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Dla jednych lato jest okresem 
wytchnienia, dla innych cza-
sem gorączkowych przygo-
towań do jesiennego filmo-

brania. Od początku września czeka nas 
istna lawina rodzimych premier kino-
wych zwieńczona dorocznym świętem, 
jakim jest dla nas wszystkich Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Tymczasem jednak, możemy się przyj-
rzeć sobie w sposób spokojny i zrelakso-
wany, nie uciekając od drobnych przy-
jemności, jakie przynosi życie. 

W tym nastroju utrzymane są dwie 
najważniejsze publikacje numeru: wy-
wiad z Dawidem Ogrodnikiem, który 
w precyzyjny i zarazem pełen pokory 
sposób wciela się w kolejne niezwykłe 
postacie ekranowe, oraz esej Tomasza 
Kazańskiego o roli zmysłów w budo-
waniu wizerunku polskiego filmu. Czy 
my w ogóle umiemy pokazywać seks 
na ekranie? Czy w polskiej mentalno-
ści rozdartej między romantycznym 
posłannictwem a toporną plebejsko-
ścią jest miejsce na delikatne muśnięcie 
skóry kochanki, powłóczyste spojrzenia 
i wyrafinowaną radość z piękna ciała? 
W naszym temacie miesiąca chcemy 
udowodnić, że jednak tak – polskie kino 
także w tej dziedzinie zrobiło w ostat-
nich latach kilka ważnych kroków do 
przodu. Okazało się, że pomimo na-
rodowej skłonności do hipokryzji po-
trafimy otwierać się na siebie szerzej 
i szczerzej, w życiu i na ekranie. 

Nie jest jednak tak, byśmy w tym let-
nim numerze zapomnieli o tym, co drę-
czy nas w wymiarze bardziej uniwersal-
nym, społecznym, a nawet politycznym. 
W naszych głowach kipi bowiem od kil-
ku lat tak mocno, że pokrywka zaczyna 
już podskakiwać. Dowodem na to okazał 
się przebieg tegorocznego Krakowskie-
go Festiwalu Filmowego, co relacjonują 
Dagmara Romanowska i Kuba Armata. 
Było gorąco. Jak za dawnych lat, zakuli-
sowe dyskusje i spory podgrzewały jesz-
cze atmosferę dysputy o roli filmu doku-
mentalnego w życiu publicznym Polski. 
Rezultatem tych dysput był werdykt jury 
konkursu krajowego (w którym uczest-
niczyłem). Pełne emocji dyskusje juro-
rów trwały kilka godzin: nikt nikogo nie 
obrażał, ale zarysowały się całkiem różne 
postawy. Ostatecznie Złoty Lajkonik trafił 
do rąk Grzegorza Paprzyckiego za film 
Mój kraj taki piękny. Jurorom spodobało 
się przekonanie młodego reżysera, że nie 
ma dziś ważniejszego tematu niż przy-
szłość Polski. Jaka ona będzie? Paprzyc-
ki postanowił szukać odpowiedzi na to 
pytanie na ulicach, szczególnie podczas 
marszów, podczas których dochodzi do 
bezpośredniej konfrontacji antyfaszystów 
z narodowcami. Jest brutalnie, groźnie, 
niepokojąco. Mało kto słucha argumen-
tów, gdy znajduje się w tłumie! Zanim 
więc jesień przypomni o sobie zawieją, 
pomyślmy o tym wszystkim na spokoj-
nie, w letnim nastroju rozleniwienia. 
Miłej lektury! 

Tomasz Raczek
Redaktor Naczelny
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SFP/ZAPA

Zebranych przywitali przewodni-
czący Sekcji: Filmu Dokumental-
nego i Animowanego SFP – Marek 
Drążewski oraz Jerzy Kucia. Zde-

cydowali się oddać w tym roku inicjatywę 
filmowcom młodego pokolenia i to oni, na 
czele z Kamilem Skałkowskim, odpowiada-
li za program Forum. Dyskusję moderował 
Krzysztof Spór. Głównym tematem spotka-
nia był potencjał dystrybucyjny i promocyj-
ny polskiego kina pozafabularnego – doku-
mentu i animacji.

Marta Dużbabel z Telewizji Polskiej mó-
wiła o zmianach w produkcji dokumentów, 
jakie zaszły w wyniku m.in. reorganizacji 
nadawcy publicznego. W tej chwili filmów 
nie zamawiają już anteny, ale Agencja Kre-
acji Filmów i Seriali. Tych projektów spływa 
dużo, około 200 rocznie, w produkcji jest 

mniej więcej między 60 a 70. TVP przyjmu-
je obecnie strategię komercyjną – jeśli obraz 
ma potencjał sprzedażowy, Telewizja wejdzie 
udziałem już nie 100-150 tys., ale np. dwu-
krotnie wyższym. 

Z kolei Radosław Sławiński, reprezentu-
jący Polsat, zachęcał polskich twórców do 
współpracy z kanałem Polsat Play i istnie-
jącym od 2017, dopiero się rozkręcającym 
kanałem Polsat Doc, całodobowym kanałem 
dokumentalnym. Okazuje się, że w lifestylo-
wym Polsat Play najlepsze wyniki oglądal-
ności mają… polskie seriale dokumentalne, 
jak Chłopaki do wzięcia i Drwale. Polsat Play 
zaprasza więc do współpracy. Również przy 
Polsat Doc, w którym polskie dokumenty 
można policzyć na palcach jednej ręki, choć 
te, co są, należą do najchętniej oglądanych 
(np. serial Habit i zbroja).

Forum 
Dokumentu 
i Animacji  
podczas 
Krakowskiego 
Festiwalu 
Filmowego 
przeszło w tym 
roku znaczący 
lifting. Obok 
Stowarzyszenia 
Filmowców 
Polskich, 
w organizację 
spotkania  
włączyły się: 
Krajowa Izba 
Producentów 
Audiowizualnych, 
Gildia Polskich 
Reżyserów 
Dokumentalnych 
oraz Krakowska 
Fundacja 
Filmowa. 

JAK DYSTRYBUOWAĆ 
DOKUMENTY I ANIMACJE?

FORUM DOKUMENTU I ANIMACJI W KRAKOWIE

Wątek telewizyjny zamknęła Hanka Kaste-
licová. Wicedyrektor ds. treści dokumental-
nych w HBO Europe. „To nie są duże liczby, 
ale duże rzeczy, jeśli chodzi o jakość” – po-
wiedział Krzysztof Spór, krótko charakteryzu-
jąc politykę produkcyjną HBO w dziedzinie 
dokumentów. „Szukamy filmów, które będą 

silne na rynku lokalnym, ale jednocześnie 
będą miały potencjał, by być prezentowane 
w 21 krajach. Jesteśmy takim ekskluzywnym 
butikiem, w którym nie ma może wielu su-
kienek, ale każda z nich jest szczególna i wy-
brana” – mówiła Kastelicová.

Uczestnicy spotkania wiele miejsca po-
święcili sprawie dystrybucji kinowej doku-
mentów i animacji. Polski dokument coraz 
śmielej poczynia sobie na wielkich ekranach, 
wystarczy wspomnieć o wynikach frekwen-
cyjnych projekcji festiwalowych tytułów na 
Millennium Docs Against Gravity czy Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym. Tak jak z dys-
trybucją festiwalową czy „parafestiwalową” 
nie ma problemu, to w regularnym wyświe-
tlaniu trudno o dobry wynik, 10 -20 tys. wi-
dzów w kinach to już sukces. Olgierd Sa-
wa, szef firmy dystrybucyjnej Myfly, od po-

nad 15 lat wprowadza filmy dokumentalne 
do kin. Ostatnio – np. Over the Limit Marty 
Prus i Maksymiuk. Koncert na dwoje Toma-
sza Drozdowicza. Sławiński zwrócił uwagę 
na bardzo ciekawy fakt – to, że dokument 
wygrywa festiwale i odnosi sukcesy arty-
styczne, to nie znaczy jeszcze, że uwiedzie 
publiczność. „Tytuły dystrybucyjne to np. 
Łowcy miodu Krystiana Matyska, Biegacze 
Łukasza Borowskiego. Rosyjskich gimna-
styczek (bohaterki filmu Over the Limit) jest 
mało, natomiast pszczoły kochają wszyscy.  
Biegaczy też jest wielu” – mówił. Kino jest 
więc w przypadku dokumentu polem eks-
ploatacji ważnym, ale kapryśnym. 

Uczestnicy dyskusji zauważyli, że doku-
mentowi sprzyja coraz bardziej widoczna 
„eventowość” kultury filmowej, czyli spotka-
nia, debaty, coś, co obecnie przyciąga i uwodzi 
widzów. „Filmy dokumentalne w kinach są 
traktowane gorzej, bo małe kina muszą grać 
w dobrych godzinach bardziej dochodowe 
tytuły” – zauważył Krzysztof Spór. Przyto-
czył znany przykład Romana Gutka, który 
organizował „trudniejsze” pokazy np. raz 
w tygodniu, za to w świetnej porze – zamiast 
zbierać garstki widzów kilka dni w tygodniu, 
wypełnił salę raz a dobrze. 

„Jeśli się jest dokumentalistą, trzeba wal-
czyć” – mówił Marcin Borchardt, autor zna-
komitego obrazu Beksińscy. Album wideofo-
niczny. Film dystrybuowany był w kinie sa-
modzielnie przez producenta, na regularne 
pokazy sprzedano 12 tys. biletów. To całkiem 
dobry wynik jak na dokument w kinach. Ale, 
jak przyznaje reżyser, tak naprawdę dystry-
bucja dokumentów odbywa się na festiwa-
lach. „Wykonałem ogromną pracę u podstaw, 
poświęcałem na promocję mnóstwo czasu. 
Bywały miesiące, kiedy pokazywałem film 
na pięciu, sześciu festiwalach. Rozmawia-
łem, spotykałem się z ludźmi; spotkanie na 
Ińskim Lecie Filmowym trwało sześć go-
dzin!” – mówił Borchardt. 

Przy promocji festiwalowej Over the Li-
mit pracowała Joanna Solecka (firma Alpha-
panda). Twórcy obrazu zwrócili się do niej 
w momencie, kiedy tytuł ten zakwalifikował 
się na jeden z najważniejszych festiwali do-
kumentalnych na świecie – na IDFA, tak to 
zazwyczaj się odbywa. Promocja filmu Marty 
Prus oparta była na mediach społecznościo-
wych. Opłaca się zainwestować w social media 
nie tylko kreatywność i czas, ale i pieniądze. 
Przykład Over the Limit jest ciekawy – boha-
terka dokumentu ma w Rosji status celebryt-
ki. Odzew z social mediów był bardziej niż 
zadowalający – losy filmu śledzili nie tylko 
wielbiciele dokumentu, ale fanki i fani spor-

tsmenki. Przełożyło się to na zasięgi i ruch 
w mediach społecznościowych. Wniosek – 
trzeba szukać gron zainteresowanych i do-
celowych, i myśleć nieschematycznie.

Znacznie trudniej jest dystrybuować w ki-
nach polską animację. Krótki metraż w za-
sadzie istnieje głównie na festiwalach. Tym-
czasem nasze filmy podbijają świat – dwie 
animacje pojechały na Sundance, mieliśmy 
swoją reprezentację w Cannes (Duszyczka 
Barbary Rupik) czy na Berlinale (Story Joli 
Bańkowskiej). Od momentu, kiedy Krakow-
ska Fundacja Filmowa zaczęła zajmować się 
animacjami, zostały one zaprezentowane na 
około 4 tys. pokazach i zdobyły kilkaset na-
gród. Oszacowanie potencjału filmu to kwe-
stia wyczucia i doświadczenia. Najlepszym 
przykładem jest Cipka Renaty Gąsiorowskiej, 
jeden z najpopularniejszych polskich obrazów 
ostatnich lat. Animacja ta jest etiudą ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi, komedią, a jej bohaterką 
jest kobieta. Film można było bardzo szeroko 
lokować na festiwalach. Poza standardowy-
mi sekcjami animacji, Cipka zapraszana była 
także na festiwale filmów kobiet, filmów stu-
denckich, komedii, a nawet LGBT. Nie cho-
dzi jednak o to, żeby namawiać twórców do 
cynizmu przy wybieraniu tematu, ale żeby 
umieć oszacować potencjał tytułu. 

Tegoroczne Forum zakończyło spotkanie 
z Kingą Szelenbaum, radcą prawnym Związ-
ku Autorów i Producentów Audiowizual-
nych. W znakomitym wystąpieniu prawnicz-
ka rozprawiła się z mitami na temat dyrekty-
wy o prawie autorskim na jednolitym rynku 
cyfrowym. Szelenbaum ukazała mechanizm 
manipulacji stosowanej przy kampanii prze-
ciw dyrektywie, prowadzonej przez cyfrowych 
gigantów. „Dyrektywa nie jest narzędziem 
mającym wprowadzić cenzurę czy ograniczyć 
wolność słowa. Próbuje ona jedynie naszkico-
wać pewne ramy dla korzystania z utworów 
w środowisku cyfrowym. Jej celem jest rów-
nież wprowadzenie wreszcie sprawiedliwych 
zasad, które nakażą wielkim platformom, 
w pewniej części podzielić się ogromnymi 
zyskami, które osiągają dzięki cudzej twór-
czości. Należy jeszcze raz podkreślić, że nie 
zmienia ona nic w sytuacji użytkownika in-
ternetu, który – w ramach przepisów o do-
zwolonym użytku publicznym – w dalszym 
ciągu będzie uprawniony do tzw. linkowania, 
cytowania określonych treści, wymieniania 
się informacjami oraz utworami” – mówiła. 

Forum Dokumentu i Animacji odbyło się  
1 czerwca w Małopolskim Ogrodzie Sztuk pod-
czas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 

Anna Wróblewska

Krzysztof Spór, Marta 
Dużbabel, Hanka Kastelicová, 
Kamil Skałkowski, Radosław 

Sławiński i Olgierd Sawa
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WYDARZENIA

DOKUMENT W KULTURZE
Jak znalazłeś Jeevodaya 

w Indiach, gdzie od 30 
lat chorymi zajmuje 
się dr Helena Pyz?

Jeevodaya to ośrodek 
w Indiach dla ludzi dotknię-
tych trądem. Trafiłem tam po 
długich zawirowaniach. Naj-
pierw miałem realizować film 
w Somalii. Jestem związany 
z Fundacją dla Somalii i wła-
śnie tam znalazłem kapitalną 
bohaterkę. Udało mi się zdo-
być pieniądze na film. W roku 
2015 w Somalii został zamor-
dowany prezes Fundacji dla 
Somalii Abdulcadir Gabe-
rire Farah – nasz przyjaciel, 
koproducent filmu, zapew-
niający nam bezpieczeństwo. 
Po śmierci Abdula boha-
terka nie chciała dalej pra-
cować w Somalii, nie chciała 
tam wracać. Zostałem w nie-
codziennej sytuacji: z pie-
niędzmi na film, ale bez boha-
tera, zazwyczaj jest na odwrót. 
Zacząłem szukać bohatera, 
który oddawałby idee zawarte 
w pierwotnym projekcie. Tak 
trafiłem na Helenę Pyz. Poje-
chałem na dokumentację do 
Jeevodaya i po miesiącu spę-
dzonym tam wiedziałem, że 
chcę wrócić z ekipą. 

Dzięki cierpliwej obserwa-
cji wyciągnęliście z boha-
terki niezwykłą prawdę 
życiową, o powinności 
wobec ludzi, o humani-
stycznym oddaniu się dru-
giemu człowiekowi. Na 
pewno mieliście mnóstwo 
materiału.
Montażysta wręcz w nim 
tonął. Ekipa filmu była 
w Indiach pięć razy na prze-
łomie dwóch lat, dodatkowo 
zdjęcia w Polsce – w sumie 
około 40 dni. Kapitalnie pra-
cowało się z autorem zdjęć 
Bartkiem Bieńkiem i dźwię-

Ciekawe, bo z filmu wycho-
dzi, że to raczej nega-
tywna postać. Helena go 
usprawiedliwia, mówiąc, 
że w Indiach panuje inna 
mentalność. Fascynujące, 
jak widać tutaj to zde-
rzenie kultur – Wschodu 
z Zachodem. 
Chcieliśmy pokazać ten kon-
trast cywilizacyjny na przy-
kładzie Jeevodaya. Ojciec 
Ashton zarabia na tej pla-
cówce i jego przełożeni cenią 
go za to. Z naszego punktu 
widzenia to odbywa się kosz-
tem cierpiących, ale Hin-
dusi nazywają to rozwojem. 
Helenie Pyz przyświeca idea 
założyciela ośrodka Jeevo-
daya, ojca Adama Wiśniew-
skiego – Jeevodya ma być 
placówką charytatywną. Dla 
nas trędowaci są ludźmi cho-
rymi, ale w Indiach trąd to 
kara za grzechy, nie postrzega 
się trądu w kontekście cho-
roby. Trędowaci to są poza-
kastowcy, tzw. niedoty-
kalni. Ashton jest księdzem 
katolickim, ale wychowa-
nym w Indiach. Zajmowanie 
się trędowatymi nie jest dla 
niego niczym szlachetnym. 
To jest kwestia różnic świato-
poglądowych.

Dr Helena nie może zna-
leźć następcy, ale chce 
pomóc dzieciom za 
wszelką cenę. Do tego ma 
już słabe zdrowie i raczej 
powinna przejść na eme-
ryturę. To wręcz konflikt 
tragiczny.
Dla lekarza z Indii praca 
w Jeevodaya to cofnięcie się 
w rozwoju. Helena pracuje 
tam od 30 lat i nie potrafi 
znaleźć następcy. Przyje-
chała do Indii w 1989 roku, 
ponieważ po śmierci zało-
życiela ośrodka, ojca Adama 

kowcem Anią Rok. Myślę, 
że mocno zżyliśmy się 
z bohaterką. Poprzedni film 
o Jerzym Kukuczce Jurek zro-
biłem z dużą ilością gadają-
cych głów. Tu od początku 
postanowiliśmy, że nie będzie 
żadnych wywiadów. Tylko 
akcja i obserwacja – chcia-
łem tę historię opowiedzieć 
jak film fabularny. Ta metoda 
wymagała dużego skupie-
nia. Nie mogłem mieć lepszej 
ekipy do tego dokumentu. 

Wiśniewskiego, setki trędo-
watych zostało bez opieki.

Co ten ośrodek daje tej 
społeczności?
Jeevodaya daje schronie-
nie chorym. Na jego terenie 
mieszka na stałe kilkudzie-
sięciu trędowatych. Ośrodek 
zapewnia edukację dzieciom 
tych chorych, które również są 
stygmatyzowane w społeczeń-
stwie hinduskim. W dwóch 
szkołach uczy się wiele oko-
licznych dzieci – w sumie 
ponad 400 uczniów. Placówka 
jest w dużym stopniu samo-
wystarczalna – ma własne 
pola, hodują ryż i warzywa. 
Obecnie trąd w Indiach 

Jak wyglądało to wszystko 
ze strony dr Heleny Pyz? 
To było powolne oswaja-
nie się – Heleny z nami, nas 
z Heleną. Pierwszy wyjazd to 
był rodzaj aklimatyzacji, żeby 
ludzie z Jeevodaya przyzwycza-
ili się do kamery. Na początku 
to miał być film o odchodzeniu 
Heleny z ośrodka i szukaniu jej 
następcy. 

Ale o tym też mówisz w fil-
mie. Helena jest tam nie-

do Polski i skończyli tutaj 
studia. 
Helena zdolnym dzieciom 
umożliwia dalszą edukację. 
Kilkoro jej wychowanków – 
w tym mój tłumacz i asystent, 
wspaniały Manoj Bastia – 
skończyło studia w Polsce. 
Wkład Manoja w film jest 
nieoceniony. Tłumaczył, 
o czym mówią bohatero-
wie w trakcie zdjęć, abyśmy 
wiedzieli, co dzieje się przed 
kamerą.

Dr Helena Pyz to niezwy-
kle dzielna kobieta – jest 
takim cichym bohaterem. 
Ma w sobie tyle energii, 
mimo problemów ze zdro-

zastępowalna dla chorych 
i dzieci. Dzieci przecież 
nazywają ją mamą.
Nie jest niezastępowalna jedy-
nie dla dyrektora placówki, 
ojca Ashtona, z którym jest 
w konflikcie. Ten wątek nabrał 
siły w trakcie zdjęć. Ojciec 
Asthon ma zupełnie inny 
pomysł na ośrodek Jeevo-
daya – chciałby go skomercja-
lizować. Byłem ciekawy jego 
reakcji na film. Kiedy go obej-
rzał, był bardzo zadowolony. 

kilka operacji, jej niepełno-
sprawność w Indiach w pew-
nym sensie pomaga jej. Sama 
dużo przeszła – myślę, że 
może dzięki temu lepiej zro-
zumieć pacjentów. Ona pod-
kreśla, że nie zabiegała, aby 
wyjechać do Indii. Dowie-
działa się o istnieniu Jeevo-
daya, o ojcu Adamie, którego 
z powodu choroby może nie-
długo zabraknąć i postano-
wiła jechać. Nie planowała 
zostać tam 30 lat… Zostawiła 
w kraju swoje życie osobi-
ste. W filmie pojawia się jej 
dawna miłość. On ją pyta: 
„co by było, gdybyśmy byli 
razem...”. Jej los potoczył się 
jednak inaczej. 

NIETRĘDOWATA
Rozmowa z Pawłem Wysoczańskim, 
reżyserem filmu dokumentalnego Jutro czeka 
nas długi dzień, którego pokaz odbył się  
12 czerwca w warszawskim kinie Kultura 

zanika, ale w kraju nadal są 
setki tysięcy trędowatych. Jak 
podkreśla Helena, trąd nie 
powinien w ogóle istnieć. To 
jest choroba, która wynika 
z biedy i bardzo słabej odpor-
ności. Wielu Hindusów jest 
chronicznie niedożywionych. 

Niektórzy wychowanko-
wie Jeevodaya przyjechali 

wiem i niepełnosprawno-
ści. Zrobiła na mnie wra-
żenie.
Fakt, że jest niepełnosprawna 
ma bardzo duże znaczenie 
w jej pracy. Kiedy pacjent 
krzyczy na nią, że nic nie wie 
o bólu, to ona go wyśmiewa. 
Helena przeszła w wieku 10 
lat chorobę Heinego-Me-
dina, ma za sobą dwadzieścia 

Czy ten dokument będzie 
miał w Polsce dystrybucję 
kinową?
Mam nadzieję, że na jesieni 
pojawi się w kinach. Obec-
nie rozmawiamy z dystrybu-
torami o rozpowszechnianiu 
filmu. 

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Jutro czeka nas długi dzień, 
reż. Paweł Wysoczański

Paweł Wysoczański  
i Helena Pyz
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WYDARZENIA

PRZEGLĄD FILMÓW WIETNAMSKICH 

Wśród prezento-
wanych filmów 
znalazły się za-
równo starsze 

tytuły, jak i te najnowsze, doce-
nione na międzynarodowych 
festiwalach, zadziwiające orygi-
nalnym podejściem do gatunko-
wych schematów. Do Polski przy-
jechała delegacja wietnamskich 
filmowców m.in. Hong Anh, re-
żyserka obrazu Stacja przesiadko-
wa i odtwórczyni jednej z głów-
nych ról w Jackpot: Wielka wygra-
na, grająca w filmie Krawcowa, 
Vu Pham Diem My oraz szefowa 
wietnamskiego Urzędu Kinema-
tografii Nguyen Thi Thu Ha.

„Jesteśmy tu dzisiaj dzięki de-
legacji z Wietnamu i współpracy 
ze Stowarzyszeniem Filmowców 
Polskich. Przez następne dni zo-
baczymy pięć filmów wietnam-
skich, które zostały gorąco ode-
brane przez publiczność w kraju” 
– mówił na wstępie ambasador 
Socjalistycznej Republiki Wiet-
namu w Polsce Vu Dang Dung. 
„Dwa lata temu podpisaliśmy 
umowę z wietnamskim mini-
sterstwem kultury o współpra-
cy i wymianie kulturalnej” – do-
dawał prezes SFP Jacek Brom-
ski. – „Dzięki temu odbyły się 
dwa przeglądy polskich filmów 
w Hanoi i Ho Chi Minh, a teraz 

Kinematografii: „W imieniu dele-
gacji wietnamskiego Urzędu Ki-
nematografii chciałabym wszyst-
kim serdecznie podziękować za 
dzisiejszy wieczór. Przedstawia-
my państwu tutaj filmy, które po-
kazują, jak zmienił się Wietnam 
w ostatnich 20 latach”.

Przegląd otworzył obraz Kraw-
cowa, opowiadający o sztuce szycia 
tradycyjnego wietnamskiego stro-
ju (ao dai) i… podróżach w cza-
sie! Stacja przesiadkowa, będąca 
reżyserskim debiutem uznanej 
wietnamskiej aktorki Hong Anh, 
przedstawiła z kolei historię miło-
sną z gastronomią w tle. Bohate-
rami filmu są m.in. przybywają-
cy znikąd, tajemniczy wędrowiec 
Phuoc, apodyktyczny właściciel 
restauracji z Chin oraz jego pięk-
na niepełnosprawna córka Chu. 
Z kolei Historia na piasku pisana 
Nguyena Thanh Vana to opowieść 
o długim oddziaływaniu wojny na 
życie mieszkańców. Zrealizowany 
w 1999 roku obraz zadziwiająco 
trafnie wprowadza zachodnich 
widzów do świata wietnamskiej 
historii i obyczajowości. Wietnam-
ska kinematografia znakomicie 
radzi sobie również w produkcji 
filmów komercyjnych dla szerokiej 
widowni. Żółty kwiat w zielonej 
trawie Victora Vu to pokazywa-
ny w Cannes wzruszający portret 
dwóch, diametralnie różniących 
się od siebie braci, których życie 
na biednej wietnamskiej prowincji 
wypełniają zabawy, kłótnie i szko-
ła. Szalona komedia Jackpot: Wiel-
ka wygrana Dustina Nguyena opo-
wiada z kolei o perypetiach grupy 
małomiasteczkowych Wietnam-
czyków i pewnym wygranym lo-
sie na loterii.

Przegląd Filmów Wietnam-
skich odbywał się w kinie Kul-
tura w Warszawie (17-21 czerw-
ca) oraz w kinie Pod Baranami 
w Krakowie (21-25 czerwca).

Albert Kiciński

DYPLOMACI W KULTURZE

Wydarzenie odby- 
ło się 24 czerwca 
w  stołecznym 
kinie Kultura, 

 w  ramach cyklu pokazów 
najnowszych polskich pro-
dukcji dla dyplomatów, któ-
ry od kilku już lat odbywa się 
z inicjatywy Stowarzyszenia  
Filmowców Polskich. 

„Solid Gold wpisuje się w ka-
tegorię filmów political fiction, 
które odsłaniają przed widzem 
niejasne powiązania i mówią 
o  sprawach dziejących się 
poza oficjalnym przekazem. 
Scenariusz opowiada historię 
wymyśloną i udramatyzowaną 
dla potrzeb filmu, którą jednak 
prawdziwe wydarzenia uwia-
rygodniają, w myśl zasady, że 

fikcja nieśmiało naśladuje ży-
cie” – mówił reżyser (jak rów-
nież autor scenariusza) filmu 
Jacek Bromski.

Solid Gold to polityczny 
thriller, który odsłania kuli-
sy pracy policji i służb spe-
cjalnych. To kino akcji, w któ-
rym naprzeciwko siebie sta-
nęli giganci polskiego aktor-
stwa – Andrzej Seweryn i Ja-
nusz Gajos. „Drugi raz praco-
wałem z Jackiem Bromskim. 
Zainteresował mnie scenariusz 
filmu. Tło stanowi polityka, 
która jest obecna w  życiu 
i  mediach”  – przyznał Ja-
nusz Gajos, filmowy Nowic-
ki. – „Powstał rasowy thril-
ler. Cieszę się ze spotkania 
z całą ekipą, ale najbardziej 

sentymentalnie wspominam 
grę z Martą Nieradkiewicz. 
Kilka lat wcześniej była moją 
bardzo zdolną studentką” – 
dodał Gajos. Oprócz nich na 
ekranie zobaczymy: Olgierda 
Łukaszewicza, Mateusza Ko-
ściukiewicza, Piotra Stramow-
skiego, Danutę Stenkę, Ewę 
Kasprzyk, Krzysztofa Stroiń-
skiego, Macieja Maleńczuka, 
Artura Żmijewskiego i wielu 
innych. Pracując nad scenariu-
szem, reżyser miał już wybra-
nych aktorów do konkretnych 
ról i tworzył filmowe postaci, 
uwzględniając indywidualne 
cechy aktorów.

Film opowiada historię Kai 
Miller (Marta Nieradkiewicz) – 
młodej, uczciwej policjantki. 

W czasie jednej z nieudolnie 
przeprowadzonych akc j i 
zostaje porwana i zgwałcona. 
Uciekając,  zabija  swoich 
oprawców, a w raporcie zata-
ja okoliczności zajścia i odcho-
dzi z pracy. Osiem lat później 
do Gdyni ściąga ją jej były szef, 
Nowicki (Janusz Gajos), wy-
soki oficer CBŚ, który stoi na 
czele zespołu prowadzącego 
dochodzenie w sprawie biz-
nesowo-politycznych powią-
zań na Pomorzu. Grupa ma za 
zadanie rozpracowanie prze-
stępców zajmujących się budo-
waniem piramidy finansowej 
o ogromnym zasięgu. Tropy 
prowadzą do Kaweckiego (An-
drzej Seweryn) – nieuczciwego 
biznesmana wykorzystujące-
go polityczne znajomości do 
ochrony własnych interesów. 
Śledztwo zatacza coraz szer-
sze kręgi i obnaża powiązania 
świata biznesu, służb i prze-
stępczości zorganizowanej.

„Każdy film jest przygo-
dą dla całej ekipy, a najlepiej 
pokazał to François Truffaut 
w Nocy amerykańskiej. Praca 
przy Solid Gold była bardzo in-
tensywna, ponieważ kręciliśmy 
jednocześnie film i serial” – 
dodał prezes SFP. Film reali-
zowano m.in. w Gdyni, która 
została interesująco ukazana na 
ekranie. „Przenieśliśmy się tam 
na blisko miesiąc” – oznajmił  
reżyser. – „W Gdyni powsta-
ły najważniejsze sceny w naj-
bardziej reprezentatywnych 
miejscach. Mieliśmy bardzo 
duże wsparcie ze strony miasta 
i mieszkańców. W filmie wzięło 
udział prawie 1500 statystów 
i wielu mieszkańców Gdyni 
z pewnością odnajdzie się na 
dużym ekranie”.

Solid Gold trafi do polskich 
kin 11 października.

Marcin Radomski

Na ostatnim przed wakacjami pokazie dla 
korpusu dyplomatycznego zaprezentowano 
Solid Gold Jacka Bromskiego. 

FIKCJA NIEŚMIAŁO 
NAŚLADUJE ŻYCIE

my organizujemy Przegląd Fil-
mów Wietnamskich w Warsza-
wie i Krakowie. Ta współpraca nie 
ogranicza się tylko do pokazywa-
nia swoich obrazów, ale da po-
czątek głębszej wymianie, przede 
wszystkim koprodukcji filmowej 
(na którą strona wietnamska jest 
otwarta) czy wymianie studentów 
ze szkół filmowych. Wietnam jest 
bardzo pięknym krajem, o czym 
sam się przekonałem, przemierza-
jąc go od północy do południa. 
Zachęcam polskich filmowców, 
żeby o tym myśleli”.

Na seanse przeglądu zaprasza-
ła również Nguyen Thi Thu Ha, 
szefowa wietnamskiego Urzędu 

Przez pięć dni widzowie Krakowa i Warszawy 
mieli okazję oglądać wietnamskie filmy, 
przyglądając się historii i współczesności  
tego azjatyckiego kraju.

NIEZWYKŁE 
OBLICZA WIETNAMU
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Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Stroiński i Andrzej Seweryn  
w filmie Solid Gold, reż. Jacek Bromski

Otwarcie Przeglądu Filmów 
Wietnamskich w kinie Kultura
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FESTIWALE W POLSCE

refleksji. Nawet jeżeli wśród twórców zda-
rza się, że to pytanie pozostaje bez odpo-
wiedzi, tegoroczne jury pod przewodnic-
twem Macieja Karpińskiego (pozostali 
członkowie to: Weronika Bilska, Damian 
Nenow, Marta Prus, Tomasz Raczek) bardzo 
jasno opowiedziało się po jednej ze stron. 
Główną nagrodę w Konkursie Polskim – 
Złotego Lajkonika – przyznało bowiem 
dokumentowi Grzegorza Paprzyckiego Mój 
kraj taki piękny, odnosząc się w uzasadnie-
niu do tradycji zaangażowania polskiego 
kina dokumentalnego. I nawet jeżeli nie 
był to najlepszy artystycznie film w całej 
stawce, z pewnością był niesłychanie 
ważny. W swoim dokumencie Paprzycki 
nie odkrywa Ameryki, mówi coś, pod czym 
od dłuższego czasu podpisać mógłby się 
pewnie każdy z nas. Przedstawia Polskę 
jako kraj głęboko skłócony, operujący na 
dwóch biegunach, które zamiast się zbliżać, 
cały czas się od siebie oddalają. Popularna 
teza w żadnej mierze nie jest zarzutem, bo 
umiejętne zestawienie marszów, demon-
stracji, ulicznych zamieszek, sprawia, że 
ten film aż kipi od emocji. Podobnie jak 
krótkie fabuły, które tematem przewod-
nim bądź epizodycznym uczyniły rozli-
czenie z trudną przeszłością: Rykoszety 
Jakuba Radeja czy Na strajk! Stanisława 
Horodeckiego. 

Przestrzenią, która mogłaby zainicjo-
wać próbę porozumienia okazać się może 
sztuka. Bardzo dobrze zobrazowane zostało 
to w dwóch dokumentach traktujących 
o spotkaniach – kultur, ludzi, idei. Pierw-
szym z nich jest uhonorowana Srebrnym 
Lajkonikiem (dla najlepszego filmu doku-
mentalnego) Summa w reżyserii Andreia 
Kutsili. To rozgrywająca się w plenerach 
Suwalszczyzny pełna ciepła, wzruszająca 
opowieść o relacji pomiędzy wybitnym 
polskim malarzem Andrzejem Strumiłło 
a młodszą o kilkadziesiąt lat białoruską 
artystką. Drugim jest Czysta sztuka Mak-
sima Shveda, badająca relacje pomiędzy 
sztuką a wolnością. Komunikacyjny roz-
dźwięk, okopywanie się po dwóch stronach 
barykady, ale i niełatwa próba przełamy-
wania tego, choć już w dużo bardziej oso-
bistym tonie, zdominowały krótkie fabuły 
prezentowane w tym roku w Konkursie Pol-
skim. Od nagrodzonego Srebrnym Lajko-
nikiem Ukąszenia Heleny Oborskiej przez 
ujmujące Strawberry Boys Michała Toczka 
po pominięte kompletnie przez jury zna-
komite Moje serce Damiana Kocura. Obraz 
komunikacyjnych trudności w ekstremalnej 
sytuacji, w bardzo ciekawym dokumencie 
Syndrom zimowników, przedstawił Piotr 
Jaworski. To opowieść o znanym polskim 
naukowcu, profesorze Janie Terelaku, i jego 

KONKURS POLSKI – (NIE) 
PYTAJ O POLSKĘ
Przyglądając się uważnie Konkursowi Pol-
skiemu podczas 59. KFF, trudno było oprzeć 
się wrażeniu, że forma, a zatem podział na 
dokument, fabułę i animację, zeszła nieco na 
drugi plan. W tym roku najważniejsze dla 
twórców były podejmowane tematy, które 
okazały się tożsame dla każdego z rodzajów 
filmowych i ułożyły się w interesującą, często 
niestety bolesną oraz pełną niepokoju opo-
wieść o Polsce. Tej dzisiejszej, ale i przeszłej, 
skrywającej źródła aktualnego stanu rzeczy. 
Nie ma w tym przypadku, bo przecież teraź-
niejszość w pełni zrozumieć można poprzez 
poznanie i przepracowanie tego, co było. Para-
frazując znaną piosenkę Grzegorza Ciechow-
skiego, konkursowi twórcy pytali o Polskę. 
W wymiarze ogólnym, ale i bardzo konkret-
nym, wielkomiejskim. Opisując naturę, roz-
prawiali o sztuce, pamięci, tożsamości jako 
wartościach, które nas kształtują. Wreszcie 
zastanawiali się, jak i pod wpływem czego 
zmieniają się dzisiaj relacje międzyludzkie.

Ilekroć pojawia się jakieś tąpnięcie, 
powraca dyskusja o roli sztuki, o tym, czy 
artyści za pośrednictwem swoich dzieł 
powinni brać odpowiedzialność za ota-
czającą rzeczywistość. By z jednej strony 
dawać świadectwo tego, co widzą, z drugiej 
komentować, polemizować, pobudzać do 

etycznie wątpliwym eksperymencie, pod-
czas którego na Antarktydzie, w warunkach 
odosobnienia, badał ludzką wytrzyma-
łość. Potęga natury potrafi stłamsić nawet 
największe ludzkie ego, czego przykłady 
powracały w prezentowanych filmach. Cho-
ciażby w otwierającym festiwal Wietrze. 
Thrillerze dokumentalnym Michała Bielaw-
skiego, ale też w Hardej Marcina Polara, czy 
rozgrywającym się w surowych krajobra-
zach Spitsbergenu obrazie Tak jest dobrze 
Marcina Sautera.

Formą, która w ciekawy, intrygujący spo-
sób opisywać może współczesność jest ani-
macja. Operująca na poziomie pewnej abs-
trakcji, metafory, wykorzystuje do tego nieco 
inne narzędzia niż fabuła czy dokument. To 
stanęło u podstaw jurorskiej decyzji o głów-
nej nagrodzie, czyli Srebrnym Lajkoniku (za 
najlepszą animację) dla Tomasza Popakula 
za Acid Rain. Warto dodać, że to drugi taki 
laur dla absolwenta Szkoły Filmowej w Łodzi 
po tym, który zdobył sześć lat temu za Ziege-
nort. W animacji odnosimy zresztą duże i co 
ważne regularne sukcesy na arenie między-
narodowej. Obraz Popakula pokazywany był 
m.in. na Sundance czy w Rotterdamie, z kolei 
prezentowana w Krakowie, utrzymana w tur-
pistycznej poetyce Duszyczka Barbary Rupik 
zupełnie niedawno otrzymała trzecią nagrodę 
w canneńskim konkursie Cinéfondation.

KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

59. KFF: W POSZUKIWANIU   NADZIEI
I znowu Krakowski 
Festiwal Filmowy stał się 
oknem na świat –  
pulsujący, pełen 
niepokojów i trosk. Świat 
przekracza próg domu 
i kwestionuje zastany tam 
porządek. Ale pojawia się 
też nadzieja – w czynach 
pojedynczych ludzi. 

Mimo dominacji tematów 
bolesnych i trudnych, KFF 
pozostawił widzom nadzieję

Jurorzy i laureaci Międzynarodowego 
Konkursu Krótkometrażowego

Laureaci i jurorzy Międzynarodowego 
Konkursu Filmów Dokumentalnych
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MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS 
KRÓTKOMETRAŻOWY –  
NASI GÓRĄ!
Wiele wskazuje na to, że ten trend może być 
kontynuowany. A przynajmniej zasugerowali 
to jurorzy Międzynarodowego Konkursu 
Krótkometrażowego, najwyższy laur, czyli 
Złotego Smoka, przyznając animacji Izabeli 
Plucińskiej Portret Suzanne. Ta pomysłowa 
adaptacja opowiadania Rolanda Topora to 
mocno surrealistyczna historia samotno-
ści, zazdrości oraz miłości. Dopracowana 
w każdym calu, ujmuje formą, ale i mocno 
groteskową atmosferą. Nic dziwnego, że 
jurorzy (Zbigniew Czapla, Mohammad 
Fahimi, Alexei Medvedev, Sari Volanen) 
z Xawerym Żuławskim na czele, nazwali 
ten film „dziełem kompletnym i zachwyca-
jącym”. Animacja była zresztą najmocniej-
szym ogniwem tegorocznego konkursu. To 
właśnie produkcja reprezentująca tę formę 
została wybrana jako kandydat Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego do Europejskiej 
Nagrody Filmowej. Mowa o macedońskiej 
Ednie w reżyserii Vuka Mitevskiego, która 
podobnie jak obraz Plucińskiej jest histo-
rią miłosną, acz osadzoną w dużo bardziej 
konkretnych i ponurych realiach, jakimi jest 
kryzys uchodźczy. W nieco lżejszym tonie 
o irracjonalnym w tym przypadku lęku przed 
śmiercią opowiedzieć postanowił laureat 
Srebrnego Smoka za najlepszą animację – 
Belg Bruno Tondeur. Jego Strach pod żebrami 
to pełna ironii i poczucia humoru opowieść 
o takich chorobach cywilizacyjnych, jakimi 
są nerwica i hipochondria. 

Triumf Plucińskiej nie był jedynym pol-
skim sukcesem w tegorocznym konkur-
sie krótkometrażowym. Srebrny Smok za 
najlepszy dokument trafił do Aleksandry 
Maciejczyk za obraz Połączeni. To chwyta-
jąca za serce opowieść o więzi, dosłownej, 
ale i tej podskórnej, jaka łączy parę głównych 
bohaterów – dojrzałe małżeństwo, w którym 
kobieta czuwa nad niewidomym mężczyzną. 
Połączeni są jednym z niewielu filmów obra-
zujących międzyludzkie relacje w pozytyw-
nych barwach, opartych na wzajemnym sza-
cunku, wrażliwości i empatii. Którejś z tych 
wartości zazwyczaj brakowało, zdawali się 
zgodnie przekonywać konkursowi twórcy. 
Jak chociażby w świetnym, debiutanckim 
Bror Sary Hjort Ditlevsen, opowiadającym 
o pierwszym od lat spotkaniu dorastają-
cych w innych środowiskach siostry i brata. 
Bądź w Pieśni Ahmeda Foueda Mansoura 
zbudowanej na konflikcie dwóch pokoleń, 
reprezentowanych przez starzejącego się 

tytułowego bohatera i krnąbrnego nasto-
latka, który trafił pod jego opiekę. Jeżeli pod 
płaszczykiem nieporozumień w tych filmach 
jest jednak sporo nadziei, to zdecydowanie 
brakuje jej w uznanej za najlepszy konkur-
sowy dokument Ashminie Dekela Beren-
sona. Historia 13-letniej nepalskiej dziew-
czynki, która utrzymuje rodzinę, składając 
dla turystów paralotnie, na przemian wzru-
sza i wywołuje poczucie bezsilności – nad 
wyraz często powracające podczas tegorocz-
nych festiwalowych projekcji.

MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS 
DOKUMENTALNY – 
GORZKI ŚWIATA PORTRET
Poczucie bezsilności dominowało na pewno 
na seansach Międzynarodowego Konkursu 
Dokumentalnego. Przed naszymi oczami roz-
taczał się widok już nie tylko na podzieloną 
Polskę, ale i na podzielony, pulsujący świat. 
Świat murów, granic i demonów przeszłości, 
które nie dają wytchnienia kolejnym pokole-
niom, w którym osądy wydawane są na pod-
stawie szczątkowych informacji, medialnych 
sensacji i stereotypów, w którym nieliczni 
sprawiedliwi starają się ocalić resztki czło-
wieczeństwa i serca wobec ludzi. Diagnoza 
brzmi gorzko, ale cóż innego powiedzieć, 
gdy widzi się desperacką walkę izraelskiej 
prawniczki, która reprezentuje Palestyńczy-
ków oskarżonych o akty terroru? Lea Tsemel, 
gdyż o niej mowa, bohaterka uhonorowanego 
Złotym Rogiem filmu Adwokatka Rachel 
Leah Jones i Philippe’a Bellaiche’a, nie szuka 
dla swoich klientów uniewinnienia, tylko 
(aż?) uczciwego procesu i sprawiedliwego 
wyroku. „Zwycięstwem jest dla nas możli-
wość porozmawiania z oskarżonymi w trak-
cie przesłuchań” – mówi w jednej z zareje-
strowanych przez twórców filmu rozmów. 
Swój bój toczy od 50 lat, wywołując liczne 
kontrowersje w Izraelu, narażając na ataki 
siebie i swoją rodzinę, i przegrywając kolejne 
sprawy. Widzi przemoc, której sprawcami są 
oskarżani, ale widzi też większe zło, które do 
tej przemocy jej zdaniem ich popycha. Czy 
naprawdę – domagając się tego, żeby obie 
strony konfliktu były sądzone według tych 
samych kryteriów – wymaga od systemu aż 
tak dużo? Jury pod przewodnictwem Jacka 
Petryckiego (w składzie znaleźli się także 
Talal Derki, Marja Pallassalo, Shane Smith 
i Ágnes Sós) doceniło „precyzję, wnikliwość 
i humor filmu”, oraz fakt, że „nie tylko poka-
zuje on heroiczną kobietę walczącą z przeciw-
nościami losu, ale także osobę, która inspiruje 
nas swoim niezachwianym przekonaniem, że 

sprawiedliwość może i ostatecznie zwycięży”. 
Produkcja otrzymała również rekomenda-
cję KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej. 
Dzięki Złotemu Rogowi ma możliwość ubie-
gania się o nominację do Oscara.

Optymistyczniejszego tonu nie znajdziemy 
też w uhonorowanym Srebrnym Rogiem 
obrazie Przy łóżku kolaboranta Davida Ofeka 
i Tala Michaela (średni metraż). Dominują 
tu ból i żal. Tytułowym kolaborantem jest 
umierający Unes, który przed laty zhańbił 
swoją rodzinę, decydując się na współpracę 
z Izraelczykami i handlując palestyńską zie-
mią. Kilkadziesiąt lat później dręczą go strach 
i wstyd, przede wszystkim zaś poczucie winy 
wobec najbliższych, którzy nadal płacą cenę 
za jego decyzje: ciągle szykanowani i pogar-
dzani, izolowani, opluwani przez sąsiadów 
i ludzi całkiem obcych. Synowie nie kończą 
szkoły, żyją w ciągłym stresie. Jeden z nich 
traci narzeczoną – rodzice zabraniają jej 
kontaktu z nim, gdy dowiadują się o jego 
korzeniach. Problemem jest nawet urządzenie 
pogrzebu Unesa. Przebaczenie, odkupienie 
zdają się nie istnieć, chociaż realia już dawno 
się zmieniły. Nie w głowach.

Nieśmiałych przebłysków nadziei można 
jednak szukać w pojedynczych ludzkich odru-
chach – np. właścicieli skupu złomu i śmieci 
z uhonorowanego Srebrnym Rogiem (pełno-
metrażowy dokument) i nagrodą FIPRESCI 
Czwartego królestwa Adána Aliagi oraz Àlexa 
Lory. Nowojorskie wysypisko-skup staje się 
oazą dla życiowych rozbitków, imigrantów, 
których amerykański sen się nie spełnił. Żyją 
z dnia na dzień, stając się dla siebie nawza-
jem rodziną.

Rodzina – ta biologiczna i z wyboru – 
to być może ostatnia ostoja, która pozwala 
wrócić do normalności, a przynajmniej 
nie utonąć w niej. W pominiętym przez 
jury Stresie Florian Baron śledzi życie 
amerykańskich weteranów współcze-
snych wojen – Afganistanu, Iraku. Wra-
cają do kraju, którego bronili, a teraz on 
nie potrafi się odwdzięczyć. „Dziękuję za 
twoją służbę” – słyszą często, ale nikt nie 
chce poruszać tematu głębiej. Zespół stresu 
pourazowego nie pozwala im na nowo 
przystosować się do błogiej i obcej im teraz 
rzeczywistości. Piekło, przez które przeszli, 
pozostawiło piętno na ich duszy. System 
zawodzi – jeżeli nie krwawisz, nie jesteś 
chory – to kolejna ściana, z którą się zde-
rzają. Lekarze przepisują im nowe tabletki, 
mające zapobiec depresji. Kłopot w tym, 
że ich skutkiem ubocznym są myśli samo-
bójcze. Przy życiu trzymają ich dzieci i… 
wierne, cierpliwe psy. 

W tym roku 
tematy 
podejmowane 
przez twórców 
okazały się 
tożsame 
dla fabuły, 
dokumentu  
i animacji
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Adwokatka, reż. Rachel Leah 
Jones i Philippe Bellaiche

Portret Suzanne,  
reż. Izabela Plucińska
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Czworonogi, czy szerzej – zwierzęta, 
powracały w Krakowie w tym roku wyjąt-
kowo często. Ku radości wielu kinomanów, 
obecne były wśród widzów festiwalu. Ba! 
Na Q&A stawił się nawet psotny Biegun 
Marcina Polara. Były bohaterami filmów. 
W O zwierzętach i ludziach Łukasza Czajki, 
prawdziwej historii małżeństwa Antoniny 
i Jana Żabińskich, stały się metaforycznymi 
braćmi prześladowanych. Sam film dał się 
zapamiętać nie tylko dzięki poruszającej 
opowieści córki ludzi, którzy pochylali 
się i narażali dla każdej słabszej istoty, ale 
i niezwykłym archiwaliom pozwalającym 
poznać początki zoo w Warszawie. 

