF i komisje 
filmowe, ale my zawęziły-
śmy działania do animacji, 
z naciskiem na tę trady-
cyjną, poklatkową, w któ-
rej wszystkie się specjalizu-
jemy. Ja byłam kierownikiem 
produkcji i producentem 
liniowym w Se-ma-forze, 
wiem, jak wygląda plan lal-
kowy, znam poszczególne 
fazy całego procesu, potrafię 
wytłumaczyć producentom, 
czego oczekują od nich dys-
trybutorzy i inne strony.

Jak określiłabyś dzisiaj 
pozycję firmy Momakin 
na polskim rynku?
Bywa, że ze względu na 
wybraną specjalizację jeste-
śmy bardziej rozpoznawalne 
na świecie niż w Polsce, 
ale działamy intensywnie 
w kraju. Współpracujemy 
ze Stowarzyszeniem Produ-
centów Polskiej Animacji 
i Stowarzyszeniem Filmow-
ców Polskich, zachęcamy 
twórców do uczestnictwa 
w naszym wydarzeniu bran-
żowym Animarkt, które jest 

Tak, że nikt nie będzie mógł 
niczego podważyć. I zazwy-
czaj jest to przyjmowane bez 
zastrzeżeń. Obsługa prawna 
jest dla nas bardzo ważna, 
również w kontekście służe-
nia pomocą indywidualnym 
artystom.

Dlatego zdecydowałyście 
się połączyć to z działal-
nością agencyjną?
Zapewniamy komplekso-
wość. Za granicą produ-

cenci korzystają i ze stałych 
współpracowników, i z wol-
nych strzelców, natomiast 
potrzebują też wsparcia 
merytorycznego, którego 
nie dostaną od pojedyn-
czych twórców. My nie tylko 
pośredniczymy w kon-
taktach, ale oferujemy też 
wsparcie na poziomie pro-
ducenta wykonawczego 
i bierzemy na siebie część 
organizacyjną: papierkową 
i merytoryczną, ale też szu-

Oferujemy wsparcie  
na poziomie producenta 
wykonawczego i zajmujemy 
się częścią organizacyjną

nakierowane na animację 
lalkową, ale ma także sekcję 
dotyczącą dobrych prak-
tyk w koprodukcjach mię-
dzynarodowych. Pracujemy 
nad otwieraniem polskiego 
rynku animacji na nowe 
koncepcje, współpracu-
jemy z dokumentalistami, 
wkraczamy w świat reklamy. 
W Polsce przez lata było tak, 
że poza animacją cyfrową 
postrzegało się przeważnie 
wszystkie inne rodzaje jako 
problematyczne lub zbyt 
drogie, a to nieprawda.

To trochę jak w przypadku 
kręcenia na taśmie filmo-
wej lub kamerach cyfro-
wych. Okazuje się, że 
w wielu przypadkach taśma 
generuje mniejsze koszty 
i wspomaga cały proces.
I tak, i nie, taśma i nośniki 
cyfrowe pełnią de facto tę 

samą funkcję, a w przypadku 
odmiennych typów animacji 
te funkcje są różne. W ani-
macji 3D duże koszty gene-
ruje np. zrobienie dobrych 
faktur, które są czymś natu-
ralnym dla korzystają-
cej z dowolnych materia-
łów animacji stop motion. 
Z kolei w poklatkowej 
sceny zbiorowe i duplikacje 
postaci wymagają dodatko-
wego nakładu finansowego, 
a w świecie cyfrowym nie 
stanowią problemu. W Euro-
pie podchodzimy wciąż 
purystycznie do podziału 
technik animacyjnych, nato-
miast na dużo świeższych 
rynkach nie ma takiej czo-
łobitności, twórcy chętnie 
je mieszają i eksperymen-
tują. Dla mnie ważne jest 
kompleksowe spojrzenie na 
projekt i dobranie do niego 
odpowiednich rozwiązań.

Co jest dzisiaj najwięk-
szym wyzwaniem dla pol-
skiej animacji?
Przez wiele lat państwowe 
studia dawały nam prze-
wagę nad innymi krajami, 
ale gdy ich czas się skończył, 
nowe firmy i prywatni pro-
ducenci musieli się namę-
czyć, by wystartować. I to 
był ten moment, kiedy przez 
około dekadę nie powsta-
wały u nas właściwie seriale 
animowane, które w studiach 
definiują płynność produk-
cji. Rezultatem była dziura 
pokoleniowa. Jest ona stop-
niowo niwelowana, a mło-
dzi producenci nauczyli 
się wychodzić w świat, ale 
mimo wszystko wciąż ją 
można odczuć. Artyści, któ-
rzy wychowali się w syste-
mie publicznym, też uczą 
się funkcjonować na nowym 
rynku. Mamy więc wypra-
cowane dobre rozwiązania, 
teraz musimy być konse-
kwentni, rozwijać mechani-
zmy prawne, lobbować we 
wszelkiego rodzaju instytu-
cjach państwowych itd. 

Jeździsz na światowe festi-
wale i wydarzenia bran-
żowe, promując m.in. 
w ramach projektu Polish 

WAŻNE JEST 
KOMPLEKSOWE 
SPOJRZENIE
Rozmowa z Katarzyna Gromadzką, 
współzałożycielką organizacji Momakin

W Polsce mamy 
przewagę w postaci 
wysokiego poziomu 
ochrony praw autorskich

Katarzyna Gromadzka
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To modne – opowiadać dziś 
o kobietach, o ich zmienia-
jącej się pozycji, równo-
uprawnieniu, emancypacji. 

Ale czy kino nadąża za rzeczywisto-
ścią?
Kino często życie wyprzedza, nawet jeśli 
odnosi się do przeszłości, ale rzadko 
przekłada się na rzeczywistość. Poza 
tym, rzeczywistość w mniejszym stop-
niu niż kino możemy kreować. Ale 
ma pani rację, dzisiaj dużo się mówi 
o pozycji kobiet, bo tak wypada, bo to 
jest na czasie. Realne zmiany, to będzie 
wynik starań kilkunastu pokoleń femi-
nistek. 

To m.in. pani starania. Jaki film ana-
lizowała pani ostatnio?
Całkiem niedawno rozmawialiśmy na 
zajęciach ze studentami o Kształcie 
wody, oscarowym filmie – w zasadzie 
filmowej bajce – w reżyserii Guillermo 
del Toro. Główną rolę zagrała w nim 
kobieta (Sally Hawkins – przyp. aut.), 
ale to postać niema.

HELEN JACEY
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Tym bardziej cieszy powodzenie 
takiego filmu jak np. Jestem najlep-
sza. Ja, Tonya w reżyserii Craiga Gille-
spiego. Wybrała pani tę produkcję do 
analizy podczas festiwalu Script Fiesta, 
którego była pani gościem w tym roku.
To prawda, mamy tu przykład dość niesza-
blonowej bohaterki, ale ona się broni, bo 
jest młoda, zdeterminowana i piękna. Poza 
tym mamy też cudzysłów formalny, film – 
prócz tego, że jest dramatem – jest także 
komedią. Ma świetny montaż, trochę prze-
rysowany, karykaturalny ton, w którym 
przedstawiono rodzinę jako pewien dys-
funkcyjny twór, jak i samą Amerykę jako 
kraj absurdów. Więc wina Tonyi rozkłada 
się: to nie do końca przywary samej boha-
terki, ale też opresyjna matka i przedziwna 
ojczyzna nakładają się na charakter tej 
intrygującej osoby. Kino jednak wciąż sto-
sunkowo rzadko pozwala sobie na ukazy-
wanie bohaterek przesiąkniętych złem bez 
powodu. Mało jest żeńskich postaci, które 
czynią zło dla przyjemności lub profitów. 
Niezwykły do dziś jest film Monster Patty 
Jenkins z genialną rolą Charlize Theron.

A Thelma i Louise?
Wspaniały film, cenię go i wracam do 
niego, ale ten tytuł jednak idealizuje 
wybory bohaterek, które i tak płacą najwyż-
szą cenę w finale za niesubordynację. Przed 
scenarzystami i scenarzystkami wciąż wiele 
pracy. Proszę zwrócić uwagę, jak np. uka-
zywane są postaci matek porzucających 
rodziny lub kobiety odchodzące od mężów, 
a jak mężczyźni zmieniający partnerki, 
opuszczający domy i najbliższych. Kobieta 
musi mieć dobry powód, mężczyzną mogą 
kierować kaprysy, zachcianki, słabości... 
Albo po prostu go nie ma.

Czy kobiety będą miały więcej do 
powiedzenia w kinie – i już nie chodzi 
o kwestie wypowiadane na ekranie, ale 
głos w środowisku?
To nieuchronne zmiany, choć rewolucji 
nie będzie. To powolny proces, chociażby 
o równe płace czy autonomię. Kobiety już 
mocniej zaznaczają swą godną obecność 
i niezależność. Istnieje szereg programów, 
które gwarantują im udział w różnego 
rodzaju projektach. Studia filmowe, także 

te wielkie, coraz częściej i chętniej zatrud-
niają kobiety na strategicznych stanowi-
skach. Cały czas brakuje kobiet w gre-
miach wspierających młodych twórców 
czy decydujących o finansowaniu konkret-
nych produkcji. Powody są prozaiczne – 
wybierając rodzinę, musimy rezygnować 
z pracy. A potem powrót do zawodu bywa 
trudny czy wręcz niemożliwy, dlatego śro-
dowisko nie widzi kobiet w roli ekspertów, 
doradców i fachowców. Na szczęście coraz 
częściej pozostajemy czynne zawodowo, 
łączymy wychowanie dzieci z pracą, co 
pozwala na doskonalenie naszych kompe-
tencji bez szkody dla macierzyństwa. 

Co panią motywuje do analizy sytuacji 
kobiet w kinie – aktorek, ekranowych 
bohaterek, specjalistek różnych filmo-
wych zawodów?
Od dzieciństwa interesowały mnie opo-
wieści tworzone z żeńskiej perspektywy. 
Mocniej przemawiały do mnie histo-
rie, w których pierwsze skrzypce grały 
kobiety – tego szukałam i świadomie 
wybierałam, kiedy byłam już starsza. Nigdy 
też się tego nie wstydziłam. Sięgałam po 
taką literaturę czy filmy, jawnie, wręcz 
ostentacyjnie.

Spotkała się pani z sytuacją, w której 
inni się tego wstydzili?
Oczywiście. Wstydzą się na ogół wszy-
scy, a już termin „kino kobiece” czy „lite-
ratura kobieca” są określeniami skrajnie 
obraźliwymi, trywializującymi przekaz 
i wartość. 

A istnieje coś takiego jak „kino 
kobiece”?
Podobnie jak „kino męskie”, które uogól-
nia. Istnieje cała masa niefortunnych zwro-
tów. Jednak „kino kobiece” dodatkowo 
deprecjonuje przesłanie lub aspiracje czy 
to twórców, czy odbiorców. Najgłośniej 
protestują kobiety. Mnie nie boli sam ter-
min, raczej sposób rozmowy o nim – to, 
że kobiety wstydzą się, iż coś im przezna-
czone, jest przez to słabsze, mniej warto-
ściowe. Mężczyźni preferują narrację afir-
mującą ich mocne strony, kobiety wręcz 
przeciwnie. I tak naprawdę nie jest nam 
potrzebna rewolucja w kinie, tylko w oby-
czajach, języku, sposobie myślenia oraz 
wychowania córek i synów. Mówimy wciąż 
o rewolucji genderowej. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

Rozmowa z Helen Jacey, ekspertką 
w dziedzinie scenopisarstwa i gender, 
pisarką, autorką m.in. wydanej w Polsce 
książki „Kobieta w roli głównej. Jak 
tworzyć niezapomniane postaci kobiece 
w scenariuszach filmowych”

Spisek scenarzystów? Żart?
To wspaniała kreacja, bardzo dobra ro-
la w dorobku Hawkins, która jest zresztą 
doskonałą aktorką, ale przyjrzyjmy się 
postaci Elizy: to niema sierota, okaleczo-
na w dzieciństwie, nieśmiała i wycofana 
społecznie, niezwykle samotna, ale po-
godzona ze swoim losem. Eliza utrzy-
muje się ze sprzątania, przyjaźni jedynie 
z czarnoskórą koleżanką z pracy i sąsia-
dem gejem. Dziewczyna zakochuje się 
w dziwnej istocie nie z tego świata, przy 
okazji jest mobbingowana w pracy.

Co pani myśli?
Ktoś odrobił lekcje: jest na czasie, bo 
mamy kobietę jako główną bohaterkę, 
a do tego nie jest to klasyczna piękność, 
postać jest złożona i tajemnicza. Z dru-
giej strony to narracja sankcjonująca 
w jakimś sensie tradycyjny porządek, 
wychwalająca takie kobiece cechy, jak 
skromność, bierność, uczciwość ponad 
wszystko. Eliza honorowo znosi wszelkie 
zniewagi, jej historia jest reinterpretacją 
bajki o Kopciuszku. Kawał dobrego kina, 

choć moi studenci ładnie to zamieniają 
na „kawał sprytnego kina”. Tak się dzisiaj 
pisze scenariusze, by biały hedonistycz-
ny świat dostał rozrywkę, a jednocześnie, 
by w tych historiach mogły przejrzeć się 
ignorowane i marginalizowane grupy 
społeczne: geje, sprzątaczki o meksykań-
skim rodowodzie, afroamerykańska spo-
łeczność.

A czy np. film Pretty Woman Gar-
ry’ego Marshalla miałby dziś szansę 
zawojować świat?
Mógłby, choć jesteśmy hiperpopraw-
ni, bardziej świadomi i wyczuleni niż 
w latach 90., dlatego sądzę, że historia 
o prostytutce musiałby być dzisiaj nieco 
inaczej skonstruowana. Paradoksalnie 
rola Vivian Ward utorowała drogę wie-
lu innym, mocniejszym w przekazie po-
staciom. I dobrze. Filmy o gangsterach 
i mafiozach są uwielbiane przez widzów, 
a przecież moralność bohaterów czę-
sto odbiega od przyjętych norm. Jednak 
wciąż więcej uchodzi mężczyznom niż 
kobietom.
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Nie wydaje się 
pan oczywi-
stym wyborem 
do roli Sán-

dora,  charyzmatycznego 
i tajemniczego Węgra, 
który jest w Schyłku dnia 
katalizatorem wielu dziw-
nych zajść. To pomysł 
reżysera László Nemesa?
Tak. László zadzwonił 
z propozycją roli w języku 
węgierskim, którego wcze-
śniej nie znałem, musiałem 
więc przejść coś w rodzaju 
castingu, czy sobie pora-
dzę. Miałem nauczyć się tek-
stu po węgiersku i wysłać 
materiał. Wybrałem mono-
log „Być albo nie być” Ham-
leta. Wyszło najwyraźniej 
dobrze, ponieważ zostałem 
zaproszony na zdjęcia próbne 
w Budapeszcie, gdzie praco-
wałem już na dialogach Sán-
dora.

Jak wszedł pan w ogóle 
w kontakt z Nemesem bez 
znajomości języka węgier-
skiego?
Do Teatru Polskiego we Wro-
cławiu dotarła informacja, 
że węgierski reżyser poszu-
kuje aktorów z różnych kra-
jów do filmu o drugiej wojnie 
światowej. Nie wiedziałem, 
że Syn Szawła będzie opo-
wiadał o Auschwitz-Birke-
nau, ale w materiale wysła-
nym produkcji przyznałem, 
że urodziłem się w Oświę-
cimiu, a z okna mojego 
domu rodzinnego było widać 
obóz koncentracyjny. Kilka 
miesięcy później dostałem 
zaproszenie na spotkanie 

skiego pochodzenia. Czytałem 
też po angielsku sporo lite-
ratury pięknej nietłuma-
czonych jeszcze na polski 
węgierskich autorów. Szuka-
łem rzeczy bliskich w klima-
cie temu, co udało się uka-
zać w filmie, czyli opowieści 
przesyconej poetyką nostal-
gii i poczuciem narastają-
cego zagrożenia. Schyłek dnia 
pokazuje świat, który zaraz się 
zmieni. Jest 1913 rok, zbliża 
się koniec Europy, koniec 
wyobrażenia o potężnych 
Węgrzech. Wkrótce po trakta-
cie w Trianon kraj utracił 3/4 
swego terytorium. Natomiast 
przełom XIX i XX wieku to 
bezprecedensowy rozwój 
kulturalny i przemysłowy 
Budapesztu, który rywalizo-
wał nawet z Wiedniem i był 
najprężniej rozrastającą się 
stolicą europejską. To właśnie 
tam powstało pierwsze metro 
na kontynencie. Ten kurz, 
który pojawia się w filmie, 
nie jest przesadzony – miasto 

z reżyserem i zdjęcia próbne 
w Warszawie.

Uczył się pan węgier-
skiego fonetycznie do roli 
w Schyłku dnia?
Fonetycznie również, mam 
dobry słuch muzyczny, nato-
miast przez pół roku uczęsz-
czałem też na lekcje węgier-
skiego z rodowitą Węgierką. 
Miałem nadzieję, że nauczę 
się tego języka tak w ogóle, 
ale nie starczyło na to czasu. 
Musiałbym zagrać znów 
w węgierskim filmie, bo ina-
czej trudno mi będzie wró-
cić do nauki, pracując na co 
dzień nad rolami po polsku 
czy angielsku.

Jak pana węgierski został 
odebrany przez widzów 
kinowych na Węgrzech?
Niestety mój głos nie ostał 
się w filmie, chociaż reżyser 
bardzo przy tym obstawał, 
twierdząc, że brzmiałem tak, 
jak wyobrażał sobie Węgra na 

wydaje się być? Te wszyst-
kie długie ujęcia, zbliżenia, 
psychologiczne napięcie 
między postaciami.
Oczywiście, László jest per-
fekcjonistą. Każde ujęcie jest 
mozolnie planowane i przy-
gotowywane, kamera znaj-
duje się zazwyczaj blisko 
aktora, a warto pamiętać, że 
Schyłek dnia został nakrę-
cony na taśmie filmowej, 
co narzucało na wszystkich 
dodatkową odpowiedzial-
ność. Przeważnie graliśmy 
kilka dubli ujęć poprzedzo-
nych kilkunastoma próbami 
na planie. Mieliśmy na szczę-
ście na tyle dużo czasu, że 
mogliśmy wszystko dobrze 
przygotować i zrealizować. 
Dla mnie osobiście było to 
znacznie większe wyzwanie 
niż w przypadku Syna Sza-
wła. I ze względu na język 
węgierski, i na fakt, że choć 
moja postać nie pojawia się 
na ekranie często, jest moto-
rem napędowym większo-
ści zdarzeń. A gdy już jest 
w kadrze, świat dookoła 
nabiera tempa.

Głównym źródłem wiedzy 
o postaciach i kontekście 
historycznym był scena-
riusz. Czy dostał pan jed-
nak od reżysera listę ksią-
żek do przeczytania?
Przeczytałem ogółem ponad 
pięć tysięcy stron w temacie 
i myślę, że wiedziałem w tam-
tym momencie więcej o histo-
rii Węgier niż Polski. Miałem 
wypisaną listę „lektur”, którą 
poszerzałem również na wła-
sną rękę, ale główne pozycje 
to „Budapeszt 1900. Portret 
miasta i jego kultury” Johna 
Lukacsa oraz „Węgrzy. Tysiąc 
lat zwycięstw w klęskach” 
Paula Lendvaia – dwie wspa-
niałe książki autorstwa świato-
wej sławy profesorów węgier-

było wielkim placem budowy. 
A potem przyszła pierwsza 
wojna światowa i zniszczyła 
węgierskie marzenie o wiel-
kości.

Miał pan problemy, żeby 
odnaleźć się w tej historii 
kulturowo bądź mentalnie?
Nie. Jestem Polakiem, ale też 
Europejczykiem. Urodziłem 
się w Oświęcimiu, na terenie 
dawnej Galicji, więc przod-
kowie moi i László miesz-
kali w tym samym państwie. 
Wiedeń, Budapeszt i Kraków 
należały do jednej monarchii, 
a to, co działo się w Budapesz-
cie, miało wpływ na to, co stało 

JESTEM EUROPEJCZYKIEM

się później w całej Europie, 
a w konsekwencji na to, do 
czego doszło w trakcie dru-
giej wojny światowej. Można 
powiedzieć, że w pewnym 
sensie Schyłek dnia to prequel 
Syna Szawła. Kolejny film będę 
kręcił w Azji, więc tam mogą 
pojawić się spore różnice kul-
turowe, ale w tym przypadku 
rozmawialiśmy z László tym 
samym językiem, podobnie 
myśleliśmy o historii.

Czuł pan w takim razie cię-
żar opowiadania o trauma-
tycznej historii, która być 
może właśnie powtarza się 
na naszych oczach?

MARCIN CZARNIK

W pewnym sensie 
Schyłek dnia to prequel 
Syna SzawłaRozmowa z Marcinem Czarnikiem, 

aktorem, który zagrał w węgiersko- 
-francuskim filmie Schyłek dnia

Marcin Czarnik na planie filmu 
Schyłek dnia, reż. László Nemes

Marcin Czarnik
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początku XX wieku. Stanęło 
jednak na skądinąd słusz-
nej uwadze producenta, że 
główna bohaterka, Írisz, to 
Węgierka wychowana w Trie-
ście, a moja postać dora-
stała w Budapeszcie, więc 
nie mogę mówić słabszym 
węgierskim od niej. Muszę 
przyznać, że widziałem film 
kilkukrotnie i osoba, która 
podłożyła pode mnie głos 
zrobiła to bardzo profesjo-
nalnie. Nie jest pan jedynym, 
który nie usłyszał tej zamiany.

Grany przez pana Sán-
dor to postać mroczna, na 
poły rzeczywista, na poły 
mistyczna, a mroku dodaje 
jej dodatkowo wizualny 
entourage na czele z gęstą 
brodą.
Na długo przed rozpoczęciem 
zdjęć poproszono mnie o jej 
zapuszczenie. Miałem dosyć 
długą brodę już na zdjęciach 
próbnych, które odbywały się 
około ośmiu miesięcy wcze-
śniej. Czuję się zresztą pewniej 
aktorsko, gdy mogę upodob-
nić się fizycznie do wyobraże-
nia o postaci, zamiast podda-
wać się charakteryzacji. Broda 
oznaczała dla mnie życie na 
co dzień z postacią, ułatwiła 
zbudowanie roli. Za jej sprawą 
straciłem niestety kilka innych 
projektów, ale było warto, spo-
tkanie z László Nemesem to 
zawsze gwarancja wysokiego 
poziomu artystycznego. Rzucę 
wszystko, jeśli będę mógł 
z nim dalej pracować.