Czworonogi odkrywają też empatię 
w ludzkich bohaterach Miasta psów Jes-
sego Alka. Bezdomne pariah dogs włóczą 
się po ulicach Kalkuty, gdzie często zamiast 
miski wody i strawy dostają kopniaka. Ale 
Alk odnajduje kilku wyrzutków, którzy nie 
godzą się na to, by zwierzęta cierpiały, i cały 
swój czas i pieniądze (często niewielkie 
lub wręcz żadne) poświęcają opiece nad 
nimi. Sami bywają przez społeczeństwo 
traktowani jak odmieńcy. Czyżby serce 
miało być w dzisiejszym świecie oznaką 
słabości? Reżyser opiera się jednak tak 
pesymistycznej interpretacji. Widzi raczej 
samotność, ale i miłość, troskę. Czasami 
nawet humor.

To kolejna strategia na pokonanie bezna-
dziei. Wprowadza ją w życie słowacki per-
former i aktywista Peter Kalmus, bohater 
prezentowanego pozakonkursowo doku-
mentu Szalony przeciwko narodowi Adama 
Hanuljaka. Staje przed sądem, ponieważ… 
sprzeciwia się stawianiu i czczeniu kolej-
nych pomników sierpa i młota oraz komu-
nistycznych działaczy, jak się okazuje cią-
gle popularnych u naszych południowych 
sąsiadów. Kalmus się nie poddaje. Poszerza 
stopniowo pole swojej działalności, uświa-
damiając swoim fanom i przeciwnikom, że 
nie jest to tylko wygłup. 

DOCFILMMUSIC – 
URATUJE NAS MUZYKA?
Gorzkie nuty pobrzmiewały również w sek-
cji prezentującej pełnometrażowe doku-
menty muzyczne – Międzynarodowym 
Konkursie DocFilmMusic, aczkolwiek to 
właśnie tu znaleźć można było najwię-
cej siły i inspiracji. Kolejne tytuły obna-
żały przemysł muzyczny – szemranych 
menadżerów, okrutne prawidła gry ryn-
kowej, ale też pokazywały niezwykle pięk-
nych, barwnych ludzi. Tuzy pokroju Milesa 
Davisa (Miles Davies: Ikona jazzu, reż. 

Stanley Nelson) czy – w zupełnie nowym 
wcieleniu, countrymana miast rockmana, 
Stevena Tylera (Steven Tyler. Nowy rozdział, 
reż. Casey Tebo). Postaci nieco zapomniane 
(Szukając Karen Dalton, reż. Emmanuelle 
Antille, To jest Love, reż. John Alexander). 
Ale także nowe pokolenie twórców czy też 
artystów szerzej nieznanych.

Złoty Hejnał jury pod przewodnictwem 
Bretta Morgena (pozostali członkowie to 
Adam Thorsmark i Mikołaj Trzaska), 
a także jury studenckie, przyznało filmowi 
Była sobie Aurora, w którym Stian Servoss 
i Benjamin Langeland przyjrzeli się dro-
dze młodziutkiej (ur. 1996) artystki z Nor-
wegii, odkrytej jako nastolatka. Dziew-
czyna z dnia na dzień wciągnięta została 
w świat show-biznesu, życia w trasie, choć 
nie wiedziała jeszcze, czy to jest na pewno 
to, co chce w życiu robić. Bardzo bliską jej 
postacią jest starsza o 9 lat Brytyjka Kate 
Nash, sportretowana w Powrocie Kate Nash 
w reżyserii Amy Goldstein. „Muzyka to 
nie jest wybór” – artystka mówi z ekranu. 
„Muzyka wielokrotnie ratowała mi życie, 
chociaż przemysł muzyczny wielokrotnie 
chciał je zabrać” – dodaje. Poznała naj-
gorsze oblicze branży – zwolnienie przez 
wytwórnię, przerabianie piosenek, kradzież. 
Pomimo tych doświadczeń, nadal idzie 
swoją drogą, wydała kolejną płytę i zre-

alizowała marzenie o aktorstwie. Buntuje 
się, krzyczy, przekracza gatunki i wierzy, 
że dziewczyny w muzyce mają dużo do 
powiedzenia. Ciekawe, że ów dokument 
również w większości zrealizowany został 
przez damski zespół. 

Nadzieja więc istnieje. Nawet gdy widok 
przesłania kurz, jak we wstrząsanym zama-
chami Kabulu, mieście na wietrze (reż. 
Aboozar Amini) żyć normalnie się da.  
I być dla siebie dobrym. Realizować swoją 
pasję i przy okazji uczyć czegoś mądrego. 
Tego też chyba najbardziej szukali widzo-
wie festiwalu, swoją Nagrodę Publiczno-
ści przyznając dokumentowi Męski klub 
Pettera Sommera i Jo Vemuda Svendsena, 
wzruszającej, ciepłej opowieści o muzyce, 
przede wszystkim zaś o przyjaźni i ostatnim 
pożegnaniu. Pomimo dominacji tematów 
najboleśniejszych, seansów trudnych i czę-
sto gorzkich, Krakowski Festiwal Filmowy 
nie pogrążył widzów w mroku, pozosta-
wiając bez nadziei. Ta istnieje – w ludziach 
i zwierzętach. W nas samych. 

Zapraszamy również do lektury naszych 
tekstów o branżowych wydarzeniach na Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym: KFF Indu-
stry i Doc Lab Poland – na www.sfp.org.pl. 

Kuba Armata,  
Dagmara Romanowska

Sztuka to przestrzeń, która  
może zainicjować porozumienie

Mój kraj taki piękny,  
reż. Grzegorz Paprzycki
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Zobaczyliśmy kino sprawne, zawo-
dowe, komercyjne, ale i głębokie 
eksperymenty. Kino jest w świet-
nej kondycji, zróbmy wszystko, 

by miejsc, gdzie filmy mogą powstawać, 
było więcej” – mówiła na Gali Zamknię-
cia 38. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” Joanna Kos-
-Krauze, przewodnicząca jury Konkursu 
Pełnometrażowych Debiutów Fabular-
nych. „Ocalcie ten festiwal. Jest on miej-
scem niezwykłym. Tu zaczyna się ważna 
droga i zróbcie wszystko, by się nie skoń-
czyła” – kierowała swoje słowa do organi-
zatorów. Następnie zwróciła się do mło-
dych filmowców: „Część z was wyjedzie 
z Koszalina zraniona, ale my też jeste-
śmy poranieni, bo się kłóciliśmy, rozma-
wialiśmy, naprawdę przeżyliśmy te filmy. 
Walczcie o to, by rozumieć rynek. Musimy 
być solidarni, bo tylko tak przetrwa kino 
i będziecie mieć wolność mówienia, co 
chcecie. Buntujcie się, róbcie filmy jesz-
cze bardziej szalone, nie bójcie się niczego. 
Jesteście wspaniali!”.

Tegoroczny konkurs pełnometrażowy 
był bardzo różnorodny – uczestnicy mogli 
obejrzeć m.in. komercyjnego Underdoga 
Macieja Kawulskiego opowiadającego 
o walkach MMA (Nagroda Publiczno-
ści), przewrotną komedię Juliusz Aleksan-
dra Pietrzaka, dystopijny Eastern Piotra 
Adamskiego czy arthousową Moją polską 
dziewczynę Ewy Banaszkiewicz i Mate-
usza Dymka. To właśnie ten ostatni obraz 
zachwycił jury w składzie – oprócz Kos-
-Krauze – aktor Grzegorz Damięcki, ope-
rator Radosław Ładczuk, szefowa Centrum 
Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy 
Joanna Rożen-Wojciechowska oraz scena-
rzysta Krzysztof Rak. Nagrodzona Wielkim 
Jantarem 2019 Moja polska dziewczyna to 
przejmujący obraz samotności współcze-
snego człowieka. Historia opowiedziana 
oczami młodej i bogatej Amerykanki Katie, 
która postanawia nakręcić film dokumen-
talny o Alicji – polskiej aktorce mieszka-

jącej w Londynie. Produkcja wcześniej 
otrzymała specjalne wyróżnienie jury na 
Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago. 
„Kiedy kręciliśmy film w małym miesz-
kanku w Londynie, a nasz budżet składał 
się z dwóch dysków twardych, pożyczo-
nej kamery i hummusu, żartowaliśmy, że 
film zdobędzie nagrodę albo w Cannes, 
albo w Koszalinie. To zaszczyt dostać tutaj 
główną nagrodę!” – powiedział Mateusz 
Dymek. Obraz zdobył również Jantara za 
zdjęcia Michała Dymka. 

Nagrodę im. Stanisława Różewicza za 
reżyserię otrzymała Kalina Alabrudzińska 

za Nic nie ginie, komediodramat będący 
zapisem sesji terapeutycznej. Film nagro-
dziło również Jury Młodzieżowe. Premie-
rowo pokazywana produkcja powstała 
jako dyplom aktorski studentów Szkoły 
Filmowej w Łodzi. „Bohaterowie filmu 
chorują na moją ulubioną chorobę – smu-
tek” – mówiła o swym dziele reżyserka 
i scenarzystka Kalina Alabrudzińska. – 
„Życie wymaga od nich zmian, którym 
wcale nie chcą się poddać. Wolą chować 
się w gąszczu codzienności”.

Specjalna Nagroda Jury za reżyserię 
trafiła do Klary Kochańskiej i Kaspra 

MŁODZI I FILM

Po raz kolejny młodzi twórcy zaprezentowali 
swoje pierwsze filmy na Koszalińskim 
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”. Publiczność oraz jurorzy obejrzeli  
10 pełnometrażowych debiutów fabularnych 
i 65 krótkometrażowych debiutów filmowych. 
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BEZKOMPROMISOWE 
KINO MŁODYCH

Sebastian Petryk, Mateusz 
Dymek i Ewa Banaszkiewicz
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Bajona, twórców Via Carpatii, przej-
mującego kina drogi, poruszającego 
w odważny sposób kwestie związane nie 
tylko z kryzysem migracyjnym, ale rów-
nież pokazującego obojętność i hipokry-
zję trawiące europejskie społeczeństwa.  
Dobrze sytuowana para rusza na Bałkany 
podczas kryzysu migracyjnego, aby zna-
leźć ojca mężczyzny – uchodźcę, przeby-
wającego w obozie na grecko-macedoń-
skiej granicy. „Pomysł na film narodził się 
wiosną 2016 roku jako reakcja na sytuację 
syryjskich uchodźców i stosunek naszego 
rządu wobec tzw. kryzysu” – opowiadała 
Kochańska, która nie tylko współreży-
serowała film, ale brała udział w pisaniu 
scenariusza, tworzeniu scenografii, kostiu-
mów i charakteryzacji. – „Aby projekt mógł 
dojść do skutku, musieliśmy podjąć szybką 
decyzję, inaczej nie udałoby się zareje-
strować świata w tym właśnie momencie”. 
Via Carpatia została nagrodzona również 
w kategorii Najlepsza Rola Kobieca. Jantara 
otrzymała Julia Kijowska. Z kolei Jantar za 
rolę męską trafił do Wojciecha Mecwal-
dowskiego za kreację w Juliuszu. 

Jantara za scenariusz otrzymali Mag-
dalena Celmer oraz Piotr Dylewski (rów-
nież reżyser) za Zgniłe uszy – przewrotną 
psychodramę opowiadającą o wczesnym 
kryzysie małżeńskim spowodowanym nie-
spełnionymi oczekiwaniami i brakiem 
komunikacji. Janek i Marzena mierzą się 
ze swoimi najskrytszymi demonami pod 
okiem niekonwencjonalnego terapeuty, 
któremu plan terapii wymyka się spod 
kontroli. „Gdybym wpadając na pomysł 
robienia filmu pomyślał, że dostanę za 
niego nagrodę, sam bym sobie nie uwie-

polskiego społeczeństwa (dokument ten 
zwyciężył również w tym roku w Konkur-
sie Polskim 59. Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, otrzymując Złotego Lajko-
nika – przyp. red.).

Honorowego Jantara z okazji jubileuszu 
70-lecia Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych otrzymał dyrek-
tor Włodzimierz Niderhaus. „Piękny, 
a skromny!” – zażartował, nawiązując 
do filmu Kler Wojciecha Smarzowskiego.

Przewodniczący R ady Miejskiej 
w Koszalinie Jan Kuriata i była jej prze-
wodnicząca Krystyna Kościńska wręczyli 
prezesowi SFP Jackowi Bromskiemu medal 
za zasługi dla Koszalina. Podkreślili jego 
rolę w przywróceniu festiwalu w 1999 roku. 
„Reaktywowanie festiwalu po dziesięciu 
latach nieobecności to nie była kwestia 
prostej jego kontynuacji. Jesteś jednym 
z kreatorów młodego, silnego, i co dziś 
ważne, pełnego kobiet kina. Dla nas jesteś 
ojcem współczesnego wizerunku festiwalu 
o utrwalonej marce. Festiwalu, który zbliża 
Warszawę do Koszalina. Twoją zasługą 
jest wpisanie Koszalina w historię filmu 
polskiego” – mówiła w laudacji Kościń-

ska. „Tylu pozytywnych słów pod swoim 
adresem nie słyszałem chyba od matury” – 
mówił, przyjmując medal prezes SFP. – 
„Cieszę się, że wspólnie z władzami miasta 
zdecydowaliśmy się reaktywować festiwal, 
który jest jednym z ważniejszych w Polsce, 
a dla młodzieży najważniejszym. Jestem 
dumny, że nam się to udało.”

Obraz kina polskiego wyłaniający się 
z kilkudniowych festiwalowych projekcji 
przynosi wiele satysfakcji. Widzieliśmy 
filmy coraz bardziej eksperymentujące, co 
właśnie najbardziej uwidacznia się w bez-
kompromisowych dziełach debiutantów. 
Często realizowanych z potrzeby serca, 
bez wsparcia instytucjonalnego – niech 
przykładem będą tu nagrodzone Zgniłe 
uszy. Z drugiej strony postępuje profesjo-
nalizacja młodych realizatorów – produk-
cje są coraz bardziej dojrzałe zawodowo. 
Zadziwia też różnorodność tego kina – 
od produkcji niezwykle osobistych, arty-
stycznych po filmy gatunkowe. To wspa-
niały prognostyk dla przyszłości naszej 
kinematografii.

Albert KicińskiFo
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na Warszawskim Festiwalu Filmowym – 
Chłopcy z motylkami Marcina Filipowicza.

„Proszę, żeby wszyscy, którzy nagrody 
nie dostali, nie traktowali tego w katego-
riach porażki. Ja czterokrotnie wyjeżdża-
łem z Koszalina bez nagrody, to smutny 
moment, ale może być też motywu-
jący” – mówił przed ogłoszeniem nazwi-
ska laureata Piotr Domalewski. Nagrodę 
za „intrygujące spojrzenie, świetne kreacje 
aktorskie, wiarygodny portret zamknię-
tej społeczności, w którym nie wyczuwa 
się fałszu, za brawurę oraz 30 minut akcji 
i napięcia” otrzymał Hubert Patynowski 
za fabułę Nie zmieniaj tematu. Za zdjęcia 
wyróżniono dwa tytuły – Piołun (Zuzanna 
Zachara) i Love Machines (Adam Suzin). 

Najlepszym krótkim filmem animo-
wanym uznano produkcję Mój dziwny 
starszy brat Julii Orlik. „Za niezwykłą 
opowieść o zwykłym życiu i 13 minut sub-
telnego humoru” – podkreśliła jurorka 
Emi Buchwald. 

Nagrodę za obraz dokumentalny otrzy-
mał Grzegorz Paprzycki za odważny, 
ale i czasem przerażający Mój kraj taki 
piękny, śledzący nacjonalistyczne nastroje 

Laureaci, jurorzy  
i organizatorzy festiwalurzył. Udało mi się namówić 15 niezwy-

kłych osób i wyjechać na 11 dni na Mazury. 
Tam za swoje pieniądze zrobiliśmy film. 
A w naszej ekipie byli sami debiutanci!” – 
podkreślił na Gali Piotr Dylewski.

Dwoma Jantarami został doceniony 
Eastern Piotra Adamskiego. Nagroda za 
„odkrycie aktorskie” przypadła Mai Pan-
kiewicz, a hip-hopowa grupa PRO8L3M 
dostała Jantara za muzykę (a precyzu-
jąc, za utwór użyty w filmie). Dodatkowo 
reżyser Piotr Adamski został wyróżniony 
przez dziennikarzy za, jak to uzasadniono 
w werdykcie, „czerpanie pełnymi garściami 
z mitów i podań, przełamywanie kon-
wencji, nieustanne zaskakiwanie widza 
oraz dwie postaci dziewczęce, których 
mogłyby pozazdrościć produkcje Marvela”. 
Eastern, wyprodukowany w Studiu Mun-
ka-SFP, pokazywany był na festiwalu pre-
mierowo. To jeden z dwóch filmów, które 
powstały w ramach programu 60 Minut. 
Druga „sześćdziesiątka” – Supernova Bar-
tosza Kruhlika – czeka jeszcze na swoją 
premierę. W swoim debiucie Adamski 
kreuje wizję świata, w którym życie ludzi 
reguluje drastyczny i rygorystyczny kodeks 
krwi. Za bramą zamkniętego osiedla, pod 
okiem monitoringu, toczy się osobliwa 
gra. Dwie dziewczyny postanawiają zmie-
nić te reguły i przełamać krąg przemocy 
i terroru, a także przeciwstawić się pre-
sji rodzin i wszechogarniającej kulturze 
zemsty. „Eastern jest swoistą adaptacją 
średniowiecznego prawa zwyczajowego 
o nazwie Kanun. Nie o Kanun tu jednak 
chodzi, ale o retropijną tęsknotę coraz 
częściej rezonującą w konserwatywno-po-
pulistycznych narracjach obecnych cza-

Piotr Adamski i Maria Dębska

sów” – tłumaczył na spotkaniu z widzami 
twórca. – „Eastern ukazuje dystopijny 
świat, który rządzi się logiką z przeszło-
ści. Świat, w którym władza (w rodzinie 
czy w polityce) instrumentalizuje trady-
cyjne wartości dla własnego interesu. Świat 
podzielony na Nowaków i Kowalskich 
oraz jednostkę, która próbuje się z takiej 
narracji władzy wydostać. Eastern, czyli 
western na cywilizowanym Wschodzie”.

O nagrody w Konkursie Krótkometra-
żowych Debiutów Filmowych walczyło 65 
tytułów. Jantary przyznało jury pod prze-
wodnictwem reżysera Cichej Nocy – Piotra 
Domalewskiego. Filmy oceniała również 
Emi Buchwald – ubiegłoroczna laureatka 
festiwalu „Młodzi i Film” za obraz Heimat, 
przedstawicielka stacji Canal+ (który sfi-
nansował w tym roku nagrody konkursu 
krótkometrażowego) Alicja Gancarz, ilu-
stratorka Julia Mirny oraz operator Adam 
Palenta. 14 filmów zakwalifikowanych 
do Konkursu zostało wyprodukowanych 
w Studiu Munka – m.in. animacja poka-
zywana na Berlinale i nagrodzona przez 
Canal+ w Koszalinie – Story Joli Bań-
kowskiej, czy „trzydziestka” wyróżniona 
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Program 33. edycji TNF uzupełnił szereg 
projekcji, które rozgrywały się w Amfite-
atrze Letnim. Wśród nich odbyły się tema-
tyczne pokazy filmów: siedmiu krótkome-
trażowych o tematyce kobiecej, czterech 
muzycznych dokumentów oraz spotkania 
z ich twórcami. Ponadto, swój jubileusz 
70-lecia obchodziła Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych. Podczas 
dwóch wieczorów przedstawione zostały 
obrazy Janusza Majewskiego: dokumentalny 
Ostatni Klezmer oraz fabularny Excentrycy, 
czyli po słonecznej stronie ulicy, przy udziale 
reżysera filmów i dyrektora WFDiF – Wło-
dzimierza Niderhausa. Z okazji jubileuszu, 
widzowie zobaczyli również „Złotą dzie-

siątkę” dokumentów wyselekcjonowanych 
na TNF przez WFDiF. 

Najważniejszym elementem Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej jest Konkurs Główny, ale 
wartościowe tytuły ostatniego roku pokazy-
wane są również w sekcji Aneks. W tym roku 
były to: dokumentalno-fabularna animacja 
Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente Jesz-
cze dzień życia, Over the Limit Marty Prus, 
Monument – efektowny aktorski dyplom 
studentów łódzkiej Szkoły Filmowej – wyre-
żyserowany przez Jagodę Szelc, oraz reali-
zowane przez blisko dekadę Niebieskie Cha-
chary Cezarego Grzesiuka. O tych tytułach 
wspominał Jerzy Armata, dyrektor arty-
styczny TNF: „W ostatnich latach fabuły 
przeplatają się sukcesami z dokumentami czy 
animacjami. Wystarczy wspomnieć choćby 
Europejską Nagrodę Filmową dla polsko-
-hiszpańsko-belgijsko-niemiecko-węgier-
skiej animacji Damiana Nenowa i Raúla de 

la Fuente Jeszcze dzień życia, zainspirowanej 
słynną książką Ryszarda Kapuścińskiego, czy 
rewelacyjny pełnometrażowy debiut doku-
mentalny Marty Prus Over the Limit, obsy-
pany istną lawiną nagród – od Krakowa po 
Chicago i Sewastopol”.

Do Tarnowa uwielbiają przyjeżdżać 
goście z całej Polski, wśród nich twórcy 
filmów konkursowych. W tym roku po pro-
jekcji Kamerdynera z Ryszardem Jaźwiń-
skim rozmawiał reżyser Filip Bajon i sce-
narzysta Mirosław Piepka. Po seansie Jak 
pies z kotem dyskutowali aktorzy: Bożena 
Stachura i Olgierd Łukaszewicz oraz reży-
ser Janusz Kondratiuk. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się też spotkanie z Kata-
rzyną Figurą po filmie 7 uczuć i Grażyną 
Błęcką-Kolską, która zagrała główną rolę 
kobiecą w Ułaskawieniu Jana Jakuba Kol-
skiego. Przepytani zostali również twórcy 
filmu Córka trenera – reżyser Łukasz Grze-
gorzek oraz odtwórczyni głównej roli, Karo-
lina Bruchnicka. O Dniu czekolady, obrazie 
prezentowanym w ramach sekcji Objaz-
dowe Ale Kino!, opowiedział reżyser Jacek 
Piotr Bławut. 

W 30. Rocznicę pierwszych wolnych 
wyborów artyści Piwnicy Pod Baranami 
przedstawili muzyczny spektakl nawią-
zujący do bogatych tradycji krakowskich 
kabaretów z poetycką zadumą i muzyką 
wybitnych kompozytorów. Występ poprze-
dziła projekcja filmu dokumentalnego Pawła 
Kędzierskiego Wybory 89.

Istotnym elementem TNF są wystawy. 
W tym roku publiczność podziwiała: eks-
pozycję fotosów filmowych Łukasza Bąka 
„Stay Still”, wystawę 20 plakatów artystycz-
nych „Sztuka plakatu – od Dwurnika do 
Sasnala” oraz „Jeszcze nie ma wszystkich. 
Plakaty Oli Niepsuj” (autorki plakatu arty-
stycznego i oprawy graficznej 33. TNF). 
Zestaw prezentowanych na wystawie „gra-
fik do czytania” pozwolił zapoznać się ze 
zróżnicowanymi technikami twórczości 
Oli Niepsuj, począwszy od pierwszych prac 
tworzonych w pełni analogowo, na kseroko-
piarce, poprzez kolaże wykonywane ręcznie 
i komputerowo, aż do projektów w całości 
wykreślonych na cyfrowym tablecie.

Tegoroczny festiwal utwierdził w przeko-
naniu, że z polskim kinem jest dobrze. Więk-
szość pokazanych tytułów to wypowiedzi 
autorskie, bardzo osobiste, a jednocześnie 
uniwersalne. Tarnowska Nagroda Filmowa 
jest imprezą kameralną, ale niezwykle istotną 
w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. 

Marcin Radomski Fo
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stu lat istnieje jedno z najstarszych kin 
w Polsce – kino Marzenie. W tym roku, po 
raz 33., zaprezentowano w nim najlepsze 
wybrane polskie filmy fabularne. TNF jest 
najstarszą po Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni imprezą związaną 
z narodowym kinem. Wśród konkurso-
wych propozycji było 12 tytułów, m.in.  
7 uczuć Marka Koterskiego, Fuga Agnieszki 
Smoczyńskiej, Kler Wojciecha Smarzow-
skiego czy Słodki koniec dnia Jacka Borcu-
cha. Filmy oceniało sześcioosobowe jury 
pod przewodnictwem reżysera Andrzeja 
Jakimowskiego. Grono oceniających uzu-
pełniali: Dorota Roqueplo – kostiumo-
grafka, Tomasz Gąssowski – kompozytor, 
Cezary Harasimowicz – scenarzysta, Paweł 
Mossakowski – krytyk filmowy i Ireneusz 
Pastuszak – aktor.

Statuetka Maszkarona – Nagroda Grand 
Prix powędrowała do Pawła Pawlikowskiego 
za Zimną wojnę. Z profesjonalnym gronem 
zgodziła się tarnowska publiczność, naj-
wyżej oceniając film laureata Oscara. Jury 
wyróżniło i uhonorowało Kler Wojciecha 
Smarzowskiego za złamanie tabu i Elizę 
Rycembel za wybitną kreację w filmie Nina 
w reżyserii Olgi Chajdas. Nagrodę Specjalną 
przyznano filmowi Jak pies z kotem w reży-
serii Janusza Kondratiuka za głębię osobi-
stego zwierzenia. Za całokształt twórczości 
i wkład w rozwój polskiej kinematografii 
uhonorowano wybitnego polskiego sce-
narzystę, reżysera i pedagoga – Krzysztofa 
Zanussiego. W Prologu festiwalu przypo-
mniano sześć wybranych filmów tegorocz-
nego laureata: od debiutu – Struktury krysz-
tału, poprzez Iluminację, Barwy ochronne, 
Constans, Cwał, po najnowszy – Eter.

Wreszcie, podsumowując Tarnowską 
Nagrodę Filmową, nie sposób nie wspo-
mnieć o sekcji dziecięcej. W plenerowym 
amfiteatralnym kinie dla najmłodszych 
widzów przygotowano „Bajkowe godziny”, 
czyli zestawy z serii „Bajki i baśnie pol-
skie” z Telewizyjnego Studia Filmowego 
w Poznaniu. Jury Młodzieżowe statuetkę 
Kamerzysty przyznało Agnieszce Smoczyń-
skiej, reżyserce obrazu Fuga za poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytanie o rolę rodziny 
i o to, jak zdefiniować swoje miejsce w spo-
łeczeństwie. Jury dziecięce, wychowankowie 
tarnowskich przedszkoli i szkół podstawo-
wych, po obejrzeniu 13 tytułów postanowiło 
przyznać statuetkę Maszki producentowi 
filmu animowanego z serii „Latający Miś 
i Strażnicy Legend” (odcinek Pani z zam-
kowej wieży, prod. Badi Badi) – Tomaszowi 
Paziewskiemu. 

Tegoroczną Tarnowską Nagrodę 
Filmową najlepiej podsumował 
Krzysztof Zanussi, który został 
laureatem nagrody specjalnej za 

całokształt twórczości: „Zawsze miałem miłe 
wspomnienia z tym festiwalem. Jest tu klub 
filmowy, są wymagający widzowie, można 
tutaj o czymś konkretnym porozmawiać”.

Idąc na piękny tarnowski rynek, trzeba 
skręcić w boczną ulicę. Tam od ponad 

PRAWDZIWE EMOCJE 
W GORĄCYM TARNOWIE 
Tarnowska Nagroda Filmowa to nie 
tylko pokazy najlepszych polskich filmów 
fabularnych, ale przede wszystkim
spotkanie wrażliwych i otwartych na sztukę 
miłośników rodzimej kinematografii. 

Krzysztof Zanussi z nagrodą specjalną 
za całokształt twórczości
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wówczas sześć osób. Problem odradzającego 
się faszyzmu podejmuje także Teodor Kuhn, 
autor słowackiego dramatu Ostrym nożem, 
nagrodzonego Srebrnym Gronem. To niezwy-
kle poruszająca historia ojca, który postanowił 
wytropić morderców swego syna, postawić ich 
przed sądem i przykładnie ukarać. Ale okazuje 
się, że rzeczywistość stała się bardziej opre-

To wszystko budzi optymizm. Pesy-
mistycznie nastrajają same filmy, 
nie dlatego, że są mało udane, 
wręcz odwrotnie – od kilku lat 

poziom łagowskich konkursów zarówno 
fabularnych, jak i dokumentalnego, jest 
niezwykle wysoki – chodzi o treściową 
zawartość prezentowanych filmów. Rzadko 
pojawia się uśmiech na twa-
rzach ich widzów, znacznie 
częściej smutek, przeraże-
nie, gniew. Taką mamy rze-
czywistość, coraz bardziej 
opresyjną, a kino stara się 
ją wiernie i uczciwie opi-
sywać i – poprzez uniwer-
salizowanie jednostkowych 
opowieści – ostrzegać. I wła-
śnie takie filmy, wyrastające 
z niezgody na zmieniającą 
się rzeczywistość, cieszyły 
się największym uznaniem 
jury – a sądząc z przebiegu 
festiwalowych dyskusji – 
także w dużej mierze publicz-
ności.

Nagrodą Złotego Grona 
w Konkursie Głównym Fil-
mów Fabularnych jury pod 
wodzą Jerzego Domaradz-
kiego uhonorowało węgier-
ski Genesis Árpáda Bogdána, 
przejmujący tryptyk poświę-
cony prześladowaniom 
Romów. Wszystkie trzy histo-
rie oparte są na prawdziwych 
wydarzeniach, które miały 
miejsce na Węgrzech, gdzie 
grupa neonazistów prześlado-
wała romskie rodziny; zginęło 

Na 48. Lubuskim Lecie Filmowym dopisały 
pogoda, publiczność, program i organizacja. 
Dyskusje towarzyszące projekcjom były nie 
mniej gorące niż towarzysząca festiwalowi 
temperatura powietrza. Taki mamy klimat, 
filmowy również.

syjna dla ofiar niż dla sprawców… Brązowe 
Grono przypadło Klerowi Wojciecha Sma-
rzowskiego, obnażającemu również bezsil-
ność państwowo-społecznych mechanizmów 
wobec przestępców, tym razem w sutannach, 
a uhonorowane Nagrodą im. Juliusza Bur-
skiego Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego 
jest metaforyczną opowieścią o zachowaniu 
ludzkiej godności w nieludzkiej rzeczywi-
stości. To swoiste rapsodyczne kino drogi, 
w którym rodzice wędrują ze zwłokami syna 
zastrzelonego przez funkcjonariusza Urzędu 
Bezpieczeństwa przez powojenną koszmarną 
polską rzeczywistość, by zapewnić mu zwy-
czajny ludzki, godny pochówek.

W Konkursie Krótkich Filmów Fabular-
nych triumfował niemiecki Tester Hannesa 
Schillinga, drugą nagrodą uhonorowano 
polską etiudę Tsantsa Robina Lipo, a trze-
cią – Schowany czy nie – szukam! Mihály’ego 
Schwechtje z Węgier. W Konkursie Filmów 

Dokumentalnych zaś 
wygrała pełnometrażowa 
Miłość i puste słowa Małgo-
rzaty Imielskiej, Srebrnym 
Gronem uhonorowano 
węgierskiego Kapelana 
więziennego Ágoty Vargi, 
Brązowym – Rozpocząć 
od nowa Evy Tomanovej 
z Czech. Wyróżnienia nato-
miast przyznano Michałowi 
Toczkowi za Strawberry 
Boys oraz Markowi Napiór-
kowskiemu za muzykę do 
Miłości i pustych słów (warto 
dodać, że to filmowy debiut 
tego znakomitego gitarzy-
sty). W tych konkursach 
także dominowała tona-
cja minorowa, choć prze-
piękny, a zarazem przejmu-
jący dokument Imielskiej 
o wielkiej miłości w obli-
czu okrutnej choroby daje 
nadzieję. Bo – jak czy-
tamy w Pierwszym Liście 
św. Pawła do Koryntian – 
„Miłość wszystko przetrzy-
muje, nigdy nie traci wiary 
i nadziei”.

Jerzy Armata
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Nigdy nie 
kalkulowałem
Z Dawidem Ogrodnikiem 
rozmawia Mariola Wiktor
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W Cannes promowałeś koprodukcję Oleg 
w reżyserii Łotysza Jurisa Kursietisa. 
Miałam wrażenie, że oglądam tro-
chę rewers Adama z Cichej Nocy Piotra 

Domalewskiego. To dobre porównanie?
Nie myślałem o Cichej Nocy, chociaż teraz, kiedy zwróciłaś na 
to uwagę, to faktycznie coś w tym jest. Obaj bohaterowie są 
polskimi emigrantami, z tą różnicą, że Adam wraca z Holan-
dii na Boże Narodzenie do swojej wsi rodzinnej, a Andrzej 
mieszka w Brukseli. Obaj na różne sposoby radzą sobie z bla-
skami, i zwłaszcza cieniami, emigracji. Adam wraca do Polski 
pozbawiony złudzeń, a Andrzej w ogóle ich nigdy nie miał. 
Od początku idzie po swoje, brutalnie, bez skrupułów wyko-
rzystuje ludzi. Nie broniłem go, ale rozumiałem. Ja go nawet 
lubię! On jest w wielu momentach śmieszny i komiczny. To 
facet wyobcowany, strasznie chce zarobić i dorobić się, ma 
emocjonalne problemy, nie radzi sobie z tym, że jest daleko 
od rodziny, że miał w młodości problemy z ojcem, że nie umie 
przegrywać.

traci pracę przy krojeniu mięsa i znajduje pomoc u Andrzeja, 
w którego się wcielam, i który wyrabia mu fałszywy paszport Unii 
Europejskiej. Dzięki temu Olegowi nie grozi deportacja z Belgii. 
Płaci za to jednak strasznym poniżaniem. Jest mobbingowany, 
więziony, traktowany jak niewolnik. To zabawne, że nigdy nie 
myślałem, że moje doświadczenia z pracy na saksach i w rzeźni 
mogą mi się kiedyś przydać na planie filmu. Kiedy powiedziałem 
Jurisowi o tym, że byłem rzeźnikiem, nie chciał uwierzyć.

Słyniesz z tego, że robisz drobiazgowy research, 
 przygotowując się do każdej roli. Że dokładnie omawiasz 
z reżyserem swoje postaci. Tak było i teraz przy Olegu?
Tak, ale Juris pracuje inaczej. Dawał nam sceny, które nieustannie 
modyfikował w nocy i rano przepisywał. Dopiero wtedy uczyli-
śmy się tekstu i improwizowaliśmy. Valentin Novopolskij grający 
Olega wspomniał, że on sam często nie wiedział, jaki jest przebieg 
danej sceny. Czasami bywało tak, że ja wiedziałem, co w konkret-
nej scenie będzie, a Valentin nie. Tak było np. w samochodzie, 
kiedy jedziemy do lasu. On kompletnie nie wiedział, co się wyda-

DAWID OGRODNIK

Czym przekonał cię Juris? 
Juris Kursietis jest kluczem. Zgodziłem się na udział w tej 
łotewsko-litewsko-belgijskiej koprodukcji ze względu na 
scenariusz i osobowość reżysera. Już po pierwszych pró-
bach poczułem, że chcę z nim pracować. Rzeczy, na które 
Juris zwracał uwagę podczas improwizacji albo omawia-
nia poszczególnych scen umykały zupełnie mojej percep-
cji. Wzbogacił mój warsztat. Dzięki niemu jestem o wiele 
bardziej wyczulony na takie detale, jak np. to, czy w jakiejś 
scenie ściągnąłem kurtkę czy nie, czy napiłem się piwa, albo 
czy zapaliłem papierosa. To detale, do których grając scenę, 
nie przywiązywałem wcześniej wagi. One jednak budują 
inny wizerunek bohatera, inaczej cieniują go emocjonalnie, 
wygrywają niuanse, więcej mówią o postaci, wzbogacają ją. 
Wyszedłem z tej produkcji nie tylko bogatszy w doświadcze-
nie, ale również udoskonaliłem swój warsztat, za co jestem 
Jurisowi bardzo wdzięczny

Jak w ogóle znalazłeś się w tej koprodukcji?

Juris zobaczył mnie w Ostatniej Rodzinie (reż. Jan P. Matuszyń-
ski) i poprosił o self tape’a. Byłem wtedy we Włoszech, nie bardzo 
miałem możliwość, by tę taśmę zrealizować, byłem okropnie zmę-
czony, chciałem odpocząć. Wróciłem do Polski, sprawa ucichła na 
trzy miesiące. Byłem przekonany, że nic z naszej współpracy nie 
będzie. I wtedy zadzwonił ktoś z agencji, że Juris jest w Warszawie 
i chciałby się ze mną spotkać. No więc umówiliśmy się i już w cza-
sie pierwszej rozmowy poczułem, że chcę z nim ten film zrobić.

Jesteś bardzo przekonujący w roli Polaka gangstera, 
żerującego na naiwności i bezbronności zatrudnianych 
przez niego emigrantów z Łotwy, Litwy, Ukrainy, Polski. 
Zetknąłeś się z takim światem? 
Znam takie historie, słyszałem o nich wiele razy, choć sam 
nigdy nie byłem w tak ekstremalnej sytuacji. Jak wielu młodych 
ludzi z małych miejscowości pracowałem za granicą, jeździłem 
w wakacje na saksy. Ba, pracowałem jako… rzeźnik. Nie za gra-
nicą wprawdzie, ale pod Poznaniem. Naprawdę wiem, na czym ta 
praca polega. Nasz główny bohater, Oleg, jest rzeźnikiem, który 

Dawid Ogrodnik w filmie  
Che się żyć, reż. Maciej Pieprzyca
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rzy. Ja w przerwie, wcześniej, przeszedłem z Jurisem całą tę drogę 
tam i z powrotem dwa razy, żeby ustalić sobie punkty zwrotne, 
a Valentin nie miał o tym zielonego pojęcia. Improwizował total-
nie. I tak miało być.

„Screen Daily” napisał, że wykreowałeś charyzmatycz-
nego bohatera i stworzyłeś wstrząsająco-porywającą kre-
ację. Jak film Oleg został przyjęty w Cannes i czy miałeś 
jakieś ważne spotkania na Croisette?
Oleg miał bardzo dobre przyjęcie w sekcji Quinzaine des Réali-
sateurs, bardzo spontaniczne reakcje, duże oklaski, nawet część 
widzów wstawała. Dla mnie był to o tyle ciężki dzień, że mia-
łem nocne zdjęcia w Krakowie, rano samolot i od razu projekcja 
w Cannes. Byłem zmęczony, a więc to, co oglądałem tego dnia, 
to jak przez szybę trochę. Jednak bardzo chciałem być znów 
z tymi wszystkimi ludźmi, kolegami i przyjaciółmi z planu. Faj-
nie było spotkać się w Cannes i powspominać, ale najważniej-
sza była wspaniała atmosfera na samym planie. Ci ludzie byli 
niezmiernie produkcji oddani. Mieliśmy mały budżet, na Litwie 
były kręcone zdjęcia we wnętrzach, a zewnętrzne w Brukseli.

Znasz kino litewskie, łotewskie, wcześniejsze prace Jurisa?
Tak, widziałem jego wcześniejsze filmy, ale analizowałem je głów-
nie od strony formy. Obejrzałem Modrisa, którego Juris zreali-
zował ze zdjęciami Bogusia Godfrejowa. W Cannes zagraniczni 
krytycy docenili również artystyczny wkład Bogusia w stronę 
wizualną Olega. I z nim, i z Jurisem chciałbym jeszcze coś razem 
zrobić. Lepiej znam Litwinów z ich dokonań teatralnych. Cieka-
wym twórcą jest Eimuntas Nekrošius, który m.in. w 2016 roku, 
w ramach obchodów 250. rocznicy Teatru Narodowego w War-
szawie, wystawił „Dziady” Adama Mickiewicza. Miałem zagrać 
w tym spektaklu, ale ostatecznie do tego nie doszło. Bardzo cenię 
Yanę Ross – litewsko-amerykańską reżyserkę, u której zagrałem 
w spektaklu „Jezioro” w warszawskim TR. To była inspirująca 
praca i ciekawy spektakl odwołujący się do największych tropów 
z literatury wschodniej, m.in. Antoniego Czechowa czy Maksyma 
Gorkiego. Niestety już go nie gramy.

Czy udział w prestiżowym programie Shooting Stars spra-
wił, że myślisz dziś o sobie jako o aktorze europejskim?
Staram się tak myśleć. Jednak jakoś specjalnie nie wybiegam 
marzeniami do przodu i skupiam się na tym, co jest, a jest tego 
całkiem sporo. Owszem były rozmowy z casting directors, z pro-
ducentami, ale to jest tak jak z filmem. To proces, który trwa 
w czasie. Może coś z tego wyniknie, ale może i nic. Dotychczas 
było tak, że tematy, które mnie interesowały same do mnie przy-
chodziły, miałem szczęście do dobrych propozycji, czułem się 
związany z rolami i materiałem, który miałem do zagrania. Nigdy 
nie kalkulowałem. Nie czekałem, że oto coś do mnie przyjdzie, 
albo że od dzisiaj jestem europejskim aktorem i to pożera całą 
moją uwagę. Raczej jestem daleki od tego i staram się robić swoje 
rzeczy, a po pracy biegnę do domu i koncentruję się na mojej 
córce. Ma rok i dwa miesiące. Tak jak dla Andrzeja z Olega to 
moja mała księżniczka, mój robaczek.

Co teraz robisz, do czego się przymierzasz?
Skończyłem Ikara. Legendę Mietka Kosza, gdzie gram niewido-
mego pianistę jazzowego. Premiera tego filmu zaplanowana jest 
na październik. To było kolejne dla mnie po Chce się żyć spotka-

nie z Maciejem Pieprzycą. Mój bohater, Mietek Kosz, w wieku 
12 lat stracił wzrok. Kiedy otrzymałem scenariusz od Macieja, ta 
postać niesamowicie mnie zafascynowała. Potem dołączył do nas 
Leszek Możdżer, który odpowiada za muzykę do filmu. Razem 
zaczęliśmy intensywną pracę nad moją postacią. Bardzo nam 
pomogły wspomnienia, ale też ludzie, którzy znali Mietka oso-
biście. Teraz pracuję nad Najmro. Gram legendę PRL-owskiego 
półświatka – Zdzislawa Najmrodzkiego, króla ucieczek. Reżyse-
ruje to Mateusz Rakowicz, debiutant. W teatrze od trzech, czte-
rech lat nic nie zrobiłem, odkąd rozstałem się z TR. Mam taką 
małą tęsknotę, by znów wrócić na scenę, ale na razie nie mam 
na to czasu. Przyszły rok też już mam wypełniony. Przyniesie on 
premierę survivalowego Broad Peak w reżyserii Leszka Dawida, 
gdzie wcielam się w himalaistę Adama Bieleckiego.

Czujesz się zrealizowany?
Absolutnie tak. Nie mam marzeń, nie czekam na jakieś objawienia. 
Robię to, co mnie interesuje. Mogę jednocześnie żyć bez pracy. Zda-
rzyło się kiedyś, że przez sześć miesięcy nie pracowałem. A mimo 
tego, nie wpadłem w jakąś depresję. Fajnie to kiedyś ujęła Agata 
Buzek, która opowiadała w pewnym wywiadzie o tym, że okra-
dziono jej dom. To było okropne uczucie, ale zarazem, jak powie-
działa, nie powód, by przestać normalnie żyć. To, co ukradziono to 
tylko rzeczy, a to, co nosimy w sobie jest o wiele cenniejsze i nie do 
zrabowania. Jesteśmy bowiem tym, co o sobie myślimy i jak o sobie 
myślimy, co w sobie nosimy. I niech to będzie puenta tej rozmowy!

Dotychczas 
tematy, 
które mnie 
interesowały 
same do mnie 
przychodziły, 
miałem szczęście 
do dobrych 
propozycji
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Dawid Ogrodnik i Valentin 
Novopolskij w filmie Oleg,  

reż. Juris Kursietis

Na planie filmu Ikar. 
Legenda Mietka Kosza,  
reż. Maciej Pieprzyca

Cicha Noc,  
reż. Piotr Domalewski

Ostatnia Rodzina,  
reż. Jan P. Matuszyński
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SCENY EROTYCZNE W POLSKIM KINIE

ARS EROTICA
Nowe pokolenie 

polskich filmowców 
eksploruje bez 

zahamowań cielesność 
i seksualność, by 

opowiadać złożone 
psychologicznie 

historie o różnych 
aspektach ludzkiej 

natury.

Tomasz Kazański

Magdalena Boczarska i Eryk Lubos 
w filmie Sztuka kochania.  
Historia Michaliny Wisłockiej,  
reż. Maria Sadowska
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Polskie kino nigdy nie słynęło ze 
scen erotycznych. A przynajmniej 
takich, które byłyby czymś więcej 
niż tylko atrakcyjnym dodatkiem, 

czy wręcz naddatkiem, do psychologiza-
cji moralnych, obyczajowych i społecz-
nych dylematów postaci. Cielesność była 
dla filmowców przez dekady nieporęczna, 
inwazyjna, chyba że stawała się podstawą 
do przemycania sugestywnych symboli, 
wizualnych metafor czy poetyckich alu-
zji, które czarowały intelektualną wielo-
wymiarowością, pozwalając zapomnieć, iż 
seksualność – ta prawdziwa, niewpędzana 
w pułapkę estetyzacji – jest integralną czę-
ścią ludzkiej tożsamości. Pozwala zajrzeć 
głęboko w serce, umysł, duszę człowieka 
i jest z natury uniwersalna, zrozumiała pod 
każdą szerokością geograficzną. Reżyserów, 
którzy tak jak Andrzej Żuławski i Wale-
rian Borowczyk wykraczali poza przyjęte 
arbitralnie granice ukazywania ludzkie-
go – szczególnie kobiecego – ciała, szybko 
marginalizowano, a ich filmy stawały się 
skandalami bądź „półkownikami”. Aktorki 
kojarzące się z seksem, jak choćby Kalina 
Jędrusik, były demonizowane i spotykały 
się ze społecznym ostracyzmem.

„Fascynujące sceny erotyczne można 
w czasach PRL-u policzyć na palcach jed-
nej ręki. Od Zazdrości i medycyny przez 
Ziemię obiecaną i Magnata po Medium. 
Przy czym seks nie był w nich naturalny 
i spontaniczny, zawsze były to sceny niesa-
mowite: surrealistyczne, barokowe, szalone, 
ekspresyjne, dzikie, zmysłowe” – wyjaśnia 
dr Sebastian Jagielski, adiunkt w Instytu-
cie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który zajmuje się proble-
matyką ciała w polskim kinie. I dodaje, że 
w latach 70. i 80. seks budził w Polsce tak 
duże namiętności, że nierzadko prowadził 
do polaryzacji postaw: ciekawość i fascy-
nacja lub niechęć i obrzydzenie. W po-
przednich dekadach cielesność kłóciła się 
z kolei jednoznacznie z propagowaną przez 
władze wizją społeczeństwa robotniczego, 
którego energię należało ukierunkowywać 
na odbudowę kraju, nie łóżkowe przeboje 
i podboje. Zaangażowanych filmowców 
zbyt mocno zajmowały natomiast kwestie 
rozliczeniowe i szukanie metafor współcze-
sności, by dawać cenzorom pretekst w po-
staci seksu czy nagości. Szczególnie takiej, 
która prowadziłaby do społecznej refleksji.

„W kinie PRL-u seks był związany z tym, 
co niebezpieczne i transgresyjne. Brak by-
ło swobody i zwyczajności w opowiadaniu 
o ludzkim ciele. Najciekawsze były w tym 

Podchodzę do niej bez pruderii, a sceny 
intymne traktuję tak jak wszystkie sceny 
emocjonalne – jako ważną część życia mo-
ich bohaterów, która definiuje wiele z ich 
wyborów” – wyjaśnia Tomasz Wasilewski, 
którego Płynące wieżowce eksplorowały 
związek dwóch mężczyzn z perspektywy 
fizycznej, psychicznej i społecznej, a Zjed-
noczone Stany Miłości zagłębiały się w różne 
aspekty kobiecej seksualności. – „Stosuję 
ludzkie ciało i jego fizyczność do opowia-
dania frapujących mnie historii, ponieważ 
do pewnego stopnia tylko za jego pomocą 
mogę je opowiedzieć”.

„Sceny miłosne to dla mnie kwintesen-
cja kina, bo pozwalają pokazać ciałem, ge-
stem, ruchem – ogólnie, obrazem – to, co 
w warstwie dialogowej wypadłoby często 
sztucznie. Pomagają wytworzyć w widzu 
emocje, które chcę, żeby poczuł, bez po-
trzeby narzucania mu się z nimi” – kon-
tynuuje Agnieszka Smoczyńska, reżyserka 
gatunkowej hybrydy – Córek Dancingu oraz 
psychologicznej Fugi, w której pozbawiona 

sensie filmy, w których nagość, erotyka 
i seks stawały się formą subwersji i sprzeci-
wu. Gra Kawalerowicza, Diabeł Żuławskie-
go czy Dzieje grzechu Borowczyka niosły 
ze sobą kontr kulturowy ładunek, którego 
bała się i pruderyjna władza, i pruderyjny 
Kościół katolicki” – tłumaczy dr Jagielski, 
podkreślając, że przez silne więzi filmow-
ców z Kościołem w czasach transformacji 
zapomniano o tym, że seks pełnił w latach 

70. funkcję zgoła wywrotową. Aktywność 
solidarnościowa przesłoniła szczere po-
dejście do seksualności. – „Po 1989 była 
to niewygodna narracja. Pamiętajmy, że 
niedługo później, w 2000 roku, Andrzej 
Wajda wykastrował Ziemię obiecaną z jed-
nej z najbardziej legendarnych scen swej 
twórczości – sceny erotycznej w salonce”. 
Dlatego tzw. „kino ekscesu” z przełomu 
lat 60. i 70., które z perspektywy ukazy-

Ewa Krzyżewska i Mariusz 
Dmochowski w filmie Zazdrość  
i medycyna, reż. Janusz Majewski
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Cielesność długo była dla 
filmowców nieporęczna, 
inwazyjna, chyba że 
przemycała wizualne 
metafory czy aluzje

wania i opowiadania o cielesności było je-
dyną faktyczną alternatywą dla głównego 
nurtu, nie funkcjonuje dziś w świadomo-
ści zbiorowej.

WSŁUCHUJĄC SIĘ 
W WIATR ZMIAN
Historii zmienić się nie da, to oczywi-
ste, można co najwyżej przeformułować 
jej postrzeganie, przybliżając dokonania 
tych, którzy zostali z pełną premedytacją 
zepchnięci na rubieże polskiej kinemato-
grafii. Być może będzie to w niedalekiej 
przyszłości jeden z plonów o wiele bar-
dziej świadomego podejścia do cielesności 
oraz seksualności prezentowanego przez 
nowe pokolenie filmowców, którzy debiu-
towali w polskim kinie już w XXI wieku. 
Nie czując piętna tamtych słusznie minio-
nych czasów, próbują bowiem otwierać za 
pomocą swoich filmów, niby o wiele bar-
dziej wyzwolone i zdywersyfikowane, lecz 
wciąż dość pruderyjne bądź borykające się 
z wszędobylską obiektyfikacją społeczeń-

stwo na to, co przez dekady było uznawane 
za anormalne czy destrukcyjne. Ostatnie 
lata przyniosły w polskim kinie nie tylko 
odważne obyczajowo narracje odchodzące 
od machinalnego hołubienia tradycyjnie 
rozumianej heteroseksualności, ale też 
przyjęcie cielesności jako budulca psychiki 
oraz katalizatora relacji międzyludzkich, 
a ekranowej erotyki jako sposobu na nie-
werbalne przedstawienie osobowości fil-
mowych postaci.

„Dla mnie scena erotyczna, miłosna musi 
mieć swoją funkcję, pełnić konkretną rolę 
w całości opowiadanej historii, a nie tylko 
ukazywać seks dla samego seksu. Ma po-
pychać akcję do przodu, a bohaterów zde-
rzać ze swoimi lękami i pragnieniami. To 
zawsze krok do przodu” – mówi reżyserka 
Olga Chajdas, która w debiutanckiej Ninie 
opowiedziała w przejmujący i pobawiony 
obciążających stereotypów sposób o rodzą-
cym się uczuciu dwóch kobiet z różnych 
sfer społecznych. „Fizyczność jest dla mnie 
bardzo naturalna, i w sztuce, i w życiu. 

Barbara Brylska i Jan Nowicki 
w filmie Anatomia miłości,  
reż. Roman Załuski 
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pamięci kobieta odkrywa swą dawną toż-
samość m.in. za sprawą cielesności. „Na 
podstawie scen seksu można powiedzieć 
wiele o bohaterach, ich doświadczeniach 
czy emocjonalnej niekompatybilności, nie 
posuwając się do dosłowności i obscenicz-
ności. W Fudze do pierwszej sceny docho-
dzi w samochodzie, gdy żona desperacko 
chce zbliżyć się do męża, którego nie roz-
poznaje. Dochodzi do seksu oralnego, który 
w tym ujęciu uprzedmiatawia mężczyznę, 
ale unaocznia także ich złamane relacje. 
Drugie zbliżenie, już w sypialni, pokazuje, 
jak odnajdują się na nowo, jak odradza się 
prawdziwa, niesymulowana namiętność. 
Jak mimo braku pamięci ich ciała wciąż 
znają się bardzo dobrze”.

PRZYGOTOWANIE  
NA WAGĘ ZŁOTA
W nowym polskim kinie sceny erotycz-
ne mają sprawiać wrażenie naturalnych 
i spontanicznych (o ile nie pełnią innej 
funkcji w ogólnej narracji), jednak dla 
obsady i ekipy są niemal zawsze szczegól-
nym wyzwaniem. I wymagają wieloetapo-
wego przygotowania. „Sekwencje miłosne 
są u mnie nierozerwalnie związane z psy-
chiką postaci, z tym, kim ci ludzie są w da-
nym momencie filmu, lub kim chcieliby 
być. Dlatego ogół scen powstaje w dużej 
mierze w trakcie prób, długo przed zdję-
ciami. Rozmawiamy z aktorami, co mają 
portretować, jak nagość i intymność ma-
ją wpływać na dramaturgię filmu i rozwój 
postaci” – tłumaczy Wasilewski. „W sce-
nariuszach są przeważnie lakoniczne za-
pisy typu »namiętnie się kochają«, które 
można intepretować na tysiąc sposobów. 
Trzeba to uściślić” – komentuje Smoczyń-
ska. – „Przy Fudze długo rozmawialiśmy 
z aktorami, co chcemy pokazać – nadzie-
ję, alienację, żal. Przerobiliśmy każdy etap 
ich zbliżenia, od pocałunku przez dotyk 
po orgazm i to, co po seksie. Robiliśmy 
próby w lokacji, oczywiście w ubraniach. 
Praca na planie była powtórzeniem tego, 
co zostało wcześniej zaplanowane”. 

Gdy sceny erotyczne nie wpływały zna-
cząco na charaktery postaci, lecz podkrę-
cały jedynie tempo fabuły lub stawały się 
efektem wizualnym ku satysfakcji widzów, 
skrupulatne planowanie nie było potrzebne. 
W tym sensie ich przygotowywanie wiąza-
ło się głównie z przełamywaniem wstydu 
u aktorek i aktorów. Dzisiaj wygląda to zu-
pełnie inaczej. „Zaczęliśmy próby do Niny 
cztery miesiące przed zdjęciami, ale sceny 
miłosne zostawiliśmy na sam koniec, żeby 

wiedzieć więcej o samych postaciach, rozu-
mieć, co mają w danych momentach prze-
żyć” – wspomina Chajdas. – „Zrozumieli-
śmy np., że małżeński seks Julii Kijowskiej 
i Andrzeja Konopki nie jest pożegnaniem, 
jak zakładałam w scenariuszu, a swoistym 
spełnieniem, wypuszczeniem nagromadzo-
nych emocji. Podobnie z pierwszym zbli-
żeniem Julii Kijowskiej i Elizy Rycembel – 
w trakcie rozmów uświadomiłam sobie, 
że Nina widzi w Magdzie nie tylko poten-
cjalną matkę swego dziecka oraz kochan-
kę, ale przede wszystkim lustrzane odbicie. 
Zbudowaliśmy scenę tak, że dotykając ciała 
Magdy, Nina jakby po raz pierwszy dotyka 
prawdziwie własnego ciała”.

W planowaniu nie można jednak skupiać 
się tylko na wnętrzu postaci, na reakcjach 
i emocjach, należy je również z pełną świa-
domością wpisać w fizyczność świata przed-
stawionego. Jakub Kijowski, autor zdjęć do 
Fugi i Córek Dancingu, a także Płynących 
wieżowców, podkreśla, że należy rozważyć 
szczegółowo wszelkie aspekty. – „Lubię 
dokładnie omawiać sceny erotyczne z re-
żyserem i aktorami. Często okazuje się, że 
każdy ma trochę inne wyobrażenia. Uwa-
żam za inspirujące dyskusje o psychologii 
postaci oraz inscenizacji. Zawsze dopytuję, 
staram się wychwytywać niedopowiedze-
nia. Nazywanie rzeczy po imieniu otwiera 
na dalszą rozmowę. Planujemy dynamikę 
sceny, jej przebieg w czasie i choreografię 

poziom zaufania”. Zupełnie inna sytuacja 
miała miejsce na planie Sztuki kochania. 
Historii Michaliny Wisłockiej w reżyserii 
Marii Sadowskiej – kluczowa scena pierw-
szego orgazmu Wisłockiej, który odmienia 
jej postrzeganie seksu, wypadła ostatniego 
dnia zdjęciowego. „W Polsce filmy kręci się 
przeważnie w 30 dni, więc nie ma czasu 
na dłuższe zajmowanie się ujęciami seksu 
czy intymności” – mówi autor zdjęć Mi-
chał Sobociński. „Spychanie takich scen na 
później daje pewien komfort, ale obsada 
i ekipa i tak muszą podchodzić do tego jak 
do sytuacji zawodowej. Wszystko rozbija 
się o szczerość i zaufanie. Szczerość wo-
bec siebie, czego oczekujemy, jak ma wy-
glądać ekranowa erotyka itd. Zaufanie, że 
wykonamy to, co zaplanowaliśmy, że nie 
pokażemy więcej, niż jest to potrzebne” – 
dodaje Sobociński. – „W Sztuce kochania 
ćwiczyliśmy choreografię na długo przed 
zdjęciami z ubranymi w dresy Magdą Bo-
czarską i Piotrkiem Adamczykiem. Próbo-
waliśmy różnych kątów kamery, układów 
ciał, światła. Na planie było oczywiście tro-
chę improwizacji, w kinie nie da się tego 
uniknąć, ale aktorzy czuli się bezpiecznie 
i potrafili dodawać również spontanicznie 
coś od siebie”. Duże znaczenie ma w tym 
kontekście podejście ekipy, która musi być 
cierpliwa, wyrozumiała i świadoma gra-
nic wyznaczonych przez pion reżyserski. – 
„Pracuję z dyskretnymi i kulturalnymi 
ludźmi, nie bez powodu nazywam ich po 
pewnym czasie na planie swoją rodziną. 
Przy scenach erotycznych nie ma miejsca 
na żarty zza kamery czy niestosowne ko-
mentarze. Realizuje się je zresztą przeważ-
nie w okrojonym składzie, żeby zachować 
poczucie intymności oraz ułatwić aktorom 
wczucie się w role”.

MIŁOŚĆ WŚRÓD BLASKU 
REFLEKTORÓW
Okrojony skład oznacza w nowym polskim 
kinie dosłownie kilka osób. Poza aktora-
mi są to reżyser, autor zdjęć, operator ka-
mery, ostrzyciel, dźwiękowiec i tyczkarz. 
Czasami tylko reżyser, operator kamery 
i ostrzyciel – w zależności od trudności 
sceny i potrzeb aktorów. „U mnie przy 
podglądzie siedzi jeszcze script. Reszta 
ma wolne. Plan jest kameralny, jest ciszej, 
spokojniej” – mówi Wasilewski. „Z jednej 
strony to zadanie zawodowe, z drugiej nie 
jest zbyt komfortową sytuacja, gdy trzeba 
się rozebrać i udawać współżycie z kolegą 
czy koleżanką. Zawsze staram się dawać 
klarowne uwagi i wymagać tylko tego, co 

Ciało  
w ujęciach 
seksu musi 
wyglądać 
naturalnie, 
współgrać  
z charakterem 
danej  
sceny

aktu seksualnego, ponieważ są to elemen-
ty składające się na wizualną ekspresję tego 
fragmentu. Dobrze jest, gdy aktorzy mają 
świadomość, jak będziemy filmować. Moim 
zadaniem jest dopasowanie kamery i świa-
tła do tego, co chce opowiedzieć reżyser”. 
Dość nadmienić, iż każdy detal ma zna-
czenie i pozwala usprawnić obciążający 
proces kręcenia. „W Fudze przyłożyliśmy 
dodatkową wagę do omówienia scen ero-
tycznych w obiektach. Główny akt miło-
sny rozgrywa się w hotelu. Przed zdjęciami 
spotkaliśmy się w lokacji i wspólnie zapla-
nowaliśmy przebieg sceny. Podobnie było 
ze sceną w samochodzie. Zadbaliśmy o to, 
żeby razem z aktorami znaleźć się w tym 
aucie przed zdjęciami” – mówi Kijowski.

SKOK PRZEZ PŁOTKI 
OGRANICZEŃ
Budżety polskich filmów nie pozwalają na 
zbyt dużą dowolność w planowaniu dni zdję-
ciowych na realizację scen miłosnych, tym 
bardziej, że na przeszkodzie stają często pro-
blemy ze zgraniem terminów aktorskich, ale 
mimo wszystko przy rozpisywaniu kalenda-
rzówki warto pamiętać, by tych akurat ujęć 
nie kręcić na samym początku. „Staram się, 
o ile produkcja mi na to pozwala, by ułożyć 
trudne emocjonalnie sceny miłosne mniej 
więcej w chronologii historii, by aktorzy mieli 
poczucie, że ich postaci dotarły do tego kon-
kretnego miejsca. Do scen nagości sytuacyjnej 

podchodzę mniej restrykcyjnie” – twierdzi 
Smoczyńska. „Zdarzyło mi się popełnić taki 
błąd w kalendarzówce, że scena erotyczna 
znalazła się na początku zdjęć, a na dodatek 
aktorzy się nie znali i przełamanie barier tro-
chę im zajęło” – wspomina Julia Popkiewicz, 
II reżyser planowy i reżyser obsady z ponad 
dekadą doświadczeń na planach Małgorzaty 
Szumowskiej, Jacka Borcucha czy Magdale-
ny Łazarkiewicz. – „Wynikało to z różnych 
zajętości, ale teraz zawsze walczę o dodatko-
wy czas dla aktorów, żeby mieli możliwość 
oswoić się ze sobą i z lokacją”.

Nie zawsze się to niestety udaje – w Ninie 
Julia Kijowska i Eliza Rycembel musiały ob-
nażyć się już pierwszego dnia zdjęciowego. 
Zadaniem ekipy było więc nie tylko nakrę-
cenie dobrej, wiarygodnej sceny, lecz rów-
nież stworzenie aktorkom jak najbardziej 
komfortowych warunków. „Ze względu na 
wolne terminy aktorskie musieliśmy zacząć 
od sceny w wannie, a tego samego dnia Eli-
za miała jeszcze scenę przygodnego seksu. 
Trudno o bardziej wymagający początek” – 
wyznaje Chajdas. – „Ale przekuliśmy to 
w zaletę, relacje aktorek weszły na wyższy Fo
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Julia Kijowska i Eliza Rycembel 
w filmie Nina, reż. Olga Chajdas

Mateusz Banasiuk i Bartosz Gelner 
w filmie Płynące wieżowce,  
reż. Tomasz Wasilewski
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jest potrzebne dla sceny. Nie robię niepo-
trzebnych dubli. W gotowości są kostiu-
my i charakteryzacja, by zaopiekować się 
aktorami między ujęciami” – dodaje reży-
ser. – „Najważniejsza jest dla mnie prawda, 
więc mam omówione z aktorami wszystkie 
aspekty ról przed zdjęciami, żeby nikt nie 
był zaskoczony, że musi pokazać więcej, 
niż się spodziewał. Jeśli ktoś potrzebuje 
cielistej bielizny lub innych pomocy, nie 
mam z tym problemu, o ile przed kame-
rami wszyscy dążymy do prawdy”.

„Zaufanie aktorów jest dla mnie niezwy-
kle ważne, nie widzę potrzeby mnożenia 
dubli. Nie jestem jak Kechiche w Życiu 
Adeli. I było mi bardzo miło, gdy wszyscy 
mówili po zdjęciach, że dawno nie mieli na 
planie takiego komfortu pracy w scenach 
intymnych” – wspomina Chajdas. – „Tym 
bardziej, że kręciliśmy w zimie, a gardero-
ba znajdowała się w stojącym na zewnątrz 
busie. Zapewniliśmy natomiast aktorom 
osobny, dobrze nagrzany pokój w wyna-
jętym mieszkaniu. Nie wchodził tam nikt 
z ekipy, a między ujęciami dziewczyny 
od kostiumów i charakteryzacji szybko 
się nimi zajmowały”. Tomasz 
Naumiuk, autor zdjęć do Ni-
ny, podkreśla potrzebę do-
stosowania rytmu pracy do 
temperamentu i nastawie-
nia aktorów. – „Trzeba po-
dejść do rozmowy szczerze, 
otwarcie, nieoceniająco, po 
ludzku. Pokazać, że dba się 
o ich bezpieczeństwo. Myśle-
nie o stronie wizualnej narzu-
ca z kolei scenariusz. W Ninie 
wiedziałem, że należy zmini-
malizować środki techniczne 
i znaleźć indywidualne roz-
wiązania oświetleniowe, że-
by zachować dyskrecję na planie, a także 
podkreślić na różne sposoby delikatność 
scen erotycznych”.

Naumiuk wyznaje zasadę, że w takich sy-
tuacjach należy słuchać aktora i nie robić ni-
czego na siłę tylko po to, żeby osiągnąć za-
kładany wcześniej efekt. „To bardzo trudne 
sceny, dużo się w nich zmienia. Każdy ak-
tor ma inne tempo, inny próg wstydu, in-
ne sposoby osiągania skupienia. Na planie 
Obywatela Jonesa Agnieszki Holland Peter 
Sarsgaard miał paraerotyczną scenę, w któ-
rej występował nago wśród innych aktorów, 
ale nie używał w ogóle szlafroka, ani przed 
ujęciami, ani między nimi. Wprowadzał się 
w rytm sceny, chodząc po prostu nago. Tak 
mu było łatwiej, a ja robiłem wszystko, żeby 

nie odczuł techniczności planu wokół nie-
go” – wspomina autor zdjęć. – „Jeśli natomiast 
aktor zgłasza, że światło jest zbyt ostre, albo 
że będzie czuł się jednak lepiej w bieliźnie 
koloru skóry, moim obowiązkiem jest zro-
bić wszystko, by umożliwić mu maksymal-
ne wczucie się w rolę, bez myślenia o tech-
nikaliach. Podobnie myślę o widzu – moja 
praca nie powinna odciągać jego uwagi od 
emocjonalnej warstwy opowiadanej historii. 
O ile bowiem w filmach pornograficznych 
chodzi o stronę techniczną, tak w filmie fa-
bularnym liczą się emocje”.

MAGIA FILMOWEGO 
CIAŁA
Emocje wynikają oczywiście w dużej mie-
rze z tego, że widz jest w stanie zatracić się 
w świecie, który stworzyła dla niego ekipa 
filmowa. A w przypadku scen erotycznych 
uwierzyć, iż to, co ogląda, nie jest udawa-
ne czy wymuszone. „Każdy seks jest inny. 
Jeśli mówimy o romantycznej, zmysłowej 
scenie, należy uważać na światło, celować 
w pewną finezyjność obrazu. Jeśli ma to być 
duszna, gorąca atmosfera, z dwoma lepkimi 

ciałami w erotycznym tańcu, 
trzeba szukać większego kon-
trastu, podbijać efekt świece-
nia” – wyjaśnia Naumiuk. – 
„Mieliśmy tak w niektórych 
fragmentach Niny, że pod-
kręcaliśmy wraz z charakte-
ryzatorką Ewą Kowalewską 
błyszczenie skóry i pot, że-
by wysunąć na pierwszy plan 
nagłość zbliżenia”. Michał So-
bociński potwierdza te słowa 
i dodaje, że ciało w ujęciach 
seksu musi wyglądać przede 
wszystkim naturalnie, współ-
grać z charakterem danej sce-

ny. – „W kinie nie interesuje mnie piękno 
rodem z wystylizowanych reklam, lecz 
opowiadanie ciekawych, złożonych histo-
rii. Wiadomo, że filmy nie odzwierciedlają 
rzeczywistości, ale mogą się do niej zbliżać 
na tyle, by przekazywać prawdę o niej”.

„Podczas realizacji staram się spojrzeć 
na sceny erotyczne chłodnym okiem. To 
wbrew pozorom bardzo ważna umiejęt-
ność” – mówi Jakub Kijowski, który tak 
jak zdecydowana większość filmowców 
zmieniających postrzeganie seksualności 
w polskim kinie, podchodzi do scen ero-
tycznych z ogromnym pietyzmem. „Cho-
dzi o to, żeby tworząc wizualną kompo-
zycję, nie dać się ponieść emocjom, które 
przeżywają postaci. Przyswoić układ cho-

reograficzny ciał, postrzegać fizyczność 
pragmatycznie – czy dobrze widać ręce 
w trakcie kluczowego dla sceny dotyku, 
czy dane ustawienie nie zasłania twarzy 
aktorki wyrażającej ważne dla filmu kwe-
stie itd. Nauczyłem się myśleć w kontek-
ście erotyki nie tylko o kolorze skóry, ale 
też o jej fakturze i mnogości informacji, 
które można za jej sprawą przekazać” – 
kontynuuje autor zdjęć. – „Musimy sta-
wiać się w pozycji widza, który nie wie 
tego, co my wiemy, ale musi tę historię 
poczuć, poznać, przeżyć tak, jak byśmy 
tego chcieli. Należy również pozostawić 
mu pole dla wyobraźni, żeby każdy mógł 
uzupełnić te sceny wedle swoich własnych 
doświadczeń czy przekonań, jednocześnie 
ich nie wypaczając”.

Realizowanie filmów to rzecz jasna pra-
ca zbiorowa, wszyscy powinni grać do tej 
samej bramki, a każdy pion ma znaczenie, 
wspomagając kreację filmowej rzeczywi-
stości, która ma widza zauroczyć, skłonić 
do refleksji, uwiarygodnić przesłanie czy 
ekranowe słowa i emocje. Tak ujęta współ-
praca jest jednym z kluczowych elemen-
tów mówienia o cielesności. „Ważne są 
kostiumy, które można dostosować do ryt-
mu scen erotycznych, a które mogą także 
zasłaniać fragmenty ciała, których aktor 
czy aktorka nie chcą pokazać. Istotna jest 
charakteryzacja, która pomaga podraso-
wać kolor czy wygładzić opaleniznę bądź 
przebarwienia na skórze” – wymienia Ju-
lia Popkiewicz. – „Pomocny jest nastrój, 
który światłem tworzy pion operatorski, 
a scenografia klimatycznymi projektami 
czy dobrze wybranymi lokacjami. Ważne 
jest też pragmatyczne podejście, bo jeżeli 
np. scena ma się rozgrywać na sianie, to 
siano powinno być dla aktorów przyjem-
ne, żeby dobrze wypadli. Dodać do tego 
trzeba jeszcze pracę II reżysera, kierow-
nika planu i dyżurnych, którzy na planie 
zadbają o ciszę i nagrzanie pomieszczeń, 
sprawdzą, czy wszystkie elementy tej ukła-
danki są na miejscu. Współpraca na planie 
zawsze jest istotna, ale w scenach miło-
snych jest wręcz nieodzowna”.

FIZYCZNOŚĆ  
BEZ UPIĘKSZEŃ
Podobnie jak Chajdas, Kijowski, Naumiuk, 
Smoczyńska, Sobociński i Wasilewski, Pop-
kiewicz należy do pokolenia filmowców uro-
dzonych w drugiej połowie lat 70. i na po-
czątku lat 80. Ich formatywny okres uświado-
mienia sobie możliwości X Muzy przypadł na 
przełom wieków, gdy polska kultura została 

zmuszona, by otworzyć się na świat, który 
dawno już filmową fizyczność pod tym ką-
tem przerobił, a oferta rodzimych dystrybu-
torów kinowych poszerzyła się o produkcje 
niezależne, w których cielesność i seksual-
ność były akcentowane na różne sposoby. 
Wraz z różnorodnością odbieranych bodź-
ców wizualnych i zachodzącymi przemia-
nami obyczajowymi, społecznymi i techno-
logicznymi, zmieniał się etos filmowca oraz 
świadomość burzliwej i wciąż niedokładnie 

ła być odtrutką na polityczne kino okre-
su »sierpniowo-grudniowego«, więc roz-
luźnienie obyczajowego gorsetu stało się 
formą kontroli” – wyjaśnia dr Jagielski. 
„W latach 90. cielesność i erotyzm były tak 
samo toporne, ale cele były w dużej mie-
rze inne. Seks, choćby w filmach z Kasią 
Figurą, służył już systemowi kapitalistycz-
nemu. Nagość, głównie kobieca, ukazywa-
na były w sposób wybitnie seksistowski. 
Główna bohaterka kina polskiego lat 90. 

pytamy, co ktoś jest w stanie zrobić przed ka-
merami, a z głównymi aktorami i aktorkami 
konsultuje się wybór partnerów. Świadczy 
to o szacunku oraz zmieniającym się nasta-
wieniu producentów i reżyserów do eroty-
ki” – mówi Julia Popkiewicz. – „Słyszałam 
historie, głównie od aktorek, o natykaniu 
się w trakcie scen rozbieranych na komen-
tarze dotyczące ich ciała, po których nie by-
ły już w stanie odblokować się psychicznie. 
Dziś staramy się pracować tak, by aktorzy 

opowiedzianej historii polskiego kina. Rosła 
też chęć odcięcia się od wielu archaicznych 
aspektów kinematografii za czasów PRL-u, 
wliczając w to właśnie pretekstowość, sier-
miężność i nieautentyczność scen erotycz-
nych. Debiutujący twórcy zaczęli szybko 
mówić własnym głosem, a ważnym jego 
elementem było trzeźwe podejście do ludz-
kiej seksualności.

„W latach 80. władza wykorzystywała 
seks do własnych celów. Kobiecy akt miał 
osłabić opozycyjne nastroje w społeczeń-
stwie. W seksie upatrywano tej eskapi-
stycznej i antyspołecznej siły, która mia-

to przecież prostytutka” – dodaje dr Ja-
gielski. – „Wszystko zmieniło się w latach 
2000. W filmach Smoczyńskiej czy Wa-
silewskiego patriarchalne, seksistowskie 
i homofobiczne podejście do ciała odesłane 
zostało do lamusa. Ich filmy koncentrują 
się na tym, co nienormatywne, niepokor-
ne, perwersyjne lub przyglądają się ciału 
z bliska, ciału zwyczajnemu i pragnące-
mu. Ich siła tkwi w dużej mierze właśnie 
w nowym i otwartym podejściu do ciała 
i jego pragnień”.

Zmieniło się nie tylko podejście do seksu-
alności, ale też do człowieka. „Coraz częściej 

Grażyna Długołęcka i Olgierd 
Łukaszewicz w filmie Dzieje grzechu, 
reż. Walerian Borowczyk
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Polskie kino 
coraz mocniej 

oswaja 
cielesność 
i nagość, 
stawia na 

indywidualizm

czuli się dobrze przy ujęciach seksu, a sa-
me sceny erotyczne nie były tylko atrak-
cją”. Innymi słowy, polska kinematografia 
coraz mocniej oswaja cielesność i nagość, 
pozwalając im wybrzmiewać własnym ryt-
mem, indywidualną energią tworzącą się ze 
spotkania dwójki ludzi. Nie chodzi bowiem 
o to, by wszystkie sceny erotyczne były po-
głębione psychologicznie, lecz by nie krę-
cić ich od linijki i mieć szacunek dla widza, 
a seks i cielesność traktować jako elemen-
ty fascynujących narracji o człowieku, je-
go pragnieniach, obsesjach i problemach. 
O nas samych.
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FIGHTER
PREMIERA: 19 LIPCA

film fabularny
reżyseria: Konrad Maximilian
scenariusz: Konrad Maximilian
zdjęcia: Piotr Uznański, Arkadiusz 
Tomiak
scenografia: Katarzyna Sobańska, 
Marcel Sławiński
kostiumy: Emilia Czartoryska
charakteryzacja: Maja 
Łukaszewicz, Dariusz Krysiak
montaż: Łukasz Swaryczewski
dźwięk: Mateusz Adamczyk, 
Sebastian Witkowski, Jakub 
Jerszyński
obsada: Piotr Stramowski, 
Mikołaj Roznerski, Katarzyna 
Maciąg, Aleksandra Szwed, 
Krzysztof Stelmaszyk, Wojciech 
Mecwaldowski, Tomasz 
Oświeciński, Anna Karczmarczyk
producentki: Małgorzata Domin, 
Dominika Mandla
produkcja: Domino Film
czas projekcji: 97 min
dystrybucja: Kino Świat

Były zawodnik MMA – Tomek 
Janicki (Piotr Stramowski) 
miał wszystko: sławę, pienią-
dze i piękną Agatę (Aleksan-
dra Szwed) u swojego boku. 
Na horyzoncie zaś walkę 
o mistrzowski pas z bokserem-
-celebrytą Markiem „Pretty 
Boyem” Chmielnickim (Miko-
łaj Roznerski). Wystarczyło 

jednak kilka złych decyzji, 
by kariera Tomka z dnia na 
dzień legła w gruzach. W kon-
sekwencji okryty niesławą 
zawodnik postanowił opu-
ścić miasto, by na nowo uło-
żyć sobie życie. Szansa na to 
pojawia się, kiedy z dala od 
medialnego zgiełku poznaje 
charyzmatyczną panią dok-
tor – Magdę (Katarzyna 
Maciąg). Para zakochuje 
się w sobie, ale nad Tom-
kiem znów zbierają się czarne 
chmury. Szantażowany przez 
groźnego gangstera zawodnik 
nie ma wyboru. Musi wrócić 
na ring i zmierzyć się z daw-
nym rywalem. 

NA BANK SIĘ UDA
PREMIERA: 15 SIERPNIA

film fabularny
reżyseria: Szymon Jakubowski
scenariusz: Szymon Jakubowski
zdjęcia: Patryk Jordanowicz
muzyka: Michał Sarapata, Mateusz 
Sarapata
scenografia: Natalia Horak
kostiumy: Justyna Krzepkowska
charakteryzacja: Klaudyna 
Góralska
montaż: Wojciech Słota
dźwięk: Bartłomiej Bogacki
obsada: Adam Ferency, Lech 
Dyblik, Marian Dziędziel, Maciej 
Stuhr, Józef Pawłowski, Paulina 
Gałązka, Emma Giegżno, 

Małgorzata Buczkowska
producenci: Ewa Lewandowska, 
Tomasz Mandes
produkcja: Ekipa
czas projekcji: 105 min
dystrybucja: Next Film

Trzech starszych panów 
dokonuje napadu na bank. 
Doskonale przygoto-
wani, uzbrojeni po zęby 
i w maskach na twarzy, pod 
okiem kamer monitoringu 
wchodzą do banku i włamują 
się do podziemnego sejfu. 
Kiedy policja przyjeżdża 

na miejsce, ze zdziwieniem 
stwierdza, że nic nie zginęło. 
Ale czy na pewno? I tak spla-
tają się losy trzech starusz-
ków, młodego hakera i poli-
cyjnego informatyka.

SŁUGI WOJNY
PREMIERA: 23 SIERPNIA

film fabularny
reżyseria: Mariusz Gawryś
scenariusz: Mariusz Gawryś, 
Maciej Strzembosz
zdjęcia: Maciej Lisiecki
muzyka: Maciej Zieliński
scenografia: Janusz Sosnowski
kostiumy: Anna Englert
charakteryzacja: Anna Dąbrowska
montaż: Milenia Fiedler, Michał 
Poddębniak
dźwięk: Radosław Ochnio
obsada: Piotr Stramowski, 
Maria Kania, Paweł Królikowski, 
Aleksandra Pisula, Karolina 
Czarnecka, Bartłomiej Kotschedoff, 
Zbigniew Stryj
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: WFDiF
dystrybucja: Kino Świat

Znalezione zostaje ciało pro-
fesora Jerzego Abramskiego – 
specjalisty od przeszczepu 
szpiku i szefa firmy działa-
jącej na polu transplanto-
logii. Jest jasne, że mężczy-
zna został zamordowany. Do 
sprawy zostaje przydzielony 
komisarz Samborski, ksywa 

„Sambor” (Piotr Stramow-
ski). Na miejscu policjant 
dowiaduje się, że będzie zmu-
szony poprowadzić śledztwo 
wspólnie z młodszą aspi-
rant Martą Zadarą (Maria 
Kania). Mimo początkowych 
uprzedzeń, para policjan-
tów tworzy niezawodny duet. 

Wkrótce ginie kolejna osoba 
z bliskiego otoczenia pro-
fesora. Zaczyna się wyścig 
z czasem. Śledczy wpadają 
na trop fundacji „Pomocna 
dłoń” należącej do nieży-
jącego naukowca, a sprawą 
zaczyna interesować się 
wywiad wojskowy. 

LETNIE POPOŁUDNIE
PREMIERA: 30 SIERPNIA

film fabularny
reżyseria: Youssef Ouarrak
scenariusz: Youssef Ouarrak
zdjęcia: Zofia Goraj
muzyka: Atanas Valkov
scenografia: Katarzyna Załęcka
kostiumy: Lena Firak
charakteryzacja: Magda Graff
montaż: Youssef Ouarrak
dźwięk: Franciszek Kozłowski
obsada: Maria Pawłowska, 
Anna Moskal, Judy Turan, 
Lucyna Szierok, Jacek Tarkawian, 
Aleksander Janiszewski, Olga 
Miłaszewska
producent: Dariusz Tokarz
produkcja: WolfPack Pictures

czas projekcji: 78 min
dystrybucja: Holly Pictures

Laura kończy dziś 25 lat, jed-
nak tym razem bardzo nie-
chętnie zgadza się na wspólną, 
rodzinną kolację, która ma 
odbyć się w domu jej matki. 
Relacje między kobietami są 
ostatnio napięte, zwłaszcza od 
kiedy dziewczyna zamiesz-
kała ze swoją partnerką Anielą. 
Matka, pomimo starań, nie jest 
w stanie tego zaakceptować. 
Sytuacji nie poprawia również 
fakt rzucenia przez Laurę stu-
diów na rzecz pracy makija-
żystki. Kiedy więc zaczynają 
się pierwsze kłótnie, młoda 
dziewczyna postanawia jak 
najszybciej wrócić do ukocha-
nej i wspólnie z nią celebro-
wać swoje święto. Gdy wsiada 
do taksówki zupełnie nie 
podejrzewa, że to jedno letnie 
popołudnie zmieni jej życie na 
zawsze... 

Oprac. Albert 
Kiciński
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Fighter, reż. Konrad Maximilian
Sługi wojny,  
reż. Mariusz Gawryś

Letnie popołudnie,  
reż. Youssef Ouarrak

Na bank się uda, 
reż. Szymon Jakubowski
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POLSKIE PREMIERY

C zy robienie takiego kina 
wymaga od reżysera i sce-
narzysty pokochania spor-
tów walki?

Oglądam boks, kocham najbardziej ten 
z lat 90., gdy królowała waga ciężka. 
To, co wyprawiał na ringu młody Mike 
Tyson to była poezja. W boksie intere-
suje mnie też warstwa narracyjna, jak 
np. życie Muhammada Alego, który nie 
był wcale najlepszym zawodnikiem, 
ale potrafił wracać na ring w pięknym 
stylu, w bardzo „filmowy” sposób. To 
pierwszy bokser, który uskuteczniał tzw. 
thrash talk, czyli najpierw go było sły-
chać, a potem widać. Uwielbiam sztuki 
walki od dzieciństwa, otarłem się o taj-
ski boks, od paru lat trenuję brazylijskie 
jiu jitsu, które pokochałem całym sobą. 
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barykady, którzy chcą, abym się czasami 
określił, a ja uważam, że prawda nie 
wyniknie akurat ze starcia dwóch stron, 
tylko leży gdzieś pośrodku. Również 
historia boksu i naszych sukcesów spra-
wia, że idealizujemy ten sport. Mamy 
dzisiaj Głowackiego, Kownackiego, 
Szpilka wraca na afisze, choć z zupełnie 
innym nastawieniem psychicznym. Cie-
kawe w konstrukcji bohatera filmowego 
tego typu jest właśnie to, że porażka 
wpisana jest w jego drogę.

Poetyckie spowolnienia, realizm, 
szybki montaż... Są różne sposoby 
kręcenia scen walki, których Fighter 
będzie miał niewątpliwie sporo. Jaką 
drogę wybraliście z operatorami 
Piotrem Uznańskim i Arkadiuszem 
Tomiakiem?
Zdecydowaliśmy się, aby walki poka-
zać wiernie w kwestii technicznej, choć 
oczywiście ze świadomością, że widz 
kupił bilet na film, a nie mecz bokser-
ski. Naszą ambicją było wejść do głowy 
bohatera, ukazać jego obawy w czasie 
starcia, jak to jest odczuwalne z jego 
perspektywy, jak wygląda zamroczenie, 
kiedy dostanie się w głowę... Nie poszli-
śmy w stronę przerysowanego popisy-
wania się niczym bójki z azjatyckiego 
kina sensacyjnego. Nie ma tutaj niesa-
mowitych wyczynów, latania po ringu 
itp. Chcieliśmy wyśrodkować naszą 
wizję tak, aby znajdowała się między fil-
mową widowiskowością a realizmem. 
Z tego powodu w naszą produkcję zaan-
gażowano wielu specjalistów od boksu. 
Tomasz Maziarz i Tomasz Lewandow-
ski stworzyli piękne sceny choreogra-
ficzne, które obejrzał Andrzej Fonfara. 
Powiedział nam, że wszystko wygląda 
bardzo dobrze i dopiero wtedy przeszli-
śmy do pracy z Piotrkiem Stramowskim 
i Mikołajem Roznerskim. Wyszedł nam 
naprawdę dobry boks, trochę klasyczny, 
a trochę zadziorny. Z kamerą blisko 
postaci.

Czy praca była wykańczająca dla 
aktorów? Nawet, jeśli mieli jakieś 
przygotowanie sportowe?
Powiem tak – bałem się czasami, że pod 
koniec dnia zdjęciowego będziemy ich 
zabierać na noszach z wybudowanego 
na potrzeby filmu ringu. Sam pewnie 
wiesz, że po godzinie intensywnego 
treningu siadasz, odpoczywasz, a ręce 
odmawiają posłuszeństwa, pochłaniasz 

Byłem też instruktorem aikido, posia-
dam czarny pas. Obecnie nie ma tygo-
dnia, w którym nie wybrałbym się na 
trening jiu jitsu przynajmniej dwa razy.

Żyjemy w kraju, w którym sporty 
walki, szczególnie boks i MMA, są 
bardzo popularne. Kino to zauważa. 
Z czego to wynika?
Nasza historia jest tak naprawdę opo-
wieścią o ciągłej walce. Nawet, kiedy 
żyjemy w wolnym kraju to i tak musimy 
kłócić się między sobą. Babcia z para-
solką będzie chciała uderzyć kogoś, kto 
jest przeciwko PiS. Nie opowiadam się 
po żadnej ze stron, ale to jest fascynu-
jące, że tkwi w nas ta buńczuczność, 
chęć ciągłego „przyfasolenia” komuś. 
Mam przyjaciół po różnych stronach 
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MIĘDZY WIDOWISKOWOŚCIĄ 
A REALIZMEM

Rozmowa  
z Konradem 
Maximilianem, 
reżyserem filmu 
Fighter

płyny, odpoczywasz, kładziesz się do 
łóżka. Wyobraź sobie, że robisz to przez 
16 godzin dziennie i to przez kilka 
dni. Nagrywaliśmy na hali kilka krót-
kich scen dialogowych, a cała reszta to 
walka oraz jej otoczka. Aktor przez cały 
ten czas musi być przygotowany, roz-
grzany, a przed każdym ujęciem powi-
nien zrobić kilka pompek, żeby mięśnie 
dobrze wyglądały przed kamerą. Miko-
łaj Roznerski narzekał, mówiąc: „też mi 
się, kurczę, zachciało zagrać superboha-
tera”. Niezbędna była pomoc w postaci 
wlewów witaminowych, masaży, suple-
mentacji. Wszystko po to, aby ciała 
aktorów wytrzymały tę przeprawę. 
Nawet ja, będąc obok ringu, wracałem 
do hotelu wykończony i od razu pada-
łem na łóżko.

Fighter wziął wszystkich fanów 
kina i boksu z zaskoczenia. To był 
pomysł na promocyjny nokaut, czy 
naprawdę w tak ekspresowym tem-
pie powstał ten film?
Droga była dłuższa niż się wydaje. 
Zaczęliśmy robić Klatkę o świecie 
zawodników MMA, z której wycofało 
się KSW. Maciej Kawulski, szef KSW, 
wyreżyserował własnego Underdoga. 
Nakręciliśmy środkową część filmu, 
w którym główny bohater rezygnuje 
ze sportu i wyjeżdża w góry, zostali-
śmy więc z materiałami, które musiały 
zostać otoczone zupełnie inną historią, 
tym bardziej, że ekipa bardzo chciała 
to dokończyć, a produkcja wymagała 
od nich sporo pracy i wyrzeczeń. Napi-
sałem więc scenariusz od nowa i nie 
mógł to być, jak pierwotnie zakłada-
łem, pierwszy polski film o mieszanych 
sztukach walki. W tym okresie wciąż 
całkiem głośno było o walce McGregora 
i Mayweathera, czyli tzw. freak fight. 
Polega to na postawieniu obok siebie 
zawodników dwóch dyscyplin walki – 
boksu i MMA. Wymyśliłem więc histo-
rię o zawodniku MMA, który zostaje 
wciągnięty do świata boksu, o tym 
całym przejściu technicznym, spraw-
dzaniu się na nowym polu. To zupełnie 
nowa opowieść i uważam nawet, że lep-
sza niż pierwotnie.

W fabułę wpisany jest motyw 
upadku. Dlaczego na przykładzie 
bokserów, jako postaci filmowych, 
łatwo pokazać drogę bohatera? Cho-
dzi o ogromne ego?

Wyobraź sobie, że całe życie konkuru-
jesz, jesteś na ostrzu noża, a w twoich 
żyłach pompowana jest wciąż adrena-
lina. Musisz pokazywać, że jesteś sil-
niejszy, szybszy, a na dodatek masz 
twardy sportowy charakter. I nagle 
przychodzi porażka, wychodzisz na 
idiotę. W tym momencie zaczyna się 
bardzo ciekawa historia, która roz-
grywa się wewnątrz bohatera. Nagle 
dzieje się coś, co gasi tę iskrę, a o takich 
bokserach mówi się, że wychodzą 
na ring, nie będąc sobą. Widać to 
w oczach, ruchach i sposobie mówie-
nia. Co będzie potem? Wracać do 
sportu czy nie? Jak rozpalić tę iskrę na 
nowo? Taki konflikt oraz bycie zmuszo-
nym do powrotu dodaje filmowi dra-
maturgii, działa to zarówno na ekranie, 
jak i w życiu sportowców.

Jaka była rola konkretnych osób 
ze świata boksu i fighterów? Mamy 
Andrzeja Fonfarę, na ekranie poja-
wia się Krzysztof Kosedowski jako 
sędzia, pomagał Robert Złotkowski, 
Marcin Różalski...
Wskazali nam kilka rzeczy, na które 
należało zwrócić uwagę, przygoto-
wali zawodników, dbali o to, żeby-
śmy nie odpłynęli za bardzo z naszymi 
wyobrażeniami filmowymi od praw-
dziwego narożnika. Zachowania w cza-
sie przerw bokserskich są autentyczne, 
bo grają tam ludzie, którzy naprawdę 
wielokrotnie w nich byli. Dzięki ich 
obecności nie jest to kopia rzeczywi-
stości, ale oddanie ducha prawdziwej 
walki, która przecież rozgrywa się nie 
tylko w czasie rund, ale też w przerwie. 
Fighter zwraca więc uwagę na relacje 
między zawodnikami a ich trenerami. 
Jestem zadowolony z roli, jaką udało 
się stworzyć Marcinowi Różalskiemu, 
który siedzi w narożniku postaci gra-
nej przez Mikołaja Roznerskiego. To 
naturszczyk, „czysta” osobowość odda-
jąca serce wszystkiemu, co robi. Nato-
miast trenerem głównego bohatera, 
Tomka, granego przez Piotra Stramow-
skiego, jest jego filmowy brat. W takiej 
relacji cała miłość braterska, jak i kon-
flikty bardzo się wyostrzają. Uwa-
żam, że udało nam się nakreślić bar-
dzo chwytające za serce relacje między 
postaciami.

Rozmawiał  
Jakub Koisz

Piotr Stramowski, Krzysztof  
Kosedowski i Mikołaj Roznerski  
w filmie Fighter, reż. Konrad Maximilian

Konrad Maximilian
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POLSKIE PREMIERY

T wój film oparty jest na 
historii, która wydarzyła się 
przed kilkoma laty. Jak na 
nią trafiłeś?

Podczas wieczoru kawalerskiego jeden 
z moich kumpli powiedział, że ma dla 
mnie najlepszy prezent z możliwych. 
Miał na myśli historię, która według 
niego idealnie nadawała się na film. 
Natychmiast złapałem gazetę i prze-
czytałem o trzech staruszkach, którzy 
w Niemczech napadli na bank. Szybko 
okazało się, że nie na jeden, a na kilka, 
rabując łącznie blisko 30 mln euro. Cała 
puenta polegała na tym, że nie wydali 
nawet eurocenta ze skradzionego łupu. 
Kiedy w końcu ich dorwano, wszystko 
mieli w… szafie. Pomyślałem, że musi 
być w tym coś głębszego. W trakcie roz-
prawy sądowej przekonywali, że zrobili 
to, bo chcieli mieć poczucie, że coś jesz-
cze od nich zależy. Wzruszyłem się, ale 
też mnie olśniło. Kiedy usłyszałem, że 
ludzie walczą o siebie nie po to, by kupić 
nowy samochód, ale żeby poczuć wła-
sną wartość, zwłaszcza w Niemczech, 
gdzie standard życia starszych osób jest 
wysoki, wiedziałem, że mam bohate-

rów. Ostatecznie ci mężczyźni trafili do 
więzienia, gdzie są gwiazdami i trak-
tuje się ich z dużym szacunkiem. Bardzo 
przekornie, ale jednak osiągnęli swój cel. 
Poprowadzili życie według swojego sce-
nariusza, a nie tego, który przygotował 
dla nich system.

Trudno było przełożyć to na zupełnie 
inne polskie realia?
Trzeba uświadomić sobie, że moi boha-
terowie nie mieli perspektywy wycieczki 
do Tajlandii czy gry w bingo w klu-
bach seniora. Okazuje się, że rzeczy-
wistość wygląda inaczej niż na Zacho-
dzie. Moi staruszkowie to bohaterowie 
z podwórka, z krakowskiego Podgó-
rza. Każde miasto ma taką dzielnicę. 
Żyli tam od dziecka, grali w piłkę, karty. 
Dzisiaj mają długi, problemy mieszka-
niowe, bo developerzy, którzy poczuli 
biznes, wyrzucają ludzi na bruk, robiąc 
ze starych kamienic nowoczesne aparta-
mentowce. To historia jednego z bohate-
rów. Drugi jest zawodowym hazardzistą, 
takim Wielkim Szu z przeszłości, a dziś 
starszym panem w czapeczce i sztruk-
sowej marynarce. Ostatni to miejscowy 
inżynier, mający duże problemy zdro-
wotne, który nikomu nie chce się do 
nich przyznać, bo i tak w NFZ na wizytę 
czekałby kilka lat. To ludzie z realnymi 
problemami. Skoro nic nie mają, nie 
mają też nic do stracenia.

Jak twoi „staruszkowie”, czyli Marian 
Dziędziel, Adam Ferency i Lech 
Dyblik, zareagowali na ten pomysł?
Marian Dziędziel podszedł do tego wręcz 
niesamowicie. Potrafił do mnie zadzwo-
nić o 23.00 i pytać: „Szymon, kurwa, 
robimy ten film czy nie, bo ja młod-
szy nie będę”. To dodawało sił. Podob-
nie jak chwila, gdy spotkałem właści-
wych producentów – Tomasza Mandesa 
i Ewę Lewandowską. Poczułem wtedy, 
że rozumieją, iż chcę zrobić film, który 
jednocześnie jest śmieszny, wzruszający, 
daje do myślenia, sprawia, że może ktoś 
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NA BANK SIĘ UDA 

Tak, choć kiedy zacząłem pisać scena-
riusz, szybko się przekonałem, że tak tego 
nie uciągnę, bo po prostu zmęczę widza. 
Jestem wielkim fanem Stanleya Kubricka 
czy braci Coen i starałem się pójść ich 
ścieżką interpretacji czy rozumienia kon-
wencji. Oni biorą jakiś gatunek i robią go 
po swojemu. Stworzyłem zatem struk-
turę komedii rabunkowej, filmu opar-

chciałby zadzwonić do swojego dziadka 
i zapytać, co u niego słychać. Mamy duży 
problem ze starością, jej interpretacją, 
empatią, szacunkiem. Nie mamy do niej 
cierpliwości, irytuje nas. Starość coraz 
bardziej spychana jest na bok. Postano-
wiłem zrobić obraz o tym, że staruszko-
wie nagle się buntują i podnoszą pięść. 

Czyli mimo gatunkowego entoura-
ge’u zaczęło się od refleksji społecz-
nej?
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STARUSZKOWIE TEŻ 
POTRAFIĄ SIĘ ZBUNTOWAĆ

Rozmowa  
z Szymonem 
Jakubowskim, 
reżyserem filmu 
Na bank się uda

To kino, na którym się wychowałem. 
W tamtych czasach to były filmy idące 
pod prąd, przepowiadano, że to się nie 
uda. Tymczasem Machulski postawił na 
swoim i dzisiaj Vabank jest absolutnym 
klasykiem. To obrazy, które konstruowały 
moje poczucie humoru, a przy okazji były 
niezwykle mocno osadzone w polskiej 
rzeczywistości. Siedzą we mnie bardzo 

mi, że przeżyli niezłą przygodę, ale obraz 
w nich zostaje. Ostatnio ktoś powiedział, 
że musi zadzwonić do dziadka, bo może 
on też ma ciekawą historię do opowiedze-
nia. Czego więcej chcieć?