Praca z Nemesem na pla-
nie jest tak trudna, jak 

Czułem, że do tego nawią-
zujemy, ale w tym sensie nie 
był to ciężar. Uważam, że 
trzeba mówić głośno o tym, 
co dzisiaj dzieje się w Euro-
pie, nawet poprzez przyta-
czanie historii sprzed stu lat. 
Znajdujemy się w podob-
nym momencie, doszliśmy 
do jakiejś ściany, nie tylko 
w Europie zresztą, ale np. 
w Stanach Zjednoczonych. 
Oby tylko konsekwencje nie 
były tak tragiczne. W fil-
mach László czuć poczucie 
obowiązku, potrzebę ostrze-
gania, zadawania trudnych 
pytań, opowiadania o gra-
nicznych momentach histo-
rii, o których współcze-
śnie bardzo często się nie 
pamięta. To przyjemność 
pracować z takim artystą, 
mimo że tematy jego dzieł 
do przyjemnych i łatwych 
nie należą.

Rozmawiał  
Darek Kuźma
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U  kąszenie to bardzo nieoczy-
wisty film, wymykający się 
prostej interpretacji. Skąd 
ten pomysł?

Kilka lat temu zaczęłam intereso-
wać się ludzką pamięcią, jej działa-
niem i mechanizmami. Zafascynowało 
mnie to, jak człowiek na przestrzeni 
życia „pamięcią przerabia pamięć”, jak 
wspomnienia stają się „wspomnieniami 
wspomnień”. Własną pamięć posiada 
również ciało. To kwestia nie tylko 
mózgu. Dotyk i zapach uruchamiają 
w nas pewne receptory, które z kolei 
wywołują emocje i skojarzenia, nie 
zawsze w pełni uświadomione. Pytania 
o to, co tak naprawdę pamiętamy,  
co się wydarzyło, a co sobie wymyślili-
śmy, jak i czy w ogóle można dojść do 
tego, co jest prawdą – wydały mi się 
bardzo filmowe. Gdy zgłębiałam tę pro-
blematykę, jednocześnie dużo rozma-
wiałam ze znajomymi na temat pierw-
szej miłości – fascynacji, która mocno 
rezonuje chyba w każdym, aż połączy-
łam te dwa obszary w pytanie o to,  
co pierwsza miłość pozostawia po sobie 
po 10-20 latach.

Wybrałaś formę, w której każdy 
detal musiał zostać precyzyjnie prze-
myślany – obraz, dźwięk… Wcią-
gasz widza w hipnotyzujący labirynt 
i pobudzasz jego zmysły.
Od razu wiedziałam, że nie mogę opo-
wiedzieć tej historii standardowo, 
narracyjnie, z początkiem, końcem, 
gdzie wszystko zostaje wytłumaczone. 
Pamięć odbieram bardziej jako pewne 
stany i tak musiałam ten film zbudo-
wać. Im bardziej będzie to enigma-
tyczne – przy zachowaniu pewnych 
granic, bo przecież nie chodzi o to, 
żeby widz się całkiem zagubił – tym 
ciekawszy efekt. Przygotowując się, bar-
dzo dużo rozmawiałam z operatorem 
Tomaszem Wierzbickim i z dźwiękow-
cem Bartoszem Putkiewiczem o emo-
cjach, o tym, co bohaterka czuje, i co 
to oznacza. Dopiero z tego procesu 
wyłonił się dzisiejszy kształt Ukąsze-
nia. Wpłynęły na niego też moje inne 
poszukiwania. Jeszcze zanim zaczęłam 
pracę, zaintrygowały mnie niezwy-

kłe, tajemnicze dźwiękowe nagrania 
kosmosu wykonane przez jedną z sond 
NASA. Inspiracją była też terapia 
dźwiękiem, w której udział uzmysłowił 
mi, jak wiele nieuświadomionych bodź-
ców z otoczenia na nas wpływa. Razem 
z Bartkiem postanowiliśmy wykorzy-
stać dźwięki gongów i mis tybetań-
skich. Efekt to nie tylko odgłos, ale 
i wibracje. Chciałam, żeby Ukąszenie 
było dla widzów nie jedynie doświad-
czeniem wizualnym, ale i zmysłowym, 
dlatego ukryliśmy tam trochę tego typu 
elementów. Są niezauważalne, ale na 
pewno oddziałują.

Częścią tej układanki jest Mary 
Komasa. Jej energia i rodzaj aury. To 
jej debiut aktorski. Od razu wiedzia-
łaś, że chcesz z nią pracować?
Byłam mniej więcej w połowie pracy nad 
scenariuszem, gdy zobaczyłam teledysk 
z udziałem Mary. Natychmiast pstryk-
nęło. Tak właśnie wyobrażałam sobie 

swoją wymarzoną Zosię. Mary łączy 
w sobie kuszącą, trochę niebezpieczną 
kobiecość, ale i delikatność, dziewczę-
cość i wrażliwość. I ma olbrzymi talent 
aktorski, nie tylko muzyczny. 

Ukąszenie balansuje na granicy 
mroku, może nawet horroru. Czy 
to kierunek, który chcesz obrać 
w swoim kinie?
Fascynuje mnie to, co niezbadane 
i mroczne w człowieku – jego psy-
chika i mózg, to, co człowiek skrywa 
w środku, a czego często sam nie jest 
świadom. Jego zmory i namiętności. 
Wokół tej tematyki krążyłam w swoich 
filmach szkolnych i dalej chcę ją zgłę-
biać. Pociąga mnie. Jestem wielką fanką 
kina Stanleya Kubricka i Michaela Hane-
kego. Mój kolejny pomysł też pójdzie 
w tę stronę.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Rozmowa z Heleną Oborską, 
reżyserką filmu Ukąszenie 
prezentowanego na 59. Krakowskim 
Festiwalu Filmowym i 38. Koszalińskim 
Festiwalu Debiutów Filmowych  
„Młodzi i Film” 

UKĄSZENIESHORT MIESIĄCA

W LABIRYNCIE PAMIĘCI

Mary Komasa w filmie 
Ukąszenie, reż. Helena Oborska
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

72

Sądzę, że każdemu z nas potrzebna 
jest czasem chwila refleksji, zadu-
mania się nad światem, otaczającą 
nas rzeczywistością. Dobry, głęboki 

film dokumentalny pozwala przeżyć takie 
chwile, wspaniałe momenty dostrzeże-
nia w życiu, w świecie czegoś nowego, co 
dotąd kryło się przed naszym wzrokiem, 
póki ktoś nam tego nie pokazał” – wyznała 
w wywiadzie dla tygodnika „Film” (nr 
22/1975). Tak rozumiała posłannictwo 
kina, które uprawiała. Krystyna Gryczełow-
ska – jedna z najlepszych dokumentalistek 
w dziejach polskiej kinematografii. Razem 
z m.in. Danutą Halladin, Ireną Kamień-
ską, Jadwigą Zajiček i Marią Kwiatkow-
ską, związanymi z warszawską Wytwórnią 
Filmów Dokumentalnych, a także z Jadwigą 
Żukowską i Tamarą Sołoniewicz z łódzkiej 
Wytwórni Filmów Oświatowych, tworzyły 
kobiecy odłam niezwykle mocnego pol-
skiego dokumentu lat 60., 70. i 80. ubie-
głego wieku. Polskie Wydawnictwo Audio-
wizualne w znakomitej serii DVD „Polska 
Szkoła Dokumentu” umieściło nawet w jed-
nym wydawnictwie najlepsze filmy trzech 
z wymienionych wyżej dokumentalistek – 
„Gryczełowska/Halladin/Kamieńska”. 

Choć każda z nich wypracowała sobie 
własny, natychmiast rozpoznawalny cha-
rakter filmowego pisma, istniała wspólna 
cecha, która łączyła ich – różnorodne 
treściowo i formalnie – dokumenty. „Na 
tle innych filmów wyróżniają się szcze-
gólną perspektywą spojrzenia. Ich autorki 
przyjmują postawę »czułego obserwatora«, 
który patrzy na świat wnikliwie i serdecz-
nie. Obiektywy ich kamer przyglądają się 
z uwagą sprawom kameralnym, odkry-
wając w nich pasjonujący mikrokosmos 
ludzkich problemów. Zaglądają pod pod-
szewkę zjawisk ze szczególnym wyczule-
niem na los filmowanych ludzi” – trafnie 
konstatuje prof. Mikołaj Jazdon w tekście 
poświęconym temu fantastycznemu terce-
towi, zamieszczonym w książeczce towa-
rzyszącej płytom DVD. 

Istnieje jeszcze jedna cecha wspólna – 
preferowanie kina dokumentalnego (choć 
Kamieńska ma na koncie dwie krótkie 
fabuły telewizyjne). Najbardziej rady-
kalna w tej materii była Gryczełowska. 
W wywiadzie, w którym rozmawiała 
sama ze sobą, na łamach miesięcznika 
„Polska” (nr 9/1970), na pytanie: „Kiedy 
mam zamiar zacząć robić film fabularny?”, 
odpowiedziała: „Pytanie to uważam za 
obraźliwe. W tym pytaniu kryje się myśl, 
że reżyserzy filmów dokumentalnych trak-

Była jedną z najwybitniejszych autorek 
kina dokumentalnego, swoją twórczość, 
pełną uważnej i czułej obserwacji, 
poświęcając zwykłym, ale jakże 
ciekawym ludziom…

tują pracę w dokumencie jako tymczasowość 
i być może nawet smutną konieczność, że 
marzą o Ziemi Obiecanej, którą jest fabuła. 
Że – gdy tylko dojrzeją – to już pchają się 
do fabuły niczym do wyższej klasy. Otóż 
to nieprawda”.

Gryczełowska była absolwentką Wydziału 
Scenopisarskiego moskiewskiego WGiK-u, 
nic dziwnego, że od pisania scenariuszy 
zaczynała swą filmową karierę. Jest pośród 
tych pierwszych prac, powstałych w czasie 
odwilży po śmierci Stalina, rewelacyjne 
Miasteczko  (1956) wyreżyserowane przez 
Jerzego Ziarnika, przejmujący portret pod-
upadającego pod władzą ludową Staszowa, 
niegdyś wspaniałego miasteczka, lokowa-
nego w 1525 roku. Dokument Ziarnika 
i Gryczełowskiej uznano za jeden z naj-
ważniejszych obrazów tzw. czarnej serii.

Jako reżyserka zadebiutowała Gryczełow-
ska nieco odmiennym filmem, bo raczej fol-
derową Wyprawą na Czarcią Wyspę (1955), 
zrealizowaną wspólnie z Witoldem Leśnie-
wiczem. Pierwszym ważnym, samodzielnie 
wyreżyserowanym dokumentem stało się 
Siedliszcze (1960), w którym pokazała tytu-
łową miejscowość niejako w dwóch odsło-
nach: znakomicie się rozwijającą, kiedy 
działa w niej pełen energii młody lekarz 
społecznik, i podupadającą, gdy go zabra-
kło. Ten obraz rozpoczął całą serię filmów 
poświęconych zwykłym, ale niezwykle cie-
kawym ludziom – i ich życiu codziennemu –  
obserwowanym w szerokim kontekście kra-
jobrazowo-społecznym. 

Znakomicie to uchwycił prof. Jazdon: 
„W niemal każdym z jej dokumentów doty-
czących tej tematyki powraca, jak lejtmo-

tyw, ujęcie w formie długiej panoramy 
opisującej krajobraz z polami uprawnymi 
i maleńką sylwetką pochłoniętego pracą 
rolnika. Stopniowo, w miarę rozwoju filmu, 
poznajemy coraz lepiej życie sylwetek z kra-
jobrazu”. Chciałoby się rzec – cytując Sido-
rowskiego z Rejsu (1970) Marka Piwow-
skiego, także dokumentalisty – „w tych 
pięknych i niepowtarzalnych okoliczno-
ściach przyrody…”. Te sylwetki stają się 
nam coraz bliższe. Jak zażywający kultural-
nej edukacji w miejscowym domu kultury 
emeryci i renciści z Wtorków, czwartków 
i sobót (1965), nagrodzonych Srebrnym 
Smokiem na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych w Krako-
wie (1965), mieszkańcy Woli Rafałowskiej 
(1966), uhonorowanej Syrenką Warszawską 
(1967) za „podjęcie i ukazanie trudnej pro-
blematyki ekonomicznej oraz jej perspek-
tywy społecznej i humanistycznej”, a nade 
wszystko tytułowy chłoporobotnik, czyli 
rolnik dorabiający na kolei z Nazywa się 
Błażej Rejdak… (1968), który przyniósł 
Gryczełowskiej i jej operatorowi Leszkowi 
Krzyżańskiemu w Krakowie laur najwyż-
szy – Złotego Smoka (1969).

Niezwykle przejmujące, a zarazem piękne 
są jej portrety kobiece. W 24 godziny Jadwigi L. 
 (1967) cierpliwe, ale zarazem przyjazne 
i empatyczne oko jej kamery obserwowało 
„zwykłą” kobietę, która pracuje zawo-
dowo, wychowuje dzieci i prowadzi dom.  
Bohaterkami Naszych znajomych z Łodzi 
(1971), nagrodzonych w Krakowie Brązo-
wym Lajkonikiem (1972), uczyniła reży-
serka włókniarki, trzy kobiety w różnym 
wieku. W Przeżyć dobrze jedno życie… (1973)  

opowiadała o aktorce, która zmieniła zawód, 
poświęcając się pracy na rzecz mieszkańców 
osiedla w miejscowym klubie. 

Przeżyć dobrze jedno życie… –  ten tytuł 
mógłby właściwie stanowić egzystencjalne 
motto wszystkich tych wyłaniających się 
„sylwetek z krajobrazu”. Nieważne, czy 
z wiejskiego (on przeważa), czy miejskiego. 
Wszędzie może być pięknie, choć nieraz 
gorzko, bardzo gorzko. Bez tych wspania-
łych dokumentów nie powstałyby zapewne 
Robotnice (1980) Ireny Kamieńskiej, Życie 
codzienne (1976) i Kobiety pracujące (1978) 
Piotra Szulkina, Gruba (2017) Marii Zmarz- 
-Koczanowicz. Mądre i ważne filmy. Cho-
dzi o „portretowanie zwykłych ludzi, takich, 
którzy mijają się na ulicy, portretowanie ich 
szarego życia z małymi radościami i małymi 
smutkami” – pisała o kinie Gryczełowskiej, 
ale pewno także i o swoim, Zmarz-Koczano-
wicz na łamach „Kwartalnika Filmowego” 
(nr 25/1999).

Gryczełowska zawsze była niezwykle 
skromna, często swe znaczące filmy nazy-
wała zaledwie reportażami. „Bardzo lubię 
ten gatunek” – podkreślała. I dodawała: 
„Rozumiem go jako głęboką obserwację, 
wnikliwe podpatrywanie kamerą życia”. No 
i była mistrzynią w wymyślaniu tytułów: 
Nazywa się Błażej Rejdak, mieszka we wsi 
Rożnica w jędrzejowskim powiecie; Wizeru-
nek pewnej historycznej gminy u schyłku lata 
1979… I wszystko wiadomo, jak w pierw-
szych dokumentach braci Lumière – Wjazd 
pociągu na stację w La Ciotat; Wyjście robot-
nic z fabryki Lumière w Lyonie… 

Jerzy Armata
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KRYSTYNA GRYCZEŁOWSKA

WNIKLIWE 
PODPATRYWANIE 
ŻYCIA 

24 godziny Jadwigi L.,  
reż. Krystyna Gryczełowska

Krystyna Gryczełowska
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CZY PAŃSTWO NAS    SŁYSZĄ?

Bardzo łatwo zaistnieć, wygłaszając 
publicznie szokujące opinie, a jesz-
cze lepiej prezentując je w mediach. 
Nawet jeżeli są wyssane z palca, 

wiele czasu upłynie, zanim uda się takie infor-
macje sprostować, a częściej nie stanie się to 
nigdy. Kilka lat temu ogłoszono, że szcze-
pionki powodują autyzm. Są twarde dowody, 
że tak nie jest, a wyniki badań sfałszowano. 
Faceta pozbawiono prawa wykonywania 
zawodu, artykuł usunięto z sieci, zaprzeczają 
insynuacjom specjaliści, zwalczają kłamliwą 
teorię Facebook i Google. Nieszczepionych 
przybywa, chorują i zdarza się, że umierają, 
a wyznawcy trzymają się mocno.

Coraz więcej osób zna się na wszystkim 
i upublicznia bez skrępowania swoje nie-
sprawdzone teorie jako prawdy objawione. 
Nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialno-
ści, a przy okazji często mylą przyczynę ze 
skutkiem. Jedną z takich opinii jest twier-
dzenie, że w polskich filmach dźwięk jest zły. 
Gdy pytamy, w których – okazuje się, że jest 
długa lista polskich obrazów z dźwiękiem 
dobrym, a nawet wybitnym (Europejska 
Nagroda Filmowa 2016 w kategorii Najlepszy 
Dźwięk dla Radka Ochnio za film 11 minut 
w reżyserii Jerzego Skolimowskiego). Są to 
obrazy polskie i przez Polaków, najczęściej 
w Polsce, udźwiękowione. Może kategoria 
złego lub dobrego dźwięku nie ma przyna-
leżności narodowej i terytorialnej? Dlatego 
teraz pytamy, co w tym dźwięku jest złego? 
Dlaczego tak się może dziać? Na jakim eta-
pie pracy nad filmem to się dzieje? A może 
już po jego zrobieniu i to z zupełnie od filmu 

PRZEZ SUBIEKTYW
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na kolejnych stopniach schodów i nad wyj-
ściami z obu sal. Nasze miny nie były weselsze 
(dźwięk Nikodem Wołk-Łaniewski), bowiem 
mieliśmy zrezygnować z głośników surround 
(dookólnych), a jeżeli nie, to będą stały na 
balkonikach przy wejściu na scenę, bo „roz-
dano zaproszenia na wszystkie miejsca i nie 
ma gdzie tego postawić”. Głośniki główne 
będą pod, a nie za ekranem, a subwoofer 
(głośnik superniskotonowy) „lepiej zabrać, 
bo psuje scenografię”. No i najważniejsze: 
projekcja będzie analogowa, a nie cyfrowa, 
„bo nie ma innego projektora”. W Kongre-
sowej było jasno jak w dzień, a „zbędnych” 
głośników nawet nie przywieziono. Próba 
była iluzoryczna, bo były kłopoty z cofa-
niem aparatury, a więc pokazano nam kilka 
minut filmu i odprawiono z kwitkiem. Obie 
sale mają dla filmowego dźwięku niewła-
ściwą akustykę: za duży pogłos (zrozumia-
łość dialogów) i brak dźwięków odbitych od 
strony widowni (przestrzeń). Standard dla 
sal widowiskowych. Oczywiście sytuacja 
widzów w różnych częściach sali jest kom-
pletnie odmienna, a jaskółka (najwyższy 
balkon) nie widzi części obrazu. Co to były 
za projekcje? Czy na pewno pokazywano 
nasz film? Nie lepiej było na Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pomy-
lono kolejność wyświetlanych rolek taśmy, 
projekcję przerwano i wznowiono po prze-
rwie. W trakcie przygotowań do pokazu 
w TVP Krzysztof Kolberger odezwał się nagle 
z prawego tylnego głośnika: „Litwo ojczyzno 
moja!”. Jakie zaufanie można mieć do pozo-
stałych parametrów tak przygotowanej sali? 
A w sprawie zdrowia psychicznego po takich 
przeżyciach, należy się udać na Litwę, która 
jest jak zdrowie. 

Na premierach w Teatrze Wielkim bywa-
łam wielokrotnie, ale nie wzbudzały już 
we mnie takich emocji, nawet jeżeli byłam 
w sprawy dźwięku zamieszana. Oglądałam 
też dzieła swoich kolegów i gdybym miała 
je oceniać na podstawie tego, co słysza-
łam, to… No właśnie. Pies Saba (W pustyni 
i w puszczy, reż. Gavin Hood, 2001) ział 
w naszej części sali i zagłuszał dialogi. Robił 
to lokalnie, bo inni znajomi tej zadyszki nie 
słyszeli. W Karbali (reż. Krzysztof Łuka-
szewicz, 2015), podobno całe partie dia-
logów były niezrozumiałe, ale akurat nie 
w tej części sali, gdzie siedziałam. Na pre-
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Często widzowie narzekają na dźwięk 
w polskich filmach. Czy jednak zawsze 
chodzi o to, jak dźwięk w filmie 
zrealizowano? Czy też warunki projekcji 
i ustawienia nagłośnienia sal kinowych 
pozostawiają wiele do życzenia…?
Małgorzata Przedpełska-Bieniek

powodów niezależnych? Na te pytania spró-
buję sukcesywnie odpowiadać. Zacznę od 
końca, bo trudno ocenić cokolwiek, nie mając 
pewności, że oceniamy w warunkach wła-
ściwych. W naszej dziedzinie takim spraw-
dzianem jest wyświetlenie, bądź odtworze-
nie utworu audiowizualnego, czyli projekcja. 
Zakłada się, że widz będzie film odbierał 
w takich warunkach, do jakich dany utwór 
zaplanowano i wykonano. Jeżeli nasze dzieło 
to obraz kinowy, musimy udać się do kina. 
I tam wszystko powinno być w jak najlep-
szym porządku. A jak jest naprawdę?

Dawno, dawno temu, kiedy filmy były 
mono i wyświetlano je z taśmy światłoczułej, 
byłam na premierze dokumentu Marka Drą-
żewskiego …i zdrada (1991). Szef wydziału 
obróbki taśmy WFDiF, o mało nie zamor-
dował panów obsługujących kabinę, bardzo 
eleganckiego wtedy kina Skarpa. Czarno-
-biała kopia złożona z archiwalnych zdjęć 
fotograficznych i filmowych była wykonana 
z wielką dokładnością, a nawet pietyzmem, 
i pracownicy laboratorium byli z niej dumni. 
Cóż z tego, skoro moc lampy projekcyjnej 
w kinie przekraczała normę światła dwu-
krotnie, a więc cały film wyglądał jak prze-
świetlony. Nie wiem, jak wytrzymaliśmy 
to wszyscy, bo lepszy obraz widziałam na 
monitorze mojego stołu montażowego i to 
z kopii roboczej. W książce specjalistów od 
prawa autorskiego Janusza Barty i Ryszarda 
Markiewicza, opisany jest proces cywilny, jaki 
skutecznie wytoczył kompozytor muzyki do 
filmu, właścicielowi pewnego kina. Autor był 
na projekcji, na której odtwarzano jęczący 

dźwięk i zawodzącą muzykę. To była jego 
muzyka. Powód? Nieprawidłowo założony 
materiał na projektor, a usterki nie udało się 
poprawić do końca projekcji. A przecież może 
być jeszcze źle skalibrowana żarówka, która 
oświetla ścieżkę dźwiękową; nieumyta szyba, 
przez którą film jest wyświetlany; popla-
miony, zakurzony ekran; sprzęgający się lub 
brumiący wzmacniacz; źle ustawiony off-
set na cyfrowym czytniku dźwięku, który 
spowoduje permanentny asynchron i wiele 
innych atrakcji.

Pamiętam przygotowania do premiery 
Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy 
w Teatrze Wielkim i Sali Kongresowej (1999). 
I minę Pawła Edelmana, kiedy się dowie-
dział, że ekran będzie miał kształt trapezu, 
a boki będą lekko nieostre, bo inaczej się nie 
da, i że nie da się też wyłączyć feerii świateł 
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11 minut, reż. Jerzy Skolimowski

Wojciech Mecwaldowski w filmie 
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski



mierze Popiełuszko. Wolność jest w nas (reż. 
Rafał Wieczyński, 2009) miałam miejsce 
tuż nad główną lożą, a więc przez cały czas 
dźwięk był spóźniony o ładnych kilka kla-
tek (co 14 metrów, licząc od ekranu, asyn-
chron powiększa się o 1 klatkę), co razem 
z pogłosem powodowało, że rozumiałam 
treść filmu tylko dlatego, że znałam dialogi 
(i film). Tak niesynchroniczną Zemstę (reż. 
Andrzej Wajda, 2002) oglądał z loży pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski, a wszyst-
kie premiery najbardziej honorowi goście. 
Część krytyków po takim wydarzeniu pisze 
swoje recenzje. Co można ocenić, jeżeli film 
ogląda się w niewłaściwych warunkach? 
Wdzięczna jestem multipleksom różnej 
maści za ich istnienie. Liczne sale i obszerne 
foyer pozwalają na organizowanie premier 
na dużą liczbę widzów i stosowny bankiet. 
Dzięki temu przynajmniej filmy ogląda się 
w warunkach kinowych, a nie operowych. 
Chociaż zawsze możliwa jest projekcja na 
Stadionie Narodowym (Miasto 44, reż. Jan 
Komasa, 2014). I tam dopiero się działo…

Czasami za asynchron nie ponosi odpo-
wiedzialności odległość widza od ekranu. 
Takiego pecha miał film Prymas. Trzy lata 
z tysiąca (reż. Teresa Kotlarczyk, 2000). Asyn-
chron i to rzędu kilku klatek zaobserwowano 
we wszystkich kopiach cyfrowych zarówno 
w sali projekcyjnej WFDiF, jak i kilku najele-
gantszych wtedy kinach stolicy. Zrozpaczony 
producent zarządził wyświetlanie filmu z ana-
logowym dźwiękiem, który był synchro-
niczny. Zagadka wyjaśniła się dopiero kilka 
miesięcy później, gdy taki sam asynchron 
odkryliśmy w kopii cyfrowej Ziemi obiecanej. 
Ponieważ kopia miała też inne mankamenty, 
zabrałam film na salę zgraniową i tu dźwięk 
był przynajmniej synchroniczny. Zarządzona 
błyskawiczna kontrola firmy Dolby wykazała, 
że offset w czytnikach cyfrowych wszystkich 
feralnych sal ustawiał ten sam pracownik 
i wszędzie się pomyli dokładnie o pięć klatek. 

Przed każdą ważną projekcją w kinie 
pojawiają się operatorzy obrazu i dźwięku, 
i sprawdzają przygotowanie sali, najlepiej 
przy pomocy specjalnych testów. Często kino 
testu nie posiada, albo odtworzony na prośbę 
ekipy filmowej test wygląda i brzmi równie 
źle jak nasz film, co znaczy, że w takim kinie 
żadne projekcje nie powinny się odbywać. 
A przecież się odbywają i to po kilka dzien-
nie, tyle, że bez udziału niewygodnych gości. 
Po takich projekcjach ludzie także wyrażają 
swoje opinie o obrazie i dźwięku. No i oczy-
wiście winni są operatorzy, bo przez nich nie 
widać i nie słychać, albo widać i słychać nie 
bardzo. Strojeniem aparatury kinowej zajmują 
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śność trzeba każdorazowo ustawić inaczej. 
Jak? Na wyczucie. Dodatkowo dla młod-
szej widowni głośniej, dla starszej – ciszej. 
A jeżeli publiczność zajmie salę nierówno-
miernie? Jeżeli będzie nadkomplet? Pamię-
tam taką projekcję filmu Matka swojej matki 
w reżyserii Roberta Glińskiego (1996). Na 
sali ludzi było tak dużo, że stali w przejściach, 
część siedziała pod ekranem. Dźwięk brzmiał 
jak w zaśnieżonym mieście, bo śnieg jest 

materiałem supertłumiącym. Równie nie-
udana była projekcja. Mimo bardzo głośnego 
odtwarzania, publiczność wchłaniała prawie 
wszystko, a częstotliwości wyższe zdecydo-
wanie mocniej niż inne. Z trudem rozpo-
znawałam efekty naszej pracy, a po kilku-
nastu minutach wyszłam. Może wtedy się 
poprawiło, bo o jednego wchłaniającego i to 
dużej wagi było mniej. Często zdarzają się 
relacje z tej samej projekcji, gdzie na prze-
dzie kina było zbyt głośno, a z tyłu dialog 
nie był w całości zrozumiały, bo było zbyt 
cicho. A wtedy jakie pytanie powinniśmy 
zadać? Jak zrobiono ten dźwięk, jak zapro-
jektowano kino, czy jak odtworzono projek-
cję? We wszystkich opisanych przypadkach, 
dźwięk brzmiał w trakcie projekcji inaczej, niż 
zaplanował i zrealizował go operator dźwięku. 
Na pewno nie brzmiał lepiej, a raczej gorzej 
lub całkiem źle. I za każdym razem, w mnie-
maniu odbiorców, winni byli ci, którzy przy 
powstawaniu takiego dźwięku pracowali. Ale 
to już materiał na kolejną opowieść. 

SZTUKA DŹWIĘKU
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chwilę ten fatalny dźwięk, tylko odtworzony 
we właściwych warunkach dostał nagrodę 
„za skonstruowanie dodatkowej warstwy 
narracyjnej, solidną postprodukcję, inte-
resujący montaż efektów i muzyki, dobre, 
dynamiczne zgranie” – jak pięknie opisało 
naszą pracę (dźwięk na planie – Marysia 
Chilarecka, udźwiękowienie – „Bagieta”, 
czyli Michał Bagiński) jury festiwalu „Mło-
dzi i Film” w Koszalinie. 

Newralgicznym elementem każdej projek-
cji jest poziom odtwarzania dźwięku i gło-
śność. Z jednej strony, jeżeli film odtwarzany 
jest w systemie Dolby Stereo, to odpowiednia 
moc danego dźwięku jest sygnałem dla sys-
temu redukcji szumów, czy należy go przy 
odtwarzaniu osłabić, czy pozostawić w spo-
koju. Jeżeli coś przy dekodowaniu pójdzie nie 
tak, albo tła i atmosfery są zbyt głośne (nie 
zostaną osłabione) i maskują inne dźwięki, 
w tym dialog, albo osłabieniu ulegną nie-
które ważne dźwięki np. także dialog – w obu 
przypadkach taki dialog trudno zrozumieć. 
Na szczęście problem ten znika przy zapi-
sach cyfrowych, bo tam poziom odtwarza-
nia jest odgórnie zdeterminowany. Pozo-
staje głośność projekcji, która nie zależy od 
systemu odtwarzania, jest regulowana przez 
operatorów kabiny i zmienia się w dużym 
zakresie, zależnie od np. liczebności widowni. 
Nasze ciała, a także nasze ubrania, wchła-
niają dźwięk niezwykle intensywnie, powo-
dują też wrażenie wytłumienia. Dlatego gło-

zawsze tak filmy oglądała i nie wiedziała, że 
ten dźwięk powinien brzmieć inaczej. My 
niestety byliśmy załamani. System Dolby, 
najprościej tłumacząc, przy zapisie sztucz-
nie podnosi poziom rejestracji dźwięków 
cichych. Przy odtwarzaniu odtwarza je z niż-
szym poziomem, przy okazji obniżając także 
poziom szumu taśmy. A jeśli się przy odtwa-
rzaniu nie zastosuje odpowiedniego prze-
twornika, to w prawdzie szumów nie jest 
więcej, ale za to ruch uliczny, deszcz, a nawet 
śpiewające ptaszki mogą zabić swoją mocą, 
a na pewno zagłuszą z lekka dialog. I taka 
była właśnie ta projekcja.

Wielokrotnie byłam obecna na projekcji 
kontrolnej w miejscu, które operator obrazu 
uznał za dobre, a po przeglądzie miałam 
przerażonemu reżyserowi do powiedzenia 
tylko tyle, że to nie jest właściwa sala dla 
dźwięku, a skoro było dobrze na sali zgranio-
wej, to ja upieram się, że tak właśnie brzmi 
nasz film. Tak stało się z obrazem Ojciec 
w reżyserii Artura Urbańskiego (2015). Za 

się wyspecjalizowane firmy, ale na zlecenie 
właściciela kina!!! Od czasu, gdy większość 
filmów odtwarzana jest z nośnika cyfrowego 
(DCP) projekcja jest wielokanałowa, ale nie 
ma wymogu uzyskiwania atestu od firmy 
Dolby, czyli sprzęt nie musi być konserwo-
wany tak skrupulatnie jak kiedyś, bo nie grozi 
cofnięcie licencji. Nie przed każdą projekcją 
pojawia się także ktoś ciekawski, który chce 
kino skontrolować, a zresztą, kto mu na to 
bez wyraźnego polecenia pozwoli? 

Któregoś roku spędzałam wakacje w Kar-
paczu. Chodziliśmy po górach, jeździliśmy 
na rowerach, odwiedzaliśmy okoliczne mia-
steczka i stare zamki. Odkryliśmy też miej-
scowe kino. Syn spisał repertuar i zaplanował 
rozrywkę na kilka wieczorów. Skończyło się 
na jednym. Wyświetlano Szklaną pułapkę 
ileś tam. Film w formacie Dolby Digital, 
ale opcjonalnie możliwy do odtworzenia 
w formie analogowej (Dolby Stereo). I tak go 
odtworzono, tyle że w kinie monofonicznym. 
Miejscowa publiczność była zachwycona, bo 

Stadion Narodowy – premiera filmu 
Miasto 44, reż. Jan Komasa

Teatr Wielki, premiera filmu 
Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz
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Niedawna afera z usuwaniem 
„gorszących”, bo „gendero-
wych” dzieł z Muzeum Naro-
dowego w Warszawie wywo-

łała zdecydowaną reakcję ze strony części 
społeczeństwa. Przed budynkiem MNW 
w Alejach Jerozolimskich odbył się pro-
test przeciwko cenzurze sztuki, zaś polski 
internet został zalany zdjęciami bananów 
pojawiających się w rozmaitych kontek-
stach i zestawieniach. Banan był bowiem 
istotną częścią jednej z napiętnowanej przez 
nową dyrekcję MNW prac.

Mnie zaś ta – miejscami zabawna, miej-
scami groźna, a w dużej mierze żenująca – 
draka nasunęła taką oto refleksję, że chyba 
nikt dotąd nie napisał historii poświęco-
nej miejscu i znaczeniu owoców w pol-
skim kinie, czy nawet szerzej, w polskiej 

kulturze. Temat tylko z pozoru wydaje się 
błahy i humorystyczny. Weźmy chociażby 
wspomniany wyżej banan. W Polsce nigdy 
nie był to owoc niewinny. I to nie tylko ze 
względu na swój falliczny kształt, wywołu-
jący u pensjonarek (do których, jak widać, 
zalicza się także nowy dyrektor Muzeum) 
rumieńce wstydu i podniecenia.

Łatwo można teraz o tym zapomnieć, 
ale w czasach PRL-u banan był obiektem 
pożądania i tęsknoty. Owocem luksuso-
wym. Bardziej nawet niż równie deficy-
towe cytrusy. Te bowiem od czasu do czasu 
(np. w okolicach Bożego Narodzenia) rzu-
cano na rynek. Banan natomiast pojawiał 
się na nim niezwykle rzadko; jeśli gdzieś 
można go było kupić bez problemu, to 
wyłącznie w Peweksach i Baltonach, czyli 
sklepach, w których wybrańcy losu płacili 

dolarami lub bonami towarowymi PeKaO. 
Przeciętnemu zjadaczowi peerelowskiego 
chleba banany ozdobione nalepką z jakże 
obco i jakże ponętnie brzmiącym słowem 
„Chiquita” dane było zobaczyć głównie na 
zdjęciach w kolorowych (choć i tak druko-
wanych na szaroburym papierze) pismach 
typu „Kobieta i życie” czy „Przekrój”. Mógł-
bym wykroić osobny tekst poświęcony 
opisaniu i analizie wszystkich pragnień, 
które wywoływał wówczas w pryszcza-
tym nastolatku (czyli we mnie) ów nie tyle 
zakazany, co po prostu niedostępny owoc.

Specjalny status banana znalazł też swoje 
odbicie w polskim kinie. W filmie Poznań 56 
(1996) Filipa Bajona mamy scenę, w której 
małoletni bohater trafia podczas czerwco-
wych zamieszek w stolicy Wielkopolski na 
teren Międzynarodowych Targów Poznań-

skich. Tam właśnie wpada w jego ręce banan. 
Pierwszy banan w życiu. Chłopiec traktuje 
go jak relikwię i zjada z nabożeństwem. 

W popularnym serialu młodzieżowym, 
Stawiam na Tolka Banana (1973), zmar-
łego niedawno Stanisława Jędryki, według 
książki Adama Bahdaja, nieprzypadkowo 
tytułowa postać, otoczona nimbem ucie-
kiniera z poprawczaka i szefa gangu, nosi 
takie właśnie przezwisko. Nie mogłaby się 
nazywać np. Tolek Porzeczka albo Tolek 
Agrest. A przynajmniej nie szłaby wtedy 
za nią taka legenda.

Banan był więc w Polsce owocem egzo-
tycznym, podniecającym, a tym samym 
podejrzanym. Cała ambiwalencja związana 
z czymś tak nieswojskim, niepolskim jak 
banan nagle powróciła w trakcie narodowej 
afery muzealnej. Mimo że banany można 
bez najmniejszego problemu kupić dzisiaj 
w każdej Biedronce czy „warzywniaku”. 
Czytałem jednak, że uprawa tych owo-
ców jest poważnie zagrożona z powodu 
różnych eksperymentów genetycznych 
i zmian klimatu. Niewykluczone więc, że 
niedługo banan znowu stanie się owo-
cem mitycznym. Nie tylko u nas, ale i na 
całym świecie. 

W Polsce jednak mamy szczególny pro-
blem ze zmysłowością i niejednoznaczną 
symboliką owoców. Nawet jabłko stra-
ciło u nas swój biblijny, grzeszny wymiar, 
może przez swą powszechną dostępność. 
W polskim kinie też mało kto delektuje 
się jedzeniem i piciem. Raczej wszyscy żrą 
i chleją, a potem mają metafizyczne wzdę-
cia. Za emblematyczną uznać można scenę 
z Wesela (1972) Andrzeja Wajdy, w której 
Bożena Dykiel pożera wetknięte między 
palce ogóry kiszone. Potem, jak wiadomo, 
w tymże Weselu bohaterowie gremialnie 
widzą upiory i inne zjawy. 

Do wyżej wymienionych wzdęć i przera-
bianiu wszystkiego, z jedzeniem włącznie, 
na martyrologiczne idee nawiązał Łukasz 
Barczyk w Hiszpance (2015). Jan Peszek 
woła z ekranu, by truskawki ze śmietaną 
znaczyły już wyłącznie truskawki ze śmie-
taną (a nie np. splamiony krwią powstań-
ców biało-czerwony sztandar).

U  Wajdy seks i  jedzenie łączą się 
w pamiętnej (a później wykastrowanej) 
sekwencji Ziemi obiecanej (1974). Jednak 

i tam zamiast wykwintnych owoców mamy 
raczej ociekającego tłuszczem kurczaka. 
Ten epizod z udziałem Kaliny Jędrusik 
i Daniela Olbrychskiego to niejako bar-
dziej wyuzdana i wulgarna wersja podob-
nej sceny z eleganckiej, finezyjnej adaptacji 
osiemnastowiecznej angielskiej powieści 
Henry’ego Fieldinga, „Tom Jones” (1963). 
Adaptacji wyreżyserowanej przez Tony’ego 
Richardsona. Obgryzanie udka kurczaka 
i wysysanie miąższu z owoców staje się 
w niej preludium do łóżkowych igra-
szek. Cóż, jaki kraj, taka kultura jedze-
nia. I kultura seksu. Tu przypomina się 
anegdota tycząca osoby towarzysza Wie-
sława Gomułki. Ponoć, gdy doszły go słu-
chy o narzekaniach społeczeństwa na brak 
cytryn w sklepach, miał powiedzieć, naśla-
dując niejako francuską królową Marię 
Antoninę: „Nie mają cytryn? Niech jedzą 
kapustę kiszoną! Też jest bogata w witaminę 
C”. Ktoś jednak przytomnie zauważył, że 
kapustę kiszoną trudno połączyć z herbatą. 

W kontekście polskiego kina florystyczne 
rozkosze kojarzą mi się niemal wyłącznie 
z osobą Grażyny Szapołowskiej. Nie tylko 
z powodu oblepionej makiem sceny ero-
tycznej w Magnacie (1986) Filipa Bajona, 
gdzie aktorce towarzyszy Bogumił Linda, 
ale też fragmentu Nadzoru (1983) Wiesława 
Saniewskiego. Szapołowska – grająca srogą 
wychowawczynię w zakładzie karnym – 
wręcza pod koniec filmu więźniarce Klarze 
(Ewa Błaszczyk) na znak pojednania inny 
„ekskluzywny” owoc czasów peerelowskich, 
pomarańczę.

Bardziej jednak pamiętamy zupełnie 
odmienną w charakterze scenę. Bronkę 
(Sławomira Łozińska) plującą na odległość 
pestkami czereśni w serialu Zbigniewa 
Chmielewskiego Daleko od szosy (1976). 
„Popatrz, jaka ta ładna. Pachnie tak jakoś 
delikatnie” – próbuje finezyjnie uwieść 
dziewczynę główny bohater, Leszek Górecki 
(Krzysztof Stroiński), pokazując jej wyjąt-
kowy dorodny owoc czereśni. A Bronka – 
sru! – wyrzuca w kosmos kolejną pestkę.

To naprawdę zdumiewające, ale obceso-
wość, pochodzącej przecież sprzed ponad 
czterdziestu lat, sceny z Daleko od szosy 
najlepiej podsumowuje wszystkie subtel-
ności obecnej debaty publicznej w Polsce. 
Nie tylko tej dotyczącej owoców. 

OWOCOWA HISTORIA   POLSKIEGO KINA
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Dary natury, 
symbole wyższych 
treści, zmysłowe 
aluzje, a może gry 
skojarzeniowe? 
Czy banany 
i inne owoce 
mogą być ciekawą 
perspektywą 
spojrzenia na 
polskie filmy 
i szerzej, na naszą 
kulturę?

Bartosz 
Żurawiecki

Bożena Dykiel w filmie Wesele, 
reż. Andrzej Wajda
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Ukazać w ciągu zaledwie kwa-
dransa jeden dzień z życia czło-
wieka, to zadanie ekstremalnie 
trudne, omal niewykonalne. Na 

coś takiego mogą się poważyć tylko wytrawni 
dokumentaliści z wieloletnim zawodowym 
doświadczeniem. Paweł Kędzierski (1946-
-2019) już wcześniej kilkakrotnie udowod-
nił, że jako filmowiec ma słuch absolutny, 
doskonale wyczulony na wszelkie realia, 
które prezentuje w swoich dokumentach. 
Do współpracy przy Dniu dziecka zaprosił 

na pół roku przed stanem wojennym. Dom, 
szkoła i droga malców przez miasto stają się 
wędrówką przez życie, chwytane na gorąco 
uważną, empatycznie prowadzoną kamerą.

Paweł Kędzierski zdawał sobie sprawę, 
że 1 czerwca w Warszawie to dzień dalece 
odmienny od Dnia Dziecka na wsi. Kiedy 
tylko nadarzyła się okazja, nakręcił dopełnie-
nie poprzedniego filmu zatytułowane Dzień 
dziecka na wsi (1985). Zdjęcia do tego obrazu 
zostały nakręcone przez Jacka Petryckiego we 
wsi Sorkwity, niedaleko Mrągowa, w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Również 
i w tym przypadku trwała wartość poznaw-
cza wynika z zapisu serii mikroobserwacji 
tworzących spójny obraz dziecięcej egzy-
stencji na wsi.

Dzisiejszy klasyk polskiej dokumentali-
styki – Dzień dziecka – ma jednak także inną 
kontynuację. W ćwierć wieku po nim, kroni-
karz z kamerą powrócił do braci Kosów już 
jako ludzi dojrzałych, aby przyjrzeć się temu, 
jak potoczyły się ich dalsze życiowe losy. Dwaj 
bohaterowie Dnia dziecka, różniący się bar-
dzo charakterami i usposobieniem, poszli cał-
kowicie odmiennymi drogami. Starszy Łukasz 
został reżyserem teatralnym, a młodszy Mate-
usz nowojorskim rabinem. Opowiada o tym 
inny cenny dokument Pawła Kędzierskiego 
noszący tytuł Teraz wtedy (2006).

operatora Witolda Stoka, ucznia Stanisława 
Niedbalskiego, mistrza zdjęć ukazujących 
ludzi w codziennych życiowych mikrosy-
tuacjach.