Trudno rozbawić polskiego widza?
Wydaje mi się, że nie. Mamy tendencję do 
wieszania na sobie psów, a ja jestem tego 
kompletnym przeciwieństwem. Bardzo 
dużo podróżuję po świecie na motocy-
klu. Kiedy wracam z Indii, Maroka czy 
Iranu i słyszę, że Polska jest w ruinie, 
ręce mi opadają. Polacy są niesamowi-
cie wrażliwi, a jednocześnie wykształceni. 
W ogóle tego nie doceniamy. Możemy 
narzekać, dopóki nie dojdzie do kon-
frontacji. Żyjemy w określonym standar-
dzie, a to system buduje jakąś sytuację 
zagrożenia, którą nagle potem postanawia 
uratować. Tyle że tak naprawdę tego pro-
blemu nigdy nie było. To tylko i wyłącz-
nie gra polityczna. Zrobiliśmy film, gdzie 
nikt się nikomu nie kłania. Stoimy pro-
sto i mówimy systemowi: „na pohybel!”. 
Jesteśmy zmęczeni – ja, moi bohaterowie, 
aktorzy – manipulacją, która się odbywa 
dookoła nas. Nie chodzi o to, kto jaką 
partię preferuje, a o walkę, jaka dzieje się 
na naszych oczach. Jesteśmy tylko narzę-
dziami. Trzeba powiedzieć: „basta!”. Spró-
bujmy złapać życie we własne ręce. 

Maciej Stuhr w roli prokuratora kra-
jowego to trochę przekora?
Tak, bo w tym filmie nieco piętnujemy 
władzę. Jak w każdej komedii gatunko-
wej mamy protagonistów i antagonistów. 
Skoro naszymi bohaterami jest trzech 
utrudzonych przez życie dziadków, któ-
rych państwo ma gdzieś, to siłą rzeczy 
zły jest właśnie system. I chodzi bardziej 
o niego niż partię rządzącą czy politykę. 
Zmieni się rząd, przyjdzie inny prokura-
tor, ale będzie on reprezentował podobną 
postawę. Urodziłem się pod koniec lat 
70. i jestem trochę wychowany w takiej 
opozycji „my kontra oni”. Pamiętam, jak 
lali mnie pałami, kiedy szedłem na kon-
cert punkowy, a chciałem jedynie być 
sobą. Dzisiaj zamiast systemu uciskowego 
mamy konsumpcjonizm, zarządzanie 
zmieniające się w jedną wielką korpora-
cję. Przychodzi prezes i wydaje polecenia 
dla pracownika. To szkodzi wszystkim 
i jest cholernie niesprawiedliwe. 

Rozmawiał  
Kuba Armata

tego na przekręcie. To takie kino, gdzie 
zwycięstwo bohatera jest drugorzędne, 
zazwyczaj chodzi o oszukanie systemu. 
Co więcej, to spotkanie dwóch światów – 
cyfrowego z analogowym, bo dla moich 
bohaterów ostatnim osiągnięciem techno-
logicznym jest płyta winylowa.

W komedii rabunkowej mamy piękne 
tradycje – Vabank Juliusza Machul-
skiego czy Wielki Szu Sylwestra Chę-
cińskiego. Bliskie są ci te tytuły?

głęboko. Uważam, że chcąc dziś dotrzeć 
do widza, trzeba myśleć hybrydowo. Nie 
można mówić supermocnym, poważ-
nym tonem. Aktorzy szybko zrozumieli, 
że bez względu na to, czy jest to zaanga-
żowane społecznie, gatunkowe, śmieszne 
czy refleksyjne, mam w tym jakiś cel. 
Moją najbliższą referencją realizacyjną 
było kino Guya Ritchiego. Postawiliśmy 
na dynamikę, tempo, montaż. To też film 
dość skomplikowany technologicznie. 
Po pierwszych projekcjach ludzie mówią 

Marian Dziędziel i Lech Dyblik 
w filmie Na bank się uda,  
reż. Szymon Jakubowski

Szymon Jakubowski
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Stąd na bohaterów wybrał pan wła-
śnie wrocławskich policjantów?
Nie mam szczególnych relacji, które łączą 
mnie z wrocławską policją ani z żadną 
inną. To raczej wybór, który w dużej mie-
rze wynika ze struktury finansowej pro-
dukcji. Natomiast postać policjanta jako 
taka jest niezwykle efektywna, bardzo 
pomocna opowieści. Kryminał i posta-
cie policjantów, które go zaludniają tworzą 
konstrukcję, która pozwala mówić o pro-
blemach społecznych w atrakcyjny sposób. 

Pana zainteresowania filmowe kręcą 
się wokół policji, wywiadu i wojska. 
Co najbardziej w tym temacie pana 
pociąga?
Tu pana rozczaruję. Nie znajduję w sobie 
nic, co miałoby charakter jakiejś szcze-
gólnej preferencji wobec resortów siło-
wych. Razem z Maciejem Strzemboszem, 
współtwórcą scenariusza, podeszliśmy 
do tego jak do wyzwania zawodowego. 
Chcieliśmy rzetelnie i atrakcyjnie opo-
wiedzieć naszą historię. To, co nas sca-
lało, to była swoista matematyka. Praca 
nad filmem, i podczas fazy pisania sce-
nariusza z Maciejem, i podczas pracy na 
planie, przypominała mi rozwiązywanie 
„wielopiętrowego” równania z wieloma 
niewiadomymi. Należy być niezwykle 
precyzyjnym, gdyż każdy błąd niszczy 
jego wiarygodność. W filmie autor-
skim podejmuje się decyzje bardzo czę-
sto intuicyjnie. Tutaj jest to niemożliwe. 
Konstrukcja musi być podporządkowana 
formalno-logicznym kryteriom. To inny 
rodzaj wyzwania. Dla mnie szalenie fra-
pujący. 

C zy Sługi wojny będą 
sequelem Sług bożych? Czy 
są jakieś powiązania mię-
dzy tymi filmami?

To nie będzie sequel w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Nie mamy kontynuacji 
całej obsady, jesteśmy w trochę innych 
lokacjach niż te, w których rozgry-
wały się Sługi boże. Jednak to, co będzie 
wspólne dla obu filmów to klimat neo-
-noir i Wrocław jako arena działań głów-
nych bohaterów. 

Kto tym razem zagra parę policjan-
tów mierzących się ze skomplikowa-
nym śledztwem?
W rolach głównych zobaczymy Marię 
Kanię (Marta Zadara) i Piotra Stramow-
skiego (Wojciech Samborski). To para 
głównych bohaterów, policjantów, którzy 
zmierzą się z czymś, co, jak sądzę, będzie 
pewną nowością wśród kryminalnych 
intryg. Od pewnego czasu tęskniłem 
bowiem za czymś, co nie będzie kolejną 
historią z narkotykami w tle, albo walką 
gangsterów o władzę „w mieście” lub 
też kolejnym mniej lub bardziej spek-
takularnym „napadem na bank”. Aby 
przedwcześnie nie zdradzać, co odkryje 
nasza para śledczych, powiem jedy-
nie, że punktem wyjścia naszej historii 
jest gwałtowna śmierć Marka Abram-
skiego, szefa dużej firmy działającej na 
polu transplantologii. Wraz z rozwojem 
śledztwa odkryjemy prawdziwe i mocno 
ukryte oblicze niektórych szlachetnych 
przedsięwzięć. 

Dlaczego na miejsce zdjęć wybrał 
pan stolicę Dolnego Śląska?
Odpowiedź jest prosta. Urodziłem się 
i wychowałem we Wrocławiu. I chodź 
wyjechałem z tego miasta wiele lat temu, 
to nadal czuję, że należymy do siebie. 
Tego nic już nie zmieni. Byłem to temu 
miastu winien. Ono mnie ukształtowało 
i wpłynęło na to, kim teraz jestem. Poza 
tym Wrocław to miasto bardzo filmowe. 
Jest niezwykle plastyczny, pozwala 
wykreować dowolny klimat, a już na 
pewno taki, którego szukaliśmy dla 
naszej historii. Tam jest wszystko, czego 
potrzebuje film neo-noir. Jest gotyk i jest 
nowoczesność, są brudne kanały Odry 
i wypreparowane z krajobrazu drapacze 
chmur. Poza tym Wrocław, a właściwie 
jego władze, są nam niezwykle pomocne; 
produkcja obrazu została dofinansowana 
przez Dolnośląski Fundusz Filmowy.
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NEO-NOIR WE 
WROCŁAWIU
Rozmowa z Mariuszem 
Gawrysiem, reżyserem filmu  
Sługi wojny

Tworzy pan widowiskowe kino akcji, 
osadzając je w polskich realiach. Ope-
rator Maciej Lisiecki w wywiadzie 
z planu Sług wojny mówił, że to krymi-
nalne kino w stylu Davida Finchera.
Nie czerpię świadomie inspiracji z innych 
filmów. Co oczywiście nie wyklucza ich 
wpływu na moją twórczość. Jednak histo-
ria, o której opowiadamy jest mocno 
zakorzeniona w naszej rzeczywistości. 
I jeśli na coś zwracałem uwagę, jeśli na 
czymś mi mocno zależało, to była to prze-
strzeń. Poprzez przestrzeń dochodziłem 
do prawdy. Razem ze scenografem, Janu-
szem Sosnowskim, dekoratorką wnętrz, 
Wiesławą Chojkowską i operatorem 
filmu, Maciejem Lisieckim, pracowaliśmy 
na planie w taki sposób, aby przestrzeń 
była niemal fizycznie odczuwalna. 

Jak realizuje się w Polsce filmy gatun-
kowe? Jestem ciekaw pana podejścia 
do tego rodzaju konwencji oraz spo-
strzeżeń na temat realizacji i recepcji 
takiego kina w Polsce.
Jak realizuje się w Polsce kino gatunkowe? 
Sposobem. Nie dysponujemy dużymi pie-
niędzmi, a tym samym nie stać nas na 
jakość i rozmach, które znamy z filmów 
amerykańskich. Dysponujemy budże-
tem, który na to nie pozwala. To, co my 
musimy nakręcić w sześć godzin, w pro-
dukcji zachodniej może trwać tydzień 
lub dwa. Powstająca w ten sposób jakość 
nie jest kwestią ludzi, a przede wszystkim 
kwestią budżetu. Za około 1,5 mln dola-
rów można wybudować okazały dom, ale 
za 90 mln można wybudować wspaniały, 
olśniewający pałac. Dlatego pracujemy 

sposobem. Staramy się wycisnąć maksy-
malny efekt za stosunkowo małe pienią-
dze. Film, w tym film kryminalny, rządzi 
się zasadą „bigger than life”. Od tego nie 
uciekniemy. Jak zatem temu sprostać? 
Myślę, że trzeba to ominąć i zapropono-
wać widzowi ciekawe kino gatunkowe, 
które nie musi być przewidywalne. Obrazy 
amerykańskie mają co prawda jakość 
i rozmach, ale są bardzo często przewidy-
walne. Musimy zatem starać się dobrze 
skonstruować nasze historie. Nie wystar-
czy ich tylko opowiedzieć. Należy to zro-
bić w taki sposób, aby widz był zaskaki-
wany przez zwroty akcji. Oczywiście nie 
może to być sztuka dla sztuki; zwroty 
muszą być wiarygodne i organicznie 
wyrastać z opowiadanej historii. Dramat, 
w tym kryminał, żyje z napięcia. Napię-
cie bierze się z konfliktu. Trzeba zatem 
dobrze rozgrywać konflikt. Nie tylko grać 
postaciami opowiadanej historii, ale rów-
nież grać z widzem, wodzić go za nos. 
W kinie, inaczej niż w życiu, widz bardzo 
to lubi, wręcz pragnie być wodzonym za 
nos. Wtedy odczuwa największą przyjem-
ność. Dostaje to, co najważniejsze – dwie 
godziny dobrej, kryminalnej rozrywki.

Pracuje pan nad kolejnym projek-
tem? 
Tak, chciałbym wrócić do źródeł, do 
tego, od czego zaczynałem moją przy-
godę z kinem. Myślę o dramacie obycza-
jowym rozgrywającym się w środowisku 
dorastającej młodzieży.

Rozmawiał  
Albert Kiciński
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SŁUGI WOJNY

Mariusz Gawryś

Maria Kania i Piotr Stramowski w filmie  
Sługi wojny, reż. Mariusz Gawryś



POLSKIE PREMIERY

W  poprzednich filmach 
zajmowałeś się takimi 
tematami, jak odrzu-
cenie, życie w trud-

nych warunkach, niezrozumienie 
przez innych. Co jest osią fabularną 
Letniego popołudnia?
Trudna relacja między członkami rodziny, 
a dokładniej – między matką i córką. 
W tej opowieści matka wyznaje pewne 
wartości, które mogą się wydać skostniałe, 
szczególnie w XXI wieku, gdy ludzie są 
bardziej otwarci na niektóre elementy 
życia codziennego. Tymczasem kobieta 
nie potrafi zaakceptować orientacji sek-
sualnej swojej córki. Głównym tematem 
są więc relacje międzyludzkie oraz to, jaki 
mają one wpływ na otoczenie, czyli resztę 
rodziny – siostrę, wujka, ciotkę, a także 
rzecz jasna dziewczynę wspomnia-
nej córki. W rozmowach z przyjaciółmi 
gejami i lesbijkami zaskoczyło mnie 
jedno – w ich doświadczeniach relacja 
zmienia się nie tylko między dzieckiem 
a ojcem, ale również między dzieckiem 
a matką. Strach dziecka przed odrzuce-

niem spowodowany jest tym, że matka 
tak naprawdę może nie znać swojej córki. 
To jest uniwersalny temat, który wydał mi 
się interesujący – szczególnie to napięcie 
rodzinne. Ten konflikt musi zostać roz-
wiązany konfrontacją.

Jakiego stylu filmowania oczekiwałeś 
od Zofii Goraj, operatorki? 
Oczekiwałem od niej, aby zmieniła się 
w „cień”. Taki, który wciąż podąża za 
bohaterką, Laurą, nie gubiąc przy tym 
najważniejszego, co chciałem osiągnąć, 
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im rynek. Lubię pracować ze „świeża-
kami”, poszukiwać talentów, dlatego nie 
zatrudniam agencji castingowej, sam 
robię przesłuchania. Dajmy za przy-
kład Annę Moskal, która występuje na 
scenie od dawna, a gdyby tak ogromny 
talent grywał np. w Stanach Zjedno-
czonych, byłby rozchwytywany przez 
branżę. W przesłuchaniach wzięło 
udział wiele osób, ale gdy ujrzałem ją 
w akcji, od razu wiedziałem, że będzie 
świetna. Szukałem też aktorów, którzy 
potrafią improwizować. Kiedy posta-
nowiłem, że Letnie popołudnie zostanie 
nakręcone w mastershocie, wiedziałem, 
że niezbędni są ludzie, którzy potrafią 
na bazie kilkudziesięciostronicowego 
scenariusza stworzyć wydarzenia, które 
wypełnią główną oś fabuły. Zostawiłem 
w tej opowieści dużo miejsca na to, żeby 
aktorzy wnieśli do niej coś od siebie. Jak 
się okazuje – lubią to wrażenie, że mają 
wpływ na reżyserię swoich postaci, a ja 
im to umożliwiłem. 

A pomysł na jedno ujęcie? Kiedy się 
pojawił?
To zabawne, bo wciąż słyszę pyta-
nie, czy tzw. mastershot pojawił się 
w mojej głowie najpierw, a dopiero 
potem stworzono do tego historię, czy 
może było odwrotnie. Otóż najpierw 
napisałem scenariusz, a potem szuka-
łem dofinansowania i ekipy, z którą 
będę pracował. Wraz z tym procesem 
coraz częściej widziałem ten film jako 
jedno, przedłużone ujęcie. W Tabliczce 
mnożenia udało mi się zrobić sześcio-
minutowe ujęcie bez cięć i choć przy 
pełnym metrażu wydawało się to kar-
kołomne, to powtarzałem sobie, że nie 
chcę wycinać czegokolwiek na stole 
montażowym. Chodziło mi o wraże-
nie, że nigdy nie opuszczamy głównej 
bohaterki. Zacząłem się zastanawiać 
nad logistyką oraz metodami nakrę-
cenia tego za jednym zamachem, więc 
preprodukcja zajęła sporo czasu, ale 
prawdziwym wyzwaniem był etap zdję-
ciowy. Musieliśmy być pewni, że nikt 
nie przeszkodzi nam, chociażby na 
ulicy, w kręceniu sceny, bo jeden mały 
błąd i trzeba zaczynać od nowa. Udało 
nam się zrobić trzy pełne ujęcia w ciągu 
jednego dnia, co jest sporym wyczy-
nem. Byłem pewny, że pierwsze ujęcie 
będzie do wyrzucenia, bo wszyscy na 
planie byli zestresowani. Rozmawiałem 
o tym kiedyś z twórcami Victorii, nie-

czyli bardzo długich ujęć. Wyobraziłem 
to sobie jako wejście w buty tej postaci 
tak mocno, żebyśmy czuli, iż jesteśmy 
blisko niej. Obserwujemy i czujemy 
świat tak, jak ona go odbiera. Chcie-
liśmy poprzez pracę kamery ukazać 
jej wrażliwą stronę. W sferze wizual-
nej zdobyliśmy się na niespodziewane 
zakończenie, które na prywatnych 
pokazach szokowało oglądających. 

Wybrałeś świeże, nieopatrzone twa-
rze, które dotychczas można było 
znać tylko z desek teatru oraz mniej-
szych ról w telewizji. Jak przebiegał 
casting?
W Tabliczce mnożenia udało mi się 
pozyskać dwoje aktorów, którzy uzna-
wani są w Polsce za gwiazdy pierwszego 
formatu, czyli Danutę Stenkę i Ceza-
rego Pazurę. Wspaniale mi się praco-
wało z tak utalentowanymi ludźmi, 
ale wybrałem tym razem nieco inny 
klucz. Chciałem, aby były to mniej 
znane twarze. Aktorzy, którym mogę 
podarować role zgoła inne niż oferuje 
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TWORZENIE BOHATERÓW 
JEST JAK MALOWANIE

Rozmowa 
z Youssefem 
Ouarrakiem, 
reżyserem 
filmu Letnie 
popołudnie

mieckiego filmu, który również nakrę-
cony został bez cięć. Operatorka była 
pomocna, odpowiadała mi na wszyst-
kie maile, więc staraliśmy się czerpać 
wiedzę zewsząd. Wybraliśmy do tej 
roboty kamerę Sony PXW-FS7, oczywi-
ście nieco zmodyfikowaną, aby można 
zrealizować cały mój zamysł wizualny. 
Po nakręceniu trzeciego, według mnie 
bardzo dobrego ujęcia, pokazaliśmy 
materiał różnym osobom, w tym produ-
centom. Zdecydowaliśmy, że kilka scen 
zostanie zmontowanych, aby zdynami-
zować całość, jednak wrażenie, iż jest to 
jedno długie ujęcie, pozostało. Z mate-
riału, który trwał godzinę i 43 minuty 
wyleciały drobne fragmenty. Decyzja 
o montażu była dla mnie trudna, ale 
zdecydowaliśmy się na wersję, która 
finalnie trwa 78 minut. Najdłuższe uję-
cie w Letnim popołudniu ma 30 minut 
bez cięcia. 

Jak wygląda u ciebie proces pisania 
scenariusza? Zaczyna się to od prze-
czucia, historii, którą zasłyszałeś czy 
obserwacji?
Od obserwacji. Lubię, gdy pojawia 
się jakaś sytuacja lub szczegół, który 
rośnie we mnie do miana pełnopraw-
nej opowieści. Zawsze noszę ze sobą 
notes, w którym zapisuję pomysły, zwy-

kle przez kilka miesięcy. Wielu sce-
narzystów robi ten błąd, że zaczynają 
pisać o pomyśle, na który wpadli, a nie 
o bohaterach. Czy Titanic jest filmem 
o tonącym statku, czy może o zako-
chanych w sobie ludziach? Jasne, że 
o ludziach, statek to jedynie tło. Nie 
można pisać filmu, pomijając praw-
dziwe postaci. Tworzenie ich jest pra-
wie jak malowanie obrazu. Warstwa po 
warstwie. 

Urodzony w Szwecji, wychowany 
w Finlandii, edukujący się w Hiszpa-
nii i San Francisco, a teraz kręcący 
filmy w Polsce. Ten kosmopolityzm 
rzutuje na twoją twórczość?
Ludzie często pytają, skąd jestem, a mnie 
jest trudno odpowiedzieć, bo nie czuję 
się, żebym był skądkolwiek. Czuję się 
międzynarodowym obywatelem, czło-
wiekiem, który pragnie czerpać z każdej 
kultury, którą ma okazję obserwować. 
Doceniam i kocham wszystkie miejsca, 
w których przyszło mi żyć. Lubię Polskę, 
tutejszy przemysł filmowy i ludzi, cieszę 
się, że robię tutaj kino. Zresztą właśnie 
pracuję nad dwoma kolejnymi projek-
tami właśnie w tym kraju.

Rozmawiał  
Jakub Koisz

Youssef Ouarrak na planie filmu 
Letnie popołudnie

Maria Pawłowska  
w filmie Letnie popołudnie,  
reż. Youssef Ouarrak
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Czy produkowa-
nie serialu tele-
wizyjnego daje 
producentowi 

wykonawczemu podobną 
satysfakcję i spełnienie 
twórcze jak produkcja 
fabularnego filmu kino-
wego?
Wojciech Danowski: Tak, 
porównywalne, a w niektó-
rych aspektach nawet więk-
sze. Ma na to wpływ przede 
wszystkim skala. Wyproduko-
wanie serialu 10-odcinkowego 
w jednym cyklu to tak, jakby 
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NA PLANIE MAŁY ZGON

zrealizować pięć filmów fabu-
larnych. W naszym przypadku 
serial reżyseruje trzech reży-
serów: Juliusz Machulski oraz 
dwóch debiutantów – Maciej 
Kawalski i Filip Syczyński. 
Wymaga to szczególnej dbało-
ści o zapewnienie jednolitego 
stylu opowiadania historii i 
zapewnienie ciągłości fabular-
nej, zwłaszcza że kontynuacje 
niektórych wątków są realizo-
wane z kilkumiesięczną prze-
rwą. A jednocześnie należy 
wygospodarować czas, aby w 
trakcie zdjęć montować mate-

riał filmowy tak, aby prace 
postprodukcyjne nie spię-
trzyły się na ostatnią chwilę.  
I tak można mnożyć pro-
blemy, ale im więcej się ich 
pozytywnie rozwiąże, tym 
większa satysfakcja. 

Jaką rolę w serialu pełni 
producent kreatywny?
Juliusz Machulski: Produ-
cent kreatywny pełni rolę… 
kreatywną! Od momentu 
otrzymania pomysłu 
serialu od Canal+ wszyst-
kie następne kroki należą do 

producenta kreatywnego, 
którego wspomaga produ-
cent wykonawczy. Pierw-
szym krokiem jest wynale-
zienie teamu scenarzystów, 
którzy pod okiem produ-
centa wykonawczego rozwi-
jają pomysł. Kiedy już Maciek 
Kawalski, Piotr Domalewski 
i Filip Syczyński podjęli się 
wyzwania – moim zadaniem 
było nadzorowanie prac sce-
nariuszowych. W tym czasie 
spotykałem się z trójką sce-
narzystów w miarę spływania 
propozycji kolejnych odcin-
ków, i stwarzając swoistą 
burzę mózgów, staraliśmy się 
we czwórkę znaleźć najlepsze 
rozwiązania dla naszego pro-
jektu. Muszę przyznać, że ta 
współpraca szła niesłychanie 
gładko! Kiedy już mieliśmy 
wstępną akceptację odcinków 
serialu przez Canal+, wspól-
nie z szefami stacji wybra-
liśmy tytuł – właśnie: Mały 
Zgon. Potem przyszła kolej 
na obsadę i wybór ekipy. Z 
reżyserem castingu Julią Pop-
kiewicz, z którą pracuję od 
dłuższego czasu, wynajdo-
waliśmy aktorów na zdjęcia 
próbne. Canal+ okazał się 
tutaj bardzo wymagającym 
partnerem, gdyż zmuszał 
nas do szukania obsadowych 

NA PLANIE SERIALU 
MAŁY ZGON

propozycji wśród aktorów 
dobrych, ale niewyeksploato-
wanych. Kiedy rozpoczęły się 
zdjęcia, zgodnie z umową ze 
stacją telewizyjną, zobowią-
zany byłem nakręcić pierwsze 
trzy odcinki i ostatni. Z pozo-
stałych sześciu, po dwa mieli 
nakręcić autorzy scenariusza: 
Maciek, Piotrek i Filip. Ponie-
waż Piotr Domalewski musiał 
odejść do swojej produkcji, 
ostatecznie postanowiłem, że 
ja zrealizuję pierwsze trzy i 
dwa ostatnie odcinki, Maciek 
Kawalski odcinki 5.,6. i 8., 
a Filip Syczyński 4. i 7. W 
trakcie 101 dni zdjęciowych 
byłem na planie przez prawie 
90 dni. Miałem udział w dia-
logach i powstawaniu scen, 
których nie było w scenariu-
szu, a które, idąc za rozwo-
jem akcji i postaci, powinny 
zostać napisane. Po zdjęciach 
czekać mnie będzie nadzór 
nad montażem i udźwięko-
wieniem. Jednym słowem: 
producent kreatywny serialu 
sprawuje funkcję realizatora 
filmu fabularnego – w moim 
przypadku reżysera, autora 
części dialogów oraz produ-
centa nadzorującego.

Współtworząc Mały Zgon, 
był pan pod wrażeniem 
takich seriali, jak Fargo czy 
Breaking Bad. Ile w Małym 
Zgonie będzie z tych 
seriali, a ile będzie w tym 
Juliusza Machulskiego?
Wymienione tytuły są jed-
nymi z najlepszych seriali 
kryminalnych, wyposażo-
nych jednocześnie w iro-
niczne widzenie świata. My 
chcieliśmy stworzyć absolut-
nie oryginalną, dziejącą się tu 
i teraz, na Warmii w Polsce, 
opowieść, ale w tym samym 
gatunku. W Małym Zgonie 
będzie Machulskiego tyle, ile 
go było w Vabanku, mimo że 
był on zainspirowany amery-
kańskim filmem Żądło.

Czym różni się praca ope-
ratora obrazu tworzącego 

klasyczny film kinowy od 
realizacji obrazu w serialu 
telewizyjnym, w technolo-
gii 4K?
Paweł Dyllus: Technologia 
4K HDR, w której emito-
wany będzie Mały Zgon, to 
dużo większa rozpiętość w 
kontrastach i kolorach. Dla 
widza oznacza to, że przy 
odpowiednim sprzęcie w 
domu jest w stanie odbierać 
obraz w dużo lepszej jakości, 
może dostrzec znacznie wię-
cej szczegółów, detali, róż-
nicy w kolorach. Przy filmie 
kinowym dbałość o detal, 

oczywiście wedle założeń 
artystycznych twórców, jest 
bardzo istotną sprawą. Pod-
czas realizacji wiadomo, że 
obraz będzie wyświetlany na 
dużej powierzchni ekranu 
w kinie. Sala kinowa jest, a 
przynajmniej powinna być, 
w warunkach technicznie 
doskonałych, odpowied-
nio wyciemniona, a lampa w 
rzutniku kinowym powinna 
spełniać najwyższe stan-
dardy. Przy tak zachowa-
nych warunkach dostajemy 
obraz, który jest odwzorowa-
niem założeń autora zdjęć – 

Rozmowa z producentem nadzorującym 
Wojciechem Danowskim, reżyserem 
i producentem kreatywnym Juliuszem 
Machulskim, autorem zdjęć Pawłem 
Dyllusem oraz aktorką Anną Seniuk

Mały Zgon

Trwają zdjęcia do trzech nowych seriali w Canal+. Mię-
dzy innymi powstaje Mały Zgon, który będzie krymi-

nalną, czarną komedią, ze skorumpowanymi stróżami prawa, 
„poczciwymi” rodzimymi gangsterami z Mazur i międzyna-
rodowym kartelem narkotykowym w tle. Akcja rozgrywa się 
wśród mazurskich lasów i jezior, które tylko pozornie są ciche 
i spokojne. Jak mówi reżyser i producent kreatywny serialu – 
Juliusz Machulski: „Jako namiętny widz seriali Breaking Bad, 
Fargo czy Ozark, marzyłem o tym, by można było stworzyć 
coś podobnego w Polsce. Taka szansa nosi tytuł Mały Zgon 
i właśnie się pojawiła”. Film produkuje Canal+, produkcją 
wykonawczą zajęło się Studio Filmowe „Zebra” (producen-
tem nadzorującym jest Wojciech Danowski). Producentem 
kreatywnym i reżyserem jest Juliusz Machulski, a wspoma-
gają go także Maciej Kawalski (scenariusz i reżyseria), Filip 
Syczyński (scenariusz i reżyseria) oraz Piotr Domalewski 
(scenariusz). Za zdjęcia odpowiada Paweł Dyllus, a za sceno-
grafię Jagna Janicka. Pierwotny pomysł serialu zaproponował 
Łukasz Żukowski z ADHD Warsaw. Na ekranach telewizo-
rów zobaczymy gwiazdorską obsadę z Piotrem Grabowskim 
w roli głównej oraz Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka 
Komana, Karolinę Gorczycę, Mirosława Haniszewskiego, 
Karolinę Porcari, Julię Wyszyńską i Grzegorza Mielczarka. S.N.

dostrzegamy szczegóły nawet 
w bardzo kontrastowych 
ujęciach. Technika 4K HDR 
ma nas, widzów, zbliżyć jak 
najbardziej do tego sposobu 
odbioru obrazu. Dla mnie 
jako autora zdjęć praca nad 
serialem w technologii 4K 
HDR oznacza pracę zbliżoną 
do tej, jaką wykonuję przy 
robieniu filmu fabularnego 
– dbałość o detal, kontrast i 
kolorystyka mają tu olbrzy-
mie znaczenie.

Jest pani wspaniałą 
aktorką dramatyczną, 
która równie świetnie speł-
nia się w rolach komedio-
wych. Co pani zdaniem 
jest atutem Małego Zgonu 
i zdecydowało, że przyjęła 
pani tę propozycję?
Anna Seniuk: Decyzję pod-
jęłam bez wahania i z radoś-
cią. Z Juliuszem Machulskim 
spotkałam się już w Teatrze 
Telewizji, więc wiedziałam, 
że czeka mnie praca, która – 
niezależnie od stopnia trud-
ności – będzie ogromną 
przyjemnością. Właściwie 
mogłam już nie czytać 
scenariusza, ale po zajrzeniu 
do tekstu... zachwyciłam się 
i wiedziałam, że za wszelką 
cenę muszę w tym zagrać! To 
niezwykle atrakcyjna, pełna 
zdumiewających i zaskakują-
cych sytuacji komedia, cho-
ciaż nie pozbawiona drama-
tycznych, pełnych napięcia 
momentów. Moja bohaterka, 
Teresa, również uwikłana 
w kryminalno-więzienne 
porachunki, jako mamusia 
gangstera jest postacią niejed-
noznaczną. Nie zdradzę szcze-
gółów, ale na pewno jest osobą 
tajemniczą, co prawda, niepo-
zbawioną wielu słabości, ale 
– co mnie najbardziej ujęło – 
obdarzoną ogromnym poczu-
ciem humoru. Bardzośmy się 
polubiły!

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Karolina Gorczyca w serialu 
Mały Zgon, reż. Juliusz 
Machulski, Maciej Kawalski, 
Filip Syczyński

Mirosław Haniszewski,  
Piotr Grabowski i Katarzyna Herman  

w serialu Mały Zgon,  
reż. Juliusz Machulski, Maciej 

Kawalski, Filip Syczyński
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Naszą ambicją jest stać się festiwalem 
na miarę Cannes, tyle że z seria-
lami zamiast filmów” – mówił 
mi Laurent Puons, wicedyrektor 

Festival de Télévision de Monte-Carlo, którego 
59. edycja odbyła się między 14 a 18 czerwca. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń imprezy 
był pokaz 15 minut serialu BBC World on Fire 
z Zofią Wichłacz i Tomaszem Kotem, którzy 
pojawiają się u boku takich gwiazd, jak Sean 
Bean czy Helen Hunt. To nietypowa opowieść 
o wojnie, w której zamiast stawiania boha-
terom pomników, twórcy śledzą zwykłych 
ludzi mierzących się z codziennymi dylema-

tami. Miłość, wierność, zdrada ideałów, pro-
blemy z własną tożsamością to tematy, które 
w produkcji BBC są najważniejsze. Obecna 
w Monako Wichłacz mówiła mi, że stawiają na 
różnorodność. „Zobaczymy reprezentację róż-
nych grup społecznych i mniejszości. Zależało 
nam, żeby pokazać, że wojna nie oszczędziła 
nikogo, dlatego obok par tradycyjnych mamy 
też związek gejów” – zapowiadała. World on 
Fire już sprzedano do kilkudziesięciu krajów, 
więc produkcja ma szansę wypromować pol-
skich aktorów na wielu terytoriach. A że nie są 
tylko kwiatkiem do kożucha, świadczy zain-
teresowanie osobą Zofii Wichłacz. Aktorka 

udzieliła chyba rekordowej liczby wywiadów. 
Reprezentacja dziennikarzy na festiwalu jest 
potężna, goszczą tu ludzie z każdego konty-
nentu. „Jestem zaskoczona, że w końcu roz-
mawiam po polsku, bo przez cały dzień odpo-
wiadam na pytania po angielsku” – śmiała się 
Wichłacz, kiedy spotkaliśmy się w będącym 
centrum festiwalu Grimaldi Forum. Obecność 
podobnych produkcji – międzynarodowych, 
które zwracają uwagę na wykluczonych bohate-
rów – to część większego planu Puonsa. „Chcę, 
żeby festiwal był przestrzenią do dyskusji nad 
teraźniejszością i przeszłością. Zależy mi na 
pokazywaniu tych produkcji, które wnoszą 
nowe spojrzenie nawet na te tematy, którym 
twórcy przypatrywali się już wielokrotnie” – 
zapewniał mnie.

Krokiem w tym kierunku jest nowy kon-
kurs seriali dokumentalnych. Najważniejszą 
premierą w tej sekcji był film Apollo: Droga na 
Księżyc (w Polsce emituje go przez cały lipiec 
National Geographic), na który składają się 
rzadkie materiały archiwalne (niektóre z nich są 
pokazywane po raz pierwszy) dokumentujące 
wyprawę astronautów na tytułowego satelitę, 
której 50. rocznicę świętujemy w tym roku. Na 
uroczystym pokazie pojawił się nawet książę 
Albert II, ambasador festiwalu, który ogłosił, 
że Monako otwiera swój program kosmiczny.

Artystom postać księcia jest doskonale 
znana. Przyjaźni się z nim Michael Douglas, 
tegoroczny laureat Złotej Nimfy za całokształt 
twórczości, a na imprezie spotkała się z nim 
Patricia Arquette, uznana przez festiwalowe 
jury za najlepszą aktorkę w serialach Ucieczka 
z Dannemory (Showtime) i The Act (Hulu). 
Ten pierwszy tytuł nagrodzono także jako naj-
lepszy serial dramatyczny. W kategorii kome-
diowej wygrał izraelski On the Spectrum (Yes 
TV), a jako najlepszy miniserial bezkonkuren-
cyjna była Moja najlepsza przyjaciółka (HBO). 
Statuetka publiczności (zwycięzcę wskazuje 
się na podstawie oglądalności z 63 krajów) 
przypadła serialowi The Good Doctor (ABC).

„Te wyniki pokazują, jak bardzo amery-
kańskim gigantom depczą po piętach lokalni 
nadawcy. Nie mieliśmy żadnej wątpliwości, 
że reprezentanci Izraela i Włoch zasłużyli na 
nagrody, nikt nie dostał punktów za pocho-
dzenie. Trudna sztuka opowiadania historii 
w odcinkach z roku na rok jest coraz ciekaw-
sza w krajach Europy, Azji i Ameryki Połu-
dniowej. Tego trendu już nic nie zatrzyma, 
więc wierzę, że w kolejnych latach zobaczę 
porywające seriale także z Polski” – podsumo-
wała wyniki jurorka Alessandra De Tommasi 
z „Air Quotes”.

Artur Zaborski

WISŁA W MOSKWIE

Festiwal Telewizji organizowany  
w Monako to z jednej strony impreza 
z imponującą tradycją, a z drugiej 
wydarzenie szczególnie promujące to, co 
nowe w świecie sztuki szklanego ekranu. 

SERIALE POD 
PATRONATEM 
KSIĘCIA

Zofia Wichłacz, Jonah  
Hauer-King i Lesley Manville

Główna edycja festiwalu odbywa 
się w  Moskwie, ale widzo-
wie z dalszych rejonów byłego 
ZSRR także dostają szansę obej-

rzenia najświeższych – i nie tylko! – pro-
dukcji z kraju nad Wisłą. Repliki wydarze-
nia odbywają się m.in. w Azerbejdżanie, 
Tadżykistanie, Uzbekistanie, Kazachsta-
nie i na Białorusi, w ponad 30 miastach 
byłych Republik Radzieckich. Wydarzenie 
odbywa się także w Serbii, Turcji, a nawet 
na Islandii… I w Chile!

Moskiewska edycja odbyła się w dniach 
23-30 maja już po raz dwunasty. Sercem 
festiwalu było kino „Pięć gwiazd na Pawie-
leckiej”. Z zewnątrz budynek przypomina 
socrealistycznego olbrzyma, ale w środku 
to odnowiona, kilkupiętrowa przestrzeń 
o loftowym klimacie. Do sali kinowej wła-
ściwie na każdy film ustawiały się kolejki, 
a wśród czekających na seans widzów sły-
chać było głównie język rosyjski – choć 
zdarzały się także komentarze po polsku. 

Tradycyjnie program Wisły podzielono 
na kilka sekcji. Dzięki Panoramie Polskiego 
Kina, Rosjanie mogli nadrobić pozycje, 
które z jakiegoś powodu nie zostały wyróż-
nione nominacją do Konkursu, ale zaist-
niały wcześniej w kinach. Bohaterami retro-
spektyw byli w tym roku Janusz i Andrzej 
Kondratiukowie, Jan Jakub Kolski i nie-
dawno zmarły Kazimierz Kutz. Zorgani-
zowano także poranki filmowe dla dzieci, 
pokaz etiud ze szkół filmowych, seanse 
krótkich metraży, a także najważniejsze 
dokumenty z ubiegłego roku. 

W ramach pokazów konkursowych 
widzowie mieli szansę zapoznać się 
z 12 produkcjami, m.in. Córką trenera 
Łukasz Grzegorzka, Atakiem paniki Pawła 
Maślony, 53 wojnami Ewy Bukowskiej, 
Cichą Nocą Piotra Domalewskiego (Grand 
Prix Festiwalu oraz Nagroda Publiczno-
ści), Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka 
(II nagroda) czy Fugą Agnieszki Smo-
czyńskiej. Rozmowy z widzami po pro-
jekcjach to jeden z powodów, dla których 
filmowcy chętnie odwiedzają Moskwę: 
tutejszej publiczności nie trzeba nama-
wiać, by zabrała głos, a dyskusje trwają 
długo i są gorące, szczególnie w przy-
padku obrazów historycznych – jak np. 
Ułaskawienia Jana Jakuba Kolskiego (III 
nagroda) albo Kamerdynera Filipa Bajona 
(obaj reżyserzy pojawili się na Wiśle oso-
biście). Zdarza się, że polskie produk-
cje są dla widzów lekcją historii, jak było 
kilka lat temu w przypadku Miasta 44 Jana 
Komasy. „Oni nie znali przebiegu powsta-

nia” – podkreśla dyrektorka wydarzenia, 
Małgorzata Szlagowska-Skulska i wspo-
mina, jak po seansie ją i towarzyszącego 
jej ambasadora ciasno oplótł wianuszek 
chcących rozmawiać gości.

W tym roku pełna emocji dyskusja towa-
rzyszyła także seansowi Niny Olgi Chajdas 
(Specjalne Wyróżnienie Jury), a jej wydźwięk 
był o wiele bardziej liberalny, niż mógłby się 
spodziewać ktoś, kto wyobrażenie na temat 
stosunku Rosjan do tematu LGBT opiera 

wyłącznie o informacje dotyczące 
obyczajowej linii rosyjskiego rządu. 
„Przez te wszystkie lata organizo-
wania festiwalu nie spotkaliśmy się 
z żadną cenzurą. Nikt nam nigdy 
niczego nie zakazał, a pokazywali-
śmy m.in. Katyń i Różę” – podkre-
śla Szlagowska-Skulska. Festiwalowi 
widzowie słyną też z prezentów, jakie 
często przynoszą gościom. Mowa tu 
nie tylko o mieszczących się w kon-
wencji kwiatach czy bombonierkach, 
ale też domowych specjałach – także 
z procentami – częściach garderoby 
czy… zwierzętach. „Za to kocham 
Rosjan. Są spontaniczni. Nie wstydzą 
się zadawać pytań, nie wstydzą się 
swoich uczuć” – podkreśla Skulska 
i apeluje: „Dla wielu ludzi w daw-
nych republikach radzieckich, 
gdzie wciąż jest jeszcze wiele Polo-
nii, tradycyjny festiwal to jedyna 
forma kontaktu z polską kinema-
tografią. Oni nie mają jak ściągnąć 
filmu przez internet. Ta impreza to 

świetna okazja do promocji Polski i ucze-
nia historii. Przez 12 lat porządnie zapra-
cowała na swoją markę. Wspiera nas Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, ale chciałabym, 
żeby przypomniały sobie o tym również 
takie instytucje, jak Instytut Adama Mic-
kiewicza czy Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Pora stanąć na wyso-
kości zadania!”.

Anna Tatarska

Festiwal Wisła to od lat niezmiennie 
największe wydarzenie promujące 
polskie kino na Wchodzie. Choć dociera 
również i w inne zakątki świata.

W DIALOGU 
Z WIDZAMI
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najlepszą muzykę (Dariusz 
Malejonek). Bohater filmu 
Play to mężczyzna trawiony 
przez poczucie winy. Zarzuca 
sobie, że nie odważył się sta-
nąć w obronie matki, wciela 
się w rolę jej mordercy i zmu-
sza dziesięcioletniego siebie 
do zmierzenia się z traumą. 
The South African Indepen-
dent Film Festival obok filmów 
uznanych reżyserów poczesne 
miejsce w programie poświęca 
filmom młodych twórców.

DESZCZ NAJLEPSZYM
KRÓTKIM DEBIUTEM 
W ANNECY

Animacja Piotra Milczarka 
otrzymała nagrodę im. Jean-
-Luca Xiberasa dla najlep-
szego debiutanckiego filmu 
krótkometrażowego na 43. 
Festiwalu Filmów Animo-
wanych w Annecy (10-15 
czerwca). Ten francuski festi-
wal jest najważniejszym i jed-
nym z najstarszych festi-
wali poświęconych filmowi 
animowanemu w Europie. 
Co roku gromadzi ponad 
150-tysięczną widownię, 
a także staje się miejscem spo-
tkań profesjonalistów z całego 

50

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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LAUREACI 13. EDYCJI
NAGRÓD SCRIPTEAST

Po raz trzynasty Rada Arty-
styczna programu ScripTeast 
wręczyła, podczas tegorocz-
nego, 72. MFF w Cannes, 
Nagrodę ScripTeast im. 
Krzysztofa Kieślowskiego za 
Najlepszy Scenariusz z Europy 
Wschodniej. Otrzymał ją 
Ivan Marinović z Czarno-
góry za „Forever hold your 
peace”. Laureat odebrał sta-
tuetkę i czek w wysokości 10 
tys. euro. Zwycięski scenariusz 
został wybrany spośród 11 
projektów autorów z 9 krajów 
Europy Środkowo-Wschod-
niej, którzy wzięli udział w 13. 
edycji międzynarodowego 
programu dla scenarzystów 
ScripTeast, zorganizowanego 

przez Niezależną Fundację 
Filmową. Scenariusz wybrali 
członkowie Rady Artystycz-
nej ScripTeast w składzie: 
Doreen Boonekamp (szefowa 
Holenderskiego Funduszu Fil-
mowego), Sandy Lieberson 
(wieloletni szef 20th Century 
Fox), Antonio Saura (produ-
cent i szef firmy dystrybucyj-
nej Latido), Manfred Schmidt 
(były szef jednego z najwięk-
szych niemieckich fundu-
szy filmowych MDM), Simon 
Perry (były szef ACE – euro-
pejskiego klubu producentów) 
oraz szefowie naukowi pro-
gramu Christian Routh i Tom 
Abrams. Jak podkreślili przed-
stawiciele Rady Artystycznej 
„tegoroczna nagroda została 
przyznana za scenariusz, 

który z jednej strony wydał się 
zabawny, z drugiej – głęboki. 
To zbiorowe studium postaci 
nakreślonych w zachwycający 
sposób, uwikłanych w absur-
dalne wydarzenie, które – 
przez pryzmat kina – z iro-
nią odzwierciedla kondycję 
człowieka”. Ponadto, specjalne 
wyróżnienie odebrały Lena 
Góra i Olga Chajdas za tekst 
„Stale niestała” („Stillborn”). 
Jak uzasadniła to Rada Arty-
styczna ten scenariusz „rysuje 
fascynujący obraz burzli-
wego momentu w najnowszej 
historii Europy Środkowej. 
Autorkom udaje się przedsta-
wić autentyczne zbuntowane 
społeczeństwo, w którym kon-
frontacja tematów macierzyń-
stwa, rodziny i kultury jest 

wyrazista i dynamiczna”. Wię-
cej informacji można znaleźć 
na www.scripteast.pl.

MAŁA ZAGŁADA 
NAGRODZONA W USA

Pod koniec maja film Mała 
zagłada w reżyserii Nata-
lii Korynckiej-Gruz otrzymał 
Award of Excellence na Acco-
lade Global Film Competition. 
Jury tego amerykańskiego 
konkursu filmowego, przyzna-
jąc nagrody, podkreślało, że 
kieruje się jakością i kreatyw-
nym podejściem twórców oraz 
wyróżniającym się poziomem 
i ich umiejętnościami. Film 
Natalii Korynckiej-Gruz łączy 
zdjęcia dokumentalne z anima-
cją. Produkcja została oparta 
na głośnej książce Anny Janko 
„Mała zagłada”, nagrodzonej 
w 2016 roku m.in. Warszawską 
Nagrodą Literacką i Nagrodą 
Gryfia. Obraz porusza temat 
pamięci i okrucieństwa zada-
wanego nie tylko ludziom, ale 
i zwierzętom. Międzynaro-
dowa premiera Małej zagłady 
odbyła się w styczniu podczas 
Festiwalu Filmowego w Trie-
ście. Polska premiera miała 
miejsce podczas 58. Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego. 
Obraz ma już na swym koncie 
m.in. Srebrny Medal na New 
York Festivals TV & Film.

PLAY Z SUKCESEM 
W RPA

W drugiej połowie maja 
w Kapsztadzie odbył się The 
South African Independent 
Film Festival. Wśród nagro-
dzonych tytułów znalazła się 
krótkometrażowa fabuła Play 
Piotra Sułkowskiego. Polska 
produkcja otrzymała aż dwie 
nagrody: dla najlepszego filmu 
eksperymentalnego oraz za 

Dokument In Touch Pawła Ziemilskiego pokazywany był na Skjadborg Film Festival (7-
-10 czerwca), w Konkursie Głównym, i otrzymał The Spotlight Skjadborg’s Grand Ju-

ry Prize. Film został doceniony przez jury za stworzenie własnego języka do opowiedzenia 
skomplikowanej historii w poruszający sposób. Według jurorów reżyser doskonale wyko-
rzystał możliwości medium filmowego, by otworzyć oczy widzów na istotny elementy naszej 
kultury, której nie uświadamiamy sobie na co dzień. In Touch to polsko-islandzka produk-
cja, opowiadająca o wsi Stare Juchy na Mazurach, z której od początku lat 80. wyemigrowa-
ło do Islandii ponad 400 mieszkańców. To ponad połowa całej społeczności. Zbiorowa emi-
gracja części populacji przyczyniła się do powstania niezwykłej więzi między tą odległą od 
Polski wyspą a prowincjonalną częścią Mazur. Film, poprzez nowatorską metodę wykorzy-
stującą projekcje i nagrania rozmów na Skypie, próbuje uchwycić, w jaki sposób wolność, 
otwarcie na świat, mobilność i nowoczesna technika wpływają na przewartościowanie wi-
dzenia siebie i swoich bliskich, a także redefiniują znaczenie cielesnej obecności drugiego 
człowieka.