Praca z dziećmi na planie filmowym to 
zawsze trudne i odpowiedzialne zadanie. 
W przypadku dokumentu jeszcze trudniej-
sze. Obaj bohaterowie, bracia Łukasz (lat 
jedenaście) i Mateusz (lat dziewięć) Kosowie, 
mimo młodego wieku okazali się doskona-
łym medium, poprzez które widz odkrywa 
zdarzenia, sytuacje i realia typowe dla PRL 
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Rok 1981 zaznaczył się w polskim kinie 
niezwykłym urodzajem znakomitych 
filmów: nie tylko fabularnych, lecz również 
dokumentalnych. Jeden ze szczególnie 
cennych i najbardziej pamiętnych 
zrealizował wówczas, zmarły niedawno, 
dokumentalista Paweł Kędzierski…

Marek Hendrykowski

DZIEŃ DZIECKA

Dzień dziecka, 
reż. Paweł Kędzierski
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MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Nawiasem mówiąc, 
to swego rodzaju 
paradoks, że arty-
sta uhonorowany za 

partyturę do filmu niezależ-
nego znany jest głównie jako 
autor muzyki do popularnych 
seriali, takich jak Kryminalni 
(2004-2008), Miś Fantazy 
(2006-2007), Barwy szczęścia 
(2007-2019), czy komedii 
romantycznych, m.in. Nigdy 
w życiu! (2004), Tylko mnie 
kochaj (2006) i Dlaczego nie! 
(2007) Ryszarda Zatorskiego, 
To nie tak, jak myślisz kotku 
(2008) Sławomira Kryńskiego, 
Nie kłam kochanie (2008), Och 
Karol 2 (2011) i Wkręceni 2 
(2015) Piotra Wereśniaka, Jesz-
cze raz (2008) Mariusza Malca 
czy Po prostu przyjaźń (2016) 
Filipa Zylbera. Choć oczywi-
ście Zieliński ma też na koncie 
kompozycje do bardziej ambit-
nych przedsięwzięć, jak choćby 
Gier ulicznych (1996) Krzysz-
tofa Krauzego, Fotografa (2014) 
Waldemara Krzystka oraz Sług 
bożych (2016) Mariusza Gawry-
sia. Te dwa ostatnie tytuły przy-
niosły mu nominacje do Pol-
skich Nagród Filmowych – Orłów.

Bo Maciej Zieliński to kompozytor 
wszechstronny, z równym powodzeniem 
piszący muzykę do przedsięwzięć komer-
cyjnych, jak i artystycznych. Co więcej, swo-
bodnie poruszający się nie tylko w różnych 
stylistykach, ale wręcz muzycznych światach. 
Od rozrywki, poprzez jazz i elektronikę, aż 
po muzykę poważną. Często zresztą stara się 

łączyć te tylko na pozór odległe przestrze-
nie – tradycję z eksperymentem, brzmienia 
elektroniczne z instrumentami tradycyjnymi. 
Posiada wielką wiedzę, a także – co niezwy-
kle istotne dla kompozytora – wyobraź-
nię muzyczną. Jest absolwentem Akade-
mii Muzycznej w Warszawie (1996) i Royal 
Academy of Music w Londynie (1999). Ale 

pierwszym muzycznym uniwersytetem 
przyszłego kompozytora był zapewne 
dom rodzinny, wszak jego ojciec Andrzej 
„Fats” Zieliński to znakomity perkusista, 
grywający z takimi jazzowymi tuzami, 
jak Krzysztof Komeda, Andrzej Kury-
lewicz, Zbigniew Namysłowski, Michał 
Urbaniak.

Zieliński jest nie tylko szalenie uzdol-
nionym kompozytorem, ale i ogrom-
nie pracowitym. Dotychczas ukazało 
się ponad 30 albumów z jego muzyką. 
Szczególnie ważna stała się płyta mono-
graficzna „Across the Millenniums – 
Muzyka z przełomu tysiącleci”. Płyta 
„V Symphony” otrzymała nominację 
do Fryderyka 2014. Dwa lata wcze-
śniej Zieliński był nominowany – razem 
z Krzysztofem Pendereckim i Wojcie-
chem Kilarem – do Fryderyka w kate-
gorii Kompozytor Roku. 

„Bardzo się cieszę z tej nagrody, 
zwłaszcza że to pierwsze takie wyróż-
nienie dla mnie w Stanach Zjednoczo-
nych. Od kilku już lat staram się rozwijać 
karierę również w USA i miło mi bar-
dzo, że moja muzyka została tam zauwa-
żona” – komentuje swój sukces na tego-
rocznym NewFilmmakers Los Angeles 
Awards. Są szanse na następne triumfy. 
Właśnie najnowszy film z jego muzyką – 
Initials SG Rani Attieh i Daniela Gar-
cii – startuje w konkursie nowojorskiego  
Tribeca Film Festival. 

„Zgrywaliśmy w jednym z najlep-
szych studiów na świecie znajdującym 

się w pobliżu San Francisco – Skywalker 
Sound. Do niedawna było własnością 
George’a Lucasa, a teraz właścicielem jest 
Disney” – wyznał w rozmowie z Magdą 
Wylężałek. I dodał: „Jak tylko się dowie-
działem, że będziemy tam pracować, pomy-
ślałem sobie, że jeden z moich zawodowych 
punktów docelowych będę miał odhaczony”. 
Pora na kolejne!

Nagroda Best Score na NewFilmmakers Los Angeles Awards trafiła 
w tym roku do Macieja Zielińskiego za muzykę do amerykańskiego 
filmu Alaska Is A Drag Shaz Bennett. To laur niezwykle 
prestiżowej imprezy dla światowych produkcji niezależnych.

MACIEJ ZIELIŃSKI

Jerzy 
Armata

Maciej Zieliński
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PRZEZ SUBIEKTYW

KINO WSZECHMOCNE
Tomasz 
Raczek

Pawle, 
namiętnie obserwuję siłę 
oddziaływania filmów 
nie tylko w obrębie sze-
roko rozumianej kultury, 
ale także w życiu społecz-
nym, a nawet politycznym. 
Często doniosłe tytuły 
traktuje się i traktowało 
wcześniej jako cezury w podchodzeniu do różnych tema-
tów. Wystarczy przypomnieć choćby Człowieka z marmuru 
w Polsce czy Avatara na świecie. Jednak siła rażenia dys-
trybucji kinowej zawsze wydawała się nieco ograniczona 
i dość łatwa do całkowitego wyeliminowania na życzenie 
władzy, gdy chodziło o filmy demaskatorskie wobec poli-
tyki czy Kościoła. Teraz wszystko się zmieniło. Od czasu, 
gdy dodatkowym, potężnym kanałem dystrybucji filmów 
okazał się internet, dużo trudniej nie tylko ograniczyć, ale 
nawet oszacować zasięg obrazów, które się w nim znajdą. 
Internet jest całkowicie nieprzewidywalny i ma w sobie 
zakodowany chip wolności. 

Dowodem na to stała się siła tsunami, z jaką w przestrzeni 
publicznej pojawił się umieszczony na platformie YouTube 
film braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu, który zaled-
wie po tygodniu od premiery obejrzało ponad 20 milionów 
widzów. W dodatku są to nie tylko widzowie polscy, bo film 
dostępny jest z napisami w wielu obcych językach. A więc 
dystrybucja totalna, obejmująca cały świat, a za nią stoisz Ty 
i firma Video Brothers, która zarządza filmem Sekielskich 
w YouTubie. 

Ciekawi mnie, na czym polega Twoja praca. Czym zajmuje 
się dystrybutor filmów w internecie, i czym różni się to od 
pracy dystrybutora kinowego? Czy masz wpływ na to, jak 
pozycjonowany jest film o pedofilach wśród księży polskiego 
Kościoła rzymskokatolickiego w światowych zasobach inter-
netowych i kto ostatecznie go zobaczy? Czy miałeś prawo 
głosu w procesie powstawania filmu, i czy na nim teraz zara-
biasz? Wreszcie, czy w internecie partner odpowiadający za 
dystrybucję treści może je sobie dobierać zgodnie z wła-
snymi poglądami na świat? Co by było, gdybyś się sprze-
ciwił Sekielskiemu i powiedział np., że jego film narusza 
Twoje uczucia religijne? Jeśli uznamy, że Sekielscy pokazali, 
iż internet to współczesne kino wszechmocne, które może 
zmieniać postawy, a może i nastroje społeczno-polityczne, to 
czy czujesz się administratorem tej wszechmocy?

Tomek

Paweł  
Kwaśniewski

Tomku,
filmowcy wciąż prestiżowo 
szurają po czerwonych dywa-
nach bez świadomości, że 
obrót licencjami filmowymi 
na YouTubie jest poważnym 
i stałym źródłem dochodu. 
Dywan po premierze ląduje 
w kanciapie, a w kinie i w tele-

wizji film żyje stosunkowo krótko. W internecie gnieździ się na 
zawsze i pracuje dla twórcy miesiąc w miesiąc. 

Jak wiesz, od ponad 20 lat jestem producentem, a od kilku – 
jutubistą. Jutubistą, a nie youtuberem. Jako jutubista zarządzam 
300 kanałami. Jako youtuber nie istnieję. Nawet nie mam wła-
snego kanału. Przejście z telewizji do internetu dało mi to, jak faj-
nie nazwałeś – chip wolności. Nie muszę korytarzować, słuchać 
wszystkowiedzących niedowładów programingu i drżeć, że mi 
zdejmą program. 

Z Tomkiem pracujemy od roku. Nie wpływam na treści publiko-
wane przez niego ani żadnego z naszych partnerów. To byłoby nie-
dopuszczalne. Mógłbym raczej powiedzieć, i chyba Tomek się nie 
obrazi, że układamy go do YouTuba.

Od początku wiedzieliśmy, że na tym filmie ani on, ani my nie 
zarobimy złotówki. A przecież to było gigantyczne wyzwanie. 
Przede wszystkim bezpieczeństwo. Na przykład, żeby nie zniknął 
z sieci po masowym zgłaszaniu, że zawiera nieodpowiednie treści, 
albo fejkowych zgłoszeniach, że narusza regulamin. Musieliśmy go 
zabezpieczyć przed trollingiem, przed nielegalnym kopiowaniem. 
W pierwszych godzinach zdjęliśmy kilkaset nielegalnych kopii. 
Mieliśmy ukryte duplikaty, które w razie potrzeby były gotowe 
do odpalenia w kilkanaście sekund. Centrala YouTube’a w Mona-
chium wiedziała o premierze i ściśle z nami działała. Do tego 
załoga wykonała gigantyczną pracę na metadanych po to, żeby 
film nie został przez algorytmy np. uznany za kategorię 18+, bo to 
powoduje zniknięcie linków z wyszukiwarek Google’a i YouTu-
be’a. Dodaj do tego 23 wersje językowe tytułu filmu, jego opisu 
i metadanych, które są geotargetowane na odpowiednie rejony. To 
oznacza, że jak zaczniesz szukać filmu w Brazylii, to zobaczysz go 
w wyszukiwarce z tytułem i opisem po portugalsku. To tylko część 
naszej pracy. Właściwie przewidzieliśmy wszystko oprócz… tsu-
nami. Dzień przed premierą marzyliśmy, żeby w rok zrobił milion 
odsłon. Lubię się tak mylić. 

Pytasz, czy czuję się administratorem wszechmocy? Mru-
gam znacząco okiem. Część tajemnic Ci zdradzę. Resztę będziesz 
odkrywać sam. Wszak niedawno i Ty zostałeś YouTuberem.

Paweł
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4. Przeżyłaś w naszym kraju 
zderzenie wyobrażeń 

z rzeczywistością?
Byłam młoda, naiwna i łatwowierna. 
Z pewnością pewne moje australij-
skie zachowania były tu brane za bez-
czelność, tudzież arogancję. Nic sobie 
z tego nie robiłam. A zderzenie przy-
szło od razu, ale nie chodziło o kulturę 
czy normy, tylko o ludzi, którzy okazali 
się zawistni bez powodu. Nie miałam 
z czymś takim wcześniej do czynienia. 

5. Jak wspominasz czas studiów 
aktorskich w Łodzi?

Na początku było ciężko. Ale i ja nie 
byłam łatwa – spytaj kogokolwiek 
z mojego roku, to załamie ręce. (śmiech) 
Szkoła aktorska na I i II roku oczekuje 
bardzo silnego zespolenia grupy, wszy-
scy myślą, że młodzi ludzie szybko się 
zintegrują, miałam wręcz wrażenie, że 
chwilami było to forsowane na siłę. Poza 
tym, sporym nieporozumieniem była 
„fuksówka”, stworzona według mnie 
wyłącznie po to, by starsi studenci mogli 
wyżyć się na tych młodszych w imię 
tradycji, która nie wiadomo, co tak 
naprawdę dziś oznacza i co za nią stoi. 
Buntowałam się, bo tego typu zacho-
wania były dla mnie nie do przyjęcia. 
W Australii system szkolnictwa stawia 
na rozwój dziecka, na to, by pielęgno-
wać w nim zainteresowania i pasje. Jest 
dyscyplina, ale nie tak bezwzględna 
jak w Polsce. W tym kraju nie szanuje 
się studentów, w dużej mierze tresuje 
się ich, nie zważając na to, w czym tak 
naprawdę są dobrzy. To wszystko było 
trudne do zaakceptowania przez kogoś 
takiego jak ja! A moja kariera w szkole 
w pewnym momencie w ogóle zawi-
sła na włosku, tyle że nie z powodu nie-
subordynacji: chciano mnie wyrzucić 
za dykcję! (śmiech) Na szczęście pani 
profesor Aleksandra Kowalska-Bednarz 
oraz świętej pamięci profesor Aleksan-
der Bednarz, wybronili mnie. 

6. Dzisiaj grasz u największych 
polskich – i nie tylko polskich – 

reżyserów. Dykcja jakoś nie 
przeszkadza.
Zabawne, jak postrzegają mnie reżyse-
rzy: w szkole aktorskiej obsadzano mnie 
w rolach buntowniczek, potem był okres 
eterycznych, słabych, wrażliwych istot, 
a teraz znowu gram silniejsze postaci. 
Jestem ciekawa, co będzie dalej.

1. Czujesz się Europejką, 
Australijką, Polką? 

Paszporty mam dwa: polski i australij-
ski. W każdym miejscu czuję się trochę 
jak u siebie, choć z jakąś nutką wyobco-
wania. I tak mam od zawsze. Po latach 
dotarło do mnie, że nie może być ina-
czej: jestem dzieckiem uchodźców, 
emigrantów. Wykorzenienie i binar-
ność tożsamościowa towarzyszą mi 
od początku. Na to pytanie odpowie-
działabym w ogóle inaczej: czuję się 
kosmopolitką. Nie ma miejsca na ziemi, 
z którym utożsamiałabym się w 100 
proc. Urodziłam się w Niemczech, bo 
tam pracowali rodzice w Radiu Wolna 
Europa, ale na stałe opuściliśmy kraj, 
kiedy zaczynałam podstawówkę. Mia-
łam 6 lat – był 1995 rok, kiedy wyemi-
growaliśmy do Australii.

2. Jak odbierałaś emigrację? Byłaś 
jej świadoma?

Na szczęście byłam bardzo pogodnym 
dzieckiem, więc wszystko było swoistą 
przygodą. Początkowo nowy język sta-
nowił dla mnie wyzwanie, ale poszłam 
do australijskiej szkoły i po dwóch 
miesiącach już się jakoś komunikowa-
łam. Wiesz, nie ma czegoś takiego jak 
rdzenny Australijczyk, tam niemal wszy-
scy są napływowi, więc łatwo się wpisać 
w taką społeczność ze swoją innością. 

3. Miałaś 18 lat, przyjechałaś do 
Polski na wakacje i...

Stwierdziłam, że zostaję. Zdałam na 
Wydział Aktorski do Szkoły Filmo-
wej w Łodzi i tyle. Dlaczego? Myślę, 
że miałam za sobą trudne lata nasto-
letnie, kiedy dość mocno kłóciłam się 
z mamą. Nawet nie chodziło o jakiś 
bunt, tak naprawdę nie miałam prze-
ciwko komu i czemu się buntować – 
ale może właśnie to powodowało we 
mnie frustrację? Inne dzieciaki były 
na bakier z rodzicami, lub ze szkołą, 
a w moim domu zawsze panowała sym-
bioza z mamą, dostawałam od niej 
pełne wsparcie. Rozumiesz, co to był za 
koszmar!? (śmiech) Musiałam stworzyć 
sobie jakieś przeszkody sama. Poza tym, 
szukałam swojego miejsca i własnej 
tożsamości. Poczułam wtedy, że Pol-
ska wypełni jakieś deficyty w moim 
życiu. Do dziś zresztą wierzę w instynkt 
i w intuicję. I skoro wówczas tak dykto-
wało mi serce – zostałam. Zwykle kie-
ruję się emocjami i rzadko się zawodzę.

7. Można powiedzieć, że 
u Agnieszki Holland grywasz 

regularnie: był Pokot w 2017 roku, 
potem serial 1983 realizowany dla 
Netflixa, następnie Obywatel Jones 
pokazywany w tym roku na Berlinale. 
Niesamowite, ale Agnieszka intuicyj-
nie czuje i wie, jak mnie obsadzać. To 
role, z którymi w 100 proc. potrafię się 
utożsamić, nawet jeżeli są to bardzo 
skrajne postaci. Z Agnieszką zawsze czuję 
się bezpieczna, a przecież praca z nią to nie 
lada wyzwanie – jest wymagająca, nigdy 
nie pójdzie na skróty, dąży do perfekcji. To 
reżyserka, której filmowy i pozafilmowy 
przekaz zawsze idzie w świat. To, co mówi 
i to, co robi jest spójne z nią samą. 

8. Po premierze Pokotu zachwycona 
prasa pisała, że Dobra Nowina to 

rola niemalże napisana pod ciebie.
Istotnie, był to strzał w dziesiątkę, ale 
rola nie była pisana dla mnie, choć może 

się nazwiskiem taty, słynnego barda, 
Jacka Kaczmarskiego... 
Tak zdecydowałam i nie żałuję. Być może 
chciałam mieć „czysty” start – chociaż 
Kaczmarski to popularne w Polsce nazwi-
sko – ja jednak uznałam, że nie będę się 
podpierać legendą ojca i sama zapracuję 
na własny status i dorobek, bez poczu-
cia że nazwisko cokolwiek mi ułatwiło. 
A skąd się wzięło Volny? Już tłumaczę: 
moja mama wyjechała z Polski w 1972 
roku. Tak jak mówiłam, dostała pracę 
w polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, 
gdzie poznała Slavę Volnego, czeskiego 
działacza antykomunistycznego, za któ-
rego wyszła za mąż. Po jakimś czasie 
Slava i moja mama rozwiedli się, nie-
długo potem pojawił się w jej życiu mój 
ojciec, Jacek Kaczmarski. Jego z kolei 
stan wojenny zastał w Paryżu. Dopiero 
po jakimś czasie otrzymał propozycję 
pracy w rozgłośni RWE, gdzie poznał się 
z mamą. 
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w sposób niezamierzony trochę była. 
Przeczytałam scenariusz i poczułam, że 
nie muszę dalej szukać. Znalazłam postać, 
którą rozumiałam w całości, akceptowa-
łam nawet jej błędy. To nie jest pójście 
na łatwiznę, bo oczywiście zdarza mi się 
grać postaci skrajnie ode mnie różne, i to 
też jest cenne i piękne doświadczenie – 
po prostu Dobrej Nowiny nie musia-
łam oswajać. Ona była we mnie. Czyta-
jąc scenariusz, widziałam małego ptaszka 
w klatce, który bardzo mocno stara się 
wydostać z pułapki. I tak to zagrałam.

9. Zostałaś przy nazwisku mamy, 
a przecież mogłabyś posługiwać 

10.Gdzie mieszkasz dzisiaj?
W małej wiosce pomiędzy Bazy-

leą w Szwajcarii a Miluzą we Francji. To 
dawne Prusy. Na początku ciężko było 
zaadaptować się w takim miejscu, tym 
bardziej po latach spędzonych w dużych 
miastach. Bez wątpienia jestem 
mieszczuchem: uwielbiam gwar, ludzi, 
ofertę kulturalną, lubię mieć wybór – 
zostać w domu, a może wyjść? Jak wyjść, 
to gdzie: kino, teatr, galeria? Teraz jed-
nak zaczynam doceniać moją mieścinkę, 
a nawet zaczynam ją lubić. 

Pytania zadawała 
Anna Serdiukow

Patrycja Volny w filmie Pokot, 
reż. Agnieszka Holland
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ści seansów. Planujemy też współ-
pracę z innymi dystrybutorami 
filmowymi niż Gutek Film, ist-
nieje również możliwość emisji 
seansów w inne dni tygodnia” – 
wyjaśnia Rynecka. Na razie 
pokazy odbywają się w każdy pią-
tek o godzinie 20.45. Przyjęta cena 
biletów to 20 złotych, a sala liczy 
46 miejsc. Jest to więc niewielka 
przestrzeń, ale sprzyja organiza-
cji prelekcji filmowych, a odwie-
dzenie kina może być kulminacją 
grupowej wycieczki do Muzeum. 
Bowiem do zakupionych biletów 
dodawane są bony rabatowe do 
cocktail baru. Za nami już seanse 
m.in. dokumentów fabularyzo-
wanych, czyli McQueena, który 
opowiada o słynnym brytyjskim 
projektancie mody, a także obrazu 
Mr. Gaga, przybliżającego świat 
choreografii tanecznej. Wybierane 
filmy układane są w cykle tema-
tyczne. Kolejny, jaki zaplanowano, 
to obrazy z kulinariami w tle. Pro-
wadzone są również rozmowy na 
temat rozszerzenia portfolio dys-
trybutorów, więc spektrum tema-
tyczne wyświetlanych tytułów 
będzie coraz szersze. Kolejnym 
etapem byłyby dzieła z repertu-
aru kina europejskiego.

„Z pewnością kino w Muzeum 
Polskiej Wódki to miejsce dla 
filmu ambitnego, a nie mega-
produkcji w hollywoodzkim 
stylu. Klimat kina i jego wypo-
sażenie to idealne uzupełnienie 
takiego repertuaru. Widzimy 
kino w Muzeum Polskiej Wódki 
jako zarzewie kultury kinowej na 
Pradze i będziemy konsekwent-
nie do tego zmierzać” – wyja-
śnia menedżerka. Klimatyczne 
miejsce z duszą i historią wielu 
dziesięcioleci zebraną w jeden 
kompleks, utrzymany w postin-
dustrialnym klimacie, sprzyja 
bez wątpienia odrodzeniu ambit-
nej kultury filmowej. Z tego wła-
śnie powodu warto kibicować 
temu projektowi, szczególnie, 
że pomysłodawcy kina Kone-
ser zdają się zauważać, iż tego 
typu inicjatywy są miastu wciąż 
potrzebne.

Jakub Koisz

KINO W CENTRUM PRASKIM KONESER

Ten zlokalizowany na 
Pradze-Północ kom-
pleks mieszkaniowo-
-biurowo-handlowy 

jest miejscem, w którym w ubie-
głym roku otwarto popularne 
wśród turystów Muzeum Pol-
skiej Wódki. Pomyślano również 
o tych, którzy chcieliby połączyć 
zwiedzanie muzeum z seansami 
filmowymi. Jedna z sal od kwiet-
nia służy więc jako kino z prawdzi-
wego zdarzenia i trzeba przyznać, 
że coś takiego zdecydowanie na 
mapie miasta musiało się pojawić.

Organizatorzy widzą w tym 
zresztą pobudkę praskiej kul-
tury filmowej, bo w związku 
z zamknięciem kina Praha, już 
ostatniego takiego przybytku X 
Muzy w okolicy, kulturalna mapa 
prawego brzegu Wisły stała się 
uboższa o ważny obiekt do spo-
tkań i wymiany wrażeń. Warszaw-
ska Praga-Północ jest przecież od 
jakiegoś czasu prężnie działającą 
przestrzenią organizacji nieoczy-
wistych wystaw i kameralnych 
koncertów, dlatego brak niszo-
wego kina, ale skupionego na 
wymagającym widzu, był szcze-
gólnie odczuwalny przez miesz-
kańców dzielnicy. „Z tego właśnie 
powodu otwarcie kameralnego 
kina artystycznego w tej czę-
ści Warszawy było dla nas takie 
ważne” – tłumaczy menedżerka 
muzeum, Agnieszka Rynecka. 
„Z komentarzy pod informacją 
o zamknięciu kina Praha wynika, 
że istnieje spore zapotrzebowa-
nie na kino studyjne w tej części 
dzielnicy. Centrum Praskie Kone-
ser jest więc idealnym do tego 
miejscem, centralnym w naszej 
dzielnicy i dobrze już znanym” – 
dodaje.

Co tydzień, siedząc wygodnie 
w stylowej sali w zabytkowym 
budynku Zakładu Rektyfikacji, 
będzie można obejrzeć tytuły, któ-
rych nie ma już na afiszach. Póki 
co, dzięki współpracy z Gutek 
Film, wyświetlane będą same nie-
zależne produkcje. „Obecnie ilości 
seansów nie będziemy zmieniać, 
choć jest to możliwe w wyniku 
zapotrzebowania rynku. Wtedy 
istnieje szansa na zwiększenie ilo-
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KINO W MUZEUM 
POLSKIEJ WÓDKI

Natura nie lubi próżni, 
a ciekawe miejsca tego, 
że nie wykorzystuje się 
w pełni ich potencjału. 
Tak pokrótce można 
opisać powód, dla 
którego zorganizowano 
niedawno kino w obrębie 
warszawskiego Centrum 
Praskiego Koneser.
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Centrum Praskie Koneser



SWOICH NIE ZNACIE

Z Martą Ornacką-Ke-
ping, która się w tym 
specjalizuje, współ-
pracują czołowe pol-

skie kostiumografki. Walkę 
z czasem uważa za najwięk-
szy problem w swoim zawo-
dzie, ale jej nie przegrywa. 
Podobnie jak walki z materią, 
np. wymyślnym projektem 
kostiumu. Kiedy pracowała 
w Starym Teatrze w Krako-
wie, scenografka i kostiumo-
grafka Maria Balcerek wpadła 
na pomysł, żeby aktor miał 
na plecach trumnę, na gło-
wie konfesjonał, a w miej-
scu ramion i rąk – miechy. 
„Nikt poza mną nie podjął 
się wykonania tego stroju. Ja 
nigdy nie mówię, że czegoś 
nie da się zrobić” – wyznaje 
Marta Ornacka-Keping, zdra-
dzając z zapałem w głosie 
twórczą pasję, a uśmiechem – 
pogodne usposobienie. „Mie-
siąc tworzyłam to odzie-
nie, po czym aktor wchodził 
w nim na scenę pod koniec 

Roqueplo. „Jest to osoba tak 
barwna i pełna fantazji, jak 
kostiumy, które tworzy” – uważa 
pani Marta. – „Kiedy pracowa-
łyśmy przy serialu Wosiewicza 
Przeprowadzki (2000-2001), 
wynajęła mi mieszkanie w War-
szawie, bo wtedy już nie byłam 
związana etatowo z teatrem, 
a na stałe mieszkałam z mężem 
w Polkowicach – tak jest zresztą 
do dziś. Wiele kostiumów do 
Przeprowadzek szyłam już 
w trakcie zdjęć, z dnia na dzień, 
czyli po nocach, a często z goto-
wym kostiumem jechałam rano 
na plan, żeby zrobić przymiarkę 
i ostatnie poprawki. To było bar-
dzo wyczerpujące doświadcze-
nie, ale teraz odczuwam satys-
fakcję, widując nasze kostiumy 
w dobrym stanie w innych seria-
lach”.

ZADANIA 
I WYZWANIA
Po latach pracowała z obiema 
swymi mistrzyniami przy 
Hiszpance Łukasza Barczyka 
(2015). I obie – Jagna Janicka 
za scenografię, Dorota Roqu-
eplo za kostiumy – zdobyły 
nagrody na festiwalu w Gdyni 
oraz Orły. (Trofea te otrzy-
mał też Andrzej Szenajch za 
kostiumy wojskowe). Hiszpanka 
to superprodukcja historyczna 
o powstaniu wielkopolskim, 
film kostiumowy. „Choć dla 
mnie w mojej pracy krawiec-
kiej zawsze najważniejsze jest 
dobre rzemiosło, chyba potra-
fię być kreatywna. Dorota to 
dostrzegła, zaufała mi i powie-
rzyła uszycie głównych kostiu-
mów cywilnych. Zrobiłam też 
dużo kapeluszy. W kapeluszach 
można więcej pofantazjować niż 
w innych częściach garderoby. 
Dziś te kapelusze są pokazywane 
zwiedzającym Wytwórnię Fil-
mów Dokumentalnych i Fabu-
larnych w Warszawie” – mówi 
z dumą pani Marta.

Wkrótce współpracę z nią 
nawiąza ła  inna  w y bitna 
kostiumografka – Katarzyna 
Lewińska. „Kasia też jest pełna 
inwencji twórczej, ale jej projekty, 
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MARTA ORNACKA-KEPING

w przeciwieństwie do fantazyj-
nych pomysłów Doroty, są pro-
ste i realistyczne. I o ile Dorocie 
jestem wdzięczna za rozbudzenie 
mojej fantazji, o tyle Kasi, z którą 
częściej niż z innymi projektant-
kami pracowałam na planie, chcę 
podziękować za nauczenie mnie 
rutynowej roboty przy kostiu-
mach filmowych; mogę powie-
dzieć, że Kasia nauczyła mnie 
kina” – tłumaczy Ornacka-Ke-
ping. Wywód popiera przykła-
dem płaszcza Władysława Strze-
mińskiego z Powidoków Andrzeja 
Wajdy (2016). Ten płaszcz miał, 
zgodnie z prawdą historyczną, 
sprawiać wrażenie zniszczonego. 
Został uszyty z wełny puszystej, 
trudno poddającej się patynowa-
niu środkami chemicznymi. Pani 
Marta poczerniła go i przybru-
dziła opalarką.

spektaklu, wygłaszał kwestię: 
»Ty k… babilońska!« i znikał 
za kulisami” – śmieje się pani 
Marta.

NAJPIERW  
BYŁ TEATR
Kraków jest miejscem urodze-
nia, dzieciństwa i wczesnej mło-
dości Marty Ornackiej-Keping. 
W IV klasie szkoły podstawowej 
wybrała się do Teatru Bagatela, 
gdzie bardziej od przedstawie-
nia interesowało ją wszystko, co 
mogło się dziać poza sceną. Gdy 
po Zasadniczej Szkole Odzie-
żowej była uczennicą Techni-
kum Odzieżowego i chciała 
sobie trochę zarobić, zatrud-
niła się w Bagateli, m.in. przy 
szyciu kostiumów. „Pokocha-
łam ten teatr, znałam na pamięć 
wszystkie sztuki” – zwierza się. 
Po maturze trafiła jednak do 
teatru lalkowego Groteska. 
„Tam też miałam fantastyczną 
pracę, brałam udział w tworze-
niu lalek, np. słynnych smoków 
Edwarda Lutczyna, nie tylko 

w szyciu kostiumów. Przydała 
mi się umiejętność rysowania 
i wyobraźnia przestrzenna. 
Nadal się przydaje, bo szyjąc 
kostiumy dla aktorów, często 
najpierw je rysuję i tworzę ich 
małe modele” – mówi Ornac-
ka-Keping.

Długo pracowała w Grotesce, 
po czym kierowała pracownią 
krawiecką w Starym Teatrze. 
Uwolniła aktorów od wielokrot-
nych przymiarek kostiumów – 
te, które ona szyła, po jednej, 
dwóch pasowały jak ulał. „Praca 
w  teatrach nauczyła mnie 
warsztatu krawiectwa. Pozna-
łam mistrzów w tym fachu, np. 
mego pierwszego kierownika 
Lucjana Ochotnego” – podsu-
mowuje ten etap kariery pani 
Marta. Sądziła, że wsiąknie 
w Stary Teatr na dobre.

PRZYMIARKI DO 
KINA I TELEWIZJI
Stało się inaczej, gdyż wieść 
o talencie Ornackiej-Keping 
dotarła do studia Pro Arte, które 

powierzyło jej prace krawieckie 
w wielu powstających w Krako-
wie spektaklach Teatru Telewi-
zji. W nowy dla niej świat wpro-
wadziła ją kostiumografka Anna 
Rachel. Kostiumy projektowały 
także inne świetne artystki, 
m.in. Zofia de Ines, Jagna 
Janicka i Dorota Roqueplo, więc 
pani Marta zyskała – i wyko-
rzystała – szansę doskonale-
nia umiejętności. „Wszystkim 
im zawdzięczam bardzo wiele. 
Jagna otworzyła mi różne drzwi, 
m.in. do filmów kinowych. To 
z nią pracowałam przy jednym 
z pierwszych w moim dorobku: 
Kronikach domowych Leszka 
Wosiewicza (1997). Nie zapo-
mnę, jak szyłam wtedy kostium 
dla Grażyny Szapołowskiej, nie 
znając wymiarów jej ciała. Przy-
miarki robiłam na koleżance, 
która miała zbliżoną figurę. 
Kostium pasował na aktorkę 
idealnie” – wspomina Marta 
Ornacka-Keping.

Bliską i wieloletnią współ-
pracą związała się z Dorotą 

Kostiumu nie wystarczy 
zaprojektować. Trzeba go jeszcze 
uszyć. Nie tylko dobrze, ale też 
najczęściej „na wczoraj”, bo filmy 
robi się teraz szybko. 

SZYCIE 
JEST 
PIĘKNE
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„Na planie Eteru Krzysztofa 
Zanussiego (2018, kostiumy: 
Katarzyna Lewińska) myśla-
łam, że sama się ugotuję, mając 
godzinę na poszerzenie mun-
duru, w którym miał grać Jacek 
Poniedziałek. Ekipa czekała 
tylko na mnie. Zdążyłam!” – 
chwali się bohaterka artykułu. 
Piękną lekcją kina była dla niej 
także praca z Lewińską i reży-
serem Markiem Brodzkim przy 
dokumentach fabularyzowa-
nych produkcji WFDiF z serii 
„Historia w ożywionych obra-
zach” (2016-2017) oraz „Polska 
niepodległa – historia w oży-
wionych obrazach” (2017). „Był 
to ogromny wysiłek fizyczny 
i umysłowy, bo na bieżąco szy-
łam masę kostiumów, dokład-
nie takich, jakie widać na arcy-
dziełach polskiego malarstwa. 

Nie taję, że na planie ratował 
nas gorący klej, gdy na zszywa-
nie ubioru zabrakło czasu” – 
mówi Ornacka-Keping.

„Nie aspiruję do projekto-
wania kostiumów, funkcjo-
nuję jako II kostiumograf, 
ale najwięcej satysfakcji dają 
mi filmy, przy których szyjąc 
kostiumy, mogę wykazać się 
wyobraźnią plastyczną. Naj-
większym, obok walki z cza-
sem, ale i   najciekawszym 
wyzwaniem jest to, że za każ-
dym razem szyję zupełnie inne 
kostiumy niż poprzednio, że 
robię ciągle coś nowego. Do 
średniowiecznej sagi Bartosza 
Konopki Krew Boga (Polska/
Belgia 2018), pracując pod 
kierunkiem kostiumografki 
Marty Ostrowicz w pierwszej 
fazie produkcji filmu, stwo-

Najwięcej satysfakcji 
dają mi filmy, przy 
których mogę wykazać się 
wyobraźnią plastyczną

rzyłam z wełny nieoczysz-
czonej prototypy kostiumów 
głównych bohaterów, wyglą-
dające bardzo »dziko« i sier-
miężnie. Premiera Krwi Boga 
w tym miesiącu” – przypo-
mina Marta Ornacka-Keping.

Andrzej 
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Bogusław Linda w filmie 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda

Marta Ornacka-Keping
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SWOICH NIE ZNACIE

Jesteś znany jako 
mistrz fotografii. 
Masz w dorobku por-
trety Artura Rubin-

steina, Leona Niemczyka, 
Beaty Tyszkiewicz, Zbi-
gniewa Cybulskiego czy 
Elżbiety Czyżewskiej. Jak 
to się stało, że utytuło-
wany, popularny foto-
graf, członek ZPAF i Kró-
lewskiego Towarzystwa 
Fotograficznego Wiel-
kiej Brytanii figuruje 
w historii kina polskiego 
pod hasłem: operator 
dźwięku? I to w najlep-
szym kontekście – pra-
cowałeś ze Stanisławem 
Różewiczem, Andrzejem 
Wajdą, Jerzym Zarzyckim, 
Januszem Nasfeterem. 
Fotografowałem od dziecka, 
bo zaczęło się to jeszcze 
w czasie wojny. Jako dwu-
nastolatek byłem wywie-
ziony na roboty do Nie-
miec, pracowałem trzy 
lata w znanych zakładach 
optycznych Buscha w Rathe-
now. Tam kupiłem aparat 
fotograficzny i nauczyłem 
się robić zdjęcia. Po woj-
nie musiałem gonić stracone 
lata, więc szybko nastąpiły: 
szkoła powszechna, gimna-
zjum, studia na Politechnice 
Łódzkiej na Wydziale Elek-
trycznym. Kiedy je skończy-
łem, zgłosiłem się w 1954 
roku do Wytwórni Fil-
mów Fabularnych na Łąko-
wej w Łodzi, gdzie od razu 
zostałem asystentem naj-
lepszych wtedy operatorów 
dźwięku – Leszka Wronko 
i Jana Czerwińskiego. I oczy-
wiście nie rozstawałem się 
z aparatem fotograficz-
nym. Wytwórnię zacząłem 
poznawać jako miejsce pracy 
dźwiękowca, ale także jako 
szczególny plan i studio. Za 
sprawą Domu Mody Teli-
mena miałem szansę foto-
grafować modelki w deko-
racjach do filmu Krzyżacy 
Aleksandra Forda. Wnętrza 
zamkowe wykonano według 

oczyma wyobraźni dosko-
nały portret, tylko czegoś 
mi jeszcze brakuje. W pew-
nym momencie podchodzi 
dyżurny i prosi ją na plan, 
ona lekko odwraca głowę 
w jego stronę, a ja naciskam 
spust migawki. Ten portret 
Beaty Tyszkiewicz w cha-
rakteryzacji z filmu na tle 
nieostrej reprodukcji był 
potem wielokrotnie repro-
dukowany. Tygodnik „Film” 
zamieścił zdjęcie na okładce 
nr 43 w 1960 roku, podda-
jąc je uprzednio obróbce 
polegającej na pokolorowa-
niu twarzy aktorki. W wersji 
czarno-białej zdjęcie poja-
wiło się też na okładce nr 49 
„Zwierciadła” w tym samym 
roku. Mam wiele portretów 
aktorskich, które robiłem 
niejako przy okazji. Kiedy 
pracowałem przy Żonie dla 
Australijczyka Stanisława 
Barei portretowałem Elżbietę 
Czyżewską, po Zbrodniarzu 
i pannie Janusza Nasfetera 
zostały mi portrety Zbyszka 
Cybulskiego, z Popiołów 
Andrzeja Wajdy mam wielki 
zbiór ponad 200 niepubliko-
wanych negatywów z planu, 
nie licząc znanych portre-
tów Wajdy, Daniela Olbrych-
skiego, Beaty Tyszkiewicz…

Byłeś operatorem dźwięku 
Popiołów. To wielkie 
przedsięwzięcie produk-
cyjne, kilkanaście mie-
sięcy na planie. Nie tylko 
w Wytwórni na Łąko-
wej, ale w licznych plene-
rach w Polsce i w Bułgarii, 
gdzie m.in. powstawały 
wielkie sceny masowe. 
Jak było z nagrywaniem 
dźwięku w tak różnych 
warunkach?
Miałem komfortowe 
warunki pracy. Moje studio 
to był duży zakryty samo-
chód ciężarowy, gdzie swo-
bodnie mieściły się magne-
tofony, cały niezbędny sprzęt 
i jeszcze starczało miejsca 
dla mnie i gości. W Bułga-
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rii ekipa pracowała w bar-
dzo spartańskich warunkach. 
Na planie było momentami 
nawet 2000 statystów – żoł-
nierzy bułgarskiej armii, 
ale żadnych toalet. Zapa-
miętałem samotność reży-
sera. Najczęściej widziałem 
Andrzeja Wajdę siedzącego 
na krześle czy stołeczku, nie 
miał swojego miejsca, gdzie 
mógłby odpocząć, czy po 
prostu wypić kawę. Czę-
sto zachodził do mojego 
studia, czasami towarzy-
szyli mu operatorzy: Jerzy 
Lipman, Andrzej Kostenko. 
A ja wtedy brałem aparat 
i dokumentowałem to, co 
wydawało mi się ciekawe 
na planie. Jako dźwięko-
wiec miałem czasami trudne 
zadania. Wajda chciał mieć 
efekt cykających świersz-
czy, które dosłownie wszę-
dzie było słychać. Ale kiedy 

projektów Romana Manna. 
Dostawaliśmy do dyspozy-
cji dekoracje, ekipę oświe-
tlaczy, obsługę – luksusowe 
warunki. Robiłem też zdję-
cia modelek na tle dekoracji 
do filmu O dwóch takich, co 
ukradli księżyc Jana Bato-
rego. Dekoracje miasteczka 
Zapiecek projektował Anatol 
Radzinowicz, a malował je 
znany abstrakcjonista Lech 
Kunka, uczeń Władysława 
Strzemińskiego. Powstały 
barwne zdjęcia pięknych 
dziewcząt na tle wysmako-
wanych dekoracji.

Czy wykonywanie zawodu 
operatora dźwięku nie 
było wystarczająco absor-
bujące, by jeszcze mieć 
ochotę i czas na fotografo-
wanie?
Operator dźwięku pracuje 
w rytmie realizowanych 
ujęć. W praktyce wyglą-
dało to tak, że w kabinie 
lub w przewoźnym studiu 
w plenerze rejestrowałem 
dźwięk przez kilka, kilka-
naście minut, a potem cze-
kałem, aż zostanie usta-
wiona kolejna scena i padnie 
klaps. Na pięć minut reje-

stracji przypadało nieraz 
kilka godzin czekania. I ja 
ten czas miałem dla siebie, 
dla mojej fotografii. Nieraz 
z bardzo dobrym skutkiem. 
Kręciliśmy w Wytwórni 
film Odwiedziny prezydenta 
w reżyserii Batorego, z Beatą 
Tyszkiewicz i Leonem Niem-
czykiem w rolach głów-
nych. Ja byłem II operatorem 
dźwięku. W czasie prze-
rwy w zdjęciach siedzimy 
na kawie w wytwórnianym 
bufecie. Beata na tle ściany, 
na której wisi reprodukcja 
obrazu Picassa. Już widzę 

Rozmowa z Jerzym Neugebauerem, 
fotografem i operatorem dźwięku

DŹWIĘKOWIEC 
Z KAMERĄ
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zacząłem je nagrywać, oka-
zało się, że słychać też prze-
jeżdżające pociągi, jakieś 
śpiewy, gwizdy. Musiałem 
jechać daleko od ludzkich 
siedzib, nocą, żeby mieć te 
świerszcze. Albo scena ze 
spadającym koniem. Mia-
łem nagrać efekty spadania, 
stojąc na dole. Koń w tej sce-
nie jest chory, wyrywa się 
wędrującemu samotnie przez 
góry Krzysztofowi Cedrze, 
spada w przepaść. Zostało to 
dość dokładnie sfilmowane.

W odnowionej cyfrowo 
wersji filmu nie ma już tej 
sceny… 
Sytuacja jest wystarczająco 
czytelna bez takiej dosłow-
ności. Nagrywanie dziw-
nych efektów było zawsze 
wyzwaniem. U Stanisława 
Różewicza, z którym wiele 
razy pracowałem, a miał on 

bardzo wyrafinowany gust 
i wymagał precyzyjnego 
zgrania wszystkich szcze-
gółów, miałem nagrać efekt 
„grających” drutów telegra-
ficznych. W ostatniej scenie 
filmu Echo, bohater (Wień-
czysław Gliński) idzie po 
torze kolejowym, zapewne 
z myślami samobójczymi. 
Wzdłuż torów biegnie linia 
drutów na słupach i te druty 
miały dźwięczeć. To bar-
dzo trudne, bo one dźwię-
czą tylko w określonych 
warunkach, przy sprzyjającej 
pogodzie, lekkim wiaterku. 
Dziś takie efekty generuje się 
elektronicznie albo po pro-
stu wybiera z odpowiedniego 
katalogu. Wtedy dopiero 
tworzyliśmy takie zasoby. 
Nagrywałem też efekt fal na 
molo w Sopocie do filmu 
Zbrodniarz i panna i ktoś mi 
zrobił zdjęcie przy pracy. Na 
ogół to ja fotografowałem 
innych, dlatego to zdjęcie ma 
dla mnie szczególną wartość. 
Doskonale widać też mój 
warsztat dźwiękowca! 