Tym razem animacja Tomasza Popaku-
la została doceniona zarówno przez 

publiczność, jak i jury Animafest Zagreb 
(3-8 czerwca). Film uznano najlepszą pro-
fesjonalną produkcją krótkometrażową fe-
stiwalu. Animafest w Zagrzebiu to jeden 
z najważniejszych i najstarszych festiwali fil-
mowych poświęconych w całości animacji. 
Pierwsza edycja miała miejsce w 1972 roku 
i od tamtej pory cieszy się uznaniem i powo-
dzeniem zarówno wśród branży filmowej, 

jak i publiczności kochającej animacje. Acid 
Rain to nie jedyny polski film, który można 
było zobaczyć w stolicy Chorwacji. W tym 
roku o nagrody w sekcji animacji studenc-
kich ubiegały się filmy Mój dziwny starszy 
brat Julii Orlik oraz An Eye for an Eye Julii 
Płoch. W kategorii pełnometrażowej poka-
zano natomiast Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente. Z kolei w sek-
cji pozakonkursowej zaprezentowano Błoto 
Alicji Błaszczyńskiej.

ACID RAIN Z KOLEJNYM GRAND PRIX 

IN TOUCH WYGRYWA W ISLANDII

Acid Rain, reż. Tomasz Popakul

Na początku czerwca 
ogłoszono zwycięzców 

Spotlight Documentary Film 
Awards. Celem tego amery-
kańskiego konkursu jest pro-
mocja niezależnych filmow-
ców z całego świata. Podczas 
zakończonej niedawno 
edycji nagroda Spotlight 
Gold Award powędrowała 
do Desert Coffee Mykaela 
Lypinskiego. Obraz ten opo-
wiada o kalifornijskiej części 
pustyni Sonora, w bliskim 
sąsiedztwie baz wojsko-

wych, gdzie znajduje się „dzi-
kie” miasteczko Slab City 
zamieszkałe przez uciekinie-
rów z „amerykańskiego snu”. 
Są w różnym wieku, przy-
wieźli ze sobą różne historie, 
ale wszyscy wybrali wolność, 
nawet za cenę najbardziej 
podstawowych wygód. Jedy-
nym miejscem wyposażo-
nym w elektryczność jest tu 
prowizoryczna kafejka inter-
netowa prowadzona przez 
Roba, serwująca „najlepszą 
kawę w okolicy”.

DESERT COFFEE NAGRODZONE W USA

In Touch, reż. Paweł Ziemilski

Desert Coffee,  
reż. Mykael Lypiński
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świata związanych z branżą 
filmu animowanego. Jed-
nym z najjaśniejszych punk-
tów programu są cztery kon-
kursy – krótkometrażowy, 
telewizyjny, studencki oraz 
dla najlepszego filmu zreali-
zowanego na zlecenie. W tej 
pierwszej kategorii znalazł 
się właśnie obraz Piotra Mil-
czarka wyprodukowany przez 
FUMI Studio. Nagrodzona 
krótka animacja opowiada 
o zbiorowej świadomości, 
o tym, że brak jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za własne 
czyny sprawia, że bezreflek-
syjnie idziemy za tłumem, co 
może doprowadzić do trage-
dii. To również film o próbie 
walki jednostki ze zbiorową 
hipnozą i o konsekwencjach 
zarówno dla niej, jak i tłumu. 
Deszcz to nie jedyny polski 
tytuł pokazywany na festi-
walu. W tym roku o miano 
najlepszej krótkometrażowej 
animacji festiwalu ubiegały 
się aż trzy polskie produk-
cje. Poza obrazem Milczarka 
szansę na statuetki miały też 
Acid Rain Tomasza Popa-

kula oraz Story Joli Bańkow-
skiej. Natomiast do konkursu 
studenckiego zaproszono Nie 
masz dystansu Kariny Pacior-
kowskiej, Ovule Natalii Dur-
szewicz i Duszyczkę Barbary 
Rupik. Z kolei o nagrodę 
w kategorii filmów komer-
cyjnych (zrealizowanych na 
zlecenie) walczył zwiastun 
festiwalu Tricky Women/
Tricky Realities Festival zre-
alizowany przez Martę Pajek. 
Polskich tytułów nie zabrakło 
również w sekcjach pozakon-
kursowych. To właśnie tam 
można było zobaczyć najnow-
sze animacje Piotra Dumały 
(Ostatnia wieczerza) i Izabeli 
Plucińskiej (Portret Suzanne).

NIE MASZ DYSTANSU 
Z NAGRODĄ WE 
FRANCJI

Animacja Kariny Paciorkow-
skiej została doceniona na 21. 
Très Court International Film 
Festival (7-16 czerwca). Film 
zdobył Women’s Rights Award. 
Ten francuski festiwal prezen-
tuje filmy z całego świata, któ-

rych długość nie przekracza 
4 minut. Nie ma ograniczeń 
dotyczących formy, widzo-
wie co roku mają okazję przez 
10 dni obejrzeć najciekawsze 
animacje, fabuły, dokumenty, 
teledyski, a nawet wideoblogi. 
Selekcjonerzy mieli w tym 
roku z czego wybierać. Do 
tegorocznego Konkursu Mię-
dzynarodowego zgłoszono 
ponad 3 tys. tytułów, z czego 
wybrano zaledwie 38. Wśród 
nich znalazł się właśnie nagro-
dzony obraz Kariny Pacior-
kowskiej. Nie masz dystansu 
to ręcznie rysowana anima-
cja próbująca zadawać pyta-
nia na temat miejsca kobiet we 
współczesnej rzeczywistości. 
Film inspirowany jest życiem 
codziennym, wypowiedziami 
osób publicznych i sposobem, 
w jaki media mówią o kobie-
tach.

UROSŁAM, KIEDY 
SPAŁAŚ Z SUKCESEM 
W SZANGHAJU

Film Marcina Sautera znalazł 
się w gronie laureatów Shang-

hai International Film & TV 
Festival (10-14 czerwca). To 
jeden z najważniejszych i naj-
większych festiwali w Azji. 
Obraz Urosłam, kiedy spałaś 
zdobył nagrodę dla Najlep-
szego Dokumentu. Bohaterką 
filmu Sautera jest Karalina, 
która wyjechała z Białorusi, 
podobnie jak przytłaczająca 
większość koleżanek i kole-
gów ze szkoły muzycznej. Los 
młodej białoruskiej inteli-
gencji reżyser ukazał w for-
mie studium nostalgii – tęsk-
noty za rodziną, przyjaciółmi 
i dzieciństwem przywołanym 
w sielankowych barwach. 
W państwowej telewizji pre-
zydent Łukaszenka zapewnia, 
że absolwentów białoruskich 
szkół niechybnie czeka świe-
tlana przyszłość, jednak obraz 
prowincji zdaje się przeczyć 
tej optymistycznej diagnozie. 
Jedyny powiew otuchy przy-
nosi ciężarówka z żywnością, 
zapałkami i wódką.

Oprac. Julia  
Michałowska

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

YOUNG DIRECTOR 
AWARD DLA JOLI 
BAŃKOWSKIEJ

Autorka filmu Story Jola 
Bańkowska otrzy-

mała w Cannes prestiżową 
nagrodę Young Director 
Award dla najlepszej reży-
serki animacji. Ceremonia 
rozdania nagród odbyła się 
20 czerwca w Cannes. Story 
to ironiczny ciąg kilkuna-
stu scenek opowiadających 
o przenikaniu się codzien-
ności ze światem cyfrowym. 
Oglądany przez „story”, 
popularną dziś funkcję w 
większości mediów społecz-
nościowych, przedstawia 
ludzi samotnych, zagubio-
nych, a czasem już obo-
jętnych na otaczającą ich 
rzeczywistość. Film miał 
premierę podczas tegorocz-
nego, 69. Berlinale w sekcji 
Generation 14plus. Anima-
cję wyprodukowało Studio 
Munka-SFP. Producentem 
wykonawczym i koproducen-
tem filmu jest Letko. Promo-
cję międzynarodową Story 

wspiera Krakowska Funda-
cja Filmowa, z kolei agentem 
sprzedaży jest New Europe 
Film Sales. Jola Bańkow-
ska to 27-letnia absolwentka 
Wydziału Grafiki warszaw-
skiej ASP, ilustratorka, reży-
serka filmów animowanych. 
Jest dwukrotną laureatką 
Adobe Design Achievement 
Awards oraz stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (2016).

Film Macieja Kawalskiego z Tomaszem Kotem 
w roli głównej, wyprodukowany przez Studio 

Munka-SFP, otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie 
Międzynarodowym na 47. MFF De Cine De Huesca 
(7-15 czerwca). Atlas został nagrodzony na prestiżo-
wym, hiszpańskim festiwalu, pokonując niemal 30 
konkurentów z całego świata. Jury uzasadniło swój 
wybór, mówiąc m.in. o „fantastycznej historii, opo-
wiedzianej z wyobraźnią i wielkim talentem, otwiera-
jącej się na mnogość metaforycznych odczytań doty-
czących społeczeństwa”. Grand Prix na tym festiwalu 
jest jedną z nagród upoważniających do ubiegania się 
o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zwy-
cięstwo filmu Kawalskiego otwiera mu zatem ścieżkę 
do starań o nominację do Oscara. Na MFF De Cine 
De Huesca widzowie mogli obejrzeć także dokument 
Krzyżoki Anny Gawlity oraz Tango tęsknot Marty Szy-
mańskiej, Błoto Alicji Błaszczyńskiej i Córkę Mary 
Makovich, z którymi Atlas rywalizował w Konkur-
sie Międzynarodowym. Bohaterami filmu Atlas są 
mieszkańcy ekscentrycznego szpitala psychiatrycz-
nego, z których jeden, docent Adam Prażmowski, 
dniami i nocami stoi z rękami do góry i uporczywie 
milczy.

ATLAS NAJLEPSZY W HISZPANII

Podczas 48. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Molodist w Kijowie (30 maja – 7 czerwca) dokument 

Miłość bezwarunkowa w reżyserii Rafała Łysaka otrzymał aż 
dwie nagrody: dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego – 
od Jury Konkursu Międzynarodowego oraz od Jury Ekume-
nicznego i FIPRESCI. Obraz doceniła również publiczność, 
przyznając mu własny laur. Reżyser odbierając go, przyznał: 
„Dziękuję za tę niezwykle ważną nagrodę. To właśnie dla 
publiczności robimy filmy. To jest wielka radość i ogromna 
motywacja do dalszej pracy”. Miłość bezwarunkowa to oso-
bista historia Rafała, reżysera filmu. Od dzieciństwa wycho-
wywała go babcia Teresa, którą traktuje jak drugą mamę. Dla 
niej rodzina jest najważniejszą wartością w życiu. Jej mąż od 
wielu lat nie żyje, córka wyprowadziła się z miasta, siostra 
żyje swoim życiem, więc całą swoją miłość i uwagę skupiła 
na Rafale, ukochanym wnuku... do momentu, kiedy powie-
dział jej o swoim homoseksualizmie. Ta wiadomość złamała 

jej serce. Poznając part-
nera Rafała, jego przyjaciół 
i rówieśników, Teresa powoli 
zaczęła zmierzać drogą ku 
zrozumieniu i akceptacji 
Rafała. On również podjął 
próbę zrozumienia babci, 
choć są tak różni. Film miał 
swoją premierę w Konkursie 
Polskim na 58. Krakowskim 
Festiwalu Filmowym, gdzie 
zdobył główną nagrodę Zło-
tego Lajkonika. Międzyna-
rodowa premiera Miło-
ści bezwarunkowej miała 
miejsce na festiwalu IDFA 
w Amsterdamie.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA DOCENIONA NA UKRAINIE

Atlas, reż. Maciej Kawalski

Miłość bezwarunkowa,  
reż. Rafał Łysak
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BUŁGARIA

SOFIA: 30 maja – pokaz 
Ucieczki z kina Wolność 
Wojciecha Marczewskiego 
w ramach Visegrad Film Festi-
val (festiwalu krajów Grupy 
Wyszehradzkiej).

SOFIA: 1 czerwca – pokaz 
Wielkiej wsypy Jana 
Łomnickiego z udziałem Jana 
Englerta, otwierający Między-
narodowy Festiwal Filmowy 
„Złota Lipa”. W programie 
również: Najlepszy Łukasza 
Palkowskiego.

WARNA: 25-31 sierpnia  
– Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy „Miłość jest 
 szaleństwem”. W progra-
mie Sztuka kochania. Histo-
ria Michaliny Wisłockiej Marii 
Sadowskiej.

INFO: INSTYTUT POLSKI W SOFII

FRANCJA

LYON: 26-28 kwietnia – Festi-
wal Kinopolska. W pro-
gramie: 53 wojny – pokaz 
z udziałem reżyserki Ewy 
Bukowskiej, Pomiędzy sło-
wami Urszuli Antoniak, 
Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente, 
Ptaki śpiewają w Kigali 
Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego, Cicha Noc Pio-
tra Domalewskiego, Fuga 
Agnieszki Smoczyńskiej oraz 

Które polskie filmy oglądane są za granicą? Jak nasze kino 
prezentują międzynarodowej publiczności Instytuty Polskie 
zarządzane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych?  
Do współpracy zapraszamy organizatorów imprez, dyplomatów, 
widzów. Czekamy na informacje. 

Z POLSKIM FILMEM    DOOKOŁA ŚWIATA
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seans dla dzieci Kinominot  
(4 odcinki Reksia).

PARYŻ: 14 maja i 8 czerwca – 
„Martin Scorsese przedstawia 
arcydzieła polskiego kina”: 
14 maja – Barwy ochronne 
Krzysztofa Zanussiego 
z debatą po filmie z udziałem 
reżysera, 8 czerwca – Ostatni 
dzień lata Tadeusza Konwic-
kiego. Pokazy w kinie Reflet 
Médicis.

COGNAC: 15 maja – pokaz 
Zimnej wojny Pawła 
Pawlikowskiego połączony 
z dyskusją. 

BORDEAUX: 6-10 czerwca – 
Festiwal Kinopolska w kinie 
Utopia. W programie: Ptaki 
śpiewają w Kigali Joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa 
Krauzego, Wieża. Jasny 
dzień Jagody Szelc oraz Atak 
paniki Pawła Maślony.

NANTES: 11-16 czerwca – 
Festiwal Cinépride. W progra-
mie Nina Olgi Chajdas.

CRÉON: 12 czerwca – pokaz 
Fugi Agnieszki Smoczyńskiej 
w kinie Max Linder (8 maja 
Fuga weszła na ekrany kin 
w całej Francji). 

INFO: INSTYTUT POLSKI W PARYŻU

HISZPANIA

GRAN CANARIA. TENERYFA: 
4 czerwca – 11 lipca Festi-
wal ANIMAYO. W programie 
znalazł się przegląd polskiej 
animacji. 

MADRYT: 21 czerwca – pre-
miera Słodkiego końca dnia Jacka 
Borcucha (film na ekranach 
hiszpańskich kin dystrybuuje 
firma BTEAM Pictures).

INFO: INSTYTUT POLSKI W MADRYCIE

NIEMCY

BERLIN: 24 kwietnia –  
1 maja – 14. Festiwal filmPol-
ska. W programie ponad 30 
tytułów, m.in. Kler i Wesele 
Wojciecha Smarzowskiego, 
Fuga Agnieszki Smoczyń-
skiej, Córka trenera Łuka-
sza Grzegorzka, Nina Olgi 
Chajdas, Atak paniki Pawła 
Maślony, Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego, 7 uczuć 
Marka Koterskiego. Z oka-
zji 80. urodzin Krzysztofa 
Zanussiego odbyła się retro-
spektywa jego filmów. Zapre-
zentowano Spiralę, Strukturę 
kryształu, Iluminację i Barwy 
ochronne.

POCZDAM: 6 maja – pokaz 
Ostatniej Rodziny Jana P. Matu-
szyńskiego na Uniwersytecie 
Poczdamskim.

BERLIN: 22 maja – Institut 
français – pokaz dokumentu 
Pokolenie ’89 Marii Zmarz-Ko-
czanowicz połączony z pane-
lem dyskusyjnym z udziałem 
reżyserki. Współorganizato-
rzy: Instytut Polski w Berlinie 
i Centre Marc Bloch.

INFO: INSTYTUT POLSKI W BERLINIE

STANY 
ZJEDNOCZONE

NOWY JORK: 22-24 maja 
oraz 1-2 czerwca – 15. edycja 
New York Polish Film Festi-
val w Scandinavia House 58 
Park Ave. W programie m.in. 
Kamerdyner Filipa Bajona, 
Jak pies z kotem Janusza Kon-
dratiuka, Nina Olgi Chajdas, 
7 uczuć Marka Koterskiego, 
Wieża. Jasny dzień Jagody 
Szelc oraz Wilkołak Adriana 
Panka. 

INFO: INSTYTUT POLSKI W NOWYM 
JORKU

SZWECJA

MALMÖ: 3-7 kwietnia – 
IFEMA – najstarszy szwedzki 
festiwal filmowy prezen-
tujący filmy, których twór-
cami są kobiety. W progra-

mie: Najpiękniejsze fajerwerki 
ever Aleksandry Terpińskiej, 
Pod Joanny Satanowskiej, III 
Marty Pajek, Wolta Moniki 
Koteckiej i Karoliny Poryzały, 
Karuzela Patrycji Polkow-
skiej, Wieża. Jasny dzień 
Jagody Szelc, Dzikie róże Anny 
Jadowskiej, Twarz Małgorzaty 
Szumowskiej.

GÖTEBORG: 22 maja –  
5 czerwca – Fokus na polski 
film w kinie Hagabion. W pro-
gramie: Jeszcze dzień życia 
Damiana Nenowa i Raúla de la 
Fuente, Fuga Agnieszki Smo-
czyńskiej, Twarz Małgorzaty 
Szumowskiej.

SZTOKHOLM: 25 maja – pokaz 
Pianisty Romana Polańskiego 
w ABF Sztokholm.

SZTOKHOLM: 25 maja – pokaz 
dokumentu Beksińscy. Album 
wideofoniczny Marcina Bor-
chardta na Uniwersytecie 
Sztokholmskim.

KARLSKRONA: 22-28 sierpnia – 
polskie filmy na Carl Interna-
tional Film Festival (program 
zostanie ogłoszony na początku 
sierpnia).

Cztery polskie filmy są teraz 
obecne na ekranach szwedz-
kich kin: Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego, Twarz Mał-
gorzaty Szumowskiej, Fuga 
Agnieszki Smoczyńskiej 
oraz Jeszcze jeden dzień życia 
Damiana Nenowa i Raúla de 
la Fuente.

INFO: INSTYTUT POLSKI  
W SZTOKHOLMIE

WŁOCHY

RZYM: 1-16 czerwca – 
17. edycja festiwalu kul-

tury polskiej Corso Polo-
nia, tym razem pod hasłem 
„Gdańsk – wolne miasto”. 
Z okazji 30. rocznicy prze-
miany ustroju politycznego 
w Polsce w programie zapre-
zentowano m.in. Człowieka 
z marmuru Andrzeja Wajdy, 
Do widzenia, do jutra… 
Janusza Morgensterna, 
Robotników ’80 Andrzeja 
Chodakowskiego i Andrzeja 
Zajączkowskiego. Pokazy 
odbyły się w kinie Farnese 
na Campo de’Fiori oraz 
w siedzibie Instytutu Pol-
skiego, który był organizato-
rem festiwalu. 

RZYM: 10-16 czerwca – 
w ramach 39. edycji Fanta-
festival (Mostra Internazio-
nale del Film di Fantascienza 
e del Fantastico) w kinach 
Nuovo Cinema Aquila oraz 
Cinema dei Piccoli w sek-
cji konkursowej zaprezen-
towano Wilkołaka Adriana 
Panka.

INFO: INSTYTUT POLSKI  
W RZYMIE

Oprac.  
Cezary Kruk
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Jak?
Nieuczciwie! Produkuje się 
dużo, tanim kosztem, bez 
poszanowania środowi-
ska naturalnego. Nałado-
wane konserwantami, mocno 
przetworzone jedzenie to 
przyczyna większości cho-
rób cywilizacyjnych. Tyjemy, 
chorujemy na serce, cukrzycę 
i raka, a koncerny spożyw-
cze nie biorą odpowiedzial-
ności za pogarszający się stan 
naszego zdrowia. W dystry-
buowanym przez nas filmie 
W obronie jedzenia Micha-
ela Schwartza, na podstawie 
głośnej książki Michaela Pol-
lana, pada jego słynne motto: 
„Eat food. Not too much. 
Mostly plants”. Trzy proste 
zasady, których przestrzega-
nie odsuwa naszą dietę od 
sklepowych półek w stronę 
miejsca, skąd pochodzi praw-
dziwe jedzenie, czyli ziemi. 
O tej z kolei opowiadał fran-
cuski dokument Zanim prze-
klną nas dzieci Jean-Paula 
Jauda, piętnujący przemysł 
rolniczy za zatruwanie nas 
pestycydami. Innym waż-
nym i lubianym przez nas 
nurtem w kinie kulinarnym 
są filmy portretujące szefów 
kuchni. Wśród nich np. dys-
trybuowany przez nas obraz 
Noma: My Perfect Storm Pier-
re’a Deschampsa, którego 
bohaterem jest René Redzepi, 
szef kuchni i współwłaści-
ciel słynnej restauracji Noma 
w Kopenhadze. Tego szefa 
kuchni filmowcy szczególnie 
sobie upodobali – to bodaj 
piąta już produkcja z jego 
udziałem. Niezwykle zdolny 
i inteligentny, pochodzący 
z rodziny albańskich emi-
grantów, szturmem wdarł 
się do świata duńskiego fine 
diningu i pokazał światu, 
czym jest kuchnia Skandy-
nawii. Nazwał ją, dookreślił 
i zinterpretował, czym zain-
spirował tysiące kucharzy na 
całym świecie. Upowszechnił 
nurt, który dziś nazywa się 
kuchnią nordycką. 

w każdym odcinku – poprzez 
cztery żywioły: ogień, 
wodę, powietrze i ziemię – 
opowiada o tym, jak na prze-
strzeni lat zmieniało się nasze 
podejście do jedzenia, jak 
rozwijaliśmy techniki goto-
wania. Uświadamia, że były 
one motorem napędowym 
naszej cywilizacja. 

Co dalej?
Poza ściąganiem na polskie 
ekrany najlepszych filmów 
kulinarnych, chętnie zaan-
gażowalibyśmy się w pol-
skie produkcje na ten temat. 
Ale to przyszłość, póki co 
w ostatnich miesiącach sku-
pialiśmy się na organizacji 
festiwalu FILMS for FOOD. 
Pierwsza edycja odbyła się 
w dniach 27-30 czerwca 
w warszawskim kinie Mura-
nów.

Dystrybucja to dopiero 
początek?
Dystrybucja bardzo nas 
satysfakcjonuje, ale tęsknili-
śmy za festiwalową formułą, 
która dawałaby nam więcej 
możliwości. Podczas festi-
walu nie tylko pokazywali-

śmy najnowsze dokumenty 
o jedzeniu, ale zorganizo-
waliśmy też dyskusje i spo-
tkania z głównymi posta-
ciami rodzimej kultury 
kulinarnej. Były degusta-
cje i zainspirowane filmami 
kolacje w kilku świetnych, 
warszawskich restauracjach. 
Ale przede wszystkim nasz 
festiwal był okazją do spotka-
nia „foodiesów”, smakoszy, 
ludzi zainteresowanych świa-
tem gastronomii i kulinariów. 
Chciałabym bardzo, żeby 
w przyszłości brali w nim 
udział również scenarzyści, 
reżyserzy i producenci fil-
mowi. Czujemy misję, bo ten 
kulinarny nurt światowego 
kina warto przeszczepić na 
rodzimy grunt. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

Food films albo 
food cinema – tak 
naprawdę w obiegu 
jest kilka określeń – 

ale co to właściwie znaczy?
Filmy, w których jedzenie – 
jego produkowanie, przetwa-
rzanie czy dzielenie się nim 
stanowi oś narracji, główny 
temat filmu czy najważniej-
szą metaforę. W literaturze 
filmoznawczej funkcjonuje 
wiele definicji, część współ-
czesnych historyków kina 
pisze wręcz o niezależnym 
gatunku filmowym. W obra-
zach kulinarnych znajdziemy 
wszak charakterystyczne dla 
kina gatunków powtarzalne 
schematy fabularne, miejsca 
akcji, określone typy boha-
terów czy ikonografię. Ale 
znamy również filmy o tema-
tyce kulinarnej ulokowane 
w konkretnych gatunkach czy 
pomiędzy nimi. Istnieją np. 
gangsterskie filmy kulinarne, 
horrory i komedie roman-
tyczne. 

Czyli w inicjatywie FILMS 
for FOOD jesteście otwarci 
na każdy filmowy smak?
Nie do końca. Skupiamy się 
głównie na jednym rodzaju 
kina – filmach dokumen-
talnych. Naszym zdaniem 
powstaje tu najwięcej cieka-

Lubię w food cinema 
nurt traktujący o kultu-
rach kulinarnych: uczy 
pielęgnowania tradycji 
i odkrywania oraz sza-
nowania korzeni. 
O tak, dzięki nim odby-
wamy podróże kulinarne 
i odkrywamy świat poprzez 
jedzenie. Polscy filmowcy, 
niestety, nie sięgnęli jeszcze 
po tę tematykę, a obrazów 
o naszych rodzimych tra-
dycjach kulinarnych szcze-
gólnie mi brakuje. Wycho-
wywałam się w latach 80., 
więc pamiętam, jak wyglą-
dała wtedy polska kuch-
nia w wersji restauracyjnej: 
bary mleczne i powtarzające 
się we wszystkich knajpach 
menu ze schabowym, mie-
lonym, golonką czy bigo-
sem. Po ’89 roku zachłysnę-
liśmy się kuchnią ze świata, 
pokochaliśmy włoską pizzę 
i makarony, powstało mnó-
stwo restauracji z kuchnią 
chińską, japońską, czeską 
czy tajską. Zajadamy się dziś 
ramenem, (który w świet-
nym filmie Tampopo z 1985 
roku polski tłumacz upar-
cie nazywał kluskami!) czy 
sushi. A polskie tradycje kuli-
narne, nasze świetne sery, 
wędliny, pieczywo, zupy czy 
dania z ryb nadal nie docze-
kały się filmowców, którzy 
pokazaliby je światu. Oso-
biście znam wielu pięknych 
ludzi – potencjalnych boha-
terów obrazów kulinarnych, 
którzy kultywują tradycyjne 
metody produkcji jedzenia 
i napojów. Podobnie 
szefowie kuchni – mamy 
w Polsce co najmniej kilku 
niezwykle ciekawych. 
Warto udokumentować 
ich pracę. Nurt kina kuli-
narnego jest niezwykle 
bogaty w konteksty, wielo-
wątkowy. Moim ulubionym 
tytułem jest 4-odcinkowa 
seria Cooked, za którą stoi 
Michael Pollan, wspomniany 
już amerykański autor i akty-
wista kulinarny. 

Seria była pokazywana na 
całym świecie i odniosła 
międzynarodowy sukces.
Co tylko dowodzi, że tego 
typu produkcje są potrzebne 
i trudno przecenić ich edu-
kacyjną wartość. Pollan 

wych produkcji. Po fabuły 
sięgamy okazyjnie w ramach 
cyklu FILMS for FOOD, 
który realizujemy w kilku 
kinach w Polsce lub przy oka-
zji przeglądów i sekcji filmo-
wych, czy w ramach więk-
szych festiwali. I najczęściej 
są to klasyki kina kulinarnego 
np. Uczta Babette, Tampopo 
oraz młodsze: Jestem miłością 
czy Smak curry.

Jakie „food filmy” z ostat-
nich lat są kwintesencją 
waszego line-upu? 
Wskazałabym najpierw na 
Nakarmimy świat (2005) 
Erwina Wagenhofera i Super 
Size Me (2004) Morgana Spu-
rlocka, czy nieco późniejszy, 
nominowany do Oscara film 
Food Fight (2007) Christo-
phera Taylora. To od nich 
zaczęło się zainteresowanie 
dokumentalistów kulina-
riami. Wszystkie wyznaczyły 
też najważniejsze obszary 
tematyczne, które na kilka 
lat zdominowały ten nurt. 
Wagenhofer sportretował 
współczesne metody produk-
cji żywności, zaś Spurlock 
na potrzeby filmu doświad-
czył na sobie zgubnych skut-
ków fastfoodowej diety. Food 
Fight to z kolei obraz niemal 
polityczny, który oskarża 

elity amerykańskiego biznesu 
spożywczego o nadużycia, 
uświadamia, jak drastycznie 
w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat zmieniliśmy sposób 

produkcji żywności. Christo-
pher Taylor zrealizował go, 
by uświadomić jak my, kon-
sumenci, jesteśmy traktowani 
przez producentów żywności.

APETYT ROŚNIE 
W MIARĘ OGLĄDANIA
Rozmowa z filmoznawczynią 
Lucyną Zembowicz  
o jej autorskim projekcie 
FILMS for FOOD 

Lucyna Zembowicz
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polskiego kina. Pragniemy stworzyć sieć 
partnerstw skupiających się na kulturze 
filmowej. Obejmowałaby ona zarówno 
instytucje zajmujące się ochroną i upo-
wszechnianiem dziedzictwa filmowego, 
jak i te z trzeciego sektora i z ruchów 
miejskich. Naszym celem jest dostar-
czanie kultury widzom z różnych rejo-
nów Warszawy – nie tylko centralnych. 
Aby to osiągnąć, musimy łączyć nasz 
program autorski z zapotrzebowaniem 
widzów w poszczególnych dzielnicach 
i z możliwościami lokalowo-sprzęto-
wymi innych organizacji. Mamy w War-
szawie świetne domy kultury wypo-
sażone w nowoczesne, audiowizualne 
sale. Centrum Kultury Filmowej może 
wzbogacać ich ofertę o przedsięwzięcia 
związane z filmem.

Jakie działania edukacyjne zamie-
rzają państwo podjąć w najbliższym 
czasie?
Teraz realizujemy projekt „Trampolina 
do kina” przeznaczony dla grup wie-
kowych od 4 do 6 i od 7 do 10 lat. Jego 
celem jest zabawa w kino, ale pod okiem 
prawdziwych filmowców. Na warsztatach 
obecni są także opiekunowie, którzy wie-
dzą, jak pracować z dziećmi. Projektu-
jąc wydarzenia, traktujemy dzieci bardzo 
poważnie. Taka edukacja jest niezwy-
kle istotna, ponieważ dzieci na co dzień 
wyrażają się za pomocą audiowizualiów, 
a im bardziej będą umiały korzystać 
z tych narzędzi, tym bardziej zrozumieją 
współczesną kulturę. Drugi kurs,  
„Warsaw Film Nest”, przeznaczony jest 
dla osób, które poszukują już ścieżki 
zawodowej. Chcemy, by młodzi ludzie 
zainteresowali się zawodami filmowymi, 
ale nie tylko tymi najbardziej znanymi, 
jak reżyser czy scenarzysta, lecz również 
nieartystycznymi.

Pomysł jest nieprzypadkowy w kon-
tekście patrona muzeum – Andrzej 
Wajda zawsze podkreślał zbiorowy 
charakter sztuki filmowej. Ponadto 
zamierzacie państwo zająć się bada-
niem deficytowych zawodów filmo-
wych.
Chcemy, by uczestnicy warsztatów 
kształcili się w zawodach, na które ist-
nieje realne zapotrzebowanie na rynku. 
Będziemy przeprowadzać badania, aby 
ustalić, jacy specjaliści są najbardziej 
poszukiwani w branży filmowej. Wiedza, 
którą uzyskamy zostanie upubliczniona, 

a wyniki analiz pozwolą nam odpowied-
nio sprofilować działania edukacyjne.

Centrum Kultury Filmowej dopiero 
zaczęło swoją działalność, ale pracują 
już państwo nad wieloma projektami, 
które będą realizowane w najbliż-
szych latach. Jakie atrakcje przygo-
tują państwo dla starszych kinoma-
nów?
Z myślą o dojrzałych widzach powsta-
nie Dyskusyjny Klub Filmowy „X”. 
Zaczniemy od spotkania z członkami 
Zespołu Filmowego „X” i od cyklu pro-
dukcji zrealizowanych w tym zespole. 
Następnie, zaproponujemy m.in. DKF 
poświęcony opowieściom, którymi żyją 

dziś ludzie – czyli serialom. Dysku-
syjny Klub Filmowy to przede wszystkim 
regularne spotkania, rozmowy o kinie, 
wymiana opinii. Właśnie to jest dla mnie 
prawdziwa kultura filmowa. Pokazy 
będą odbywać się w kilku warszaw-
skich kinach. Ponadto, w ramach pro-
jektu „Wajda na ekranie”, mamy również 
zamiar wprowadzić do dystrybucji kino-
wej w Warszawie dzieła Andrzeja Wajdy. 

Jaką rolę odegrało kino Wajdy  
w pani życiu?
Na filmoznawstwie napisałam pracę 
magisterską pod tytułem „Filmowy 
obraz socjalistycznego miasta Nowa 
Huta”. Postać Agnieszki z Człowieka 
z marmuru była i chyba nadal jest dla 
mnie pewnym wzorem. Dzięki dziełu 
Wajdy nabrałam odwagi oraz życiowego 
dynamizmu. Poza tym filmy zrealizo-
wane w Zespole „X” nauczyły mnie, co 
znaczy wolność, samostanowienie, bunt.

Zainicjowaliście państwo wydaw-
nictwo książkowe dotyczące Wajdy. 
Pierwszą publikacją będzie „Andrzej 
Wajda: remanent marzeń” Stanisława 
Janickiego o niezrealizowanych pro-
jektach reżysera. Są już pomysły na 
kolejne publikacje?
W tym momencie trzeba zamawiać 
publikacje przede wszystkim u przy-

jaciół i współpracowników Andrzeja 
Wajdy oraz u pisarzy młodego pokole-
nia, którzy filmy Wajdy reinterpretują 
w kontekście ich świata. Chciałabym 
wydawać książki pisane językiem szla-
chetnego reportażu, które przywoływa-
łyby jeszcze nieopisane epoki polskiego 
kina.

Centrum Kultury Filmowej ma 
prawdziwie kinofilską struk-
turę, w której poszczególne działy 
nazwane zostały tytułami fil-
mów Wajdy. Co filmoznawca 
będzie mógł w przyszłości zna-
leźć w Dziale Badań i Rozwoju, 
który nazywa się nieco złowieszczo 
„Bez znieczulenia”?
Dział ten zajmuje się wydawaniem ksią-
żek, ale też multimediami. Chcemy 
stworzyć bibliotekę multimedialną im. 
Andrzeja Wajdy. Choć zbiory Waj-
dowskie będą najważniejsze, to jednak 
znajdą się tam też materiały dotyczące 
innych twórców polskiego kina. Będą to 
notacje, wspomnienia i inne artefakty 
przeszłości – fotografie, zapisy z brud-
nopisów, wersje scenariuszy do filmów 
z notatkami pokazującymi proces twór-
czy. Pracownia multimedialna będzie 
miejscem przeznaczonym m.in. dla 
uczniów piszących o Wajdzie, studentów 
zainteresowanych postacią reżysera i dla 
badaczy jego twórczości. Będzie można 
w niej na miejscu korzystać z materiałów 
archiwalnych, czytać książki o reżyserze 
i oglądać jego filmy. Oczywiście działa-
nia, o których mówię, to projekty na lata 
mojej kadencji.

Nawiązując do tytułu książki Stani-
sława Janickiego, chciałem na koniec 
zapytać o pani marzenia związane 
z Centrum Kultury Filmowej.
Chcę zbudować Centrum jako nowo-
czesną, dobrze wyposażoną instytu-
cję z mediateką pełną archiwaliów, 
z licencjonowanymi kursami eduka-
cyjnymi i z kinofilskim duchem. Jeśli 
zaś chodzi o marzenia trudniejsze do 
realizacji, to chciałabym, żeby Cen-
trum Kultury Filmowej miało własne, 
duże, premierowe kino w Warszawie. 
Jeżeli mogę zaapelować do środowiska 
filmowego, to proszę – trzymajcie za 
nas kciuki!

Rozmawiał  
Robert Birkholc

W maju odbyła się uroczy-
sta inauguracja Cen-
trum Kultury Filmowej 
im. Andrzeja Wajdy. 

Warto na wstępie zaznaczyć, że 
instytucja ta nie zajmuje się wyłącz-
nie twórczością reżysera, lecz stawia 
sobie za cel krzewienie kultury filmo-
wej w Warszawie. Wajda jest jednak 
duchowym patronem przedsięwzię-
cia – nie tylko jako twórca, ale też 
widz traktujący kino jako przestrzeń 
spotkania i dialogu.
Dobrze pan to ujął. Jako patron Cen-
trum Kultury Filmowej Andrzej Wajda 
wskazuje nam, w jaki sposób podchodzić 
do kina. Uważamy, że reżyserzy wyko-
nują zawód zaufania społecznego i trak-
tujemy ich dzieła jako bardzo poważne 
wypowiedzi. Wychodzimy naprzeciw 
publiczności warszawskiej, która chce po 
seansie dyskutować i zadawać pytania 
filmowcom. Naszym zadaniem jest stwo-
rzenie wspólnej przestrzeni dla twórców 
i odbiorców.

Co wyróżnia Centrum Kultury  
Filmowej na tle innych inicjatyw  
kulturalno-filmowych? 
Centrum, które powstało w wyniku 
uchwały Rady Miasta Warszawy, 
wypełnia lukę występującą do tej pory 
w miejskich instytucjach kultural-
nych. Stołeczne Biuro Kultury zarządza 
m.in. teatrami i muzeami, ale nie miało 
dotychczas instytucji filmowej. Tym-
czasem wizerunek Warszawy można 
zbudować także dzięki wielkości i glorii 

WAJDA I NIE TYLKO 
Rozmowa  
z Joanną Rożen- 
-Wojciechowską, 
dyrektor Centrum 
Kultury Filmowej 
im. Andrzeja 
Wajdy 

Joanna Rożen-WojciechowskaFo
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od raju horror gułagów zde-
rza się z niewiarygodną wolą 
przetrwania bohaterki obrazu, 
mojej matki. Nie ukrywam, 
że to dla mnie rodzaj psycho-
terapii. Po tym wszystkim, 
co przeszli moi rodzice, aby 
przetrwać, nie miałem prawa 
zmarnować własnego życia, 
stać się jednym z narkoma-
nów z moich filmów, w agonii 
po przedawkowaniu, czy też 
z powodu AIDS. Otrzymałem 
od rodziców gen przetrwania. 
Walka o przeżycie mojej matki 
wpłynęła w pewnym sensie na 
moje poszukiwania tematów 
twardych i brutalnych. Stara-
łem się to pokazać w doku-
mencie za pomocą struktury 
całkowicie sprzecznej z utartą 
konwencją.

Teraz rozumiem dlaczego 
bohaterami pana filmów 
są niemal wyłącznie out-
siderzy, ludzie margi-
nalizowani, uchodźcy, 
narkomani, Romowie, bez-
domni. 
Sam jestem w pewnym sen-
sie outsiderem. Urodziłem 
się w Londynie w 1951 roku. 
Kiedy miałem kilka lat wyje-
chałem z moją rodziną do 

Autostrada Hitlera, Święte 
pole święta wojna, Drill 
Baby Drill. Polska jest dla 
mnie bardzo ciekawa, tu są 
moje korzenie, mam tutaj 
rodzinę, ale ciężko byłoby 
mi wkręcić się na stałe 
w polską rzeczywistość, bo 
mieszkam całe życie za gra-
nicą. Chyba nie potrafiłbym 
tutaj żyć. Znam język, ale 
nie znam kultury.

A co ma pan w planach?
Aktualnie pracuję nad fil-
mem Sex is Life. To historia 
o Indianinie z Ameryki, któ-
rego zaprosiłem do Europy, 
żeby mógł spróbować żyć 
jak kobieta. Jego seksual-
ność jest buntem przeciwko 
niesprawiedliwości, jakiej 
doświadczył jako India-
nin dorastający w rezerwa-
cie. Mam też gotowy sce-
nariusz filmu fabularnego 
z elementami dokumental-
nymi. Tematem jest nasze 
podejście do środowiska 
i konsekwencje, jakie mogą 
wyniknąć, o ile to podej-
ście się nie zmieni. Mam 
też jeszcze sporo materia-
łów rodzinnych i chciał-
bym je wykorzystać. Może 
pojadę z Polski do Rosji, do 
gułagów, potem do Iranu, 
gdzie przez jakiś czas miesz-
kała moja mama, potem do 
Indii i do Afryki. Taki tour 
z kamerą śladami moich 
rodziców, którzy w czasie 
wojny przemierzyli nie-
zły kawałek świata z Armią 
Andersa, a potem poje-
chali do Anglii i z Anglii do 
Ameryki. Mój ojciec także 
był w gułagu. Poznał moją 
mamę w pociągu, w drodze 
z Iranu do Indii. Robił dużo 
zdjęć i dał mi jakieś 500 
klisz z Iranu i Bombaju, oraz 
rolki z Afryki i Anglii. Te 
zdjęcia są dla mnie bardzo 
cenną pamiątką po moich 
najbliższych.

Rozmawiała  
Mariola Wiktor

Gratuluję meta-
lowej na razie 
Palmy w nadziei, 
że kiedyś się 

ozłoci. Jak pan odebrał 
tę nagrodę, przyznaną 
w Cannes przez bohate-
rów pana dokumentu Blow 
It to Bits, prezentowanego 
w prestiżowej sekcji Quin-
zaine des Réalisateurs?
To była piękna, wzruszająca 
chwila. Tę statuetkę wykonał 
jeden z pracowników zwol-
nionych z fabryki. Jest bardzo 
utalentowany artystycznie. 
Oczywiście byłem zaskoczony. 
Ta metalowa Palma ma dla 
mnie większą wartość niż ta 
prawdziwa – Złota.

Dlaczego zainteresował się 
pan tematem upadającej 
fabryki części samochodo-
wych pod Paryżem i losem 
zwalnianych pracowni-
ków?
Temat robotników jest dla 
mnie ważny z wielu powo-
dów, również osobistych. 
W latach 50. moja rodzina 
przeniosła się z Anglii do 
Stanów, gdzie moi rodzice, 
ludzie wykształceni (znali 
biegle wiele języków, dzia-
dek był profesorem histo-
rii), pracowali w fabryce, aby 
utrzymać rodzinę. W tamtym 

Ameryki. Było nam ciężko 
przeżyć, odnoszono się do nas 
z pogardą. W domu rozma-
wialiśmy tylko po polsku, więc 
stosunkowo późno nauczy-
łem się angielskiego i w szkole 
przez długi czas odstawałem 
od moich rówieśników. Dla-
tego nie lubiłem szkoły, czu-
łem się obcy. Losy wojenne 
sprawiły, że moi rodzice byli 
w Afryce, Iranie, Indiach, 
mieli szerokie horyzonty, 
umieli się przystosować. Ja 
nie czułem się ani Polakiem, 
ani Amerykaninem, miałem 
problemy z własną tożsamo-
ścią. Odnalazłem się dopiero 
w Nowym Jorku, gdzie studio-
wałem sztuki wizualne. Wsze-
dłem w środowisko punkowe 
związane ze sztuką nowocze-
sną, z Andy Warholem, z Sex 
Pistols. Zacząłem o tym robić 
filmy (D.O.A. o trasie koncer-
towej punkowego Sex Pistols, 
Gringo, wykorzystany przez 
burmistrza Nowego Jorku 
do kampanii antynarkotyko-
wej), ale zawsze stałem jakby 
z boku. Obserwowałem. 

Takie poczucie obcości 
daje ciekawe rezultaty arty-
styczne?

Tak. Pamiętam, że kiedy 
byłem młody to chcia-
łem być Amerykaninem, 
ale z czasem zrozumiałem, 
że nigdy nim nie zostanę, 
że jestem inny. Poczułem 
też, że to jest moją siłą. Moi 
rodzice chcieli, żebym miał 
dobre wykształcenie i tzw. 
porządny zawód. Marzyli, 
żebym został doktorem albo 
agentem nieruchomości, bo 
to daje pieniądze i prestiż. 
Wyszło trochę inaczej. Może 
przez to wszystko najbardziej 
interesującym bohaterem 
jest dla mnie outsider. Ktoś 
spoza, trochę jak ja sam. 
To ktoś, kto musi wymy-
ślać sobie powody do egzy-
stowania, kto zadaje sobie 
nieustannie pytania: kim 
jestem, czego pragnę, po co 
żyję? Lubię kierować kamerę 
na ludzi, którzy walczą 
z konwencją, stereotypami, 
mainstreamem. Na ludzi, 
którym jest trudniej. 

A nie myśli pan o nakręce-
niu filmu w Polsce? Może 
wróci pan na stałe?
Nakręciłem w Polsce kilka 
tytułów: Fabryka butów 
(znany także we Francji), 

czasie to był jedyny sposób 
przetrwania. Kilka lat temu 
przyjechałem do francu-
skiej fabryki, która zwalniała 
pracowników, a ci w prote-
ście skonstruowali…bombę. 
Zaciekawiła mnie ich despe-
racja. Nakręciłem sporo 
materiału, ale to nie był jesz-
cze cały film. Jakieś 2,5 roku 
temu pojechałem tam znowu, 
żeby sprawdzić, co się stało 
z tymi ludźmi. Okazało się, 
że fabryka jest zamknięta, 
ale walka o odszkodowa-
nia trwa nadal. To są prze-
ważnie starsi ludzie, któ-
rzy całe życie przepracowali 
w tej fabryce. W pobliżu nie 
ma nawet innych fabryk. Ich 
sprawy trafiły do sądu. Kon-
cern zatrudnił część osób 
w nowym miejscu, a na pozo-
stałe stanowiska przyjął pra-
cowników spoza Europy, po 
znacznie niższych stawkach. 
Postanowiłem zrobić o tym 
dokument, ale taki, który 
mimo wszystko niósłby jakąś 
nadzieję.

A jak to się stało, że film 
Blow It to Bits został zapro-
szony do Quinzaine des 
Réalisateurs w Cannes?
Mogę bez fałszywej skrom-
ności powiedzieć, że powstał 
dobry, ciekawy obraz. Powie-

dziano mi, że ogląda się ten 
dokument jak fabułę. To dla 
mnie wielki komplement. 
Znałem trochę ludzi pracują-
cych przy festiwalu i wysła-
łem im swój materiał. No i go 
zaakceptowali. Dzięki poka-
zaniu tego filmu w Cannes 
o sprawie zrobiło się gło-
śno, a to budzi nadzieję, że 
robotnicy otrzymają w końcu 
swoje odszkodowania.

Zagraniczne media piszą 
o panu: „heretyk kina 
dokumentalnego, łamiący 
reguły gatunku”. To łama-
nie reguł widać już w pana 
wcześniejszych filmach 
np. Na wschód od raju, 
który został nagrodzony 
na festiwalu w Wenecji 
w 2005 roku. W tym filmie, 
wspomnienia pana matki 
z okresu wojny zderzają 
się z… narkotycznymi 
wizjami Nowego Jorku. 
Ten i inne pana tytuły są na 
świecie zauważane, a tym-
czasem w Polsce nie jest 
pan dobrze znany.

Nie wiem, jak to wygląda 
w Polsce, ale czuję, że to, co 
robię jest doceniane za gra-
nicą. Moje filmy często są 
budowane na zasadzie kon-
trastu, mają zaskakującą kon-
strukcję. Te kontrasty biorą 
się z życia, zwłaszcza mojego 
i moich rodziców. Obraz Na 
wschód od raju składa się 
z dwóch części. W pierw-
szej moja mama opowiada 
o swoich traumatycznych 
przeżyciach w okresie wojny, 
o tym jak została areszto-
wana i zesłana pod Archan-
gielsk, a później o swojej 
trudnej podróży na południe 
Związku Radzieckiego, żeby 
dotrzeć do Armii gen. Wła-
dysława Andersa. Moja mama 
miała bardzo ciekawe życie. 
Zawsze interesowałem się jej 
historią, ale długo nie wie-
działem, jak podejść do tego 
tematu. Chciałem, żeby ten 
film był osobisty, żeby opowie-
dział o mojej relacji z mamą 
i o tym, jak jej burzliwa histo-
ria wpłynęła na moje życie. 
Druga część filmu to obraz 
dekadenckiego undergroundu 
Nowego Jorku z okresu ostat-
nich kilkunastu lat, przedsta-
wiony w formule nowojor-
skiego kina transgresji.

Co łączy świat radziec-
kich łagrów z narkotyko-
wym podziemiem Nowego 
Jorku?
Motyw wojny, walki, szcze-
gólnie wewnętrznej. Moi 
bohaterowie walczą o życie, 
kontestują normę społeczną, 
establishment, często zmagają 
się sami ze sobą. W Na wschód 

OUTSIDER Z GENEM 
PRZETRWANIA
Rozmowa z Lechem 
Kowalskim, reżyserem 
filmu dokumentalnego  
Blow It to Bits

Blow It to Bits,  
reż. Lech Kowalski

Lech Kowalski
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RYNEK FILMOWY

Kto zainicjował współpracę 
Studia Blu i Studia Filmo-
wego „Tor”, która poskut-
kowała wydaniem polskiej 

klasyki na DVD i Blu-rayu?
W zasadzie nikt, Studio Blu to tzw. 
encode house, dom postprodukcyjny, 
ale z ramienia innej spółki współpra-
cuję z „Torem” od lat na obszarze dys-
trybucji elektronicznej. Pewnego dnia 
pojechałem na spotkanie do pani Ireny 
Strzałkowskiej, by omówić dalsze działa-
nia. Pod koniec przyszedł pan Krzysztof 
Zanussi i od słowa do słowa doszliśmy 
do kwestii wydawania filmów po rekon-
strukcji cyfrowej z katalogu Studia na 
DVD/Blu-ray. Tak się akurat złożyło, że 
był 2017 rok i „Tor” obchodził 50-lecie 
działalności, więc nie mogliśmy w grun-
cie rzeczy wymyślić lepszej okazji do 
poszerzenia współpracy. Zgodziliśmy się 
natomiast, że projekt będzie miał sens 
tylko wtedy, jeśli dołożymy wszelkich 
starań, by wyróżniał się na rynku, miał 
angielskie napisy, spójną szatę graficzną 
itd. Z początku planowaliśmy wydać 5 
czy 6 tytułów, ale ostatecznie liczba uro-
sła do 25. W Polsce dystrybucją zajął się 
sklep DVDMAX.PL, ale sprzedaliśmy 
też sporo egzemplarzy na świat poprzez 
Amazon. 

Od razu wiadomo było, że będą też 
wersje Blu-ray? Część rekonstruowa-
nej cyfrowo polskiej klasyki trafia na 
rynek wyłącznie w formacie DVD.

STUDIO BLU
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HD do 4K na filmie Zaklęte rewiry i o ile 
na telewizorach do 55 cali obraz prezen-
tował się jeszcze znośnie, tak na wszyst-
kich większych materiał wyglądał słabo.

Proces tworzenia wydawnictwa 
takiego jak „Studio Filmowe »Tor« – 
50 lat”, wliczając authoring DVD 
i Blu-ray oraz fizyczną produkcję 
płyt, jest dość czasochłonny, a Studiu 
Blu zajął tylko kilka miesięcy. Bez 
utraty na jakości?
To faktycznie było wyzwanie. Duże 
zagraniczne studia typu Warner Bros. 
wydają przeważnie 2 tytuły w mie-
siącu, a my w 10 tygodni przygoto-
waliśmy 25 tytułów, każdy w dwóch 
masterach i w trzech wydaniach. Naj-
dłużej schodziło z akceptacją logoty-
pów, copyrightów i informacji zawiera-
nych w ramach wydań. Każda płyta była 
sprawdzana przez kilka różnych osób, 
wzajemnie się motywowaliśmy i weryfi-
kowaliśmy. I myślę, że nie zostawiliśmy 
ani jednego błędu, a przynajmniej nie 
doszła do mnie taka informacja. Wraca-
jąc do okresu pracy, wszystkie ustalenia 

umowne domknęliśmy w czerwcu 2017 
roku, prace związane z authoringami, 
grafiką menu DVD i Blu-ray oraz projek-
tami okładek to czas mniej więcej 10-12 
tygodni. Ostatni etap, czyli produkcję, 
zaczęliśmy w okolicach 20 września, 
by na przełomie września i paździer-
nika wystartować ze sprzedażą. Innymi 
słowy, wakacji tamtego roku nie mieli-
śmy, ale wszyscy jesteśmy dumni z final-
nego efektu.

Jaki był nakład tego wydawnictwa?
O tym nie mogę mówić, bo to zapis 
umowy i poufne informacje, ale mogę 
powiedzieć, że nakłady były różne, 
w zależności od filmu i oferowanego pro-
duktu. Mieliśmy trzy produkty: wydanie 
DVD, wydanie Blu-ray i Steelbook z pły-
tami DVD i Blu-ray. W trzy tygodnie 
po rozpoczęciu sprzedaży nie została 
mi ani jedna płyta, natomiast wszystkie 
transakcje rozliczaliśmy przez kolejne 
6 miesięcy. Odbiór rynku był bardzo 
pozytywny, a fani polskiego kina zasy-
pali mnie kilkuset mailami, gratulując 
i pytając, co planujemy jeszcze wydać. 

Dostałem też sporo sygnałów od ludzi, 
którzy wyjechali z Polski kilkadziesiąt 
lat temu i nie mieli większej styczno-
ści ani z językiem, ani z polskim kinem, 
a dzięki projektowi i angielskim napisom 
mogli docenić ponownie takie filmy, jak 
Zaklęte rewiry czy Barwy ochronne.

Czy to oznacza, że gdyby doszło do 
wydawania kolejnych klasycznych 
tytułów polskiego kina proces byłby 
jeszcze krótszy?
Tylko jeśli chodziłoby o tytuły z kata-
logu Studia Filmowego „Tor”, ponie-
waż posiada ono pełne prawa autorskie 
do graficznej budowy oraz stworzonych 
przez nas na potrzeby tego wydawnic-
twa mechanizmów działania autho-
ringu DVD i Blu-ray. W innym wypadku 
musielibyśmy realizować dużo rzeczy od 
nowa. Nie od zera, ponieważ zostaje nam 
wiedza i doświadczenie nabyte w trak-
cie realizacji projektu „Studio Filmowe 
»Tor« – 50 lat”, które, mam taką nadzieję, 
przełożą się w bliskiej przyszłości na 
konkretne projekty.

Ma pan rzeczywiście kolejne plany 
wydawnicze?
Cały czas nad tym pracujemy i muszę 
przyznać, że jestem coraz większym 
optymistą. Jako że część rekonstrukcji 
cyfrowych filmów Studia „Tor” powstała 
z pieniędzy FINA, wtedy jeszcze NInA, 
oni akceptowali wygląd okładek, uło-
żenie logotypów itd. Poszedłem więc 
szybko za ciosem i po zakończeniu 
tego projektu weszliśmy we współ-
pracę z FINA. Efektem jest 15 kolejnych 
tytułów wydanych w formacie DVD/
Blu-ray, m.in. Potop, Pan Wołodyjow-
ski i trylogia o Panu Kleksie. FINA ma 
potężne zaplecze filmowe, a część z tych 
obrazów nie została jeszcze wydana 
w formacie kina domowego. Przed 
wakacjami podpisaliśmy umowę z Tele-
wizją Polską na wydanie za granicą 
na Blu-rayu seriali 07 zgłoś się, Jano-
sik i wszystkich sezonów Ekstradycji. 
Premiera na Amazon we wrześniu, a ja 
już otrzymuję od fanów polskiego kina 
i serialu pytania, kiedy rusza przed-
sprzedaż, bo nie chcieliby się spóźnić. 
Dla mnie to najlepsze paliwo. Mamy 
czym się chwalić w polskim kinie 
i chciałbym się nim chwalić na świecie.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

W związku z tym, że zarządzam licen-
cjami w dystrybucji elektronicznej 
mam wgląd w materiały po rekonstruk-
cji cyfrowej. Dostaję pliki Quick Time 
HD Pro Res i oceniam, czy nadają się 
na edycję Blu-ray, która ma konkretną 
rozdzielczość, parametr kolorów itd. 
Klient, który decyduje się wydać więcej 
na zakup takiej płyty, oczekuje poziomu 
Full HD, bez upscalingu, czyli sztucz-
nego podwyższania jakości materiałów 
o niższej rozdzielczości. Proces upsca-
lingu jest popularny na świecie, ale ja nie 
potrafię go docenić, szczególnie w kon-
tekście klasyki polskiego kina. I rzeczy-
wiście, zdarzyło się w przypadku paru 
tytułów Studia Filmowego „Tor”, że nie 
było mowy o edycji Blu-ray, spowodo-
wane było to brakiem odpowiednich 
materiałów wyjściowych.

Jaką jakość są w stanie unieść najlep-
sze polskie rekonstrukcje? Czy jest 
możliwe wydawanie w przyszłości 
wersji 4K lub nawet wyższych?
Nie jestem specjalistą w temacie rekon-
strukcji, ale wiem, że im lepszy trans-
fer z negatywu do postaci cyfrowej, tym 
większe możliwości, ale te kształtują się 
tak, że z dobrze przechowywanego nega-
tywu 16mm można wyciągnąć maksy-
malnie Full HD. Z kopii 35mm da się 
zrobić na pewno jakość w wersji 4K. Sły-
szałem o nowych amerykańskich ska-
nerach, które pozwalają na transfery do 
6K, ale nie miałem jeszcze okazji oglą-
dać takiego materiału. Czy da się więcej? 
Nie wiem. Jestem natomiast miłośni-
kiem wydań 4K i w wypadku niektórych 
zagranicznych rekonstrukcji format ten 
dzieli od Blu-raya jakościowa przepaść. 
Tyle że w przypadku polskich produkcji 
należałoby zrobić nowe transfery do 4K, 
ponieważ do istniejących rekonstrukcji 
zazwyczaj były robione transfery w 2K, 
a z takiego materiału możemy zrobić 
obraz Full HD i na tym koniec. Przepro-
wadziłem kiedyś test upscalowania z Full 

MAMY CZYM 
SIĘ CHWALIĆ
Rozmowa z Tomaszem Nowakiem, 
prezesem Studia Blu, które 
wyprodukowało i wprowadziło  
na rynek wydawnictwo DVD/Blu-ray 
na 50-lecie Studia Filmowego „Tor”

MAGAZYN FILMOWY  nr 95-96/lipiec-sierpień 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 95-96/lipiec-sierpień 2019

Kolekcja klasyki polskiego kina  
na 50 lat Studia Filmowego „Tor”

Tomasz Nowak
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Niewielu młodych twórców 
podejmuje tematy zwią-
zane z tym, co politycznie 
dzieje się teraz w Polsce. 

Nie interesuje ich to?
Nie wiem, co siedzi w głowach i sercach 
innych twórców. Obawiam się, że wielu 
z nich sprawy społeczno-polityczne po 
prostu nie interesują. Nie każdy ma też 
chęć czy potrzebę, żeby się na te tematy 
wypowiadać. Niektórzy może też nie 
widzą zagrożenia nacjonalizmem albo 
boją się mówienia o problemach zaha-
czających o politykę – nie chcą, żeby 
przypięto im jakąś łatkę…

Ty takich obaw nie masz. Idziesz  
pod prąd. 
Wierzę, że trzeba wypowiadać się o tym, 
co cię ciekawi, niepokoi, co jest dla cie-
bie ważne. To recepta, którą znalazłem 
dla siebie w trakcie studiów. Takie filmy 
wychodzą mi lepiej. Dlatego zabrałem 
się za nacjonalizm, który wywołuje we 
mnie olbrzymie emocje. Nie mogłem 
stać z boku. Czułem, że muszę zabrać 
głos, mając nadzieję, że potem moja 
praca będzie rezonować społecznie. 

Dziś cała Europa pulsuje. Kiedy 
o tym kręcić, jeżeli nie teraz?
Wydaje mi się, że świat generalnie skręca 
w prawo – w bardzo wielu miejscach, 
a to niepokoi. Znamy te mechanizmy 
z historii – zawsze kończyło się to tra-
gicznie. 

O nacjonalizmie mówiłeś też w swoim 
poprzednim filmie – Czarnobóg. Tam 
przyjrzałeś się ukraińskim narodow-
com, ale w diametralnie innej formie.
Podyktował ją sposób narracji – od 
środka. W Czarnobogu bazowałem na 
wypowiedziach lidera Korpusu Narodo-
wego. Film spotkał się ze skrajnie róż-
nymi interpretacjami: że to antyrosyjska 
produkcja.Albo antyukraińska. Albo 
laurka dla nacjonalistów. Myślę, że Mój 
kraj taki piękny będzie czytelniejszy 
w swoim przekazie.

W tym filmie obserwujesz. Nie 
myślałeś, żeby „przejść przez bary-
kadę” i rozmawiać?

Były takie plany i nawet takie roz-
mowy przeprowadziłem. Z jedną stroną. 
Z drugą, pomimo prób, nie do końca się 
to udało. Przeważały wypowiedzi „lewej 
strony”. W trakcie montażu całkiem 
z nich zrezygnowaliśmy – oceniały, a my 
osąd chcieliśmy pozostawić widzowi. 
Nie udało się też zmieścić wszystkich 
filmowanych przez nas zdarzeń – język 
filmu rządzi się swoimi prawami i po 
prostu nie pasowały. Części nie udało się 
nakręcić – np. faceta, którego spotkałem 
w Częstochowie – ze swastyką wytatu-
owaną na przedramieniu.

I tak w krótkiej formie kondensujesz 
olbrzymie emocje. Widzom po sean-
sie zdarza się zaniemówić. 
Głupio to zabrzmi, ale cieszę się 
z takich reakcji. Może ten film się do 
czegoś przyczyni – zwiększy świado-
mość, zachęci nie tylko do refleksji, ale 
i czynu – żeby nie być biernym i reago-
wać na takie zachowania w przestrzeni 
publicznej. Po to również go zrobiłem. 

Bardzo bym chciał, żeby dotarł do jak 
najszerszego grona odbiorców, zaistniał 
nie tylko w przestrzeni festiwalowej, 
ale i odwiedził mniejsze miejscowości, 
żeby o jego problematyce rozmawiać. 
Wierzę w dialog i uważam, że zbyt czę-
sto zamykamy się w swoich bańkach, 
karmimy tym, co chcemy, nie podejmu-
jąc z nikim, kto myśli inaczej, rozmowy. 
A od niej powinno się zaczynać i mam 
nadzieję, że Mój kraj taki piękny do niej 
sprowokuje. 

Swoje kolejne projekty też chcesz 
skupić wokół polityki i tematów  
społecznych?
Po kilku latach z problematyką nacjo-
nalizmu chcę opowiedzieć o czymś 
pozytywnym. Żeby odpocząć, ale – że 
to nadal temat bardzo mi bliski, jak 
i w ogóle kwestie związane z dyskrymi-
nacją – będę do nich powracać. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Rozmowa z Grzegorzem 
Paprzyckim, reżyserem dokumentu 
Mój kraj taki piękny, który w tym 
roku w Krakowie zdobył Złotego 
Lajkonika, a w Koszalinie Jantara

MÓJ KRAJ TAKI PIĘKNYSHORT MIESIĄCA

NIE MOGŁEM STAĆ Z BOKU

ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl
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ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa

MAGAZYN FILMOWY  nr 95-96/lipiec-sierpień 2019

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e/

KF
F
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Kiedy zaczynałam moją karierę 
reżysera dźwięku, zastanawiano 
się, czy ktoś taki powinien pra-
cować przy filmie od początku 

do końca, czy lepiej to zadanie podzielić 
między kilka osób. Ktoś inny na planie, ktoś 
inny przy udźwiękowieniu, ale też specjali-
sta od efektów bocznych i synchronicznych 
(na to częściowo się zgadzano i mieliśmy 
imitatora dźwięku Zygmunta Nowaka, ale 
operator efekty nagrywał i nadzorował 
ich montaż), postsynchronów dialogów 
i dubbingów (również zgadzano się, że 
dubbing to byt osobny), spraw muzycz-
nych (był konsultant muzyczny o znacznie 
mniejszym niż obecnie zakresie działania 
i najczęściej nie umiał montować) czy zgra-
nia. Zwolennicy jednowładztwa mówili, 
że jest to dzieło i powinien je realizować 
jeden twórca. Odwrotna argumentacja 
była taka, że każdy etap pracy nad dźwię-
kiem, a nawet różne aspekty wykonywa-
nia czynności odbywających się w tym 
samym okresie wymagają innego tempe-
ramentu i umiejętności, i dlatego powinni 
wykonywać je inaczej wyspecjalizowani 
ludzie. Każdy ma część pracy, którą naj-
bardziej lubi, i w której czuje się najlepiej 
i to powinien robić. Ja nie brałam udziału 
w dyskusjach, bo niewiele jeszcze wiedzia-
łam, ale wysłuchiwałam racji obu mocno 
okopanych stron i miałam przemyślenia. 

Uwielbiałam udźwiękowienie, szczegól-
nie kompilację muzyki i nagrania. Zgranie 
przestawało mnie interesować, kiedy wie-
działam, że mam wszystko co trzeba, aby 
je wykonać. Plan zajmował za wiele czasu 
(zmiana światła mogła trwać trzy godziny). 
Zostałam montażystką dźwięku filmu doku-
mentalnego (zawód dziś nieistniejący – obej-
mował opracowania muzyczne i dźwiękowe, 
oraz opracowanie i montaż dźwięku w for-
mach innych niż fabularne) i konsultantem 
muzycznym filmu fabularnego. Czas poka-
zał, że specjalizacja nastąpiła, nie bacząc na 
dyskusje i każdy wykrawa dla siebie jakiś 
ulubiony kawałek tortu, co nie wyklucza 
istnienia artystów totalnych, którzy starają 
się traktować film autorsko i jak najwięcej 
sami przy nim pracują. Wśród reżyserów 
taką postacią na pewno jest Lech Majew-
ski, a wśród reżyserów dźwięku był, nie-
stety już nieżyjący, jeden z moich mistrzów, 
Michał Żarnecki. Ale i jemu zdarzało się, 
że kończył film pracą na planie, lub przyj-
mował pod swoje skrzydła film tylko do 
udźwiękowienia.

Drugi temat dyskusji dotyczył także 
specjalizacji, ale ze względu na rodzaj 

Jak wygląda praca autora opracowania 
dźwięku w filmie dokumentalnym, a jak 
w filmie fabularnym? Kto pracuje w tzw. 
pionie dźwiękowym i za co odpowiada? 
Co w tej twórczej pracy trzeba wiedzieć, 
a co przewidzieć?

ciach do filmu Kazimierza Karabasza Przeni-
kanie, zastępując Halinkę Paszkowską. Zawsze 
wiadomość o planie pojawiała się w ostatniej 
chwili, a więc rzucałam wszystko i jechałam. 
W sumie okres zdjęciowy zajął ponad rok, 
a więc na zdjęciach pojawiało się 5 różnych 
operatorów obrazu, kilku asystentów operato-
rów dźwięku, a w późniejszej fazie do Haliny 
Paszkowskiej dołączyła Małgorzata Jaworska.

Jest to dobry przykład na niemożność 
samodzielnej realizacji, od początku do 
końca, filmów niezwykle rozciągniętych 
w czasie i opartych na niezbyt intensyw-
nych działaniach. Wszystkie zatrudniane 
w takim przedsięwzięciu osoby muszą, ze 
względów finansowych, jednocześnie prowa-
dzić kilka innych podobnych przedsięwzięć 
lub w przypadku otrzymania propozycji 
zapewniającej codzienną pracę po prostu 
rezygnują z niepewnego zajęcia. Szczególnie, 
jeżeli jak się to teraz często zdarza, operator 
i operator dźwięku posiadają swój sprzęt 
zdjęciowy i także ten sprzęt musi na siebie 
zarabiać. Po długim okresie zdjęciowym, 
następuje wielomiesięczny montaż obrazu 
i dla operatora dźwięku to także jest czas, 
który musi sobie zapełnić inną pracą, i albo 
ma szanse wrócić do projektu, albo nawet 
o to nie zabiega, bo z reguły albo ma sprzęt 
na plan, albo do udźwiękowienia. 

Drugi aspekt tej mojej dźwiękowej przy-
gody na planie wydaje się obecnie jeszcze 
ważniejszy niż kiedyś. Otóż mnie wysyłano 
na zastępstwa i nie bardzo zastanawiano 
się, czy dam radę, potrafię, czy zdjęcia są 
trudne czy łatwe. Filmy Kazimierza Kara-
basza bywały trudne nawet dla doświad-
czonych dźwiękowców. Pracowałam bez 
technika dźwięku, sama prowadziłam tyczkę 
z mikrofonem i jednocześnie musiałam śle-
dzić pracę kamery z transfokatorem, aby 
wiedzieć kogo lub co i w jakim planie poka-
zuje operator, i nagrywałam. Robiłam to 
pierwszy raz w życiu i okupiłam niesamo-
witym stresem. Udawało mi się raz lepiej 
raz gorzej. Biegałam na wszystkie projekcje, 
przesłuchiwałam dokładnie nagrania przy 
kopiowaniu materiałów, rozmawiałam z pro-
fesorem Karabaszem i oczywiście wyciąga-
łam wnioski, czyli szło mi coraz lepiej, co 
zaowocowało podobnymi zleceniami, „bo 
skoro dała radę…”. Oczywiście były dni, 
kiedy nagrywałam wywiady z osobą stojącą 
przed kamerą i mikrofonem, i to było bar-
dzo łatwe, ale nigdy nie wiedziałam, na co 
trafię. Na pewno były sytuacje, w których 
powinna na planie być nie początkująca 
adeptka sztuki dźwięku, a ktoś, kto zna się 
na tym trochę lepiej. 

67

SZTUKA DŹWIĘKU… 
DOKUMENTALNEGO

filmu, a pytanie brzmiało: czy operatorzy 
dźwięku nie powinni się specjalizować 
w filmach fabularnych albo dokumental-
nych? Tu również czas zweryfikował poja-
wiające się poglądy. Nastąpiła specjaliza-
cja, ale znowu są artyści totalni, i do takich 
ja należę, którzy za nic nie zrezygnowa-
liby z pracy w filmie dokumentalnym na 
rzecz filmu fabularnego i odwrotnie. Ja 
dołożyłabym jeszcze muzyczne opraco-
wania reklam, obrazów animowanych, 
oświatowych, szkoleniowych itp. oraz pracę 
dla teatrów, festiwali i innych wydarzeń 
muzycznych. Niemniej świetnie rozumiem 

węższą specjalizację i to w każdej specjal-
ności filmowej (kostiumy militarne, fry-
zury historyczne, zdjęcia lotnicze). 

Będąc asystentem, przez dwa lata tuła-
łam się po całej Polsce, pracując na planie 
przy wszelkich formach filmowych, w któ-
rych właśnie potrzebowano zastępstwa. Asy-
stent jak wiadomo umie niewiele i ma się 
przy doświadczonych kolegach douczyć. 
Nie zawsze tak bywało, częściej pracowa-
łam w trybie „rozwiedki bojem”, a zaczę-
łam od skoku na głęboką wodę i to chyba 
z wieży. Przez dwa miesiące 1976 roku, po 
2-3 razy w tygodniu, uczestniczyłam w zdję-

Małgorzata Jaworska na planie 
serialu Polskie drogi,  
reż. Janusz Morgenstern
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Każdego dnia wspominałam Małgosię 
Jaworską i dziękowałam jej w myślach za zaję-
cia o filmie dokumentalnym, jakie z nami 
prowadziła w czasie studiów. Wtedy to była 
teoria, chociaż poparta przykładami. Jakże 
okazała się przydatna w zderzeniu z praktyką: 
„Każda postać powinna być nagrywana na 
ten sam mikrofon, a przynajmniej taki sam. 
Przez cały film powinna brzmieć podobnie, 
a nie co ujęcie jak nowa osoba. Należy słuchać 
tła dźwiękowego, jego barwy i poziomu, bo 
potem reżyser zechce dowolnie nagrane wypo-
wiedzi zestawiać i te spojenia będą odwracać 
uwagę od treści. Trzeba pilnować wysterowa-
nia nagrania i starać się, aby było optymalne, 
bo w ten sposób będzie w nagraniu mniej szu-
mów, a przede wszystkim ustawić odpowied-
nio głośno odsłuch na słuchawkach i już go 
nie zmieniać. Trzeba być z mikrofonem jak 
najbliżej, bo każde nagranie można oddalić, 
ale przybliżyć już nie i jest to w zestawieniu 
z bliskim planem obrazu bardzo denerwujące”. 

Te i inne dźwiękowe prawdy kołatały mi 
po głowie na planie u Kazimierza Karabasza. 
Kiedy wreszcie wysłano mnie na plan filmu 
fabularnego, poczułam się jak na oddziale 
pracy chronionej. Próby, omawianie, duble, 
„gdyby co” postsynchrony. Bywało tak, 
ale przyszedł dzień, kiedy na hali miałam 
dwóch mikrofoniarzy, a mimo to zdjęcia były 
trudne do ogarnięcia, walczyłam z tyczką 
i dwoma mikrofonami Lavalier (mikroport, 
ale z kablem), i wtedy wzdychałam do pro-
stych zdjęć dokumentalnych. 

O tym, że praca na planie filmu fabular-
nego jest dla ekipy dźwiękowej trudna i powi-
nien taką ekipą kierować doświadczony ope-
rator dźwięku, powszechnie wiadomo. Już 
on dobierze sobie równie doświadczonych 
mikrofoniarzy, a jeżeli będą doświadczeni 
mniej, będzie potrafił dobrze nimi pokie-
rować i sobie ich doszkolić. Na teraz i na 
przyszłość. Od lat pracuję przy postprodukcji 
filmu i rzadko zdarza się, że materiały z planu 
są tragiczne, no chyba, że jak w przypadku 
Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy (na jego 
prośbę) zatrudniono do zdjęć francuską 
ekipę, która okazała się dwuosobowa i cał-
kowicie nieprofesjonalna. Dysponowała też 
podobnej klasy sprzętem (DAT walkman). 
Zawsze można też (jeżeli reżyser pozwoli, 
albo producent poprze operatora dźwięku 
w tej sprawie) nagrać postsynchrony i nikt 
się nie zorientuje, że to wynik problemów 
na zdjęciach, a nie wizja artystyczna.

Inaczej potoczyły się losy filmów niewiel-
kich. Pracując na różnych planach dokumen-
talnych i przy zdjęciach do Polskiej Kroniki 
Filmowej, nauczyłam się przede wszystkim, że 

to, co nagrywam jest unikatowe i niepowta-
rzalne. Nie będzie postsynchronów, najwyżej 
powtarzane zdjęcia, które da się zorganizo-
wać tylko czasami, albo materiał z powodu 
wady dźwięku wyląduje w koszu. Byłam zdzi-
wiona niefrasobliwością dysponentów, którzy 
wysyłali nas (nie tylko mnie, innych asysten-
tów także) na takie zdjęcia, chociaż przecież 
myśmy się starali, często walcząc o przeży-
cie. Myślałam, że z czasem sytuacja znajdzie 
więcej zrozumienia, a tu niespodzianka… 
Obserwuję losy niewielkich produkcji na 
co dzień, pracując przy udźwiękowieniach 
i prowadząc od lat dźwiękowe studio post-
produkcyjne. Myśmy nie byli amatorami, ale 
operatorami dźwięku z małym doświadcze-
niem, natomiast teraz na wielu planach doku-
mentalnych, i to całkiem poważnych filmów, 
zdarza się, że dźwięk nagrywa ktoś przypad-
kowy (w produkcji TVP był nawet kierowca, 
bo „jak są zdjęcia to nie musi jeździć”), kto 
nie bardzo zna się na mikrofonach i nie umie 
z nich korzystać. Nie panuje nad poziomem 
nagrania, a czasem się tym nie zajmuje, bo 
dźwięk się rejestruje na nośniku obrazu, czyli 
całkiem bez kontroli. Często jest jednooso-
bową ekipą, bo do filmów dokumentalnych 
rzadko zatrudnia się mikrofoniarza. W wielu 
przypadkach cały pion dźwięku zastępuje 
reżyser, który bardziej zajęty jest śledzeniem 
sytuacji niż nagrywaniem, kontrolą mikrofo-
nizacji czy poziomem rejestrowania. Mikrofon 
trzymany niewprawną ręką stuka, wgrywają 
się trzaski. Przy małych produkcjach reżyser 
jest często także operatorem obrazu, a wtedy 
dźwięk nagrywa się na mikrofon kamerowy 
całkowicie bez bieżącej kontroli. A skutki? 

Moje ulubione sytuacje to: 
■ Panorama kamery razem z mikrofonem 

i zdziwienie, że dźwięk też „wykonał” pano-
ramę, „a przecież ten człowiek tam został 
i mówił”. Rozumiem, że mikrofon powinien 
się zorientować i zostać. 
■ Nagranie na mikrofon zamontowany 

na kamerze i zdziwienie, że dźwięk się razem 
z transfokacją nie przybliżył. Też się powi-
nien mikrofon zorientować i rzucić w kie-
runku obiektu, albo jakoś tak…
■ Nagranie na mikrofon połączony jed-

nym z dwóch niezbędnych kabli. W ten spo-
sób drugi kabel całe nagranie ściągał znie-
kształcenia jak antena. Wtedy (pierwsza 
połowa lat 90.), a nagranie było unikatowe 
(wywiad z cudem odnalezionym na Syberii 
Królem Białych Kurierów z okresu drugiej 
wojny światowej), zatrudniliśmy do pomocy 
najlepszych specjalistów od rekonstrukcji 
i słynny szpiegowski program No Noise, 
który opracowali specjaliści z CIA lub FBI.

■ Dogrywki do materiałów 100 proc. 
wykonane telefonem komórkowym i zdzi-
wienie, że nagrania nie dają się połączyć. 
Dla pełnego efektu dogrywano tylko 
 brakujące słowa, nie specjalnie intere-
sując się intonacją i logiką całych wypo-
wiedzi.
■ Realizacja zdjęć tyłem do ruchliwej 

ulicy i telefon w sprawie awarii mikrofonu: 
„miał być kierunkowy, a słyszy z tyłu”.
■ Mikroporty montowane tam, gdzie 

wygodnie, bez świadomości, że od ich 
umiejscowienia zależy nagranie. Ostatnio 
dostaliśmy materiał, w którym rozmówca 
był lepiej słyszalny na mikroporcie swojego 
partnera niż na własnym. 
■ A także: rozregulowane wzmocnie-

nia wstępne poszczególnych mikrofonów, 
zapchane potem i pudrem kapsuły oraz 
mnóstwo innych atrakcji.

Kiedy wskazujemy na te oczywiste man-
kamenty, zawsze słyszymy pytanie: „a tego 
na waszych komputerach nie da się napra-
wić?”. Niestety. Jest to możliwe w takim 
samym zakresie, jak poprawienie nieostrych 
zdjęć, przywrócenie obciętej kadrem głowy, 
uspokojenie drżącej kamery czy rekompen-
sata braku oświetlenia.

Wiadomo (a może nie), że film, do którego 
nagrano na planie dźwięk, nie jest filmem 
gotowym. Udźwiękowienie może oznaczać 
działania kreacyjne, polegające na uzupeł-
nieniach i upiększeniach tego, co już zro-
biono i korektach materiału z planu, co nazy-
wamy czyszczeniem setek. Niestety, często 
jest przede wszystkim reanimacją źle nagra-
nego materiału, a wtedy trudno się dziwić, że 
nie wszystko uda się wyreperować, a kreację 
trzeba ograniczyć, bo stan materiałów z planu 
uniemożliwia łączenie ich z czymkolwiek: 
nastrojową muzyką, atmosferą, dodatkowymi 
efektami itp. Nawet gdyby mogło nam to 
stworzyć równoległą narrację, kontrapunkty 
czy wieloznaczne sytuacje i bardzo byśmy 
chcieli tak film udźwiękowić. Obraz doku-
mentalny to nie tylko reportaż, a może nie 
reportaż, ale coś więcej i jeżeli chcemy tak 
właśnie myśleć o tym rodzaju filmowym, to 
musimy zacząć od znakomitego nagrania 
materiałów na planie, czyli powierzenia tej 
pracy nie amatorom, a specjalistom; powięk-
szenia ekip dźwiękowych, tak aby zadania 
stawiane przed dźwiękiem, były wykonalne; 
i wsłuchiwania się w uwagi zatrudnionych 
fachowców. Wtedy możemy liczyć także 
na część drugą: pomoc reżyserów dźwięku 
w dopełnieniu obrazu równie kunsztownym 
i artystycznym, ale przede wszystkim, nie-
skazitelnym technicznie dźwiękiem.
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BOGUMIŁ KOBIELA

Bogumił Kobiela, 
dla kolegów 
i znajomych po 
prostu Bobek, 
talent na miarę 
Bustera Keatona 
i Charlie 
Chaplina – jeden 
z najwybitniejszych 
polskich 
artystów – zmarł 
50 lat temu, 
w lipcu 1969 
roku, w wieku 
zaledwie 38 lat. 

AKTOR 
NAJWIĘKSZYCH 
NADZIEI

Był aktorem największych nadziei. 
Nadziei nie spełnionych do koń-
ca” – napisano w tygodniku „Film” 
po śmieci Kobieli. A dekadę temu, 

z okazji przeglądu filmów z jego udziałem, 
przygotowanego przez Filmotekę Narodo-
wą dodano: „Potrafił w sposób nieporów-
nywalny, mieszając z imponującą swobodą 
różne rodzaje wyrazu, różne style aktorskie, 
powagę i groteskę, subtelną ironię i farsową 
żywiołowość, tworzyć portrety tragicznych 
w swojej słabości antybohaterów”.

Oba cytaty dobrze charakteryzują aktor-
stwo i jedyny w swoim rodzaju styl Bogu-
miła Kobieli, niezapomnianego Piszczyka 
w Zezowatym szczęściu Andrzeja Munka, 
sekretarza Drewnowskiego (szalony taniec 
z gaśnicą) w Popiele i diamencie Andrzeja 
Wajdy, Wartburga w filmie Ręce do góry 
Jerzego Skolimowskiego (przejmujące: 
„Jezus Maria!” na widok podwójnych 
oczu Stalina), czy wreszcie w ocierającej 
się o genialność kreacji Pana Jourdaina („To 
ja mówię prozą?!”) w wielkim spektaklu 
Teatru Telewizji Mieszczanin szlachcicem 
Moliera w reżyserii Jerzego Gruzy. Tenże 
tak wspomina przyjaciela: „Był zaprze-
czeniem akademijnej drętwoty, ciemnych 
garniturków i przemówień; budził sprze-
ciw recenzentów, bo wykraczał poza ich 
wyobrażenie o tym, z czego i jak można 
się śmiać. Przełamywał konwenans, uczył 
publiczność swobody, naturalnej reakcji”. 
A jak to się robi, pokazał kiedyś na próbie 
kabaretu Dudek także partnerom, jakich 
mógł sobie tylko wymarzyć, bo byli tam: 
Irena Kwiatkowska, Edward Dziewoński, 
Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas, Wojciech 
Młynarski. Pokazał tak, że trzeba było zro-
bić kilkuminutową przerwę, by obserwu-
jący mogli dojść do siebie. 

Nim był Dudek i Warszawa, najpierw 
były studia w szkole teatralnej w Krako-
wie (na roku ze Zbigniewem Cybulskim 
i Kaliną Jędrusik), wyjazd w 1953 roku do 
Trójmiasta i angaż do Teatru Wybrzeże. 
Kobiela nie tylko tam sporo grał, ale rów-
nież reżyserował (także z Cybulskim), m.in. 
„Króla” Paula Emanuela Aréne, Gastona 
Armanda de Caillavet i Roberta de Flersa 
czy „Nosorożca” Eugène’a Ionesco.

W Gdańsku zaangażował się również 
w działalność (ojcami założycielami byli 
Zbigniew Cybulski i Jerzy Afanasjew) 
poetycko-refleksyjno-pantomimicznego 
teatrzyku Bim-Bom, którym natychmiast 
zachwyciła się publiczność, zmęczona pro-
dukcyjniakami i siermiężnym humorem 
wczesnych lat 50. Bim-Bom stał się legendą, 

pokoleniowym mitem. Każdy z pięciu pro-
gramów, jeszcze przed Październikiem kry-
tykujących władzę, urastał do rangi wyda-
rzenia.

Do Warszawy Kobiela przeniósł się 
z Gdańska w 1961 roku. Jego teatralna 
kariera na stołecznych scenach objęła m.in. 
Teatry: Ateneum (1961-1963) i Komedia 
(1966-1969). Występował też w telewizji, 
choćby w cyklicznym programie „Poznajmy 
się”, który prowadził z Jackiem Fedorowi-
czem i Jerzym Gruzą, oraz w Teatrze Tele-
wizji. Wielkie uznanie środowiska, krytyki 
i widowni przyniosła mu rola Pana Jour-
dain w spektaklu Mieszczanin szlachcicem 
(emisja już po śmierci artysty), wyreżyse-
rowanym przez Jerzego Gruzę.

W filmie zadebiutował w 1953 rolą 
w Trzech opowieściach zrealizowanych 
wspólnie przez Konrada Nałęckiego, Cze-
sława Petelskiego i Ewę Poleską (późniejszą 
Petelską). Potem była Eroica Munka, Popiół 
i diament Wajdy i zabawny żart zrealizo-
wany dla telewizji przez Andrzeja Kondra-
tiuka – Kobiela na plaży.

W swojej najbardziej znanej roli – Jana 
Piszczyka w Zezowatym szczęściu Munka – 
Kobiela stworzył postać polskiego anty-
bohatera, człowieka uwikłanego w nie-
prawdę i zdemaskowanego. Krytyka pisała: 
„W genialnej kreacji Kobieli zakomplek-
siony, odtrącany Piszczyk cierpi z powodu 
»złego wyglądu«. Ma za duży nos... Polska 
historia oferuje mu szansę zmiany tożsa-
mości. Piszczyk ma wspaniałą zdolność 
mimikry – idealne wzięcie przedwojennego 
oficera, szorstkość AK-owca i entuzjazm 
zetempowca. Na swoje nieszczęście udaje 
zbyt perfekcyjnie i to go dekonspiruje. Pisz-
czyk po raz kolejny czuje, że przesadził. Jest 
zawsze dokładnie taki, jak trzeba – i przez 
to nieprawdziwy”. Ten rodzaj komizmu 
Kobiela nazywał defensywnym. „Wolę, 
gdy okoliczności kierują na ekranie moim 
postępowaniem. Na przykład u Dymszy jest 
inaczej: komizm płynie u niego z pewności 
siebie. U mnie – z niepewności. Mój Pisz-
czyk jest wobec rzeczywistości bezradny” – 
mówił. A warto dodać, że na początku Pisz-
czyka miał grać Kazimierz Rudzki. Munk 
i Stawiński zdecydowali się na Kobielę po 
obejrzeniu Popiołu i diamentu. 

Po tak wspaniałej kreacji należało ocze-
kiwać kolejnych  scenariuszy pisanych spe-
cjalnie dla niego. Po latach zwierzył się, że 
niewątpliwie rozsadzało go potężne poczu-
cie vis comica, ale w głębi duszy marzył 
o rolach dramatycznych. Potwierdził to 
Andrzej Wajda, wspominając: „Obdarzony 

świetną techniką aktorską, mógł zagrać 
właściwie wszystko. Ponieważ posiadał 
ogromną siłę komiczną, mechanicznie 
obsadzano go w rolach komediowych. 
Chyba najbardziej cierpiał nad tym, że 
widownia żąda od niego mniej, niż on 
może z siebie dać”.

Tadeusz Sobolewski tak niedawno 
napisał: „Jest jeszcze w dorobku Bogu-
miła Kobieli rola, w której gra pozorów, 
drobne życiowe kłamstewka przedstawione 
są w sposób ujmujący. Myślę o kawalerze 
Toledo z Rękopisu znalezionego w Saragos-
sie Wojciecha Jerzego Hasa. Wydaje się, że 
Kobiela zbudował tę postać z cech sobie 
bliskich. Niech nam się zdaje, że kawa-
ler Toledo to po trosze on sam, tworzący 
swoją autoparodię. Jest elegancki, ma smak 
do kobiet, upaja się własnym głosem, cie-
szy się życiem, nagle poważnieje, ale jego 
melancholia rozładowuje się w błazeń-
stwie. Ten uroczy egoista jest przy tym 
ujmująco naiwny”.

Aktor wystąpił jeszcze m.in. w Małżeń-
stwie z rozsądku Stanisława Barei, Czło-
wieku z M-3 Leona Jeannota, Wszystko 
na sprzedaż Wajdy i tegoż reżysera tele-
wizyjnym filmie Przekładaniec – komedii 
science fiction według scenariusza Sta-
nisława Lema. Był też współscenarzystą, 
wspólnie ze Zbigniewem Cybulskim i Wil-
helmem Machem, urokliwego debiutu 
Janusza Morgensterna Do widzenia, do 
jutra…

Bogumił Kobiela zmarł 10 lipca 1969 
roku w wyniku obrażeń odniesionych 
w wypadku samochodowym. Jego śmierć 
wpisała się w tragiczną serię – dwa lata 
wcześniej zginął jego najbliższy przyja-
ciel Zbigniew Cybulski, tuż przed nim 
odeszli Krzysztof Komeda i Marek Hła-
sko. Kobiela był zrozpaczony. Utrwalił to 
Wajda w niezwykłym epizodzie Wszystko 
na sprzedaż, w którym aktor dramatycz-
nie, przejmująco żegna się z Cybulskim, 
bez swojej zwykłej maski, odarty z bła-
zeńskiego kostiumu. Zamiast wspomnie-
nia o przyjacielu tym swoim charaktery-
stycznym falsetem wykrzyknął do kamery: 
„No, był tu, stał, rozpłynął się, nie ma go!”.

Miał zagrać główną rolę kaowca w Rej-
sie Marka Piwowskiego, Andrzej Wajda 
z myślą o nim planował realizację dla 
Teatru Telewizji jakiejś sztuki Szekspira. 
Ich ostatnia rozmowa dotyczyła właśnie 
tej sprawy. Miał wiele własnych pomy-
słów. Miał…

Janusz Kołodziej
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Coś takiego przytrafiło się utalen-
towanej dokumentalistce Natalii 
Brzozowskiej i jej filmowi Kopal-
nia podczas słynnego Zjazdu Fil-

mowców w Wiśle w listopadzie 1948 roku, 
na którym zadekretowano doktrynę socreali-
zmu. Co sprawiło, że autorka tak bardzo pod-
padła partyjnym doktrynerom? Spróbujmy 
dociec, choć będzie to zadanie niełatwe.

Natalia Brzozowska była mistrzynią doku-
mentu poetyckiego. Obdarzona niezwykłą 
wrażliwością w zakresie kompozycji wizu-
alno-dźwiękowej dzieła filmowego, o całą 
epokę wyprzedzała późniejsze poszukiwania 
jej kontynuatorów i następców w sferze kre-
owania ekspresji audiowizualnej kina. Widać 
to zwłaszcza w zaskakująco dojrzałej pod 
względem warsztatowym, surowo potępio-
nej w Wiśle za „formalizm” Kopalni (1947), 
z której pomysłów i rozwiązań realizacyjnych 
czerpali m.in. Andrzej Munk i Witold Lesie-
wicz, realizując kilka lat później Gwiazdy 
muszą płonąć (1954). Podobnie inspiru-
jący okazał się dla ówczesnych poszukiwań 
filmowych dokumentalistów inny – nie-
mal zapomniany dzisiaj – dokument Brzo-
zowskiej Muzyka (zdjęcia Adolf Forbert, 
1948). Zwłaszcza, gdy go zestawić i porównać 
z socrealistycznym dokumentem Andrzeja 
Munka Poemat symfoniczny „Bajka” Stani-
sława Moniuszki. Koncert w Klubie Fabrycz-
nym Zakładów Ursus (1952).

Estetyka impresji dokumentalnej, na którą 
składa się świadomie budowana nadorga-
nizacja sposobu obrazowania, wyznacza 
centrum zainteresowania twórczyni obu 
filmów. Uchwytna nie tylko w materiale 
zdjęciowym (kapitalnie wykorzystane 
światło, kadrowanie, ruchy kamery etc.), ale 
i w strukturze montażowej całości wrażliwość 
sposobu obrazowania, stanowiła w przy-

Marek Hendrykowski
padku twórczości filmowej tej utalentowa-
nej dokumentalistki główny cel jej artystycz-
nych dążeń i wyróżnik coraz to wyższych 
umiejętności. Owo skupione dążenie twórcze 
widać i słychać w omawianym obrazie.

Na temat Kopalni napisano niezbyt wiele, 
a przecież ten – na swój sposób nowatorski 
i poniekąd prekursorski w naszej kinema-
tografii – krótki metraż w istotnej mierze 
oddziałał na dalsze poszukiwania rodzimych 
dokumentalistów. Na pozór produkcyjniak, 
w istocie majstersztyk dokumentu. Mierząc 
tak wysoko i myśląc tak niesztampowo, jego 
autorka zapłaciła ogromną cenę za realizację 
niewielkiego parunastominutowego utworu, 
który mógłby liczyć na festiwalowe laury za 
granicą, w kraju jednak miał się wkrótce 
spotkać z miażdżącą krytyką ideologiczną.

Jeśli zważyć ówczesne możliwości tech-
niki zdjęciowej, Kopalnia stanowi, budzący 

KOPALNIA
KRÓTKOMETRAŻOWCY

73

Żeby usłyszeć osobiste potępienie władzy 
wymierzone w filmowca z trybuny 
zjazdowej, trzeba było nakręcić coś 
naprawdę obrazoburczego…

do dziś podziw, przykład ekstremalnie trud-
nej w realizacji krótkometrażówki górni-
czej. Jej odważna twórczyni samodzielnie 
poszukiwała własnej drogi ekspresji, dążąc 
do stworzenia w pełni oryginalnej formy 
ukazania trudu pracy górników na dole. 
Jeśli nie liczyć dedykowanej braci górni-
czej inwokacji w początkowym napisie, jest 
to rzecz bez słów. Przez cały czas projekcji 
jesteśmy głęboko pod ziemią, nie schodzimy 
z pokładu, doświadczając ogromnego fizycz-
nego wysiłku fedrowania i transportu wydo-
bytego węgla. Autorem znakomitych, peł-
nych dynamiki plastycznej, zdjęć był Andrzej 
Ancuta. Doskonale dopasowaną funkcjo-
nalnie do obrazu muzykę skomponował 
Kazimierz Serocki.

Wszystko razem mistrzowsko sfilmowane 
i zmontowane tworzy niezmiernie orygi-
nalny w formie audiowizualny ekwiwalent 
odwiecznego górniczego trudu, ukazanego 
przez Brzozowską jako sacrum, któremu – 
o zgrozo! – u progu ofensywy rodzimego 
socrealizmu patronuje figura św. Barbary! 
Powstało dzieło niemal obrazoburcze, 
śmiało odchodzące od ówczesnej publicy-
styki i wszechobecnej propagandy: przodow-
nictwa pracy, napiętych planów wydobycia 
itp. Styl i kompozycja Kopalni operują este-
tyką ekranowej audiowizualności niczym 
poemat filmowy, rytmizując i łącząc w jedno 
obrazy wizualne i dźwiękowe.

Miniaturze o pracy w kopalni w niedo-
rzeczny sposób zarzucano „mieszczańską” 
formę (czytaj: hołdowanie „obcym” wzorcom 
sztuki burżuazyjnej). W tamtych warun-
kach oznaczało to najdalej idący polityczny 
ostracyzm wobec zaatakowanej i napięt-
nowanej autorki. W gruncie rzeczy cho-
dziło o co innego. Atak na nią był w istocie 
atakiem na pluralizm w sztuce – brutalną 
rozprawą z przejawami wolności w sferze 
dążeń twórczych. 

Z perspektywy historycznofilmowej Kopal-
nia Natalii Brzozowskiej i Moje miasto Woj-
ciecha Jerzego Hasa są łabędzim śpiewem 
samodzielnych poszukiwań w polskim doku-
mencie po wojnie. Od tego momentu przez 
kilka najbliższych lat, aż do Odwilży, system 
produkcji został uszczelniony i poddany 
nadzorowi, nie dając żadnej alternatywy dla 
socrealistycznej sztampy forsowanej w tej 
dziedzinie twórczości.
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MAŁY, ALE KAWAŁ ZOOMA
SZKIEŁKO I OKO

Andrzej M. Bogusz

Tego typu sprzęt oferują wszy-
scy czołowi producenci cyfro-
wych fotoaparatów. Określenie 
pochodzi od wbudowanego na 

stałe obiektywu zmienno-ogniskowego 
o bardzo dużym zakresie ogniskowych 
od 20x do 125x – to obecny rekord świata. 
Taki megazoom jest wbudowany w Nikona 
Coolpix P1000 o zakresie ogniskowych 
24-3000 mm w przeliczeniu na klatkę foto-
graficzną 24x36 mm. 

O ile smartfon raczej zawsze mamy przy 
sobie, to taki fotoaparat jest dodatkowym 
urządzeniem, ale niewielkim. Można go 
schować w plecaku, niedużej torbie foto, 
a nawet w kieszeni czy damskiej torebce. 
Ważą od 0,24 do 1,4 kg, w przypadku wspo-
mnianego Nikona. Wszystkimi można 
robić zdjęcia świetnej jakości i zadzi-
wiająco dobre materiały filmowe HD, 
a w nowszych – również 4K. Bardzo szybkie 
procesory obrazu w nowych modelach 

pozwalają na zdjęcia seryjne i filmowa-
nie HD do 100 kl/sek. Warto wspomnieć, 
że właśnie cyfrowa obróbka obrazu roz-
wiązała ręce konstruktorom obiektywów. 
Mogą teraz robić zupełnie niemożliwe 
technicznie megazoomy, bo niektóre wady 
optyczne obrazu są korygowane cyfrowo 
przed zapisem. 

Zaprojektowano te aparaty jako towa-
rzyszy dalekich podróży, gdzie czasem 
trudno jest nam zbliżyć się do interesu-
jących obiektów. Wszystkie mają inteli-
gentną automatykę ekspozycji i ostro-
ści, stabilizację obrazu, bardzo często 
uchylany lub obracany ekran. To cechy 
umożliwiające łatwą, szybką i niezawodną 
rejestrację tego, co spotkamy na swej dro-
dze. Gdy mamy więcej czasu i specyficzne 
wymagania – możemy ręcznie ustawić 
wszystkie lub tylko wybrane parametry. 
Czułość obecnych matryc pozwala reje-
strować piękne obrazy w świetle zasta-

nym, długo po zmierzchu. Same matryce 
są małych rozmiarów, by obiektywy nie 
były gigantyczne. Zarówno najlżejszy Sony 
H99, z obiektywem 30x, jak i wspomniany 
rekordowy Nikon, mają sensor o przekąt-
nej 1/2,3 cala, porównywalny do klatki 
filmu Super8.