Twoja fantastycznie roz-
wijająca się kariera dźwię-
kowca trwała dość krótko. 
Początek to Świadectwo 
urodzenia (1961) Róże-
wicza, a koniec Komedia 
z pomyłek (1967) Zarzyc-
kiego. Masz w dorobku 
13 tytułów, wśród nich 
kilka ważnych dla historii. 
Rezygnacja z tego zajęcia 
to była świadoma decyzja?
Przestała mi się podo-
bać ówczesna atmosfera 
w Wytwórni i w kinemato-
grafii. A że miałem dobrą 
pozycję jako fotograf mody, 
kronikarz spektakli teatral-
nych, bez żalu rozstałem się 
z profesją operatora dźwięku. 
Co nie znaczy, że przestałem 
się przyjaźnić z ludźmi kina: 
aktorami, reżyserami. 

Rozmawiał  
Mieczysław 
KuźmickiFo
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Jerzy Neugebauer na molo 
w Sopocie, 1963 rok

Modelka na tle dekoracji 
do filmu O dwóch takich, 
co ukradli księżyc
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Kto nie jest tego świadomy, powi-
nien wiedzieć, że książka Alek-
sandry Klich „Cały ten Kutz” po 
raz pierwszy ukazała się 10 lat 

temu. Jej bohater był wówczas posłem na 
Sejm z listy Platformy Obywatelskiej (jako 
kandydat niezależny), jubilatem, którego 
80. rocznicę urodzin obchodzono głośno 
w Warszawie i Chorzowie, laureatem usta-
nowionej trzy lata wcześniej przez mie-
sięcznik „Kraków” nagrody „Za Mądrość 
Obywatelską”. Po ukazaniu się książki Mał-
gorzata Szejnert pogratulowała obojgu – 
autorce, że wybrała takiego bohatera i boha-
terowi, że zdecydował się na taką autorkę. 

Tytuł książki w oczywisty sposób nawią-
zuje do filmu Boba Fosse’a Cały ten zgiełk 
opowiadającego o reżyserze filmowym, 
który żyje bez umiaru i bez hamulców, spala 
się w swojej pracy, a uwolniona energia 
zaczyna w końcu odbijać się destrukcyjnie 
na nim samym. Paralela do pewnego stopnia 
uzasadniona, choć dokonania Kazimierza 
Kutza nie sprowadzają się do teatralnych 
i filmowych osiągnięć. Wiadomo: głosił 
prawdę o Śląsku, wspierał śląską tradycję, 
działał jako polityk, wielokrotnie wypo-
wiadał się na tematy społeczne. Daleki od 
populizmu, wnikliwy obserwator, bezli-
tosny krytyk.

Nowe wydanie, które ukazało się niedawno 
w sprzedaży, zostało uzupełnione o historię 
ostatnich 10 lat życia reżysera, który mówił 
o sobie: „Kazimierz Kutz. Kurdupel-Korni-
szon ze Śląska, czyli połączenie przytom-
ności z naiwnością”. Z książki wynika, że 
był taki do samego końca: konsekwentny 
w poglądach, odważny w swoich sądach. 
Jego biografię, teraz już domkniętą, czyta 
się jak awanturniczą powieść o śmiałku, 
który walczył z materią artystyczną, poli-
tyczną mierzwą socjalistycznej codzienno-
ści, a także ze swoimi słabościami, własną 
wrażliwością (przejawiającą się najdobitniej 
w listach do matki). 

Przeżył kilka epok: stalinowską, gomuł-
kowska, gierkowską, stanu wojennego 
i odrodzonej Polski. Zawsze na pierw-

także dziennikarce „Gazety Wyborczej” 
o swoich potyczkach ze współczesnymi 
decydentami, czyli Jarosławie Kaczyń-
skim i Zbigniewie Ziobrze. Znalazło się 
w książce wiele faktów, o których nie miały 
szans napisać gazety, nawet te plotkarskie, 
goniące za sensacją.

Kazimierz Kutz swoją biografię z roku 
2009 przyjął z zadowoleniem: „Jo nie wie-
dziołem, że miołem takie ciekawe życie” – 
powiedział uradowany w chorzowskim 
teatrze, przyrównując książkę o sobie do 
kryminału. Nie wspomniał wprawdzie, 
że jest to kryminał z wyeksponowanym 
wątkiem erotycznym, ale o tym wiedzieli 
wszyscy, którzy go znali lub śledzili liczne 
wywiady z nim czy wypowiedzi. Kutz 
otwarcie zwierzał się ze swojego upodo-
bani do kobiet. Lubił flirtować, uwodzić, 
a także… żenić się. Małżeństwa próbował 
trzy razy. Współczesne feministki mogą 
za nim nie przepadać, bo według dzisiej-
szych standardów w jego słowach na temat 
kobiet było zbyt dużo dezynwoltury, wiele 
jednak uchodziło mu na sucho, a nawet 
było przyjmowane z uśmiechem. Po fali 
oskarżeń #metoo zapewnił, że mimo swo-
jej kochliwości nigdy nie nadużył niczy-
jego zaufania. 

Hanna Adamkowska

Był nie tylko utalentowanym 
wszechstronnie artystą, komentatorem 
rzeczywistości, lecz także barwnym 
bohaterem swojego własnego życia.

ALEKSANDRA KLICH
„CAŁY TEN KUTZ. BIOGRAFIA 
NIEPOKORNA”
WYDAWNICTWO ZNAK, 2019 KORNISZON 

ZE ŚLĄSKA 

szej linii, blisko elit artystycznych, czer-
piący z życia pełnymi garściami. Anegdoty, 
wspomnienia, z których zbudowana jest 
książka, zamieszkują najwięksi „celebryci” 
swoich czasów. Są wśród nich prawdziwe 
osobowości, jak Kalina Jędrusik i Stanisław 
Dygat, ale też niechlubne osobistości, jak 
PZPR-owscy ministrowie czy politrucy 
z Komitetu Centralnego. Bez dyploma-
tycznych wybiegów Kutz opowiedział 

Czytając publikację Jonathana 
Lynna, śmiałam się głośniej niż 
na niejednej komedii. Ta refe-
rencja nie jest tu bez znaczenia, 

wszak książka „Żarty na bok” stara się 
zgłębić tajniki gatunku i odpowiedzieć na 
pytanie, co sprawia, że jeden film śmie-
szy, a inny wcale. Autor zebrał tu swoje 
ponad czterdziestoletnie doświadczenie. 
A ma się czym pochwalić. Ten brytyjski 
reżyser, aktor, scenarzysta i producent 
pracował z najlepszymi i dla najlepszych. 
Wśród filmów, które wyreżyserował są 
takie tytuły, jak Uciekające zakonnice, Trop, 
Mój kuzyn Vinny (Marisa Tomei za rolę 
Mony Lisy Vito otrzymała Oscara), Jak 
ugryźć 10 milionów z Bruce’em Willisem 
czy Prawem na lewo z Charlize Theron. 
Jonathan Lynn jest autorem bestsellero-
wych powieści, satyr politycznych, spek-
takli i programów telewizyjnych. Patrzę 
na jego dorobek i widzę człowieka, który 
specjalizuje się w rozśmieszaniu ludzi. Jed-
nak co innego rozśmieszać, a co innego 
pisać, jak to robić. I pewnie autor ma 
tego świadomość, dlatego już we wstę-
pie książki znaleźć można cytat z E.B. 
White’a: „Żart można rozłożyć na czę-

ści pierwsze podobnie jak żabę. Niestety, 
w efekcie umiera, a jego wnętrzności nie 
zainteresują nikogo, kto nie jest radykal-
nie ścisłym umysłem”.

Szczęśliwie autor w żadnym stopniu 
nie próbuje nas pouczać czy douczać 
w kwestii komedii, nie jest to zatem suchy 
wywód demiurga, który wie lepiej od 
nas (z pewnością tak jest!), jak stworzyć 
komedię stulecia. Lynn nie podaje rów-
nież jednej wzorcowej receptury gatunku, 
jest tu łącznie około 150 zasad, a czę-

sto są to po prostu hasła, które funk-
cjonują od lat w tym świecie (moje ulu-
bione: „umrzeć jest łatwo – komedia jest 
trudna!”) – tym samym możemy zerk-
nąć nieco od kulis na warsztat filmowca. 
To wspaniałe, bo daje nam szansę przyj-
rzeć się procesom niemalże tajemnym. 
Twórcy komedii to prawie że alchemicy, 
a w robieniu filmów – w tym kina gatun-
kowego – prócz sprawdzonych tricków 
potrzeba sporo magii. Lynn, bazując na 
swoim doświadczeniu, pisze od serca, 
co w jego przekonaniu czyni film dow-
cipnym i zabawnym, a co sprawia, że 
nie trafia on w gust publiczności, często 
z różnych, niezależnych względów. To 
lekka, barwna i anegdotyczna opowieść. 
Jej wartością nadrzędną – obok eduka-
cyjnej warstwy – są liczne odniesienia 
do konkretnych przykładów z dorobku 
autora. Jonathan Lynn jest szczery rów-
nież w stosunku do samego siebie, przy-
znaje, że robił filmy, które nie zaskarbiły 
sobie sympatii publiczności i do dziś nie 
wie dlaczego. Szanuję go za umiejętność 
przyznania się do pewnej bezradności, 
taka uczciwość jest bezcenna w przypadku 
filmowca z wielkim stażem. Autobiogra-
ficzne wątki są zresztą absolutnym bonu-
sem „Żartów na bok”. Osobiste odnie-
sienia sprawiają, że nie jest to zwykły 
poradnik, a przede wszystkim kronika 
komedii napisana poprzez niezwykłą 
biografię. Wspomnienia Lynna cechuje 
żar i nostalgia, ale też przeświadczenie, 
że wykonywał najwspanialszy zawód na 
świecie – dostarczał ludziom rozrywki. 
Kochał to. Tymi emocjami przesiąknięta 
jest każda strona „Żartów na bok”, zresztą 
podobnie jak filmy Jonathana Lynna, które 
zdradzają potrzebę umilenia widzom 
życia. Tylko tyle i aż tyle.

Anna Serdiukow

Książka „Żarty na bok. Zasady komedii” 
to wcale nie jest typowy poradnik  
dla przyszłego scenarzysty. To coś  
o wiele, wiele więcej, a przy tym znakomita 
lektura.
JONATHAN LYNN
„ŻARTY NA BOK. ZASADY KOMEDII”
WYDAWNICTWO AKADEMICKIE 
DIALOG, 2019

UMRZEĆ JEST ŁATWO  
– KOMEDIA JEST TRUDNA!
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Książka wybitnego reżysera jest 
bez wątpienia niezwykła. Autor 
poświęcił ją żonie, znakomitej 
scenografce, kostiumografce, 

a przede wszystkim – dekoratorce wnętrz. 
Próżno jednak szukalibyśmy w „Mojej 
Albinoczce…” wyczerpującej biogra-
fii artystki czy opisów jej zmagań twór-
czych. A byłoby o czym pisać, bowiem 
Albina Barańska, córka Rosjanki i Polaka, 
miała dramatyczne dzieciństwo, spę-
dzone najpierw przed wojną w miej-
scu swego urodzenia – stalinowskim 
Związku Radzieckim, potem zaś na robo-
tach, w hitlerowskich, pod koniec wojny 
bombardowanych przez aliantów, Niem-
czech. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Łodzi połknęła bak-
cyla kina, pracując w łódzkiej Szkole Fil-
mowej. Z kinematografią związała się na 
51 lat, a filmów, które wzbogaciła swoim 
talentem uzbierałaby się chyba setka. I to 
jakich reżyserów! Feliksa Falka, Wojciecha 
Jerzego Hasa, Jerzego Hoffmana, Janu-
sza Morgensterna, Stanisława Różewi-
cza i oczywiście Andrzeja Barańskiego, 
jej drugiego męża. W 2014 roku Albina 
Barańska otrzymała Nagrodę SFP za cało-

kształt osiągnięć artystycznych. Odeszła 
po długiej chorobie.

Lecz w książce, o której mowa, zaledwie 
wzmianki o tym wszystkim znajdziemy 
w jej jedynej „zwykłej” części: w krótkim 
wstępie autora. Tamże dowiadujemy się, 
że to ojciec Albiny Barańskiej nazywał 
ją Albinoczką. „Kochałem to imię, cie-
płe, wesołe, najlepiej pasowało do niej, 
właśnie taka ona była” – pisze Andrzej 

Barański, dodając: „Kiedy się tak do niej 
zwracałem, znaczyło: Bardzo Cię kocham, 
jesteś moją miłością”. Tymi słowy wprowa-
dza czytelnika na te właściwe, niezwykłe 
stronice „Mojej Albinoczki...”. Roman-
tyczna niczym w poezji wieszczów, sza-
lona, jak mawiali surrealiści, odwzajem-
niana miłość Albiny Barańskiej do męża 
jest tu zaklęta w karteczkach, liścikach 
i dłuższych listach, które do niego pisała. 
W jednych mówi wprost o swoim gorącym 
uczuciu. W innych przebija ono z prozy 
codziennego życia, kryjąc się za wska-
zówkami typu: „Kochany. Weź kluseczki 
z lodówki do mięska i ogórek. Możesz 
zjeść wszystko”, świadczące o oddaniu 
i troskliwości autorki.

Andrzej Barański przechowywał całą 
tę korespondencję w tajemnicy przed 
żoną. W „Mojej Albinoczce…” stwier-
dza ze smutkiem, że nie zdążył pokazać 
jej swoich zbiorów, a sam pisywał do niej 
rzadko – zamieścił tylko dwa swoje listy. 
Przyznaje się do zażenowania, bo przecież 
w listach pisanych przez żonę do niego 
obiektem uwielbienia jest on sam. Tłu-
maczy, że „(…) silniejszą od zawstydze-
nia jest miłość do Albinoczki i chęć oca-
lenia jej płomiennego uczucia. Ona we 
wszystkim była taka, niech więc ocali się 
chociaż na tych karteczkach”.

Ocaliła się – pewnie trwalej niż w „zwy-
klej” biografii, która mimo to czeka na 
swego autora. Doprawdy, trzeba by mieć 
w sobie wiele złośliwości, żeby w opu-
blikowaniu tych jakże szczerych wyznań 
miłosnych artystki dopatrywać się prze-
jawów narcyzmu Andrzeja Barańskiego. 
Zwłaszcza, kiedy zna się go osobiście i wie, 
jak wielkiej skromności i kultury jest czło-
wiekiem. 

A  tak na marginesie, „Moja Albi-
noczka…” urokliwie przywołuje wspo-
mnienia czasów, w których ludzie pisywali 
do siebie listy, a pisarze tworzyli z listów 
epistolarną literaturę.

Andrzej Bukowiecki

Miejmy nadzieję, że nie ostatnie,  
że tak kochających się par małżeńskich 
jak ta, którą tworzyli Andrzej i zmarła 
rok temu Albina Barańska jest więcej. 
Tylko po ilu z nich pozostanie równie 
niezwykłe literackie świadectwo miłości 
i przywiązania?
ANDRZEJ BARAŃSKI
„MOJA ALBINOCZKA, KTÓRA 
POTRAFIŁA MOCNO KOCHAĆ”
KORPORACJA HA!ART, 2019

OSTATNIE TAKIE DUO?
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M
aria Wachowiak zadebiutowała 
w tej efektowanej ekranizacji 
głośnej powieści Stanisława 
Dygata jeszcze przed ukończe-

niem studiów na Wydziale Aktorskim war-
szawskiej PWST. Przemijanie, nieuchronny 
upływ czasu, kruchość ludzkiej egzysten-
cji to lejtmotywy Hasowskiego kina. Poże-
gnania (1958) są chyba tego najlepszym 
przykładem. „Pamiętasz, była jesień...” – to 
z tego obrazu pochodzi ten nieśmiertelny 
przebój Sławy Przybylskiej. Bohater filmu, 
młody, zbuntowany wobec swej mieszczań-
skiej rodziny mężczyzna (Tadeusz Janczar), 

opuszcza dom i zamieszkuje z przypadkowo 
poznaną dziewczyną (Maria Wachowiak) 
w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. Nie 
na długo, ojciec zabiera go z powrotem do 
domu. Wybucha wojna, Paweł trafia do 
obozu. Po dwóch latach znów przyjeżdża 
do Podkowy. Spotyka tamtą dziewczynę. 
Jest teraz żoną jego kuzyna (Gustaw Holo-
ubek). Powracają dawne wspomnienia. 
„Pamiętasz, była jesień...”. Notabene, nie-
bawem zawodowe życie aktorki splotło się 
z prywatnym, została żoną Holoubka, jak 
w Pożegnaniach.

Rolą Lidki zawiesiła bardzo wysoko 

artystyczną poprzeczkę. Dwa lata później 
wcieliła się w Szklanej Górze (1960) Pawła 
Komorowskiego w Beatę, lekarkę odbywa-
jącą praktykę w małym miasteczku, w któ-
rej zakochał się młody chłopak. Różnice 
poziomu intelektualnego, presja małomia-
steczkowych przesądów, wreszcie bliski 
koniec zawodowej praktyki sprawiają, że 
pożegnanie stało się nieuchronne. Dobra 
rola, ale nie tak wyrazista i skomplikowana 
wewnętrznie jak w filmie Hasa. 

Kolejne kreacje – zagubionej uczuciowo 
Zofii w Czas przybliża, czas oddala Gustawa 
Holoubka z nowelowych Spóźnionych prze-
chodniów (1962), ocalałej z wojennej masa-
kry węgierskiej Żydówki w Naganiaczu 
(1963) Ewy i Czesława Petelskich, czy kilka 
innych, pomniejszych – nie zaspokajały jej 
ambicji artystycznych. To skłoniło ją do 
powrotu na studia do warszawskiej PWST – 
której Wydział Aktorski ukończyła w 1960 
roku – tym razem na Wydział Reżyserii 
(dyplom w 1975). Zaczęła reżyserować, 
głównie w teatrach w Bydgoszczy i Opolu, 
a także w Teatrze Polskiego Radia (1978-
-1981). Wcześniej jako aktorka związana 
byłą z łódzkim Teatrem Powszechnym 
(1960-1962) oraz scenami stołecznymi – 
Teatrem Narodowym (1963-1969) i Dra-
matycznym (1969-1976).

Wprowadzenie stanu wojennego w Pol-
sce doprowadziło do pożegnania z kra-
jem. Przebywała wówczas w Niemczech. 
Dostała – razem ze swym drugim mężem, 
dziennikarzem Marcinem Idzińskim – pracę 
w Radiu Wolna Europa, zagrała w kilku 
niemieckich filmach, m.in. Heimat, die 
ich meine (1983) Petera Beauvaisa i Land 
der Väter, Land der Söhne (1988) Nico 
Hofmanna oraz popularnym serialu Lin-
denstraße (granym od 1985 do dziś).

Ostateczne pożegnanie nastąpiło 
19 kwietnia 2019 roku. Dzień później Alek-
sander Świeykowski, jej przyjaciel z nie-
mieckiej rozgłośni, napisał: „Spokój i towa-
rzyszący jej na co dzień uśmiech na twarzy 
pozostaną w pamięci wśród wszystkich 
żyjących pracowników RP RWE w Mona-
chium na zawsze”. Dla mnie, i zapewne dla 
wielu kinomanów, na zawsze pozostanie 
jesienną Lidką z Podkowy Leśnej. I jeszcze 
te dobiegające zza kadru słowa: „Odszedłeś 
potem nagle, drzwi otwarte / Liść powie-
wem wiatru padł mi do nóg / I wtedy zro-
zumiałam: to się kończy / Pożegnania czas 
już przekroczyć próg...”.

Jerzy Armata

Maria Wachowiak

OSTATNIE 
POŻEGNANIE
Jej debiut w Pożegnaniach Wojciecha 
Jerzego Hasa, czyli rola Lidki, 
rozczarowanej życiem fordanserki, to 
bezsprzecznie jedna z najlepszych kreacji 
w dziejach rodzimej kinematografii.
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Maria Wachowiak w filmie 
Pożegnania, reż. Wojciech Jerzy Has
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Do dziś to jedyne i niepowta-
rzalne opowieści, które bawią, 
uczą i wzruszają. Mnie w jakiś 
sposób wychowały i ukształto-

wały. I zapewne nie tylko mnie. Nie mam 
wątpliwości, że dla wielu z nas dzieciństwo 
i dorastanie bez filmów i seriali Stanisława 
Jędryki, byłoby zdecydowanie uboższe. 
Marzyliśmy o takich historiach w życiu 
i często spod trzepaka biegliśmy do pobli-
skiego lasu, aby przeżyć coś niesamowitego. 
Wraz ze śmiercią Stanisława Jędryki wiele 
osób z mojego pokolenia straciło ducho-
wego ojca przygody.

Zanim Stanisław Jędryka stał się twórcą 
filmowych opowieści dla młodych widzów, 
musiało upłynąć nieco czasu. Urodził się 
w 1933 roku w Sosnowcu. W pierwszych 
latach po wojnie jego wielką pasją była 
piłka nożna, co skutkowało nawet wystę-
pami w zawodowej drużynie drugoligowej 
Stali Sosnowiec, potem doszły też filmy. 
Chodził do kina namiętnie, często z bra-
tem, na repertuar dla nich niedozwolony 
i dlatego tak mocno utkwiła mu w pamięci 
chociażby Gilda z Ritą Hayworth. „Po 
pewnym czasie nie wyobrażałem już sobie 
życia bez filmu” – wspominał Jędryka.