Dla filmujących fotografów oraz fotogra-
fujących filmowców o wysokich wymaga-
niach powstały fotoaparaty z matrycą 1 cal, 
bardzo zbliżoną do klatki filmu Super16. 
Takim aparatem jest ważący 1,1 kg Sony 
RX 10 (obecnie w wersji Mark IV). Wypo-
sażono go w obiektyw Zeiss Vario Sonnar 
o zakresie jak 24-600 mm. Gdyby to nie 
wystarczyło, jest zoom cyfrowy, porówny-
walny do powiększania w ciemni wycinka 
kadru. Straty jakości są nieznaczne. Pro-
cesor obrazu i możliwości ma takie, jak 
w najnowszych, małych kamerach repor-
terskich tego producenta.

Pamiętajmy jednak, że fotoaparat to nie 
kamera. Istnieje ograniczenie długości uję-
cia, zwykle do kilkunastu minut. Zapis 
dźwięku wystarczający do akustycznego 
tła, ergonomia pracy inna niż w kamerze. 
Coś za coś. W internecie możemy znaleźć 
testy, recenzje, opisy, próbne filmy i zdję-
cia z każdego filmującego aparatu, jaki nas 
interesuje.

Dwa zdjęcia Syrenki ilustrujące zakres 
obiektywu zoom 50x wykonałem moim 
aparatem Sony HX 400V. Od ponad czte-
rech lat fotografuję nim dla siebie i do 
publikacji. Spisuje się dobrze jako dodat-
kowa kamera. Nigdy nie nawalił. Waży 
0,7 kg i kosztował poniżej 1,5 tys. złotych. 
Poważnej lustrzanki i paru obiektywów do 
niej – używam rzadko.

Zanim rozjedziemy się na wakacyjne 
szlaki, chciałbym zwrócić uwagę 
kolegów i koleżanek na uniwersalne 
narzędzie filmowca na wakacjach  
i tzw. dokumentacji. To pewna grupa 
filmujących fotoaparatów cyfrowych 
określanych mianem – megazoom. 

Dojazd 50x z tego 
samego miejscaNajszerszy kąt widzenia, 24 mm
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MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Tego niezwykle utalentowanego i 
wszechstronnego perkusistę (rocz-
nik 1980) po raz pierwszy usłysza-
łem przed kilku laty na poznań-

skim Animatorze, gdzie wraz z kolegami 
z formacji SzaZaZe (Szamburski, Zakocki, 
Zemler) grał do warstwy obrazowej kilku 
klasycznych polskich filmów animowanych. 
Dzięki bogatemu, a zarazem oryginalnemu 
instrumentarium (klarnet, skrzypce, meta-
lofon, mbira, perkusja, elektronika, głosy) 
muzycy stworzyli niezwykle interesujące 
ścieżki dźwiękowe do ruchomych obrazów 
wykreowanych przez mistrzów naszej ani-
macji, momentami je ilustrujące, momen-
tami komentujące, niekiedy stające w pew-
nej kontrze czy nawet kontrapunkcie do 
przedstawianych treści. 

Grali znakomicie i – co szczególne istotne 
– podczas ich występu można było zaob-
serwować ogromną radość ze wspólnego 
muzykowania. To nie mniej ważna – by użyć 
niezwykle popularnego ostatnio zwrotu – 
tzw. wartość dodana. Ze strony interneto-
wej zespołu dowiedziałem się, że „w inter-
dyscyplinarnej pracy z filmem stworzyli 
autorskie ścieżki dźwiękowe (wykonywane 

na żywo) do pierwszych dokonań Romana 
Polańskiego, pierwszych w historii anima-
cji poklatkowych Władysława Starewicza 
oraz eksperymentów Stefana i Franciszki 
Themersonów”. Usłyszałem później niektóre 
z tych projektów m.in. na bydgoskich Ani-
mocjach. Brzmiały fantastycznie. 

Szczególnie do gustu przypadła mi gra 
Zemlera. Ten zachwyt potwierdziła płyta 
„Moped” (2011), jego pierwszy solowy 
album, który artysta podarował mi po 
poznańskim występie. Niezwykłe umie-
jętności techniczne i ogromna wyobraźnia 
sprawiły, że blisko godzinne perkusyjne 
solo, pełne dramaturgicznych zwrotów 
i swego rodzaju muzycznego suspensu, 
dosłownie wbiło mnie w fotel. Co więcej, 
uruchomiło w mojej głowie ciąg rucho-
mych obrazów. Muzyka ta wydała mi się 
fantastyczną ścieżką dźwiękową do jesz-
cze nieistniejącego filmu. Potem Zemlera 
usłyszałem jeszcze w kilku zespołach, m.in. 
incarNations Mai Kleszcz i Wojciecha 
Krzaka czy Babadag Oli Bilińskiej. 

Z incarNations Zemler wystąpił podczas 
tegorocznego Koszalińskiego Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. 
Kilka dni później znów usłyszałem cha-
rakterystyczne dźwięki jego perkusjona-

liów, tym razem podczas projekcji Easternu 
(2019). Okazało się, że Zemler jest twórcą 
muzyki do tego pełnometrażowego debiutu 
Piotra Adamskiego (notabene utwór 
Monza zespołu PRO8L3M z tego filmu 
został uhonorowany w Koszalinie nagrodą 
Jantara za muzykę). Wcześniej skompo-
nował muzykę do „trzydziestki” Szymona 
Kapeniaka Moloch (2015), łódzkiej etiudy 
Martina Ratha O wilkach w dole (2016), 
do dwóch animacji z serii „Muzeum Utra-
cone”: Arrasów (2017) i Królewskiego snu 
(2018). Za tą ostatnią był nominowany 
do nagrody w Konkursie KTR w katego-
rii CRAFT AUDIO/VIDEO/muzyka ory-
ginalna do filmu animowanego. Wraz z 
Karoliną Rec-Jarmólską stworzył również 
muzykę do pełnometrażowej fabuły Jacka 
Piotra Bławuta Dzień czekolady (2018). 
Konsultował też jeden z fragmentów (z 
udziałem Antoniego Pawlickiego) Papu-
szy (2013) Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego, a w Cichej Nocy (2017) Pio-
tra Domalewskiego wykorzystany został 
utwór tria LAM, gdzie Hubert Zemler 
gra na perkusji. Ponadto… wystąpił w 
roli ucznia z Otwocka w Sponie (1998) 
Waldemara Szarka. „Zwierzę” nie tylko 
muzyczne, ale i filmowe.

Hubert Zemler ma na 
koncie kilkadziesiąt płyt 
(w tym trzy solowe), 
występy z orkiestrami 
symfonicznymi  
i jazzmanami. Grał  
m.in. na Warszawskiej 
Jesieni, a na 
koreańskiej Delfiadzie 
(międzynarodowa 
olimpiada artystów) 
zdobył brązowy medal. 

GRANIE DO OBRAZU
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Jerzy Armata

Hubert Zemler
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PRZEZ SUBIEKTYW

SPADAJĄC Z PARAPETU
Tomasz 
Raczek

Pani Grażyno, 
minął już prawie rok od 
zaskakującej prezenta-
cji Pani filmu Master-
class inaugurującej FPFF 
w Gdyni. Choć to festiwal 
filmów fabularnych, zoba-
czyliśmy animację o doj-
rzewaniu talentu Romana 
Polańskiego. Od bezkształtnej materii ściekającej z parapetu 
starej kamienicy do wysportowanego młodzieńca wykonują-
cego najbardziej skomplikowane ewolucje podczas skoku na 
główkę z tego samego parapetu. Jakby film chciał nam powie-
dzieć, że dojrzałość nie tylko dodaje stylu, ale ma w sobie 
także moc przetrwania. 

Zrealizowała Pani ten film z ówczesnymi studentkami kra-
kowskiej ASP. Powstała filmowa malowanka marzeń. Właśnie to 
mnie zaciekawiło. Dlaczego jako wykładowczyni tych młodych 
dziewczyn zaproponowała im pani „ćwiczenia z Polańskiego”? 
Co w twórczości, a może w ogóle w życiu Romana Polańskiego, 
wydało się Pani najważniejsze i najbardziej inspirujące? Czy kon-
trowersje obyczajowe, ciągnące się za nim od kilkudziesięciu lat 
były argumentem, który brała Pani pod uwagę?

Tytuł filmu znaczy tyle co „klasa mistrzowska”. Ciekaw 
jestem, co dla współpracujących z Panią młodych artystek 
było owym dowodem mistrzostwa wartym pochylenia się nad 
twórczością Polańskiego? Czy jego niezwykła zdolność zamie-
niania kina gatunkowego na kino autorskie bez pogwałce-
nia jakichkolwiek zasad? Czy ponadkulturowa uniwersalność 
talentu? A może szczerość? Czy raczej twardość i upór? Sła-
bość do kobiet, czy bardziej wiara w szatana? 

A może to po prostu ukryte pragnienie, by znaleźć się 
w polu widzenia Polańskiego? Przecież jest Pani nie tylko sce-
narzystką, reżyserką i pedagogiem, ale – może nawet przede 
wszystkim – aktorką z wieloletnim doświadczeniem. Nie pra-
gnęła Pani zagrać u Polańskiego? Mogłaby się Pani teraz zna-
leźć w filmie Masterclass obok Emmanuelle Seigner w czerwo-
nej sukience… 

Proszę napisać szczerze: kim dla Pani, Pani Grażyno, jest 
mistrz Roman Polański?

Tomasz Raczek

Grażyna 
Trela

Panie Tomaszu,
ten surrealistyczny film 
zrealizowałam ze student-
kami ASP w Krakowie, 
ale nie byłam ich wykła-
dowczynią. Z projektem 
trafiłam do prodziekana 
Wydziału Grafiki – Roberta 
Sowy, którego zacieka-

wił mój scenariusz i zainteresował nim swoje utalentowane 
studentki. Wszystkich nas łączyła fascynacja twórczością 
Romana Polańskiego, która oczywiście dla każdego pokole-
nia znaczy coś innego. Ja mam osobisty sentyment do tego 
twórcy i kilka, w moim mniemaniu, „stycznych”. Żartobli-
wie rzecz ujmując, bohater Lokatora Polańskiego, na kan-
wie, którego oparłam scenariusz, nazywa się Trelkovsky, ja, 
nomen omen, nazywam się Trela, więc „styczne” są oczywi-
ste. A serio rzecz ujmując, Polański miał dla mojego pokole-
nia szczególne znaczenie – imponował nam, bo jako młody 
człowiek stał się najbardziej rozpoznawalnym reżyserem z 
Polski, dawał nadzieję, że uda się wyjechać z opresyjnego 
kraju, że można spotkać swojego Gene Gutowskiego i zrobić 
karierę tam, gdzie się chce, np. w Hollywood. Ten twórca był 
do tego stopnia ważny dla nas, że młodzi artyści, wiedząc, 
że Polańskiego można spotkać na grobie ojca, na cmentarzu 
żydowskim w Krakowie, kręcili się tam często koło bramy, w 
nadziei, że któregoś dnia zobaczą reżysera. Podobno komuś 
się udało.

Pyta Pan, czy nie chciałam się znaleźć, jak to ładnie Pan 
nazwał, „w polu widzenia Polańskiego”. Otóż pana Romana 
Polańskiego poznałam w Szkole Wajdy, gdy miał z nami spo-
tkanie, a ja pracowałam tam wtedy z Marcinem Wroną nad 
naszym kolejnym scenariuszem, który Marcin reżyserował. 
Ale kto nie chciałby zagrać u Polańskiego? Kiedyś moje myśli 
podążały w tym kierunku, gdy moja aktorska poprzeczka 
poszła wysoko, po zagraniu w Pożegnaniu jesieni Mariusza 
Trelińskiego czy w Zakładzie Teresy Kotlarczyk. Jednak już 
dawno zamknęłam „aktorski rozdział” – teraz interesuje mnie 
scenariopisarstwo i reżyseria. A ja jestem tak skonstruowana, 
że jak zamykam jakiś rozdział, to jest to one way ticket.

Grażyna Trela
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1. Wiktoria z Córki trenera jest 
obiecującą tenisistką i nastolatką 

na skraju buntu przeciw wartościom 
narzucanym przez ojca. Jak 
przygotowywałaś się do roli fizycznie 
i mentalnie?
Przygotowania trwały niemal sześć mie-
sięcy. Byłam akurat na trzecim roku 
w Szkole Filmowej, więc codziennie kurso-
wałam między Łodzią i Warszawą. Pół dnia 
spędzałam na zajęciach, a drugie pół na 
korcie, na siłowni albo na ogólnorozwojo-
wych treningach na salce bokserskiej. I tak 
5-6 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o przy-
gotowanie mentalne, to najwięcej dały mi 
spotkania z Jackiem Braciakiem i reżyse-
rem Łukaszem Grzegorzkiem. Mieliśmy do 
siebie ogromne zaufanie, w stu procentach 
w tę sytuację filmową uwierzyłam. Dzięki 
temu na planie czułam dużo wolności. 
Tenisem pasjonowałam się już wcześniej. 
Nie tylko oglądałam mecze, ale intereso-
wało mnie też to, co dzieje się poza kortem. 
Czytałam dużo wywiadów i obserwowa-
łam, jak rozwijają się relacje między trene-
rami i tenisistkami, które często były także 
relacjami ojców z córkami.

2. Co najbardziej lubisz w tenisie 
i czy udało ci się ten aspekt 

ukazać na ekranie?
Najbardziej fascynuje mnie psychika spor-
towców. I te momenty, kiedy wydaje się, 
że zawodnik czy zawodniczka już wygrali, 
a jedna zepsuta piłka sprawia, że cały mecz 
się odmienia. To jest szczególnie widoczne 
u kobiet. Słyszałam już niejeden raz, że 
pierwsza setka zawodniczek w rankingu 
światowym gra na podobnym pozio-
mie, a te z pierwszej dziesiątki odróżnia 
od reszty właśnie mocna głowa. Myślę, że 
w przypadku Wiktorii udało mi się uka-
zać narastające w niej wątpliwości, czy kort 
jest rzeczywiście jej marzeniem czy tylko 
marzeniem jej ojca.

3. Co było trudniejsze 
z perspektywy aktorskiej, 

fizyczność Córki trenera, czy granie 
osoby pozbawianej tożsamości 
w Monumencie Jagody Szelc?
Mimo wszystko Córka trenera, ponieważ 
to był mój faktyczny debiut, a proces trwał 
miesiącami, musiałam być stale skoncen-
trowana. Nawet jeśli nie widzieliśmy się 
z Łukaszem na żywo, ciągle rozmawialiśmy 
telefonicznie, wymienialiśmy się inspira-
cjami. Dzięki temu dowiedziałam się dużo 
o sobie, przejęłam nawet kilka cech mojej 

bohaterki. Mój tata mówi, że nie przecho-
dziłam buntu siedemnastolatki, ale teraz 
nadrabiam. (śmiech). Monument był innego 
rodzaju wyzwaniem. Bez atmosfery abso-
lutnego bezpieczeństwa i wzajemnego 
zaufania, którą już przed planem stworzyła 
Jagoda, ta podróż nie miałaby sensu. Jak już 
się w coś angażuję, to zawsze daję z siebie 
wszystko.

4. Jak radzisz sobie z presją 
narzucaną przewijającymi się 

w mediach opiniami typu „filmowe 
odkrycie roku” czy „nadzieja polskiej 
kinematografii”?
Bardziej czuję mobilizację niż presję. Uwa-
żam, że to bardzo miłe, że jestem tak okre-
ślana. Debiutując, nie miałam pojęcia, jak 
zostanę odebrana przez widzów i dzien-
nikarzy, a te wszystkie pozytywne opinie 
tylko mnie bardziej motywują do dalszej 
pracy. Chciałabym podejmować więcej 
wyzwań, poprzez role doświadczać sytu-
acji, których normalnie nie miałabym 
okazji doświadczyć. Wybrałam aktorstwo 
świadomie, podjęłam tę decyzję już w pew-
nym sensie w przedszkolu w Wałbrzychu, 
potem chodziłam na zajęcia do Teatru 
Dramatycznego i byłam wolnym słucha-
czem w lokalnym Zespole Pieśni i Tańca, 
żeby podpatrywać i się uczyć. Cieszę się 
także, że zarówno przy Córce trenera, jak 
i Monumencie mogłam pracować z wie-
loma ciekawymi ludźmi. Wychodzę z zało-
żenia, że jeśli będę trafiała na takie ekipy 
z dobrą energią i pełnym zaangażowaniem 
do pracy, wszystko będzie dobrze.

5. Jak podchodzisz do kontaktów 
z widzami po seansach?

To dla mnie bardzo ważne. Dlatego ogląda-
łam Córkę trenera parę razy na festiwalach, 
byłam ciekawa atmosfery sali, reakcji ludzi. 
Na spotkaniach z publicznością najważ-
niejsze są dla mnie nie zadawane pytania, 
ale historie, którymi dzielą się widzowie. 
Po seansie w Jeleniej Górze podeszło do 
mnie małżeństwo, którego córka trenuje 
pływanie. Powiedzieli, że film bardzo ich 
poruszył i skłonił do głębszych przemyśleń. 
Po innym pokazie rozmawiałam z chłopa-
kiem, który wyznał, że ma osiemnaście lat 
i obejrzał właśnie na ekranie swoją historię. 
Podziękował, że tak wiarygodnie poka-
zaliśmy emocje, które odczuwa. Osobisty 
odbiór jest dla mnie najcenniejszy.

6. Rozpoznaje się cztery typy 
osobowości – sangwinik, choleryk, 

melancholik, flegmatyk – przy czym 
temperament człowieka jest mieszanką 
kilku, ale tylko jedna jest dominująca. 
Jak byś określiła się w tym kontekście?
Na pewno przekreśliłabym flegmatyka. To 
słowo oznacza dla mnie pasywność, a ja 
lubię działać szybko i dużo robić, to mnie 
mobilizuje do dalszego wysiłku. Najbardziej 
męczy mnie siedzenie na kanapie i ogląda-
nie telewizora. Myślę, że moja osobowość 
to mieszanka sangwinika, melancholika 
i choleryka, bo każdy ma w sobie cząstkę 
choleryka. (śmiech) Wykonuję zawód, który 
często wymaga skrajnych emocji i życia na 
adrenalinie, której, jak zażartował kolega, 
produkuję chyba aż za dużo.

7. Gdybyś mogła zagrać filmowy 
czarny charakter, byłaby to jakaś 

szalona kobieta pragnąca władzy nad 
światem, czy ktoś bardziej subtelny, 
złowieszczy, manipulatorski?

Zdecydowanie chciałabym zagrać czarny 
charakter, ciągnie mnie do skrajnych emo-
cji, ale nie interesują mnie postaci płytkie, 
powierzchowne. Jeśli miałabym zagrać taką 
kobietę, chciałabym, żeby była nieoczywi-
sta, żeby z pozoru wydawała się miła i przy-
jemna, a w skrytości ducha knuła i kombi-
nowała, żeby wewnątrz kumulowała dużo 
negatywnych emocji.

8. Gdyby w Polsce doszło do 
realizacji remake’u znanego 

zagranicznego filmu i mogłabyś 
zagrać w nim wybraną rolę, jaki 
byłby to tytuł i jaka rola?
Pierwsza myśl to Między słowami i rola, 
którą zagrała Scarlett Johansson. Bardzo 
lubię ten film i to, że składa się z różnych 
subtelności, że ciekawie opisuje relacje mię-
dzyludzkie. Nakręcono go w Tokio, a gdy 
tam wreszcie poleciałam, podążałam szla-
kami bohaterów. W kinie bardziej niż wiel-
kie narracje kręci mnie prawda. Obrazy, 
w których mogę skupić się na bohate-

rach i energii pomiędzy nimi. Chciała-
bym sprawdzić się też w roli na kontrze, jak 
Maria Elena grana przez Penélope Cruz 
w filmie Vicky Cristina Barcelona.

9. Najbardziej szalona rzecz, jaką 
zrobiłaś w życiu, to…?

Nie o wszystkim chyba mogę mówić. Nie 
wiem, czy było to szalone, ale na pewno 
związany z modelingiem wyjazd do Azji 
był czymś nietypowym dla gimnazjalistki. 
Cieszę się, że mój tata się na niego zgo-
dził. To była dla mnie szkoła życia i duży 
kurs samodzielności. Nauczyłam się, że 
cokolwiek by się nie działo, kształtuje nas 
wszystko, co robimy, ludzie, których spo-
tykamy. Czasami to rzeczy złe, ale zawsze 
można wyciągnąć z nich lekcję, czegoś się 
o sobie dowiedzieć.

10. Wałbrzych, z którego 
pochodzisz i który 

znasz, przypomina Wałbrzych 
przedstawiany w mało pozytywnym 
świetle w polskich filmach?
Uważam, że Wałbrzych jest bardzo fil-
mowym miastem, bo wiele rzeczy nie 
trzyma się tam całości. (śmiech) Gdzie 
byś nie poszedł, w jaką uliczkę byś się 
nie skierował, wszystkie wyglądają ina-
czej. Chodząc po Wałbrzychu, możesz 
czuć się jak w Niemczech, Paryżu, czy 
Transylwanii – szczególnie w okolicach 
zamku Książ. Zawsze mi się to w podo-
bało, ale najbardziej doceniłam miasto 
wtedy, kiedy się z niego wyprowadziłam. 
Teraz chętnie wracam przy okazji pracy 
w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym 
i oglądam wszystko z innej perspektywy. 
Nawiasem mówiąc, widzę wiele podo-
bieństw Wałbrzycha z Łodzią, gdzie stu-
diowałam. I bardzo doceniam oba te 
miasta.

Pytania zadawał 
Darek Kuźma

Karolina Bruchnicka  
w filmie Córka trenera,  
reż. Łukasz Grzegorzek 

Karolina Bruchnicka
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regularnie współpracuje Glen 
Castinho – eksperci wcześniej 
zaangażowani w Alvernia Stu-
dios. „Multilab nigdy nie miał 
konkurować czy kontynuować 
Alvernia Studios” – podkre-
śla Mleczko. – „Te dwie firmy 
miały zupełnie inne założe-
nia, inną skalę. Multilab od 
początku nastawiony był na 
postprodukcję obrazu. Czę-
sto powtarzam nasze hasło: 
»Kolorujemy Twoje Emocje«. 
Niemniej współpracujemy też 
ze studiami dźwiękowymi – 
Sound Mind Studio Michała 
Fojcika i Studiem Nonagram 
Media Michała Korzeniow-
skiego”.

Poza postprodukcją Multilab 
oferuje szkolenia – we współ-
pracy z Wojciechem Magierskim 
i jego M4GSeminars, a także 
z Tomaszem Poznańskim i Wik-
torem Obrokiem. Ich tematyka 
obejmuje m.in. korekcję barwną, 
montaż, szeroko pojętą obróbkę 
materiałów cyfrowych, modelo-
wanie 3D, optymalizację modeli 
do gier, tzw. grooming (czesanie 
futra) wirtualnych zwierzaków. 
Zajęcia odbywają się na różnych 
poziomach zaawansowania. 
Uczestnicy otrzymują do dys-
pozycji stacje robocze, monitory 
graficzne oraz tablety, przede 
wszystkim zaś wiedzę i doświad-
czenie wykładowców. Ponadto 
z usług Multilabu mogą korzy-
stać też twórcy reklam. 

PLANY
Stopniowo Multilab posze-
rza swoją działalność i coraz 
częściej angażuje się nie tylko 
w  shorty i  dokumenty, ale 
i fabuły. Poza wspomnianymi 
Maryjkami trwają tu prace 
nad Na bank się uda Szymona 
Jakubowskiego oraz Cran-
ley Gardens Rafaela Kapeliń-
skiego. A że dziś nie ma zna-
czenia, czy adres to Soho czy 
Podole, a Multilab otwarty jest 
na współpracę krajową i zagra-
niczną… sky is the limit.

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

Do Multilabu warto 
zajrzeć, nawet jeżeli 
nie ma się tu pro-
jektu do zrealizo-

wania. Studio znajduje się na 
obrzeżach Krakowa, w dziel-
nicy Ruczaj, tuż za kampu-
sami UJ i Uniwersytetu Papie-
skiego. Można tu dojechać 
autem, ale i komunikacją – od 
pętli oraz Park&Ride wystarczy 
podejść kilkaset metrów. Jesz-
cze rok temu trzeba było zna-
leźć „tajną” ścieżkę przez pola, 
teraz można już chodnikiem. 
Okolica jest ciągle w budowie. 
Tuż obok wyrastają korpora-
cyjne biurowce, ale przeważa 
widok całkiem niemiejski – na 
przyrodę i klasztor na Biela-
nach. Sam budynek Krakow-
skiego Parku Technologicznego, 
w którego strukturach Multilab 
działa, i gdzie zajmuje kilka-
naście pomieszczeń, to dzieło 
architekta Aleksandra Mirka 
(pracownia Kontrapunkt). 
Nowoczesna, prosta bryła kryje 
industrialne, designerskie wnę-
trze. Hol – wielka wspólna aula 
dla wszystkich działających 
tu firm – to nie tylko recep-
cja, tablice informacyjne, ale 
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obsługę prawną i administra-
cyjną, ulgi, szkolenia. Wspar-
cie dotyczy też producentów 
filmowych. „Chcemy, żeby Kra-
kowski Park Technologiczny 
służył nie tylko biznesowi, ale 
również przemysłom kreatyw-
nym. W ten sposób narodziła 
się koncepcja Multilabu” – opi-
suje Wityńska-Słącz.

PROFESJONALIŚCI 
I SPRZĘT
Producenci mogą przyjść do 
studia z  własnymi ludźmi 
i skorzystać z pomieszczeń 
i sprzętu – montażowni, sali 
kinowej ze stanowiskiem do 
kolor korekcji, greenscreenu 
i  innych. Mogą też oddać 
swój projekt w ręce specja-
listów z Multilabu lub przez 
Multilab ściągniętych. Na 
co dzień z firmą związani są 
Piotr Kolendo i Piotr Krasny, 

MULTILAB

i wyróżniająca się metaliczna 
ściana. Jej surowość, jak i zimno 
otaczającego ją betonu prze-
łamują dziesiątki zwisających 
z sufitu żarówek – szczególne 
wrażenie robią zimą, rozświe-
tlając przestrzeń. Sam Multi-
lab jest już bardziej wyciszony: 
w korytarzu na białych ścianach 
wiszą plakaty produkcji, które 
tu powstały. Wśród nich jedno 
puste miejsce: „na plakat two-
jego filmu”. Pokoje to już kla-
syczne studyjne wyposażenie: 
komputery, ekrany. Po kilku-
nastu godzinach wpatrywania 
się w nie wystarczy wyjść na 
zewnątrz… „To miejsce sprzyja 
koncentracji. Można się tu cał-
kowicie skupić na pracy, nic 
nie rozprasza. Łatwo też zła-
pać oddech. Jesteśmy w mie-
ście, a jednak na jego granicy. 
Dojazd jest łatwy, choć to kwe-
stia indywidualnych preferencji. 
Dla niektórych będzie tu daleko 
z Warszawy, dla innych blisko 
z Londynu” – mówi Mateusz 
Mleczko, który kieruje stu-
diem. Razem ze swoim zespo-
łem szuka projektów równie 
nietypowych, co lokalizacja 
KPT. „Każdy zrealizowany u nas 

film ma własną, niepowtarzalną 
historię” – mówi.

NIEOCZYWISTE 
PROJEKTY
Prowadzenie studia przejął 
od Marcina Lecha, produ-
centa powstającego właśnie 
debiutu Darii Woszek – Mary-
jek. Sam Lech zresztą całkiem 
ze studiem się nie rozstał – tu 
właśnie Maryjki są kończone. 
„To film, który świetnie wpi-
suje się w nasze patrzenie na 
kino. Chcemy, żeby trafiały do 
nas projekty nieszablonowe, 
niekoniecznie komercyjne. 
Dzięki działaniu w ramach 
KPT i Polskiej Strefy Inwesty-
cji, poza profesjonalnym wyko-
nawstwem możemy zaofero-
wać dobre warunki finansowe 
i opcję pomocy publicznej de 
minimis” – przybliża Mleczko. 
Nie boi się wyzwań. – „Gdy 
projekt porusza interesujący, 
ważny temat, ma potencjał, 
angażujemy się bardziej, jak 
np. w przypadku Dreamland 
Staszka Berbeki o jego ojcu 
Macieju. Weszliśmy w postpro-
dukcję jako partner. Był to dość 
szalony projekt. Reżyser zgłosił 

się do nas tuż przed premierą. 
»Do kiedy mamy czas?« – zapy-
tałem. »Do piątego«. »Kwiet-
nia?«. »Marca« – a mieliśmy 
końcówkę lutego. Zakasaliśmy 
rękawy i ściągnęliśmy kolorystę 
Łukasza Urbańskiego. Udało 
się. Dziś Dreamland jeździ po 
festiwalach”.

Równie sprawnie studio 
„zamknęło” shorty z Mało-
polskiego Studia Debiutów. 
Fanatyk Michała Tylki stał 
się jednym z  hitów Show-
maxa. Kamuflaż Aleksandry 
Świerk zakwalifikował się na 
Krakowski Festiwal Filmowy. 
KFF otworzył inny zreali-
zowany w Multilabie obraz: 
Wiatr. Thriller dokumentalny 
Michała Bielawskiego. Jego 
droga do studia prowadziła 
przez nagrodę Doc Lab Poland 
w postaci bonu KPT na reali-
zację postprodukcji. „Na razie 

od tej nagrody odchodzimy, 
ale nie wykluczam, że jeszcze 
kiedyś powróci, może w zmie-
nionej formie” – mówi Mateusz 
Mleczko. – „Jesteśmy obecni na 
targach i festiwalach, prezentu-
jemy naszą ofertę, ale to raczej 
producenci sami do nas pukają. 
Jesteśmy młodym studiem, ale 
coraz częściej dzwonią osoby 
z polecenia ekip, z którymi już 
pracowaliśmy. To nobilituje 
i mobilizuje”.

ULGI DLA 
PRODUCENTÓW: 
MULTILAB I KPT
Multilab działa w strukturach 
Krakowskiego Parku Techno-
logicznego. To nie bez znacze-
nia dla producentów. Firma 
powstała w roku 1997 jako 
jedna z 14 spółek zarządzają-
cych specjalnymi strefami eko-
nomicznymi (obecnie: Polską 

Strefą Inwestycji). „Początkowo 
nasze zadania koncentrowały 
się wokół pozyskiwania zagra-
nicznych inwestorów dla Pol-
ski” – przybliża Barbara Wityń-
ska-Słącz, kierująca promocją 
KPT. – „Z czasem powstała 
koncepcja budowy parku tech-
nologicznego, wspierającego 
aktywności strefowe i zara-
zem ułatwiającego realizację 
innych przedsięwzięć. Pierw-
szy obiekt, Inkubator Techno-
logiczny, stanął w 2008 roku. 
Kolejny, większy, w którym dziś 
jesteśmy, osiem lat później. Sku-
piony jest na wspieraniu tech-
nologii informatycznych i pod 
tym kątem został wyposażony 
i zaprojektowany”. 

Polska Strefa Inwestycji daje 
przedsiębiorcom różne narzę-
dzia – od zwolnienia z podat-
ków CIT lub PIT po wyna-
jem powierzchni biurowych, 

KOLORUJĄ 
NASZE EMOCJE
Kameralne, zarazem kompleksowo 
wyposażone studio postprodukcyjne  
Multilab KPT działa od 2016 roku,  
a już ma na swoim koncie około 20 filmów, 
w tym Najbrzydszy samochód świata, 
21 x Nowy Jork, Dreamland czy Wiatr. 
Thriller dokumentalny. 

Warsztaty w Multilabie
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SWOICH NIE ZNACIE

filmu lalkowego najważniej-
szy jest reżyser. To on ustala 
m.in. emocje, które w całym 
filmie mają wyrażać bohate-
rowie. Ustaleniami dzieli się 
z animatorem. Jemu z kolei 
przypada wpisanie tych emo-
cji w zdjęcia poklatkowe faz 
ruchu, co prowadzi w prak-
tyce do reżyserowania całych 
ujęć i scen pod kątem kine-
tyki oraz ewentualnej mimiki 
lalek. Ja zawsze tak postrze-
gam swoją funkcję i w pełnie-
niu jej muszę mieć całkowitą 
swobodę; nie wyobrażam 
sobie pracy pod czyjeś dyk-
tando – żeby ktoś mówił 
mi, jak mam ustawić lalkę 
w kadrze. Kiedy na planie 
filmu Marka Skrobeckiego 
dim. (1992) animowałem  
ujęcie, które na ekranie miało 
trwać 65 sekund, a więc – 
jak na film lalkowy – bardzo 
długo, i musiałem się z tym 
uporać w ciągu 8 godzin, 
czyli względnie szybko, 
z krzykiem wyprosiłem reży-
sera. On mnie zrozumiał, 
z nim zrobiłem najwięcej fil-
mów, przyjaźnimy się i nadal 
razem pracujemy, choćby 
teraz, z licznym zespołem 
animatorów, przy kontynu-
acji serialu Rodzina Treflików 
(2016-2019)” – mówi Adam 
Wyrwas.

PRACA JAK 
HOBBY
Ad a m  Wy r w a s ,  g ł ó w ny 
an imator  nag ro dzonego 
Oscarem Piotrusia i wilka Suzie 
Templeton (Polska/Wielka Bry-
tania 2006) – urodził się w 1963 
roku w Łodzi. Mając około 20 
lat i wykształcenie techniczne, 
szukał pracy. Udał się do łódz-
kiego Studia Małych Form Fil-
mowych Se-Ma-For, bo tam, 
w oddziale w Tuszynie, praco-
wał jako oświetlacz przyjaciel 
jego mamy. „Zakochałem się 
w pięknym, bajecznie koloro-
wym świecie, jaki tam ujrza-
łem. Postanowiłem spróbować 
sił w animacji. Podglądałem, jak 
animują inni. Do prób dano mi 
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ADAM WYRWAS

lalki wycofane z użycia, plan 
zdjęciowy z kamerą 16mm i tro-
chę taśmy. Otrzymałem kilka 
wskazówek od jednego z reżyse-
rów realizowanego wtedy w Stu-
diu serialu Trzy misie (Polska/
Austria 1982-1986), Eugeniusza 
Ignaciuka, który mnie przyj-
mował i wdrażał do pracy, oraz 
od jednego z animatorów. To 
musiało mi wystarczyć. Próby 
wypadły na tyle dobrze, że kiedy 
któryś animator zachorował, 
dołączyłem do ekipy Trzech 
misiów i z powodzeniem go 
zastąpiłem” – opowiada o swo-
ich początkach bohater naszego 
artykułu.

W Se-Ma-Forze pracował 
praktycznie do końca jego 
istnienia, ponad 25 lat, po 
raz ostatni przy filmie Marka 
Skrobeckiego Danny Boy (Pol-
ska/Włochy/Szwajcaria 2010). 
„Całkowicie wsiąkłem w świat 
obrazu lalkowego. Zafrapo-
wało mnie to, że mam wła-
dzę nad tym światem, jaką 
daje mi animacja lalek. Pro-
ces twórczy jest fascynujący, 
pochłania mnie do tego stop-
nia, że podczas pracy nad fil-
mem tracę rachubę czasu, który 
płynie dla mnie wtedy inaczej 
niż zwykle. Na samym końcu 
zdjęć do poetyckiego filmu  
Skrobeckiego Obrazki z bajek 
(1998), który zdobył wiele 
nagród, ponaglany przez produ-
centa nie zszedłem z planu przez 
37 godzin. Bo moja praca jest 
moim hobby” – wyznaje Adam 
Wyrwas, członek Sekcji Filmu 
Animowanego SFP.

WYZWANIA
Po opanowaniu podstaw anima-
cji w filmie lalkowym pan Adam 
otrzymywał coraz ambitniejsze 
zadania. Jednym z pierwszych 
było animowanie lalek wielko-
ści człowieka we wspomnia-
nym obrazie dim., opowieści 
o dogasającym życiu samot-
nych kukieł. „Wcześniej pra-
cowałem z małymi lalkami, a tu 
nagle taka zmiana skali – i lalek, 
i dekoracji. Ręce mi się trzę-
sły. Z tym większą satysfakcją 

Amerykański aktor 
Martin Landau 
zapytany, jak  
mu się grało  

Geppetta w Pinokiu Ste-
ve’a Barrona (1996), w asyście 
drewnianej lalki ucieleśnia-
jącej tytułowego bohatera, 
odparł: „W mojej karierze 
zdarzało mi się już grać z bar-
dziej drewnianymi aktorami”. 
Tą żartobliwą wypowiedzią 
pośrednio pochwalił anima-
torów swego wystruganego 
z drewna partnera za to, że 
ożywienie lalki wyszło im 
lepiej, niż niejednemu akto-
rowi tchnięcie własnym cia-
łem życia w postać z krwi 
i kości. Właśnie dlatego, że 
uczynili Pinokia kimś reagu-
jącym adekwatnymi do sytu-
acji emocjami. „W realizacji 

Drewniana, pluszowa, plastikowa, plastelinowa… 
Każda lalka powinna na ekranie stać się postacią, 
która wyraża emocje. Sprawia to animator filmów 
lalkowych. Ktoś taki jak Adam Wyrwas. 

przeczytałem potem w prasie 
angielskiej, że… ludzie poru-
szają się w tym filmie bardzo 
naturalnie” – cieszy się Wyrwas.

Film Mamo, czy kury potra-
fią mówić? (1997), w którym 
sekwencje aktorskie reżyse-
rowała Krystyna Krupska-
-Wysocka, a lalkowe – Tade-
usz Wilkosz, był dla Wyrwasa 
szkołą interakcji między posta-
ciami lalkowymi. Artysta pobił 
tu swój rekord w tej dziedzi-
nie: w jednym ujęciu, które 
trwało 16 sekund, animował 
25 postaci! Co więcej, nakrę-
cił to ujęcie w ciągu jednego 
dnia zdjęciowego. „Wilkosz, 
w którym podziwiam fana-
tyczne oddanie pracy i nie-
spożytą energię, bardzo mnie 
inspirował” – przyznaje. Wraz 
z kolegą po fachu, Krzysztofem 
Brzozowskim, Wyrwas stanął 
wobec ogromu zadań na pla-
nie filmu Zbigniewa Kotec-
kiego O  największej kłótni 
(1999), z serii 14 bajek z króle-
stwa Lailonii Leszka Kołakow-
skiego (1997-2011). „Animując 
opowiastkę z gatunku fantasy, 
zarazem refleksyjną, o niezwy-
kłych przygodach trzech braci, 
musieliśmy sprostać wyzwa-
niu intelektualnemu, do czego 
obligowało nas nazwisko wiel-
kiego polskiego filozofa. War-
stwa wizualna filmu wyma-
gała od nas biegłej znajomości 
malarstwa, a sama realizacja – 
pokonywania skomplikowa-
nych problemów technicznych, 
związanych np. ze scenogra-
fią. Mimo wszystko dobrze 
wspominam tę pracę. O naj-
większej kłótni to jeden z naj-
ważniejszych filmów w moim 
dorobku” – mówi pan Adam.

Pierwszym owocem jego 
współpracy z twórcami zagra-
nicznymi był oscarowy Pio-
truś i wilk. „Brytyjska reży-
serka Suzie Templeton zaprosiła 
do niej Se-Ma-For i mnie po 
obejrzeniu filmu Skrobeckiego 
Ichthys (2005). W jej ekraniza-
cji baletu Prokofiewa emocje 
malujące się na twarzy Piotrusia 
i pysku wilka wymagały pod-

FILMOWE 
ŻYCIE LALKI

kreślenia ruchem postaci oraz 
montażem filmu” – wspomina 
Adam Wyrwas.

Wyzwaniem innym od 
wszystkich wcześniejszych oka-
zał się obraz Suresha Eriyata 
Tokri (Koszyk, 2016), dziejący 
się i realizowany w Indiach. 
„Nigdy przedtem tam nie 
byłem. Animowałem postać 
lalkową z nieznanej mi kultury 
i obawiałem się, że różnice kul-
turowe zaważą niekorzystnie 
na mojej pracy. Niepotrzeb-
nie, gdyż opowieść o biednej 
dziewczynce z Bombaju, która 
niechcący stłukła pamiątkowy 
zegarek swego ojca i posta-
nowiła zapracować na jego 
naprawę, wyplatając i sprzeda-
jąc na ulicy koszyki, okazała 
się uniwersalna. Film porusza 
widzów i zdobywa laury festi-
walowe na całym świecie” – 
chwali się pan Adam.

NIEPEWNA 
PRZYSZŁOŚĆ
Wyrwas docenia ogromne 
możliwości, jakie stwarza tech-
nologia cyfrowa w kinemato-
grafii. W Zaczarowanym forte-
pianie Martina Clappa (Polska/
Chiny/Norwegia 2011) eks-
perymentował z cyfrowym 
obrazem 3D. „Dopóki kamerą 
cyfrową filmuje się prawdziwe 
lalki, wszystko jest w porządku. 
Widzę jednak, że cyfra je 
powoli wypiera i zastępuje 
lalkami wirtualnymi, bo tak 
jest taniej. A przecież praca 
z rzeczywistą lalką to nie tylko 
walka z materią, np. o to, by nie 
przesunąć lalki przed obiekty-
wem o milimetr za mało lub za 
dużo. Między mną, animato-
rem a postacią lalkową rodzi 
się więź emocjonalna: prze-
noszę na postać część swo-
ich emocji, które ona potem 
komunikuje widzom. Czy to 
się uda, gdy wszystko będzie 
generowane komputerem? – 
zostawia nas z tym pytaniem 
Adam Wyrwas.

Andrzej 
Bukowiecki

Adam Wyrwas
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Przez 32 lata Pracownię Filmu Ani-
mowanego na Wydziale Grafiki 
warszawskiej ASP prowadził 
Daniel Szczechura, od roku 2000 

jego dzieło kontynuuje Hieronim Neu-
mann. Dodatkowo animacji naucza się 
w powstałej w 2009 Pracowni Animacji na 
Wydziale Sztuki Mediów, którą prowadzi 
Ewa Ziobrowska, asystentka Szczechury 
i współpracowniczka Neumanna. Pośród 
absolwentów pracowni animacji znajdują 
się tak uznani artyści, jak Piotr Dumała, 
Ewa Bibańska, Tomasz Kozak, Marek Sera-
fiński, Michał Socha, Przemysław Adam-
ski, Katarzyna Kijek. O profesorach i ich 
studentach piszą ciekawie i kompetent-
nie Hanna Margolis, Mariusz Frukacz 
i Adam Trwoga.

Książka jest efektowna, dwujęzyczna, 
interesującym esejom towarzyszą precy-
zyjnie opracowane kalendaria i indeksy. 
Wiele w niej cennych archiwalnych zdjęć 

Głównym powodem, dla którego 
zajęto się tym zagadnieniem są 
robiące wrażenie statystki – ilość 
powstających filmów, wyniki box 

office’u czy ranga społeczna (dominacja 
w nagrodach filmowych, dyskusje wokół 
przedstawicieli gatunku). Nie jest to więc 
temat dla filmoznawcy, obok którego można 
przejść obojętnie, czego dowodzi jeden 
z tekstów zatytułowany „Zrozumienie histo-
rii jest kluczem do filmu”. 

Badacze oraz filmowcy snują więc reflek-
sje nad kinem historycznym, jego ewolucją 
oraz miejscem w kulturze. Robert Gliński 
w eseju „Cmentarze to najcenniejsze, co 
mamy” zaryzykował nawet stwierdzenie, 
że historia to najpokaźniejsza baza danych 
dla twórcy, swoisty skarbiec wypełniony 
narracjami o upadku oraz podnoszeniu 
się. Wprawdzie metodologia pozyskiwa-
nia tych opowieści jest w Polsce realizo-
wana „po bożemu”, lecz autor uważa, że 
problemem takiego kina jest popadanie 
w pamfletowość i hagiografię. Zbyt mocne 
oderwanie fabuły od lokalnego kontek-
stu może również wpływać na poziom 
prezentowanych filmów, ale zauważone 
są na szczęście pozytywne zmiany, które 
być może w późniejszych latach zaowo-
cują nowym paradygmatem kreacji wize-
runku przeszłości. Świetnym tego przykła-
dem jest Obława, którą analizuje w swoim 
krótkim, ale treściwym eseju Grzegorz 
Fortuna jr. Bezkompromisowość przed-
stawionej w niej wojny to krok do przodu 
w kwestii uchwycenia esencji konfliktu 
zbrojnego oraz jego okropieństw, które 
rzutują na los jednostki.

Z kolei Mateusz Piskozub porusza 
podobne problemy, ale na podstawie porów-
nania wizerunku Lecha Wałęsy z książki 
(i scenariusza Janusza Głowackiego) do 

oraz unikalnych fotosów, nawet z filmów, 
których kopie zaginęły. Do pełnego szczę-
ścia brakuje tylko jednego – płyty z naj-
lepszymi studenckimi etiudami, wszak 
film animowany to – jak mawiał Norman 
McLaren – „sztuka ruchów narysowa-
nych”. Pamiętam jak Kazimierz Urbański, 
znakomity artysta animacji, ale i ceniony 
pedagog, zrobił wielką awanturę w Czu-

jego realizacji filmowej u Andrzeja Wajdy. 
Dzięki temu przykładowi widać wyraźnie, 
na jakie ustępstwa wizerunkowe oraz nar-
racyjne muszą czasami przystać twórcy, 
aby zrealizowana została uniwersalna i kla-
rowna wizja postaci. Podobnie jest w ana-
lizowanym przez Piotra Zdziarsteka filmie 
Jesteś Bogiem, który zajmuje się środowi-
skiem raperskim końca lat 90. W zeszy-
cie zostały wzięte pod lupę również tak 
ważne dla polskiej kinematografii dzieła, 

łym Barbarzyńcy podczas promocji nie-
zwykle solidnie wydanej książki „Polski 
film animowany” tylko dlatego, że teksty 
zilustrowano – jak się wyraził – „statycz-
nymi fotami, a nie ożywioną plastyką”. 
Szkoda, że taka płyta z dorobkiem stu-
dentów warszawskiej uczelni nie ukazała 
się razem z książką, także z tego powodu, 
iż to dokonania interesujące, a przy tym 
różnorodne i niestety ogromnie trudne 
do „namierzenia”; właściwie nie ma ich 
gdzie obejrzeć. 

Najlepszy jest – moim zdaniem – esej 
Hanny Margolis, poświęcony Pracowni 
Filmu Animowanego Daniela Szczechury 
na Wydziale Grafiki w latach 1968-2000, 
zatytułowany „Myślenie ma przyszłość”. 
Ciekawa jest geneza tego tytułu. W drugiej 
połowie lat 50. ubiegłego wieku, studiu-
jąc historię sztuki na Uniwersytecie War-
szawskim, Daniel Szczechura związał się 
blisko – malując plakaty i przygotowując 
scenografię – z niezwykle popularnym 
Studenckim Teatrem Satyryków (STS). 
Tu zetknął się z młodą i gniewną śmie-
tanką intelektualną tamtych czasów, tu 
upewnił się, że – jak głosił tytuł jednego 
ze spektakli STS-u – „Myślenie ma kolo-
salną przyszłość”. W Studenckim Teatrze 
Satyryków spotkał Agnieszkę Osiecką 
i Wojciecha Solarza, studiujących wów-
czas na Wydziale Reżyserii Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. To 
zdjęcia do ich etiud były jego pierwszymi 
samodzielnymi pracami jako studenta 
Wydziału Operatorskiego (notabene, jedna 
z etiud Osieckiej ze zdjęciami Szczechury 
nosiła tytuł STS 58). I właśnie tam w łódz-
kiej Szkole Filmowej dość przypadkowo 
zetknął się z animacją (opowiada o tym 
w mojej książce „Hobby animacja. Kino 
Daniela Szczechury”), która, jak się oka-
zało, też ma kolosalną przyszłość. Pro-
rokował to już Karol Irzykowski w 1924 
roku w swej „Dziesiątej Muzie”, a prak-
tycznie realizował m.in. prof. Szczechura 
ze swoimi uczniami. I jego następcy – 
prof. Neumann i prof. Ziobrowska – także, 
o czym możemy się dowiedzieć z jubile-
uszowego wydawnictwa. Gdyby jeszcze 
płyta z filmami…

Jerzy Armata 

jak Hiszpanka lub Ida. Auto-
rzy tekstów nie tylko poku-
sili się o komentarze doty-
czące warstwy historycznej, 
ale również analizę spo-
łeczną, czyli refleksję doty-
czącą temperatury dysku-
sji wokół danych produkcji 
w momencie ich premiery. 

Suplement zbioru sta-
nowią dwie dyskusje, które 
poszerzają wspomniane 
zagadnienia o żywą roz-
mowę. Pierwsza to wywiad 
z dr. Michałem Oleszczy-
kiem na temat kina, które 
powinno być wolne, wybitne 
artystycznie, wchodzące 
w dialog z historią jako 
źródłem dumy, ale również 
traum i wyrzutów sumienia. 
W tekście następnym grupa 
filmoznawców i historyków 
kreśli obraz polskiego filmu 
historycznego po roku 2005, 
zajmując się jego ewolucją 
oraz trendami.