W 1951 roku miał 18 lat i ukończył wła-
śnie Liceum Ogólnokształcące im. Bole-
sława Prusa w Sosnowcu, ale nie zdecydo-
wał się na studia prawnicze czy medyczne, 
jak chciała jego rodzina. Wybrał Szkołę 
Filmową w Łodzi i choć było czterystu 
chętnych na jedno miejsce, on dostał się 
za pierwszym razem. Ten okres swojego 
życia wspominał Jędryka w rozmowie 
z Rafałem Pawłowskim w 2013 roku. Oto 
dobrze zapowiadający się młody piłkarz, 
ląduje w Łodzi z listem rekomendującym 
go do drużyny ŁKS-u. Młodemu Jędryce 
wydawało się, że zdoła połączyć treningi 
z nauką, ale Szkoła Filmowa ostatecznie 
wygrała w zmaganiach o duszę młodego 
człowieka. Oczywiście nie tak do końca, 
bo Stanisław Jędryka na zawsze już pozo-

Stanisław Jędryka

DUCHOWY OJCIEC 
NASZYCH PRZYGÓD
W czasach kiedy Disney kojarzył się 
nam z historyjkami obrazkowymi 
dołączanymi do gumy balonowej, kino 
Stanisława Jędryki było fantastyczną 
filmowo-serialową przygodą, otwierało 
wyobraźnię, zachęcało do poszukiwania 
skarbów. 

stał wielkim fanem narodowej dyscypliny 
sportowej. Mało tego. Na trzecim roku stu-
diów, piłkarski zespół „Filmówki” – w któ-
rym obok Jędryki byli jeszcze m.in. Kazi-
mierz Kutz, Jerzy Gruza, Wiesław Zdort, 
Ryszard Ber, Antoni Wójtowicz, Witold 
Sobociński – wygrał mistrzostwa akade-
mickie w Łodzi. Ciekawe, czy w archiwach 
Szkoły nie ma materiałów filmowych uka-
zujących te zmagania i ten sukces. Dziś 
byłby to wielki skarb dla pasjonatów histo-
rii polskiego kina… i piłki nożnej.

W pierwszym okresie studiów w „Fil-
mówce,” Stanisław Jędryka nie czuł się zbyt 
pewnie. Tej ważnej w zawodzie pewno-
ści siebie nabrał dopiero, realizując swój 
film dyplomowy zatytułowany Zbieg, na 
podstawie opowiadania Marka Hłaski. 
Środowisko przyjęło tę trzydziestominu-
tową etiudę z wielkim uznaniem i zainte-
resowaniem. Jak wspominał sam Jędryka, 
podkreślano wtedy jego dojrzałość i zacho-
dzono w głowę, jak tak młody człowiek 
mógł opowiedzieć tak pełną psychologicz-
nych niuansów historię. Wydział Reży-
serii PWSF w Łodzi ukończył Stanisław 
Jędryka w 1956 roku, ale dyplomu nigdy 
nie otrzymał, bo nie napisał na czas pracy 
teoretycznej. 

Zanim zrealizował swój pełnometra-
żowy debiut, pracował jako asystent przy 
filmach Stanisława Lenartowicza i Stani-
sława Różewicza (m.in. Świadectwie uro-
dzenia). Bez wątpienia była to znacząca 
szkoła filmowego rzemiosła, która zapro-
wadziła Jędrykę do debiutu fabularnego, 
zrealizowanego w 1962 roku Domu bez 
okien, którego akcja rozgrywała się w śro-
dowisku cyrkowców. Młody, niespełna 
trzydziestoletni wtedy reżyser, poczuł się 
bardzo wyróżniony, kiedy jego pierwszy 
film i jego samego wysłano na festiwal 
do Cannes, aby walczył o Złotą Palmę. 
W tamtych zmaganiach wzięły udział 34 
filmy, a konkurentami Jędryki byli m.in. 
Sidney Lumet, Michelangelo Antonioni, 
Tony Richardson, Robert Bresson, Agnès 
Varda, Satyajit Ray, Luis Buñuel. Jury nie 
doceniło polskiego filmu, ale przyjęto go 
na festiwalu życzliwie.

Trzy lata po debiucie Stanisław Jędryka 
zrealizował Wyspę złoczyńców, adaptację 
książki Zbigniewa Nienackiego o Panu 
Samochodziku, z Janem Machulskim w roli 
głównej. Dziś bardzo ciepło wspominany 
jest ten pierwszy obraz o słynnym detekty-
wie-amatorze i pierwsza z wielu opowieści 
dla młodzieży, którą sfilmował Jędryka. 
Produkcja ta nie zwiastowała jeszcze póź-

niejszych „młodzieżowych” osiągnięć reży-
sera, a kolejnym jego projektem był Powrót 
na ziemię, kameralny dramat rozgrywa-
jący się w czasie drugiej wojny światowej, 
z udziałem bardzo wtedy popularnego 
Stanisława Mikulskiego.

Pod koniec lat 60. Stanisław Jędryka tra-
fił na książkę Adama Bahdaja „Do prze-
rwy 0:1”, która nie tylko była ciekawym 
materiałem do sfilmowania, ale też opo-
wiadała o ulubionej dyscyplinie sportowej 
reżysera. Film kinowy Paragon gola oraz 
serial Do przerwy 0:1 odniosły duże suk-
cesy, a Jędryka na dłużej związał się z twór-
czością Bahdaja i innych autorów literatury 
dla i o młodzieży (Janusza Domagalika, 
Marii Ślipek, Jerzego Przeździeckiego, 
Aleksandra Minkowskiego). Idąc za cio-
sem, w kolejnych latach powstają: seriale 
Wakacje z duchami (1970) i Podróż za 
jeden uśmiech (1971) oraz wersja kinowa 
tego drugiego (1972), serial Stawiam na 
Tolka Banana (1973), bodajże najważniej-
szy w jego twórczości film Koniec wakacji 
(1974), serial Szaleństwo Majki Skowron 
(1976). Publiczność pokochała te opo-
wieści, Jędryka za swoje prace otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień, w kraju i poza 
jego granicami.

Jeszcze w latach 80. Stanisław Jędryka 
aktywnie pracował w polskim kinie i tele-
wizji i niemal co roku dostarczał widzom 
kolejne swoje propozycje. Wyraźne spo-
wolnienie w twórczości reżysera nastąpiło 
po 1989 roku, kiedy to zrealizował już 
tylko filmy telewizyjne, spektakle teatralne 
i dokumenty. W wywiadach mówił, że 
zniechęcił się do stosunków i systemu 
panującego we współczesnej polskiej kine-
matografii. Można było odnieść wrażenie, 
że czuł się niedoceniany. Nigdy jednak 
nie przestał planować kolejnych filmów 
i do końca życia nie wykluczał powrotu 
na plan. Napisał za to barwną autobiogra-
fię zatytułowaną „Miłości mojego życia”. 
Nieustająco cieszył się uznaniem w śro-
dowisku i wśród widzów, którzy pamiętali 
lub dopiero poznawali jego najsłynniej-
sze przygodowe opowieści filmowe. Był 
zadowolony ze swojego życia i podkreślał, 
że nic by w nim nie zmienił. „Nie mam 
powodów do narzekań” – mówił kilka 
lat temu w wywiadzie, ale w jego oczach 
można było dostrzec smutek. Stanisław 
Jędryka zmarł 22 kwietnia 2019 roku, 
w wieku 85 lat.
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Agata Siecińska i Marek Sikora 
w filmie Koniec wakacji,  
reż. Stanisław Jędryka

Stanisław Jędryka
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24 kwietnia zmarła Barbara Ba-
ryżewska (80 l.) aktorka te-

atralna, filmowa i telewizyjna. Była 
absolwentką Wydziału Aktorskiego 
PWST w Warszawie. Występowała 
w Teatrach: im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie (1967-69), im. Wilama 
Horzycy w Toruniu (1969-75), im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie (1975-
-85), Dramatycznym w Elblągu 
(1985-87), Studyjnym ’83 w Łodzi 
(1987-90), Szwedzka 2/4 w Warsza-
wie (1990-92). W dorobku ekrano-
wym ma liczne spektakle Teatru Te-
lewizji, a także role w filmach ki-
nowych i serialach telewizyjnych. 
Wystąpiła m.in. w Końcu gry Fe-
liksa Falka, Poniedziałku Witolda 
Adamka, Tygodniu z życia mężczy-
zny Jerzego Stuhra, Rysiu Stanisła-
wa Tyma, Mieście z morza Andrzeja 
Kotkowskiego czy Róży Wojciecha 
Smarzowskiego. Z seriali trzeba wy-
mienić: Siedlisko, Dom, Samo życie,  
Prawo Agaty i Na Wspólnej.

27 kwietnia zmarł Jerzy Mo-
es (83 l.), aktor teatralny, fil-

mowy i telewizyjny. Występował 
w Teatrach: Dolnośląskim w Jele-
niej Górze (1961-62), im. Stefa-
na Żeromskiego w Kielcach (1962-
-63), Rozmaitości we Wrocławiu 
(1963-64), Dramatycznym w War-
szawie (1964-66), Śląskim im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach (1966-67), w Operetce Ślą-
skiej w Gliwicach (1967-68), w Te-
atrze Dramatycznym we Wrocła-
wiu (1968-69), w warszawskim Ate-
neum (1969-72), w Teatrze Zie-
mi Mazowieckiej (1973-76), a w la-
tach 1976-80 w Teatrze im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku. W swoim 
dorobku ma blisko 200 ról w spek-
taklach Teatru Telewizji, filmach ki-
nowych i telewizyjnych oraz w wie-
lu serialach. W większości grywał 
role drugoplanowe lub epizody. Za 
najważniejsze tytuły w jego filmo-
grafii należy uznać: Lotną Andrze-
ja Wajdy, Pierwszy dzień wolno-
ści Aleksandra Forda, Dzięcioła Je-
rzego Gruzy, Palec boży Antoniego 
Krauzego, Bruneta wieczorową po-
rą i Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 
Stanisława Barei, Cwał Krzysztofa 

Zanussiego, Awanturę o Basię Ka-
zimierza Tarnasa, Żurek Ryszarda 
Brylskiego, Rysia Stanisława Tyma 
i Rewers Borysa Lankosza.

8 maja w Warszawie zmarł 
Krzysztof Gostkowski (65 l.), 

redaktor Telewizji Polskiej. Był ab-
solwentem Filologii Polskiej na 
UW, przez całe życie zawodowe 
związany z Telewizją Polską. Na 
początku lat 90. kierował Redak-
cją Filmową Programu 2, a później 
połączonymi redakcjami TVP1 
i TVP2. Ostatnio zatrudniony był 
w Agencji Kreacji Filmu i Serialu, 
gdzie sprawował nadzór redakcyjny 
m.in. nad serialami Strażacy, Pen-
sjonat nad rozlewiskiem i aktual-
nie kręconym Ludzie i Bogowie. Od 
1997 roku nieprzerwanie związany 
z popularnym Klanem. W swoim 
dorobku redakcyjnym ma ponad-
to takie tytuły serialowe, jak Gli-
na, Pitbull, Londyńczycy, Przystań, 
Blondynka, Galeria, Rodzinka.pl, Ja 
to mam szczęście czy Korona królów. 

9 maja w Łodzi zmarł Jan Jur-
czak (92 l.), kierownik pro-

dukcji filmów dokumentalnych. 
Przez wiele lat związany był zawo-
dowo z Wytwórnią Filmów Oświa-
towych w Łodzi. Kierował produk-
cją blisko stu dokumentów. W do-
robku ma tak znane, nagradza-
ne na festiwalach tytuły, jak Wan-
da Gościmińska. Włókniarka Woj-
ciecha Wiszniewskiego, Slalom Ja-
dwigi Żukowskiej, Hokej Bogdana 
Dziworskiego czy Polską Nike An-
drzeja Szczygła oraz liczne doku-
menty o charakterze podróżniczo-
-kulturalnym, jak Krajobrazy Że-
romskiego Stanisława Grabowskie-
go, Mangghę (Feliksa Jasieńskie-
go) Kazimierza Muchy, Azyl w nur-
cie Wisły Barbary Bartman-Czecz, 
Cannes to Cannes Piotra Włodar-
skiego. Jan Jurczak był wielolet-
nim członkiem Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich.

21 maja w Warszawie zmarł Ro-
sław Szaybo (85 l.), gra-

fik, plakacista, fotograf, projektant 
okładek płyt i książek. W 1961 ro-

ku ukończył studia na Wydziale Ma-
larstwa na ASP w Warszawie, w pra-
cowni malarstwa Wojciecha Fangora 
i plakatu Henryka Tomaszewskiego. 
W 1966 wyjechał do Wielkiej Bryta-
nii, gdzie pracował jako niezależny 
projektant. Od 1968 do 1972 dzia-
łał jako dyrektor artystyczny w agen-
cji reklamowej Young & Rubicam. 
Od 1972 do 1988 na stanowisku dy-
rektora artystycznego w firmie fono-
graficznej CBS Records Great Bri-
tain zaprojektował około 2000 okła-
dek płyt, m.in. dla Milesa Davisa, El-
tona Johna, Roya Orbisona, Judas 
Priest, Santany, Janis Joplin, Johna 
Williamsa czy Czesława Niemena. 
W tym czasie projektował też pla-
katy dla angielskich teatrów. W la-
tach 1993-2014 prowadził pracow-
nię fotografii na ASP w Warszawie 
(w 2000 roku uzyskał tytuł profeso-
ra). Jego kreatywne podejście do na-
uki w dużym stopniu ożywiło pra-
cownię, która pod jego kierownic-
twem stała się wyjątkowo popular-
na. Od 1994 do 1996 był kierowni-
kiem artystycznym Spółdzielni Wy-
dawniczej „Czytelnik”. Zaprojekto-
wał m.in. słynną okładkę do płyty 
Krzysztofa Komedy „Astigmatic”. 
W 1992 otrzymał medal Polonia za 
wybitny wkład w prezentację Polski 
na Wystawie Uniwersalnej  
EXPO ’92 w Sewilli. Przez wiele 
lat współpracował z poznanym już 
w czasach studiów na ASP wybit-
nym grafikiem Stanisławem Zagór-
skim. Tworzył też z powodzeniem 
plakaty filmowe oraz dla festiwali fil-
mowych w duchu najlepszych do-
konań polskiej szkoły plakatu. Z te-
go typu prac warto wymienić pro-
jekt do Niekochanej Janusza Nasfe-
tera, plakaty dla Ogólnopolskiego 
Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Krakowie i Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdy-
ni, czy ostatnio piękny graficzny pla-
kat do debiutu Grzegorza Zariczne-
go – Fale – produkcji Studia Munka-
-SFP. Rosław Szaybo w zeszłym roku 
został odznaczony Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Oprac. Julia 
Michałowska

IN MEMORIAM
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Tadeusz Pluciński używa teraz 
swego niewątpliwego uroku oso-
bistego w zaświatach i aż strach 
myśleć o kondycji moralnej nie-

skalanych aniołów, kiedy trafił tam wła-
śnie on. Żywa ilustracja określenia „Casa-
nova”. W niebiosach się teraz zadzieje…

Czy był aktorem wielkim? Nie. Był filmową 
osobowością. Kamera go kochała, nie musiał 
mówić zbyt wiele, wystarczało, że był. Na 
dodatek jak nikt inny nosił frak, garnitur czy 
mundur. Miał ten błysk w oku, pewną bez-

czelność przynależną ludziom świadomym 
tego, jakie wrażenie wywierają na innych 
i czarowny uśmiech. Kiedy szedł przed siebie 
albo siadał, zakładając nogę na nogę, a potem 
zapalał papierosa – bo miał szczęście żyć i pra-
cować w czasach, kiedy papieros na ekranie 
był afrodyzjakiem, początkiem kontaktu, 
pretekstem do dotknięcia drugiej ręki, do 
spojrzenia zza chmury dymu, a nie product 
placementem – kamera wariowała ze szczę-
ścia, a kobiety były gotowe na wszystko oraz 
widowiskowo mdlały z zachwytu. Podob-

nie jak Cary Grant – tu liczyła się osobo-
wość, aura i wielki fart do czasu, w jakim 
żył i ludzi, z jakimi pracował. Bo nie zawsze 
trzeba mieć szekspirowski talent, by zawład-
nąć sercami widzów. 

Taki np. rozkręcony erotycznie trener mio-
taczek z filmu Poszukiwany, poszukiwana 
lub z pozoru chłodny i profesjonalny trener 
strzelecki Aliny Janowskiej, Miśki z filmu 
Dzięcioł…Wyborny i arogancki Jaszuński 
z Kariery Nikodema Dyzmy czy cwaniako-
waty szef restauracji z Bruneta wieczorową 
porą…Nieoczywisty i pociągający Robert 
Tonnor wodzący na pokuszenie Lucynę 
Winnicką, z melodramatycznego Pamięt-
nika pani Hanki albo inżynier Kwaśniew-
ski z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, który 
każdej napotkanej, zauroczonej nim kobie-
cie, zostawiał pewien niezbyt dyskretny ślad 
na uchu… No i jedyny w swoim rodzaju 
Jurek, facet z samochodem, z Hydrozagadki, 
filmu kultowego, którego nie trzeba zrozu-
mieć, bo nie o to w nim chodzi, ale trzeba 
znać, choćby po to, by poznać słowa, które 
Pluciński ze swadą i wirtuozowsko wypo-
wiada: „Czytam »Time« i »Epokę«, pijam 
tylko Ballantine’a, palę Winstony, dla ciebie 
mam Wintermensy, zagraniczne czekola-
dowe cygara. Zdejm kapelusz”.

Tadeusz Pluciński miał wielkie szczęście 
żyć i pracować w czasach, kiedy z jego tzw. 
„przedwojenną” fizjonomią było sporo do 
grania, i kiedy nikt nie pytał o polityczną 
poprawność, bo nie miał pojęcia, co to 
takiego. Mógł podrywać, czarować bez-
karnie, mógł przygryzać ucho i to bez stra-
chu o konsekwencje. Mógł poszaleć. 

Dla mnie to jednak ktoś inny. To ktoś 
nostalgiczny, ironiczny mądrością kogoś, 
kto widział już prawie wszystko, wszystkie 
chwyty życiowe zna na pamięć i jest ilu-
stracją przysłowia, że w starym piecu dia-
beł pali. Jemu nadal wszystko kojarzy się 
z jednym… Dla mnie Pluciński to właśnie 
Lolo z pięknego filmu Tulipany Jacka Bor-
cucha. Oby wszyscy mężczyźni starzeli się 
z takim wdziękiem. Przyprószony siwizną 
starszy pan, w modnych okularach prze-
ciwsłonecznych, wyprostowany jak struna, 
z wdziękiem zdecydowanie przedwojennym 
noszący nawet zwykłą wojskową kurtkę. 
No i ten błysk w oku oraz uśmiech. Ten nie 
poddaje się czasowi ani chirurgom szczę-
kowym. Dzięki ci Boże i kinematografio, 
za Jureczka, Jaszuńskiego i za Lola. Pewne 
jest jedno: takich jak on, już nie robią…

Karolina Korwin 
Piotrowska

Miał cztery żony i podobno tysiące 
kochanek. To mu zapamiętamy na 
pewno oraz kilkanaście ról, które  
weszły do kanonu polskiej komedii. 

Tadeusz Pluciński
NA WIEKI 
WIEKÓW AMANT
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WFF na liście Movie 
Maker

Po raz pierwszy w historii 
Warszawski Festiwal Fil-

mowy znalazł się na presti-
żowej liście 50 światowych 
festiwali najbardziej wartych 
opłaty zgłoszeniowej magazynu 
„Movie Maker”. Autorzy ran-
kingu w krótkiej notce o WFF 
wspomnieli m.in. jego charakte-
rystyczne lokalizacje w i wokół 
Pałacu Kultury i Nauki, a także 
niezobowiązującą, swobodną 
atmosferę zachęcającą do 
nawiązywania nowych przy-
jaźni oraz oglądania świetnych 
filmów. Przywołują też nazwi-
ska twórców, którzy pokazywali 
na WFF swoje wczesne obrazy, 
a potem chętnie i często wra-
cali z nowymi projektami, jak 
np. Lenny Abrahamson, Nadav 
Lapid, Claire Denis, Baltasar 
Kormákur, Asghar Farhadi czy 
Paweł Pawlikowski. Tegoroczna, 
35. edycja Warszawskiego Festi-
walu Filmowego odbędzie się 
w dniach 19-20 października. 

Uroczyste otwarcie 
Centrum Kultury 
Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy

W Warszawie, 8 maja, zain-
augurowano działalność 

Centrum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy. Organizatorzy 
przedstawili plany, które CKF 
będzie realizować od jesieni. 
Instytucja powołana przez Radę 
Miasta Stołecznego Warszawy 
ma służyć rozwojowi kultury 
filmowej, jej upowszechnia-
niu, ożywianiu i inicjowaniu. 
„Nasz patron Andrzej Wajda 
to był człowiek pasji i tą pasją 
chcemy zarażać wszystkich” – 
podkreśliła dyrektor CKF Joanna 
Rożen-Wojciechowska. Dodała, 
że celem Centrum jest „służe-
nie mieszkańcom Warszawy, 
w różnych dzielnicach, różnych 
grupach wiekowych”. W trak-
cie uroczystości został odczy-

wania i dystrybucji. Scena-
rzyści mogą zgłaszać projekty 
do końca lipca (wymagany 
scenariusz w języku angiel-
skim). Program rozpoczną 
tygodniowe warsztaty i indy-
widualne spotkania ze świa-
towej sławy scenarzystami, 
reżyserami i producentami, 
które odbędą się w paździer-
niku w malowniczym Pałacu 
Ossolińskich w Sterdyni. Po 
nich nastąpią indywidualne 
konsultacje online. Sesje ewa-
luacyjne, połączone z promo-
cją scenariuszy i ich autorów, 
będą miały miejsce podczas 
międzynarodowych festiwali 
w Berlinie (luty 2020) i  Cannes 
(maj 2020). Podczas MFF 
w Cannes odbędzie się także 
przyznanie nagrody ScripTe-
ast im. Krzysztofa Kieślow-
skiego. ScripTeast jest jednym 
z najbardziej efektywnych pro-
gramów w swojej kategorii – 
do tej pory na ekran zostało 
przeniesionych aż 40 scena-
riuszy. 9 projektów jest obec-
nie w produkcji. W programie 
wzięło udział 209 scenarzy-
stów z 17 krajów. Pracowali 
nad 149 projektami, w tym 43 
polskimi. Więcej informacji: 
www.scripteast.pl.

Nowy Zarząd PSC

W kwietniu skończyła się 
czteroletnia kadencja 

dotychczasowego Zarządu 
Stowarzyszenia Autorów Zdjęć 
Filmowych (Polish Society of 
Cinematographers) w składzie: 
Arkadiusz Tomiak (przewod-
niczący), Łukasz Kośmicki 
(wiceprzewodniczący), Adam 
Bajerski, Paweł Dyllus i Woj-
ciech Staroń. Podczas Walnego 
Zebrania Członków PSC, które 
odbyło się 25 kwietnia, powo-
łany został nowy Zarząd, do 
którego wybrano następujące 
osoby: Piotra Śliskowskiego 
(przewodnicząc y) ,  Jacka 
Petryckiego (wiceprzewodni-
czący), Pawła Dyllusa, Bar-
tosza Piotrowskiego, Witolda 

Platynowe Lwy dla Krzysztofa Zanussiego
Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy i teatralny, 

scenarzysta, producent, eseista, filozof – odbie-
rze statuetkę Platynowych Lwów podczas gali 
finałowej 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni, w sobotę 21 września. To nagroda, 
którą corocznie przyznaje Komitet Organiza-
cyjny Festiwalu, by uhonorować całokształt 
twórczości wybitnych postaci polskiego kina. 
Dotychczas otrzymali ją m.in. Andrzej Wajda, 
Jerzy Antczak, Sylwester Chęciński, Tadeusz 
Chmielewski, Tadeusz Konwicki, Janusz Majew-
ski, Roman Polański, Witold Sobociński, Jerzy 
Wójcik, Jerzy Gruza. W ubiegłym roku do tego 
grona dołączył Jerzy Skolimowski. Tegoroczny 
laureat urodził się 17 czerwca 1939 roku w War-
szawie, w rodzinie inteligenckiej o włoskich 
korzeniach. Zanim poświęcił się kinu, odebrał 
wszechstronne wykształcenie. Studiował fizykę 
na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filo-
zofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już jako 
student zaangażował się w działalność środowi-
ska filmowego – najpierw amatorsko, by wkrótce 
podjąć studia na Wydziale Reżyserii Szkoły Fil-
mowej w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1967 roku. 
Od 1980 był kierownikiem artystycznym Studia 
Filmowego „Tor”, a później został jego dyrek-
torem i kieruje nim do dziś. Jest twórcą kina 
autorskiego, sam pisze dla siebie scenariusze, 
podejmując tematykę egzystencjalną. Drogę 
twórczą rozpoczął w 1969 roku debiutanckim 

obrazem Struktura kryształu. W latach 70. kon-
sekwentnie rozwijał autonomiczny styl filmowy, 
stawiając swoich bohaterów przed dylematami 
moralnymi, wyborami pomiędzy kluczowymi 
wartościami a ich odrzuceniem, wymuszanym 
przez życiowe okoliczności. W tym okresie 
powstały jedne z najważniejszych jego filmów: 
Życie rodzinne, Za ścianą, Iluminacja, Bilans 
kwartalny, Barwy ochronne, Spirala. W 1984 
zrealizował swój najgłośniejszy obraz kolejnej 
dekady, Rok spokojnego słońca, za który otrzy-
mał Złotego Lwa na MFF w Wenecji. Krzysztof 
Zanussi ma w swoim dorobku trzydzieści peł-
nometrażowych filmów fabularnych, a ponadto 
liczne produkcje telewizyjne, a także spektakle 
teatralne i operowe. Jest jednym z najbardziej 
znanych i najczęściej nagradzanych polskich 
twórców za granicą. W 1990 został wybrany Pre-
zydentem Europejskiej Federacji Realizatorów 
Audiowizualnych (FERA). Należy do Zarządu 
Europejskiej Akademii Filmowej, Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, Polskiej Akade-
mii Umiejętności, PEN-Clubu, Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych dwukrotnie otrzymał Złote 
Lwy, za Barwy ochronne w 1977 oraz Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową 
w 2000. Nagrodą Specjalną Jury uhonorowano 
Constans w 1980 i Cwał w 1996, a w 2005 obraz 
Persona non grata – Nagrodą Jury. 
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Poznaliśmy już oficjalny plakat tego-
rocznej, 44. edycji Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni. To praca 
jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
twórców plakatu w Polsce, Andrzeja 
Pągowskiego, który w swoim dorobku ma 
ponad 1300 plakatów, wydanych drukiem 
od 1977 roku w Polsce i za granicą, a prze-
szło 400 spośród nich wiąże się z kinem. 
Andrzej Pągowski wcześniej już pięcio-
krotnie projektował plakaty, które pro-
mowały FPFF (w 1987, 1990, 1992, 1993 
i 2008 roku). „Wracam do Gdyni! Zawsze 
w swoich plakatach projektowanych dla 
festiwalu w Gdyni starałem się nawiązać do 
sytuacji naszej kinematografii. Gdy zaczął 
ją wspierać biznes, to na plakacie poja-
wił się elegancki pan z teczką, a gdy były 
problemy ze środkami na filmy i robiono 
ich mało, to na plakacie pojawił się szu-
kający pracy reżyser. Tym razem wracam 
z plakatem, który jest ukłonem w stronę 
kobiet. Z radością obserwuję, jak w ostat-
nich latach właśnie kobiety w kinie przy-
noszą nową energię, wrażliwość. Wierzę, że 
to kobiety mogą zmieniać, i uratować, nasz 
świat” – stwierdził artysta. Tegoroczna edy-
cja FPFF w Gdyni odbędzie się w dniach 
16-21 września.

Plakat 44. FPFF w Gdyni

tany list żony reżysera Krystyny 
Zachwatowicz-Wajdy, która 
napisała, że z największą rado-
ścią wita powstanie Centrum 
Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy, i to na Żoliborzu, miej-
scu tak bliskim mężowi, gdzie 
przeżyli razem najszczęśliwsze 
43 lata swojego życia. Na struk-
turę CKF składa się kilka działów 
i komponentów: Dział Edukacji 
Filmowej „Niewinni czarodzieje”; 
„Warsaw Film Nest” – komplek-
sowy program dla licealistów 
i studentów; „Trampolina do 
kina”, czyli filmowa pracownia 
edukacyjna; Dział Projekcji  Fil-
mowych „Powidoki”; DKF „X” 
(nazwa Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego „X” jest nawiązaniem 
do osiągnięć Zespołu Filmo-
wego „X”, na czele którego stał 
patron CKF – Andrzej Wajda); 
„Grand Prix Warszawa”, czyli cykl 

pokazów filmów nagradzanych 
w danym roku na ważnych festi-
walach; „Kino Letnie w CKF”, 
czyli seanse na barce nad Wisłą 
oraz na Placu Defilad obok baru 
Studio; „Warszawskie spacery fil-
mowe”; Dział Badań i Rozwoju 
„Bez znieczulenia”; wydawnictwo 
„Światło Stałe” (pierwszą publika-
cją będzie autorska pozycja Stani-
sława Janickiego „Andrzej Wajda: 
remanent marzeń”); „Pracownia 
badawcza” oraz „Mediateka im. 
Andrzeja Wajdy”. W zespole CKF 
kierowanym przez Joannę Rożen-
-Wojciechowską znalazły się same 
kobiety. Działem Edukacji Filmo-
wej „Niewinni czarodzieje” pokie-
ruje Katarzyna Ślesicka, Działem 
Projekcji Filmowych „Powidoki” 
zawiadywać będzie Klara Bogu-
sławska, a Dział Badań i Rozwoju 
„Bez znieczulenia” powierzono 
Annie Rembowskiej.

Rusza kolejna edycja 
ScriptEast

W  ramach kolejnej edy-
cji programu ScriptEast 

scenarzyści z Europy Środko-
wo-Wschodniej przez blisko 
rok będą doskonalić teksty 
pod okiem światowej sławy 
profesjonalistów z  branży. 
Deadline na zgłaszanie pro-
jektów upływa z  końcem 
lipca. Program jest realizo-
wany przez Niezależną Fun-
dację Filmową. Ten unikatowy 
na skalę europejską program 
nie uczy, jak pisać scenariusze. 
Pomaga rozwijać i doskonalić 
te, które już powstały, w tym 
pod kątem pozyskania zainte-
resowania międzynarodowej 
publiczności oraz zwiększenia 
potencjału marketingowego 
projektów na etapie finanso-
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KALENDARZ IMPREZ – CZERWIEC 2019

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

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

65. Ogólnopolski Konkurs 
Filmów Niezależnych OKFA 
im. prof. Henryka Kluby
KONIN, 29 MAJA – 2 CZERWCA
www.okfa.ckis.konin.pl

7. Festiwal Filmowy  
dla Dzieci i Młodzieży  
„Kino w trampkach”
WARSZAWA, 30 MAJA 
– 9 CZERWCA
www.kinowtrampkach.pl

33. Tarnowska Nagroda 
Filmowa. Festiwal Wybranych 
Polskich Filmów Fabularnych
TARNÓW, 1-8 CZERWCA
www.tarnowska/
nagrodafilmowa.pl

12. Festiwal Reżyserii 
Filmowej
WAŁBRZYCH, 1-7 CZERWCA  
www.festiwalrezyserii.com

8. Festiwal Filmowy im. 
Krzysztofa Komedy Grand 
Prix Komeda – Muzyka 
Polskiego Filmu
OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
2-9 CZERWCA
www.festiwalfilmowy.
ockostrow.pl

38. Koszaliński Festiwal 
Debiutów Filmowych  
„Młodzi i Film”
KOSZALIN, 10-15 CZERWCA
www.mlodziifilm.pl

47. Forum Wokół Kina
CHEŁM, 11-13 CZERWCA
www.forumchelm.pl

5. Festiwal Filmu i Teatru. 
Kozzi Film Festiwal
ZIELONA GÓRA, ŻARY, 
WIECHLICE, 12-16 CZERWCA
www.festiwal.norwid.net.pl

Szczecin European  
Film Festival
SZCZECIN, 12-16 CZERWCA
www.europeanfilmfestival.
szczecin.pl

Bike Days Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
WROCŁAW, 13-16 CZERWCA
www.bikedays.pl

48. Lubuskie Lato Filmowe 
ŁAGÓW, 23-30 CZERWCA
www.llf.pl

8. Kołobrzeg Suspense  
Film Festival
KOŁOBRZEG, 28-30 CZERWCA
www.suspenseff.pl

1.Baltic Independent  
Film Festival
MECHELINKI  
29-30 CZERWCA
www.balticindependent.com

Oprac. Marcin Radomski
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Uzupełnienie

W uzupełnieniu wywiadu z Ajithem Krishnamoorthy Nair, 
opublikowanego w „Magazynie Filmowym” numer 3 (91)/ 
marzec 2019, pragnę uściślić podział obowiązków przy reali-
zacji serialu 1983. Ajith Krishnamoorthy Nair współpraco-
wał z autorem zdjęć do pierwszych dwóch oraz ostatnich 
dwóch odcinków – Tomaszem Naumiukiem – przed roz-
poczęciem zdjęć, brał udział w testach kamerowych, poma-
gał ustalić założenia kolorystyczne serialu i pełnił funkcję 
kolorysty na planie. Natomiast autorem korekcji barwnej 
w postprodukcji jest Frederick van Eeden. Obaj artyści są 
członkami Stowarzyszenia Kolorystów Filmowych.
Darek Kuźma

SPROSTOWANIE

Chciałbym bardzo przeprosić za błędne informacje, 
które pojawiły się w napisanym przeze mnie, jako 
temat numeru majowego „Magazynu Filmowego”, 
artykule o tłumaczach list dialogowych „Pośrednicy 
filmowej magii”. Omyłkowo przesłałem Redakcji 
wersję tekstu z nieuwzględnionymi autoryzacjami 
wypowiedzi bohaterów artykułu. Bardzo przepra-
szam wszystkich moich rozmówców i zapewniam, 
iż nie było to celowe. W szczególności chciałbym 
przeprosić pana Bartka Fukieta, który na tym błę-
dzie ucierpiał najbardziej, bowiem z artykułu wynika, 
że był autorem polskiego przekładu listy dialogo-
wej do filmu Bohemian Rhapsody Bryana Singera, 
co nie jest zgodne z prawdą. Pan Fukiet nigdy nie 
próbował przypisać sobie czyichś zasług, a przy-
kład rzeczonego filmu podał do potwierdzenia jed-
nej z przytaczanych w artykule tez. Bardzo żałuję, 
że moja błędna interpretacja jego słów trafiła przez 
moje niedopatrzenie do publikacji.

Darek Kuźma

Od Redakcji: Właściwa wersja artykułu Darka Kuźmy 
została zamieszczona w internetowej wersji majowego 
wydania „Magazynu Filmowego” na stronie www.sfp.org.
pl/magazyn_filmowy.

Brak dokładnych statystyk z 1999 
roku uniemożliwia zweryfiko-
wanie danych, ale wiele wska-
zuje na to, że był to najlepszy 

kwiecień w polskich kinach od 30 lat.
Sześć dni w oficjalnej kinowej dystry-

bucji (plus pokazy przedpremierowe) 
wystarczyły, aby superbohaterska opo-
wieść zgromadziła w Polsce 1,186 mln 
widzów. I już wtedy był to najpopular-
niejszy w naszym kraju film bazujący na 
materiale komiksowym o superbohate-
rach. Pod koniec maja obraz znalazł się 
na drugim miejscu największych prze-
bojów 2019 w polskich kinach, z wyni-
kiem 1,7 mln sprzedanych biletów. Kogel 
Mogel 3 pozostaje bezkonkurencyjny 
wśród największych hitów tego roku 
i choć w kwietniu zgromadził już tylko 
1897 widzów, to w sumie obejrzało go 
prawie 2,4 mln osób. Konkurentów do 
tytułu najpopularniejszej produkcji 2019 
roku na razie nie widać.

Kwietniowy polski box office zdomi-
nowały filmy zagraniczne, ale radzące 
sobie zdecydowanie słabiej od drużyny 
pod dowództwem Iron Mana. Drugi na 
liście After zgromadził 312,8 tys. widzów, 
co należy uznać za pozytywną niespo-
dziankę i spory sukces. Opowiadający 
także o superbohaterze, trzeci na liście 
Shazam!, przyciągnął 281,5 tys. osób. 
Kino bazujące na komiksowych rodo-
wodach wyraźnie zyskuje zainteresowa-
nie polskich widzów. W czołowej dzie-
siątce w omawianym okresie znalazły się 
jeszcze: Kapitan Marvel (8. miejsce i 103 
tys. widzów w kwietniu, ale świetne 800 
tys. osób od premiery) oraz nowa wersja 
Hellboya (9. miejsce i 84,9 tys. widzów). 
W kwietniu w polskich kinach widzowie 
oglądali też filmy familijne. Dowodzi 
tego wysokie 4. miejsce disneyowskiego 
Dumbo (224 tys. widzów), 5. miejsce 

dość tradycyjnej animacji Manu. Bądź 
sobą! (138 tys. widzów) oraz 7. miejsce 
animowanego poklatkowo Praziomka 
(119,4 tys. widzów).

W kwietniu krajowe filmy zdecydowa-
nie były w cieniu zagranicznej konku-
rencji. Rodzimi twórcy nie dostarczyli 
przeboju, który miałby szansę podbić 
nasze kina. Najwyżej sklasyfikowany 
został obraz religijny Miłość i Miłosier-
dzie, który zgromadził 143 tys. widzów 
i zajął 6. miejsce na liście (do końca maja 
jego widownia sięgnęła około 250 tys. 
osób). Drugi z najpopularniejszych pol-
skich tytułów w kwietniu to Kurier, ale 
jego wynik w tym okresie wyniósł jedy-
nie 75,1 tys. osób. W sumie od marco-
wej premiery nowa produkcja Włady-
sława Pasikowskiego zgromadziła około 

pół miliona widzów. Oczekiwania były 
zapewne znacznie większe.

Zgodnie z prawami rynku i przy-
rody w kwietniu 2019 znacząco zmalała 
liczba widzów w kinach. W porówna-
niu do poprzedniego miesiąca sprze-
daż biletów spadła o około 1,6 mln 
sztuk i sięgnęła 3,081 mln (wynik dla 
Top 20). Jednak pocieszający wskaźnik 
dostrzec można, spoglądając na kwiet-
niowe wyniki 20 najpopularniejszych 
filmów z tego i poprzedniego roku. Fre-
kwencja w kwietniu 2019 była lepsza 
od tej z kwietnia 2018 o jakieś 730 tys. 
osób. I wygląda na to, że był to najlepszy 
kwiecień w historii polskiej dystrybucji 
po 1989 roku.

Krzysztof Spór

Wystarczyło kilka dni na naszych srebrnych ekranach, aby 
produkcja Avengers: Koniec gry stała się największym 
przebojem kwietnia i najpopularniejszym w historii filmem 
bazującym na komiksach o superbohaterach. 

BOX OFFICE

REKORDOWY KWIECIEŃ W POLSKICH KINACH

Kamila Kamińska i Janusz Chabior 
w filmie Miłość i Miłosierdzie,  
reż. Michał Kondrat
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Płóciennika. Nowo wybrany 
przewodniczący ukończył 
Wydział Operatorski Szkoły 
Filmowej w Łodzi w 1990 roku. 
Jest autorem zdjęć do doku-
mentów, seriali i filmów fabu-
larnych. Współpracował m.in. 
z Ryszardem Bugajskim (Gene-
rał Nil, 2009), Feliksem Falkiem 
(Joanna, 2010), Janem Hrynia-

kiem (Trick, 2010), Waldema-
rem Krzystkiem (80 milionów, 
2011), Piotrem Trzaskalskim 
(Mistrz, 2005; Mój rower, 2012), 
Davidem Blairem (303. Bitwa 
o Anglię, 2018) czy Michałem 
Rosą (Piłsudski, 2019). 

Oprac. Julia 
Michałowska
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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 AVENGERS: KONIEC GRY AVENGERS: ENDGAME DISNEY USA 25 708 863 1 186 663 25 708 863 1 186 663 602 25.04.2019

2 AFTER AFTER MONOLITH USA 6 104 490 312 799 6 104 490 312 799 212 12.04.2019

3 SHAZAM! SHAZAM! WARNER USA 5 629 336 281 559 5 999 933 299 609 215 05.04.2019

4 DUMBO DUMBO DISNEY USA 4 114 393 224 870 6 337 904 341 444 273 29.03.2019

5 MANU. BĄDŹ SOBĄ! MANOU THE SWIFT KINO ŚWIAT NIEMCY 2 508 636 138 017 2 508 636 138 017 188 05.04.2019

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

POLSKA 2 414 642 143 002 3 753 306 218 054 192 29.03.2019

7 PRAZIOMEK MISSING LINK MONOLITH USA/KANADA 2 231 578 119 480 2 231 578 119 480 234 22.04.2019

8 KAPITAN MARVEL CAPTAIN MARVEL DISNEY USA 2 061 027 103 005 17 017 126 809 024 239 08.03.2019

9 HELLBOY HELLBOY MONOLITH USA/WLK. BRYTANIA/
BUŁGARIA

1 688 424 84 966 1 688 424 84 966 194 12.04.2019

10 KURIER KURIER KINO ŚWIAT POLSKA 1 308 745 75 108 7 981 169 463 940 302 15.03.2019

53 770 134 2 669 469

11 GREEN BOOK GREEN BOOK M2 FILMS USA 1 250 998 63 057 17 090 314 883 466 129 08.02.2019

12 PRZEMYTNIK THE MULE WARNER USA 1 074 255 53 379 4 176 240 212 228 114 15.03.2019

13 JAK WYTRESOWAĆ 
SMOKA 3

HOW TO TRAIN YOUR 
DRAGON: THE HIDDEN 
WORLD

UIP USA/JAPONIA 940 042 48 214 24 352 791 1 260 197 249 15.02.2019

14 TO MY US UIP USA/JAPONIA/CHINY 939 985 47 149 2 896 024 145 896 130 22.03.2019

15 IMPOSTOR THE HOLE IN THE GROUND M2 FILMS IRLANDIA/BELGIA/
FINLANDIA

806 492 43 417 806 492 43 417 93 05.04.2019

16 CORGI - PSIAK 
KRÓLOWEJ

THE QUEEN'S CORGI MONOLITH BELGIA 769 190 44 714 8 836 085 516 587 187 01.03.2019

17 CIEMNO, PRAWIE NOC CIEMNO, PRAWIE NOC KINO ŚWIAT POLSKA 613 774 33 446 2 590 048 139 905 234 22.03.2019

18 WILCZE ECHA LE CHANT DU LOUP KINO ŚWIAT FRANCJA 481 694 26 794 481 694 26 794 87 05.04.2019

19 VOX LUX VOX LUX M2 FILMS USA 451 446 25 462 451 446 25 462 123 26.04.2019

20 ROBACZKI Z ZAGINIONEJ 
DŻUNGLI

MINUSCULE - LES 
MANDIBULES DU BOUT 
DU MONDE

KINO ŚWIAT FRANCJA/CHINY 451 099 25 946 3 414 987 187 504 159 08.03.2019

7 778 975 411 578

TOP 20: 61 549 109 3 081 047

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
KONDRAT MEDIA/
KINO ŚWIAT

2 414 642 143 002 3 753 306 218 054 192 29.03.2019

2 KURIER KINO ŚWIAT 1 308 745 75 108 7 981 169 463 940 302 15.03.2019

3 CIEMNO, PRAWIE NOC KINO ŚWIAT 613 774 33 446 2 590 048 139 905 234 22.03.2019

4 CAŁE SZCZĘŚCIE NEXT FILM 438 831 26 603 9 024 311 479 268 385 08.03.2019

5 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT 357 675 15 749 23 355 940 1 142 060 498 22.02.2019

6 WŁADCY PRZYGÓD. STĄD DO OBLIVIO MÓWI SERWIS 60 078 3 932 495 174 33 890 181 21.03.2019

7 WILKOŁAK VELVET SPOON 54 881 3 961 156 508 12 298 50 29.03.2019

8 POWRÓT HOLLY PICTURES 41 344 2 893 41 344 2 893 40 05.04.2019

9 MISZMASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3
NEXT FILM/
INTERFILM

27 918 1 897 46 886 105 2 383 787 451 25.01.2019

10 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 26 232 1 766 18 933 005 1 036 330 265 08.06.2018

TOP 10: 5 344 120 308 357

BOX OFFICE KWIECIEŃ 2019
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