Kino historyczne jest 
bowiem tworem ewoluującym, nieroze-
rwalnie sprzężonym z temperaturą dys-
kusji wobec wydarzeń historycznych, nie-
wątpliwie wciąż najbardziej wymagającym 
oderwania od tendencyjności historio-
zofii i martyrologii. Na szczęście zapro-
szeni przez redakcję „Scriptu” badacze 
mają w tej kwestii kilka podnoszących na 
duchu wniosków.

Jakub Koisz

Animacji w warszawskiej ASP naucza 
się już od ponad pół wieku. Z okazji 
jubileuszu ukazała się książka rzetelnie 
dokumentująca dokonania stołecznej 
uczelni w dziedzinie, która łączy zarówno 
elementy sztuk plastycznych, jak i sztuki 
filmowej. 

Trzeci zeszyt z wartościowej serii „Script”. 
Zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej 
poświęcono kulturowo-historycznym 
kontekstom polskiej kinematografii. 

„SCRIPT” ZESZYT 3
„WSPÓŁCZESNY POLSKI FILM 
HISTORYCZNY” (ZESZYTY GDYŃSKIEJ 
SZKOŁY FILMOWEJ)
RED. NAUKOWA KRZYSZTOF KORNACKI, 
BARTOSZ FILIP, ADAM KAMIŃSKI
GDYŃSKA SZKOŁA FILMOWA / WYDZIAŁ 
FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO, 2019

„ANIMACJA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 
W WARSZAWIE”
POD RED. HANNY MARGOLIS
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH  
W WARSZAWIE, 2018

ANIMACJA 
MA PRZYSZŁOŚĆ

HISTORIA W KINIE
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Istnieje wiele publikacji dotyczących 
polskiego kina czasów PRL-u, ale 
większość z nich powtarza utarte 
pomysły i operuje schematycznymi 

przykładami. Oczywiście przywoływa-
nie dzieł Andrzeja Munka, Andrzeja 
Wajdy czy Krzysztofa Zanussiego nie jest 
niczym dziwnym, lecz zbyt często wiel-
kość ich dokonań przysłania krytykom 
oraz badaczom kultury mniej spektaku-
larne, a równie wartościowe pozycje. Wła-
śnie takimi obrazami zajmuje się w swej 
książce Justyna Jaworska. 

Wydawnictwo przybliża odbiorcom 
pojęcie „kłir” (z angielskiego queer), które 
wbrew powszechnej opinii nie odnosi się 
tylko do środowisk LGBT, ale po prostu do 
wszystkiego co nietuzinkowe i osobliwe. 
Dwa główne komponenty stylu, czyli świa-
domy kicz zestawiony z celową niedo-
skonałością formy, widoczne w Rewizji 
osobistej czy Polowaniu na muchy, zbijały 
z tropu ówczesną publikę, doprowadza-
jąc do całkowitego niezrozumienia zało-
żeń reżyserów. Zawarta w zbiorze esejów 
analiza specyficznego nurtu rehabilituje 
niedocenionych artystów poprzez posta-

JUSTYNA JAWORSKA
„PIĘKNE WIDOKI, PANOWIE, STĄD MACIE”. 
O KINIE POLSKIEGO 
SOCKONSUMPCJONIZMU
WYDAWNICTWO TAIWPN UNIVERSITAS, 
2019

W POSZUKIWANIU 
POLSKIEGO „KŁIRU”

wienie całkowicie nowej tezy: zamierzona 
ułomność przytaczanych fabuł była aktem 
kontestacji wymierzonym w niespójną, 
gierkowską utopię. Pojawiające się tu 
i ówdzie słowo-klucz – sockonsumpcjo-
nizm – wyraża więc groteskowy rozkrok 
rządu, pragnącego doganiać zachodni 
luksus, jednocześnie hołdując komuni-
stycznym ideom. Przytoczona „kłirowa” 
filozofia, pojawiająca się m.in. w Dziew-
czynach do wzięcia Janusza Kondratiuka 

czy Anatomii miłości Romana Załuskiego, 
stanowi barwną karykaturę tego społecz-
no-ekonomicznego chaosu.

Ciekawy jest sposób, w jaki autorka 
prześwietla konstrukcje poszczególnych 
filmów. Przeczy elementarzowi kry-
tyka i raczej unika ocen całokształtu na 
rzecz wiwisekcji esencjonalnych scen. 
Dzięki temu udaje jej się odkryć sto pro-
cent potencjału, pomijając osłabiające 
wymowę dzieł niezgrabne elementy (cza-
sem jest to niedopracowane zakończenie, 
innym razem brak pomysłu na rozwinię-
cie pewnych wątków). Otrzymujemy swo-
iste „best of ” kinowej awangardy PRL-u, 
której najbardziej zwyżkowe momenty 
(widoczne np. w Poślizgu Jana Łomnic-
kiego czy Trzeba zabić tę miłość Janusza 
Morgensterna) można spokojnie zesta-
wić z kanonem francuskiej albo czeskiej 
Nowej Fali. 

Z lektury dowiadujemy się wszystkich 
istotnych informacji na temat przyczyn 
narodzin polskiego „kłiru” oraz wpływu 
nowej idei na krajową kulturę popularną. 
Justyna Jaworska dochodzi do sedna, 
lepiąc kolaż najbardziej kluczowych, histo-
rycznych sekwencji. Stopklatki z przeszło-
ści, czyli wypowiedzi polityków, cytaty 
prasowe czy stare fotografie perfekcyj-
nie definiują sockonsumpcjonizm jako 
umowny dobrobyt, zrobiony po kosz-
tach. Co więcej, czytelnik ma szansę nie 
tylko docenić nonkonformizm niezależ-
nych twórców, ale też zrozumieć pobudki, 
jakimi kierowała się druga strona bary-
kady.

Nie jest to jednak jedynie opowieść 
o przeszłości, ponieważ przedstawione 
fakty możemy odnieść do współczesno-
ści. W erze rozwoju technologicznego 
nawet jeszcze bardziej wolimy napawać 
się atrakcyjnymi, cyfrowymi iluzjami, niż 
kwestionować ustalony porządek. Nie-
stety, mimo upływu czasu w polskim kinie 
wciąż brakuje artystów mających odwagę, 
by skrytykować miłościwie nam panu-
jące konsumpcjonistyczne status quo. 
Miejmy nadzieję, że książki takie jak ta 
w końcu zainspirują rewolucję z praw-
dziwego zdarzenia.

Łukasz Krajnik
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To o czym będziemy rozmawiać?” – 
pyta na wstępie Stuhr. „O prze-
mijaniu i cierpieniu, o pamięci, 
o wierze kruchej, bo cienka jest 

granica między wiarą i niewiarą, o sztuce, 
która nie pozwala zapominać o naszym 
człowieczeństwie” – odpowiada ks. Luter. 
„Jeśli o przemijaniu, to rozumiem, że 
o wszystkim: o przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości” – podsumowuje Stuhr. I roz-
mawiają o wszystkim, dodajmy o „wszyst-
kim, co najważniejsze”. 

Karierę Stuhra obserwuję pilnie od 
samego początku, pierwszych filmowych 
epizodów, ról w Starym Teatrze i tele-
wizyjnych „Spotkań z balladą”. Nie-
raz mnie drażni zbyt kaznodziejskim 
tonem, ale potrafi natychmiast zła-
mać go poczuciem humoru, prze-
wrotną pointą, zabawną dykteryjką. 
Obserwuję go także jako obywatela, 
kiedyś działacza Solidarności, czy po 
prostu – człowieka. Kiedyś – nagle 
i niespodziewanie – znalazłem się na 
oddziale kardiologicznym jednego 
z krakowskich szpitali, gdzie towa-
rzyszyła mi jego książka „Sercowa 
choroba”. Jedna z najszczerszych, 
wiem to z autopsji.

„Moralizatorstwo to straszny 
grzech” – twierdzi ks. Luter. I dodaje: 
„Więc nie moralizuj, tylko bądź naj-
pierw człowiekiem, a potem księ-
dzem”. Jak Stuhr w Historiach miło-
snych. I jeszcze emocje, one są także 
niezwykle ważne, zwłaszcza empa-
tia. „Prowadziłem kilka pogrze-
bów, podczas których nad grobem 
nie wytrzymałem, pękłem, polały się 
łzy; mógłbym powiedzieć prześmiew-
czo – całkowity brak profesjonalizmu, 
ale to dobrze, godzę się z takim bra-

kiem, nie chcę się go pozbywać, nie chcę 
być profesjonalny” – wyznaje kaznodzieja. 

Ks. Lutra poznałem kilka lat temu, dzie-
liliśmy się uwagami o obejrzanych filmach 
przy śniadaniu w Domu Marynarza podczas 
gdyńskiego festiwalu, potem były okazje do 
częstszych pogawędek, miałem przyjem-
ność prowadzić promocję jego książki… 
To zawsze – podobnie jak ze Stuhrem – 
były rozmowy istotne. O czymś. A ponadto 
okazało się, że poruszamy się wśród tych 
samych filmów, książek, spektakli, muzyki, 
co więcej – lubimy dzielić się swymi zau-
roczeniami i niepokojami także. 

Znakomitym uzupełnieniem roz-
mów Stuhra i ks. Lutra są – montowane 
w książce refrenowo – „Inspiracje”, czyli 
wybór ulubionych filmów, spektakli 
teatralnych, książek, utworów muzycznych. 
„Sztuka nie może być prawdziwym życiem, 

ale jest źródłem rozumienia życia, 
jego początku i końca, powinna 
nim być” – piszą nasi rozmówcy. Za 
przełomowe dla siebie filmy uznali: 
Jerzy Stuhr – Amatora Krzysztofa 
Kieślowskiego, ks. Andrzej Luter – 
Iluminację Krzysztofa Zanussiego. 
Pewno i z tego powodu ta ich książka 
jest mi tak bliska. Stuhr wspomina 
Amatora słynną sceną: Piotrek, któ-
remu zmarła właśnie mama, prosi 
Filipa i jego kolegę, którzy przypad-
kowo utrwalili ją na taśmie – jak stoi 
w oknie i macha ręką, pozdrawiając 
syna – by pokazali mu ten skrawek 
filmu. Wzruszony mówi: „To jest 
piękne, co robicie chłopcy, człowiek 
już nie żyje, a tu ciągle jest”.

Podsumuję wspólną książkę 
„kaznodziejów 2-óch” –  przepra-
szając z góry za konfidencjonal-
ność – przywołaniem właśnie tej 
wypowiedzi, tylko nieco zmodyfi-
kowanej. To jest piękne, jak rozma-
wiacie chłopcy, was już nie będzie, 
mnie już nie będzie, a to zostanie. 

Jerzy Armata

Nie przepadam za 
kaznodziejstwem, 
ale od każdej 
zasady są wyjątki. 
Książkę  
Jerzego Stuhra  
i ks. Andrzeja 
Lutra 
przeczytałem 
jednym tchem. 

JERZY STUHR, KS. ANDRZEJ LUTER
„MYŚMY SIĘ UODPORNILI.  
ROZMOWY O DOJRZAŁOŚCI”
WYDAWNICTWO MANDO, 2019

KAZNODZIEJÓW 2-ÓCH
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Dzięki niemal archeologicznym 
zdolnościom autorki, książka „Piękne 
widoki, panowie, stąd macie” dopisuje 
do wydawałoby się znanej historii PRL-u 
zaskakująco świeże konteksty.
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Żaden inny film polityczny nie 
miał tak dramatycznych losów. 
Ani Ręce do góry Jerzego Skoli-
mowskiego, ani Człowiek z mar-

muru Andrzeja Wajdy. Bo choć oba są, 
podobnie jak Przesłuchanie (1982, prem. 
1989), nakręconymi w PRL filmami anty-
stalinowskimi i miały poważne kłopoty, 
nie groziło im unicestwienie. Natomiast 
w stosunku do Przesłuchania grono gor-
liwych reżyserów partyjnych wysunęło – 
pod osłoną stanu wojennego – żądanie 
zniszczenia negatywu i wtedy jedynej 
kopii. Dzięki kontrakcji Zespołu Fil-
mowego „X”, w którym powstało Prze-
słuchanie, udało się tego uniknąć, ale 
obraz odłożono na półkę, gdzie leżał do 
upadku komunizmu. W międzyczasie 
krążył na kasetach VHS na tajnych poka-
zach. Uczestnictwo w nich było wyrazem 
sprzeciwu wobec reżimu. 

Ryszard Bugajski, nie mając szans na 
realizację kolejnych projektów w kraju, 
w 1985 roku wyemigrował do Kanady, 
skąd na stałe wrócił po 12 latach (a chwi-
lowo – m.in. na premierę Przesłuchania, 
która odbyła się 13 grudnia 1989). Pół 
roku później film przyniósł odtwórczyni 
głównej roli Krystynie Jandzie nagrodę 
dla najlepszej aktorki na MFF w Cannes. 
Paradoks Przesłuchania polegał na tym, że 
pod adresem tego tytułu wysuwano zda-
wałoby się trafny zarzut: dlaczego ofiarą 
stalinowskich represji pada zwykła dziew-
czyna, piosenkarka z zespołu objazdowego, 
a nie – jak przeważnie bywało w rzeczywi-
stości – żołnierka AK, bojowniczka pod-
ziemia antykomunistycznego czy przed-
wojenna komunistka. Reżyser replikował, 
że dla tamtego reżimu nie było osób nie-
ważnych i niewinnych – każdy mógł być 
oskarżony i skazany. To właśnie pragnął 
pokazać w filmie. „Ja tu mogę przyprowa-
dzić człowieka z ulicy i przyzna mi się do 
wszystkiego, co będę chciał” – mówi ubek 
grany przez Janusza Gajosa. Lecz oto nasz 
„człowiek z ulicy”, nasza szansonistka, pod-
dana brutalnemu śledztwu, nie załamuje 
się, a przeciwnie – podejmuje nierówną 
walkę o swoją godność i wolność. Skoro 
ona mogła, to być może w świecie realnym 
tak samo zachowają się inni więźniowie 
ubeckich lochów – np. w stanie wojen-
nym? Kto wie, czy to ukryte przesłanie 
Przesłuchania – „najbardziej antykomu-
nistycznego filmu polskiego”, jak mawiały 
władze PRL – nie rozsierdziło ich bardziej 
niż sam wstrząsający obraz terroru stali-
nowskiego. 

Ryszard Bugajski

KRONIKARZ 
STALINIZMU
Nawet gdyby dzieło życia Ryszarda 
Bugajskiego, Przesłuchanie, było jego 
dziełem jedynym, zapewniłoby zmarłemu 
7 czerwca w Warszawie reżyserowi 
poczesne miejsce w historii polskiego kina. 

GDYBY NIE FELLINI…
Ryszard Bugajski urodził się w Warszawie 
27 kwietnia 1943 roku. W dzieciństwie 
przejawiał uzdolnienia muzyczne. W mło-
dości gromadził, jak mawiał dziennikarz 
Andrzej „Ibis” Wróblewski, „wyposażenie 
inteligenta”: pochłaniał europejską i modną 
w latach 60. XX wieku literaturę południo-
woamerykańską, malarstwo francuskie, 
muzykę klasyczną.

Początkowo studiował filozofię na Uni-
wersytecie Warszawskim. Nie podszedł do 
jednego z egzaminów, ale za to w tym samym 
dniu poszedł do kina na Osiem i pół Fede-
rico Felliniego. Obejrzawszy to arcydzieło 
doszedł do wniosku, że nie widzi dla siebie 
przyszłości poza reżyserią filmową. Na filozo-
fię już nie wrócił, zdawał do Szkoły Filmowej 
w Łodzi, oczywiście na Wydział Reżyserii. 
Dostał się w 1969 roku, za trzecim razem. 
Po drugim razie wybył do Londynu, gdzie 
nawiązał kontakty z angielskim środowi-
skiem artystycznym (praktyki w Royal Court 
Theatre, rozmowy z Lindsayem Anderso-
nem). Otarł się też o subkulturę hipisów. 

W Szkole Filmowej Bugajski należał do 
generacji studentów, która wzorowała się 
już nie na Obywatelu Kane’ie Orsona Wel-
lesa, lecz realistycznych, kontestatorskich 
filmach amerykańskich z przełomu lat 60. 
i 70.: Nocnym kowboju Johna Schlesingera, 
Pięciu łatwych utworach Boba Rafelsona, 
Strachu na wróble Jerry’ego Schatzberga. 
Częściowo pod ich wpływem jego twór-
czość też jest realistyczna i – na ogół – 
zbuntowana.

Jeszcze na studiach Bugajski asystował 
Krzysztofowi Zanussiemu na planie Ilumi-
nacji (1972). Po ukończeniu Szkoły w 1973 
początkowo reżyserował sztuki w Teatrze 
Telewizji. Dołączywszy do Zespołu „X” 
Andrzeja Wajdy, rozpoczął własną karierę 
filmową współczesnymi dramatami oby-
czajowymi: Kobieta i kobieta (1979, współ-
reżyseria: Janusz Dymek) i Zajęcia dydak-
tyczne (TV, 1980, prem. 1988). Ten drugi 
w tak ostrym świetle ukazał tło społeczne 
kryzysu młodego małżeństwa (mąż rzucał 
pracę, bo miał „dość użerania się z draniami 
i łobuzami”), że 8 lat czekał na premierę. 
„Ryszard wiedział dokładnie, czego chce. 
Pewną ręką prowadził aktorów. Był przy 
tym spokojny i opanowany. A w ogóle – 
bardzo mądry: nie tracił czasu na plotki 
i intrygi, robił tylko rzeczy ważne” – wspo-
mina Bugajskiego autor zdjęć do obu fil-
mów, Janusz Kaliciński.

Potem rozegrał się dramat Przesłucha-
nia. Przebywający w Kanadzie reżyser 

nakręcił tam udany film Clearcut (1991), 
o konflikcie między białymi i Indianami 
w świetle niszczenia środowiska natural-
nego tych ostatnich. Kontrowersyjny oka-
zał się natomiast pierwszy polski obraz 
Bugajskiego po Przesłuchaniu – Gracze 
(1995), thriller szpiegowsko-sensacyjny, 
osnuty wokół wyborów prezydenckich. 
Później były już w zasadzie same aktywa. 
Wśród nich – obok m.in. tragikomedii 
W kogo ja się wrodziłem, z cyklu „Święta 
polskie” (TV, 2001) oraz mocnego dra-
matu społecznego Układ zamknięty (2013), 
bezkompromisowo, na podstawie faktów, 
demaskującego pewne patologie już III 
RP – są przede wszystkim kolejne rozra-
chunki z epoką stalinowską.

CZTERY RAZY STALINIZM
Przejmujący spektakl Teatru Telewizji 
Śmierć rotmistrza Pileckiego (2005), a także 
filmy Generał Nil (2009) i Zaćma (2016) 
składają się wraz z Przesłuchaniem na cykl, 
który pozwala nazwać Ryszarda Bugaj-
skiego kronikarzem polskiego stalinizmu. 
W Zaćmie, swoim ostatnim filmie, reży-
ser skupił uwagę nie na ofiarach systemu, 
lecz kacie: Julii Brystigerowej – okrutnej 
„Krwawej Lunie”. „Uderzała wielka odpo-
wiedzialność Ryszarda wobec tematu sta-
linowskiego, którą zarażał współpracowni-

ków i aktorów. Był moralistą analizującym 
piekło stworzone przez bezpiekę” – mówi 
Olgierd Łukaszewicz, odtwórca epizodycz-
nej roli w Przesłuchaniu i tytułowej – akow-
skiego bohatera wojennego, powieszonego 
w 1953 roku w mokotowskim więzieniu – 
w Generale Nilu.

Z ostatnim zdaniem aktora zgodziłby 
się – nie tylko w odniesieniu do tytu-
łów antystalinowskich – sam Bugajski. 
W wywiadzie Marcina Radomskiego dla 
„Magazynu Filmowego” z kwietnia 2018 
roku wyznał: „Filmy są dla mnie opo-
wieściami o moralności. Najważniejsze 
są wybory pomiędzy dobrem a złem. Od 
samego początku mojej pracy stawiałem 
decyzje bohaterów na pierwszym miejscu. 
Jaką powinniśmy wybrać postawę? Jak ona 
wpływa na drugą osobę? Co jest moralnie 
podejrzane, a co dobre i uczciwe? Jaką 
cenę można zapłacić za błąd? To mnie 
najbardziej pociąga”. 

Ryszard Bugajski – również utalento-
wany powieściopisarz („Przesłuchanie”, 
„Przyznaję się do winy”, „Sól i pieprz”) – 
zdobył za twórczość filmową i telewizyjną 
kilkadziesiąt nagród. W 2008 roku został 
odznaczony Złotym Medalem Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.

Andrzej Bukowiecki

Przesłuchanie,  
reż. Ryszard Bugajski
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Wiesław Znyk urodził się 
w Gdańsku 8 czerwca 1946 
roku, ale całe swe zawodowe 
życie związał z Warszawą. 

Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Odszedł 3 czerwca, 
na kilka dni przed swymi 73. urodzinami. 
Spoczął na Starych Powązkach.

Jako samodzielny dźwiękowiec zadebiuto-
wał na planie telewizyjnego dokumentu Anny 
Micińskiej i Grzegorza Dubowskiego Portret 
Antoniego Rząsy (1973), uhonorowanego na 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkome-
trażowych w Krakowie (1973) – Brązowym 
Lajkonikiem, a na zakopiańskim Przeglądzie 
Filmów o Sztuce (1973) – Nagrodą Publicz-

ności. Choć w jego dorobku twórczym domi-
nują filmy fabularne i seriale, od czasu do 
czasu – niejako dla „dźwiękowej higieny” – 
powracał do dokumentu. Warto wspomnieć 
zwłaszcza krótkie dokumenty zrealizowane 
w Telewizyjnej Wytwórni Filmowej „Pol-
tel”, m.in. Proszę raz zapukać i czekać (1977) 
Anny Brzozowskiej, czy nakręcone w Mek-
syku – Na dno Ameryki (1981) i Nie od razu 
Meksyk zrujnowano (1981) Jerzego Surdela. 

W bogatej filmografii Znyka znajdziemy 
także wiele udanych spektakli telewizyjnych, 
m.in. Elegię na śmierć nieszczęśliwej damy 
(1975) Ryszarda Bera i Krzyżówkę (1977) 
Piotra Szulkina – zrealizowane w ramach 
Teatru Sensacji „Kobra”, O coś więcej niż 
przetrwanie (1978) Grzegorza Królikiewi-
cza, Jesienny wieczór (1992) Jacka Koprowi-
cza, Ciemno (1995) Janusza Majewskiego, 
Cztery pory roku (1998) Janusza Morgen-
sterna, a także telewizyjne filmy fabularne, 
jak: Żeniac (1983) i Bardzo spokojna wieś 
(1983) Janusza Kidawy, Greta (1985) i Sala 
nr 6 (1987) Ryszarda Grubera, W środku 
Europy (1990) Piotra Łazarkiewicza, Głos 
(1991) Janusza Kondratiuka. 

Wiesław Znyk był wierny Telewizji Pol-
skiej przez całe swe zawodowe życie, ma na 
swym koncie dźwięk do wielu popularnych 
seriali, m.in. Najdłuższej wojny nowocze-
snej Europy (1979-1981) Jerzego Sztwiertni, 
Życia Kamila Kuranta (1982) i Królewskich 
snów (1988) Grzegorza Warchoła, Zmienni-
ków (1986) Stanisława Barei, 40-latka. 20 lat 
później (1993) Jerzego Gruzy, Sławy i chwały 
(1997) Kazimierza Kutza, Siedliska (1998) 
Janusza Majewskiego, Matek, żon i kocha-
nek (1998) Juliusza Machulskiego.

Największe sukcesy odniósł jednak dzięki 
kinowym filmom fabularnym: dwukrotnie 
został uhonorowany za najlepszy dźwięk 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni – w 1995 roku za Pokuszenie (1995) 
Barbary Sass oraz 15 lat później za Różyczkę 
(2010) Jana Kidawy-Błońskiego. Trzykrot-
nie nominowano jego dźwięk – w filmach 
Złoto dezerterów (1998) Janusza Majew-
skiego, Persona non grata (2005) Krzysztofa 
Zanussiego i Różyczka (2010) – do Polskiej 
Nagrody Filmowej. Statuetkę Orła przynio-
sła mu Persona non grata. 

W dorobku Wiesława Znyka jako ope-
ratora dźwięku znajdziemy 70 filmów, 
a w Zmiennikach, popularnym serialu Sta-
nisława Barei, pojawił się nawet po dru-
giej stronie kamery. Zagrał… telewizyjnego 
dźwiękowca na tajlandzkim planie.

Jerzy Armata

Był wybitnym twórcą dźwięku do 
kilkudziesięciu fabuł i dokumentów, a także 
licznych seriali. Swą wiedzę i doświadczenie 
przekazywał kolejnym pokoleniom, ucząc 
w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Wiesław Znyk
PERSONA GRATA
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24 maja zmarł Tadeusz Szybow-
ski (86 l.), aktor teatralny i te-

lewizyjny. Zawodowo związany był 
ze scenami krakowskimi. Najpierw, 
w latach 1950-53 z Teatrem Rapso-
dycznym, a od 1954 aż do 1990 grał 
w Teatrze im. Juliusza Słowackie-
go. Na szklanym ekranie można go 
było oglądać w kilku spektaklach 
Teatru Telewizji oraz kilku seria-
lach, m.in. Blisko, coraz bliżej i Ro-
dzinie Kanderów Zbigniewa Chmie-
lewskiego czy w Opowieści o Józe-
fie Szwejku i jego najjaśniejszej epo-
ce Włodzimierza Gawrońskiego. 
Wystąpił też w filmie telewizyjnym 
Przygody dobrego wojaka Szwejka, 
również w reżyserii Gawrońskiego. 
W 2007 roku Tadeusz Szybowski 
został odznaczony Srebrnym Me-
dalem Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis. 

25 maja zmarł w Szczecinie 
Władysław Sokalski (97 l.), 

aktor teatralny, telewizyjny i radio-
wy. Urodził się i wychował na Kre-
sach Wschodnich II Rzeczypospo-
litej. Po drugiej wojnie światowej, 
w 1948 roku, trafił do Szczecina. 
W 1950 w Poznaniu przed komisją 
egzaminacyjną, której przewodni-
czył Aleksander Zelwerowicz, zdał 
z wynikiem bardzo dobrym eks-
ternistyczny egzamin aktorski. Ja-
ko dyplomowany aktor powrócił 
do Szczecina. Na krótko przeniósł 
się do Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego w Koszalinie. Od 1961 ro-
ku ponownie znalazł się w Szcze-
cinie, gdzie występował w Operet-
ce oraz w zespołach Państwowych 
Teatrów Dramatycznych. W la-
tach 1969-1975 pracował w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie. Wystąpił w kilku spektaklach 
Teatru Telewizji oraz w słuchowi-
skach Teatru Polskiego Radia. Za-
grał także epizodyczne role w seria-
lach: Janosik Jerzego Passendorfe-
ra oraz Ile jest życia Zbigniewa Kuź-
mińskiego. W sezonie 1975/1976 
grał w Teatrze Zagłębia w Sosnow-
cu, a w 1976 roku przeniósł się do 
Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach. W 1980 powrócił do 
Szczecina i został zaangażowany do 

Teatru Współczesnego. Rok póź-
niej wyjechał do Bremy, gdzie dzię-
ki dobrej znajomości języka nie-
mieckiego grał w tamtejszym te-
atrze. Do Polski powrócił w 1988, 
najpierw do Krakowa, a potem do 
Szczecina, gdzie zamieszkał na sta-
łe. W 1999 wspólnie z innymi ak-
torami scen szczecińskich wystąpił 
w fabularyzowanym dokumencie 
Stefana Szlachtycza Paderewskiego 
życie po życiu.

27 maja zmarł Jerzy Popielar-
czyk (80 l.), aktor teatral-

ny, filmowy i telewizyjny. Był ab-
solwentem Wydziału Aktorskie-
go PWST w Warszawie. W latach 
1963-65 występował w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie- 
 -Elblągu, a w latach 1971-1988 
w Teatrze Ziemi Mazowieckiej (od 
1978 działającego jako Teatr Popu-
larny). W jego dorobku ekranowym 
znajdziemy kilka spektakli Teatru 
Telewizji, a także role w serialach: 
Polskie drogi Janusza Morgenster-
na i Dom Jana Łomnickiego. Wystą-
pił również w filmach kinowych, ta-
kich jak Dziecinne pytania Janusza 
Zaorskiego oraz Człowiek z żelaza 
Andrzeja Wajdy. 

5 czerwca zmarł w Warszawie 
Marek Lewandowski (80 l.), 

scenograf telewizyjny, teatralny i fil-
mowy. Był niezwykle cenionym 
w swojej profesji pracownikiem Te-
lewizji Polskiej. W swoim gigan-
tycznym dorobku ma scenografie 
do prawie 150 spektakli Teatru Te-
lewizji, w tym tak głośnych tytu-
łów, jak Matka Joanna od Aniołów 
w reżyserii Adama Hanuszkiewi-
cza, Król Edwarda Dziewońskiego, 
Hedda Gabler Jana Świderskiego, 
Nora Macieja Englerta, Letnicy Li-
dii Zamkow czy realizacje Andrze-
ja Łapickiego Zbrodni i kary, Anty-
gony, Aszantki i Pana Beneta. Ma-
rek Lewandowski był również twór-
cą scenografii do filmu muzyczne-
go Alicja Jacka Bromskiego i Jerze-
go Gruzy oraz autorem scenogra-
fii i kostiumów do filmu i serialu 
Pierścień i róża – również w reżyse-
rii Gruzy. W swoim bogatym życiu 

zawodowym znajdował też czas na 
projektowanie scenografii do spek-
takli wystawianych w teatrach War-
szawy i na scenach innych miast 
Polski.

11 czerwca zmarł Zbigniew 
Sztejman (80 l.), aktor te-

atralny, filmowy i telewizyjny. Był 
absolwentem Wydziału Aktorskie-
go PWST w Krakowie. Zaraz po 
studiach, w 1964 roku, został przy-
jęty do zespołu Teatru im. Juliu-
sza Osterwy w Lublinie, gdzie wy-
stępował do 2002 roku. W latach 
1976-1980 pełnił ponadto funkcję 
dyrektora tej sceny. W swoim do-
robku ekranowym ma kilka spekta-
kli Teatru Telewizji oraz role w ta-
kich filmach, jak Granica Jana Ryb-
kowskiego, Chopin. Pragnienie mi-
łości Jerzego Antczaka czy w seria-
lach Ile jest życia Zbigniewa Kuź-
mińskiego oraz Sława i chwała Ka-
zimierza Kutza. Zbigniew Sztejman 
otrzymał w tym roku Brązowy Me-
dal Zasłużony Kulturze –  
Gloria Artis.

21 czerwca zmarł Arnold Puj-
sza (59 l.), aktor teatralny, fil-

mowy, telewizyjny i radiowy. Był 
absolwentem Wydziału Aktorskie-
go PWSFTviT w Łodzi. Występował 
w teatrach: Dramatycznym w Le-
gnicy (1984-87), im. Aleksandra 
Fredry w Gnieźnie (1987-88), Pol-
skim w Bydgoszczy (1988-89), Pol-
skim w Szczecinie (1989-94), Pol-
skim w Poznaniu (1994-2000). Od 
2002 występował do końca w po-
znańskim Teatrze Muzycznym, gra-
jąc w największych produkcjach 
musicalowych tej sceny. Uczest-
niczył również w nagraniach wie-
lu słuchowisk dla Teatru Polskiego 
Radia. W dorobku ekranowym ma 
role w takich filmach, jak Limuzy-
na Daimler-Benz i Poznań 56 Filipa 
Bajona, Karate po polsku Wojciecha 
Wójcika, Gry i zabawy Tadeusza Ju-
naka, Fort 13 Grzegorza Królikiewi-
cza czy Republika nadziei Zbignie-
wa Kuźmińskiego.  

Oprac. Julia 
Michałowska
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Laureaci XXIII 
Konkursu o Nagrodę 
im. Krzysztofa 
Mętraka

Podczas Forum Krytyki Filmo-
wej na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza ogłoszone zostały 
wyniki Konkursu o Nagrodę im. 
Krzysztofa Mętraka – wyróżnia-
jącą młodych krytyków filmo-
wych. Jury XXIII Konkursu, 
w składzie: Marcin Adamczak, 
Darek Arest, Klara Cykorz, Paweł 
Felis, Grzegorz Fortuna, Marek 
Hendrykowski, Anka Herbut, 
Błażej Hrapkowicz, Agnieszka 
Jakimiak, Adam Kruk, Artur 
Majer, Michał Oleszczyk, Rado-
sław Osiński, Anna Osmólska-
-Mętrak (przewodnicząca), 
Sebastian Smoliński, Andrzej 
Szpulak, Janusz Zaorski, Bar-
tosz Żurawiecki – po zapozna-
niu się z pracami 52 uczestni-
ków –  na posiedzeniu w dniu 23 
maja postanowiło jednogłośnie 
przyznać następujące nagrody: 
Grand Prix – rzeźbę autorstwa 
Adama Myjaka oraz 10 tys. zło-
tych – dla Klaudii Rachubińskiej 
„za zestaw znakomitych tekstów 
opartych na inspirujących para-
doksach – jednocześnie imponu-
jących pod względem literackim 
i rasowo krytyczno-filmowych; 
połączonych wspólnym tema-
tem, ale przy tym odmiennych 
stylistycznie i dopasowanych do 
atmosfery omawianych filmów 
i seriali; za umiejętność wycią-
gania oryginalnych wniosków 

w warsztatach bierze udział 
wielu producentów z krajów 
Unii Europejskiej, z  czego 
połowa miejsc przeznaczona 
jest dla twórców z własnym 
projektem. Warsztaty podzie-
lone są na trzy tygodniowe 
sesje, które odbędą się kolejno: 
w Luksemburgu (6-13 marca), 
w Irlandii (8-15 czerwca) oraz 
w Chorwacji (19-26 paździer-
nika). Na pierwsze dwie sesje, 
producent może przyjechać 
z autorem scenariusza swo-
jego projektu, który podczas 
warsztatów będzie miał szansę 
skonsultować pomysł z eks-
pertem podczas spotkania 
one-to-one. W czasie dwóch 
pierwszych tygodni uczestnicy 
będą też pracować ze specja-
listami zajmującymi się pozo-
stałymi aspektami produkcji: 
rozwojem, finansowaniem, 
regulacjami prawnymi, mar-
ketingiem, pitchingiem itd. 
Ostatnia sesja jest natomiast 
okazją do spotkania się z oso-
bami decyzyjnymi w branży. 
60-70 komisjonerów, przedsta-
wicieli narodowych i regional-
nych funduszy, agenci sprze-
daży przyjeżdżają na warsztaty, 
by porozmawiać z producen-
tami o ich projektach, a także 
ścieżce kariery. Na EAVE Pro-
ducers Workshop 2020 można 
aplikować do 30 sierpnia. Koszt 
rejestracji to 150 euro. Opłata 
za uczestnictwo w przypadku 
producenta przyjeżdżającego 
z projektem wynosi 3 tys. euro, 
bez projektu – 2 tys. Formularz 
zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie www.eave.org.

Zgłoszenia na Lisbon 
Docs

Lisbon Docs, to międzyna-
rodowe forum poświęcone 

koprodukcji i finansowaniu 
f i lmów dokumentalnych, 
stanowiące integralną część 
Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Doclisboa. 
Tegoroczna, jubileuszowa, 
20. edycja forum odbędzie 

i odwagę w rozprawianiu się 
z powierzchownymi interpreta-
cjami”. II nagroda, ex-aequo, po 
3 tys. złotych, trafiła do Macieja 
Kryńskiego oraz do Marcina Sta-
chowicza. III nagrodę i 1,5 tys. 
złotych otrzymała natomiast 
Diana Dąbrowska. Jury posta-
nowiło przyznać również wyróż-
nienia Sylwii Borowskiej-Kazi-
miruk, Marcinowi Kempiście, 
Karolowi Kućmierzowi, Patrycji 
Musze i Joannie Najbor. Jurorzy 
zgodnie podkreślili bardzo wysoki 
poziom nadesłanych na Konkurs 
prac. Głównymi organizatorami 
Konkursu o Nagrodę im. Krzysz-
tofa Mętraka są Anna Osmólska-
-Mętrak i Janusz Zaorski (funda-
torzy Grand Prix), we współpracy 
z PISF, który finansuje wszystkie 
nagrody pieniężne oraz ze Sto-
warzyszeniem Nowe Horyzonty, 
które funduje nagrody dodatkowe 
i gości laureatów na MFF Nowe 
Horyzonty we Wrocławiu. W tym 
roku uroczysta ceremonia wręcze-
nia nagród odbędzie się 26 lipca. 

Pierwszy w Polsce 
kurs reżyserii 
radiowej

Szkoła Wajdy we współpracy 
z Teatrem Polskiego Radia 

i Filmoteką Narodową – Insty-
tutem Audiowizualnym otwo-
rzyła nowy program kształce-
nia – intensywny kurs zawodowy 
przygotowujący do realizacji 
słuchowisk radiowych, audio-
booków, seriali audio, produk-

cji płytowych oraz innych form 
dźwiękowych wykorzystywa-
nych m.in. w fabularyzowanych 
grach wideo. Doświadczona 
kadra pod kierownictwem takich 
twórców reżyserii radiowej i fil-
mowej, jak Janusz Kukuła (Teatr 
Polskiego Radia) i Wojciech 
Marczewski (Szkoła Wajdy), 
zapewnia najwyższy poziom 
kształcenia weryfikowany na 
antenie Polskiego Radia. Kurs 
będzie realizowany w formie 12 
sesji weekendowych od sierp-
nia do grudnia 2019. Kształce-
nie ma charakter warsztatowy 
i będzie prowadzone w systemie 
mistrzowskim przez najlepszych 
polskich specjalistów z różnych 
dziedzin twórczości radiowej, 
z udziałem polskich aktorów. 
Uczestnicy zrealizują własne słu-
chowiska, które zostaną wyemi-
towane w Teatrze Polskiego 
Radia, a także zamieszczone na 
stronach internetowych: Pol-
skiego Radia, Filmoteki Narodo-
wej – Instytutu Audiowizualnego 
FINA (ninateka.pl) oraz Szkoły 
Wajdy (www.wajdaschool.pl, 
kanał YouTube Wajda School 
& Studio). 

Szkoła Filmowa 
w Łodzi nieustannie 
wśród najlepszych  
na świecie

Słynna PWSFTviT, która świę-
towała w ubiegłym roku 

swoje 70-lecie, ponownie tra-

fiła na listę najlepszych szkół 
filmowych na świecie przygo-
towaną przez „Variety”. Według 
tego magazynu od ponad 70 lat 
polska uczelnia jest jedną z naj-
bardziej szanowanych instytu-
cji filmowych w całej Europie, 
a studenci zdobywają tu wiedzę 
nie tylko z zakresu filmu, ale 
i fotografii, aktorstwa czy tele-
wizji. W Łodzi działają cztery 
Wydziały: Reżyserii Filmo-
wej i Telewizyjnej (specjalno-
ści: reżyseria, montaż filmowy, 
scenariopisarstwo), Operatorski 
i Realizacji Telewizyjnej (spe-
cjalności: sztuka operatorska, 
film animowany i efekty spe-
cjalne, fotografia, realizacja tele-
wizyjna), Aktorski (aktorstwo) 
oraz Organizacji Sztuki Filmo-
wej (organizacja produkcji fil-
mowej i telewizyjnej). Ponad 
300 projektów filmowych jest 
tworzonych corocznie przez stu-
dentów, a szkolny dział pomocy 
multimedialnej zapewnia zaple-
cze techniczne i produkcyjne. 
W ogromnej bibliotece Szkoły 
znajduje się ponad 4 tys. tytu-
łów na płytach DVD i Blu-ray. 
Etiudy ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi pokazywane są na festi-
walach na całym świecie, gdzie 
zdobywają prestiżowe nagrody. 
Ostatnio animacja Duszyczka 
Barbary Rupik została w maju 
nagrodzona w Cannes, a doku-
ment Połączeni Aleksandry 
Maciejczyk zdobył Srebrnego 
Smoka na Krakowskim Festi-
walu Filmowym.

Nabór na warsztaty 
EAVE Producers 2020

EAVE – European Audiovi-
sual Entrepreneurs – jest jed-

nym z wiodących organizato-
rów szkoleń dla europejskich 
producentów audiowizualnych. 
To program stworzony z myślą 
o producentach filmów fabu-
larnych, jak i dokumentalnych, 
pracujących w sektorze filmo-
wym i telewizyjnym, którzy 
myślą o produkcjach o zasięgu 
kontynentalnym. Każdego roku 

się w dniach 13-19 paździer-
nika w Culturgest w Lizbonie. 
Podczas intensywnych warsz-
tatów uczestnicy będą mieli 
szansę pracy nad swoim pro-
jektem i jego rozwojem pod 
okiem międzynarodowych 
ekspertów. Wydarzenie adre-
sowane jest do europejskich 
profesjonalistów z projektami 
dokumentalnymi o międzyna-
rodowym potencjale, którzy 
poszukują finansowania i moż-
liwości znalezienia koprodu-
centów. Koszt udziału projektu 
w  forum wynosi 350 euro. 
Kwota ta nie pokrywa kosz-
tów przejazdu i zakwaterowa-
nia. Projekty nadsyłać można 
do 30 lipca. Więcej informacji 
na www.edn.network.

„Praskie kadry” 
i Barka Wisława

Centrum Kultury Filmo-
wej im. Andrzeja Wajdy 

dostrzega miejskie filmowe 
piękno na warszawskiej Pra-
dze. Właśnie tam w szcze-
gólny sposób rezonuje hasło, 
któremu hołduje instytucja: 
„Filmowa strona świata”. Dla-
tego CKF w tym roku orga-
nizuje wraz z Muzeum War-
szawskiej Pragi cykl pokazów, 
którego bohaterką jest prawo-
brzeżna Warszawa. W ramach 
„Praskich kadrów” widzowie 
mogą oglądać produkcje, 
z różnych powodów istotne 
dla polskiej kinematografii, 
ukazujące w drugim planie 
architekturę i życie codzienne 
Pragi. Projekcje odbywają 
się w sobotnie wieczory do 
14 września. Przed widzami 
m.in. takie tytuły, jak Pia-
nista Romana Polańskiego 
(20.07), Róg Brzeskiej i Capri 
Krzysztofa  Wojciechow-
skiego (27.07), Małżeństwo 
z rozsądku Stanisława Barei 
(10.08) czy Krzyk Barbary 
Sass (14.09). Bilety na pokazy 
cyklu „Praskie kadry” kosztują 
1 złoty. Kolejnym zaplanowa-
nym przez CKF wakacyjnym 

cyklem filmowym w Warsza-
wie jest „Kino Letnie na Barce 
Wisława” przy bulwarze Boh-
dana Grzymały-Siedleckiego. 
Centrum Kultury Filmowej 
im. Andrzeja Wajdy, odwo-
łując się do fantastycznej tra-
dycji pokazów plenerowych, 
proponuje nową przestrzeń 

dla spotkań z kinem. Barka 
Wisława stanie się scenerią, 
w której zaistnieją wyselek-
cjonowane filmy z kinema-
tografii światowej. Projekcje 
odbywają się w każdy wtorek, 
do końca sierpnia, o godzi-
nie 20:45. Wstęp na wszystkie 
seanse jest wolny.

Octopus Film Festival to jedyny w swoim rodzaju 
festiwal poświęcony w całości kinu gatunko-

wemu. W tym roku odbędzie się jego druga edycja, 
ponownie zmieniając Stocznię Gdańską w kino, 
które, jak zapowiadają organizatorzy imprezy „do 
późnej nocy będzie wyświetlało najciekawsze 
i najbardziej zwariowane filmy”. Twórcy festi-
walu przykładają szczególną wagę nie tylko do 
samych tytułów, ale także do atmosfery, w jakiej 
będzie można je obejrzeć. Choć znaczna część 
projekcji odbędzie się w przestrzeniach Stoczni 
Gdańskiej, niektóre filmy zaprezentowane zostaną 

w niespodziewanych, podkręcających klimat 
projekcji lokalizacjach. Ubiegłoroczna edycja 
imprezy zgromadziła 7 tys. widzów na 35 sean-
sach w 9 lokalizacjach. Tegoroczna edycja odbę-
dzie się w dniach 7-11 sierpnia.

2. Octopus Film Festival w Stoczni Gdańskiej

Jerzy Kucia w Radzie Artystycznej 
programu Młoda Animacja 

Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów animacji przy-
jął zaproszenie do Rady Artystycznej programu Młoda Ani-

macja, prowadzonego przez działające przy Stowarzyszeniu Fil-
mowców Polskich Studio Munka. Do najsłynniejszych filmów 
Jerzego Kuci należą: Winda, W cieniu, Szlaban, Krąg, Okno, 
Refleksy, Źródło, Odpryski, Przez pole, Parada, Wiosna, Strojenie 
instrumentów, Fuga na wiolonczelę, trąbkę i pejzaż. Animacje 
przyniosły mu nagrody na festiwalach w Annecy, Chicago, Gre-
noble, Mel bourne, Oberhausen, Toronto, Warnie czy Krakowie. 
Jego filmy były pokazywane na wielu przeglądach retrospektyw-
nych, m.in. w Zagrzebiu, Londynie, Clermont-Ferrand, Cannes 
i Nowym Jorku. W Radzie Artystycznej programu Młoda Ani-
macja zasiadają ponadto reżyserzy: Balbina Bruszewska, Kamil 
Polak, Alina Skiba, producent Piotr Furmankiewicz, krytyczka 
i autorka filmowa Hanna Margolis oraz Liwia Mądzik ze Studia 
Munka-SFP. Celem programu jest umożliwienie młodym twór-
com zrealizowania debiutanckiego filmu animowanego w pro-
fesjonalnych warunkach. Ostatnio, wyprodukowany w ramach 
Młodej Animacji obraz Story Joli Bańkowskiej miał swoją świa-
tową premierę podczas tegorocznego MFF w Berlinie. Rada Arty-
styczna kieruje w ciągu roku do produkcji trzy projekty. Budżet 
każdej animacji wynosi 100 tys. złotych brutto. Program dofi-
nansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
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KALENDARZ IMPREZ – LIPIEC I SIERPIEŃ 2019

3. PODLASIE SLOWFEST
SUPRAŚL, 3 LIPCA –  
3 SIERPNIA
www.podlasieslowfest.pl

6. FOLK FILM  
FESTIWAL
SIANOWO, 5-8 LIPCA 
www.folkfilm.pl

12. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FILMÓW 
ANIMOWANYCH  
ANIMATOR
POZNAŃ, 5-11 LIPCA
www.animator-festival.com

12. OGÓLNOPOLSKIE 
SPOTKANIA FILMOWE 
KAMERALNE LATO
RADOM, 6-13 LIPCA
www.kameralnelato.pl

23. FESTIWAL FILMU- 
MUZYKI-MALARSTWA  
„LATO Z MUZAMI”
NOWOGARD, 8-14 LIPCA
www.festiwal.ndk.pl

9. TRANSATLANTYK 
FESTIVAL. 
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FILMOWY
ŁÓDŹ, 12-19 LIPCA
www.transatlantyk.org

19. SOPOT FILM  
FESTIVAL. 
MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FILMOWY
SOPOT, 13-21 LIPCA
www.sopotfilmfestival.pl

13. DĄBSKIE WIECZORY 
FILMOWE
SZCZECIN, 21-28 LIPCA
www.wieczoryfilmowe.pl

18. FESTIWAL FILMÓW 
SKANDYNAWSKICH
DARŁOWO, 25-28 LIPCA 
www.dokdarlowo.pl

19. MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL FILMOWY  
NOWE HORYZONTY
WROCŁAW, 25 LIPCA –  
4 SIERPNIA
www.nowehoryzonty.pl

13. FESTIWAL FILMU I SZTUKI 
DWA BRZEGI
KAZIMIERZ DOLNY, JANOWIEC 
NAD WISŁĄ, 27 LIPCA –  
4 SIERPNIA
www.dwabrzegi.pl

2. OCTOPUS FILM FESTIVAL
GDAŃSK, 7-11 SIERPNIA 
www.octopusfilmfestival.com

20. LETNIA AKADEMIA 
FILMOWA W ZWIERZYŃCU
ZWIERZYNIEC, 9-18 SIERPNIA
www.laf.net.pl

46. IŃSKIE LATO FILMOWE
IŃSKO, 9-18 SIERPNIA
www.ilf.org.pl

7. ZAMOJSKI FESTIWAL 
FILMOWY „SPOTKANIA 
Z HISTORIĄ”
ZAMOŚĆ, 14-17 SIERPNIA
www.zamoscfilmfestival.pl

11. SOLANIN FILM FESTIWAL
NOWA SÓL, 21-25 SIERPNIA
www.solanin-film.pl

KINOBUS 
OPOLSKIE, 22-25 SIERPNIA
www.kinobus.pl

Oprac. Marcin Radomski

Perspektywę dotyczącą oceny 
rynku kinowego zaburza znako-
mita sytuacja w polskich kinach 
w pierwszym kwartale 2019. Od 

stycznia do marca tego roku sprzedano 
18,8 mln biletów. W drugim kwartale 
wynik ten będzie o połowę gorszy. Branża 
patrzy z niepokojem na pogodę i kolejne 
filmowe premiery, z których rzadko która 
odnosi dziś znaczący sukces. Nie ma wyj-
ścia, trzeba przetrwać ten trudny czas 
i z nadzieją wypatrywać końca wakacji, 
oraz czekać na jesienne premiery.

A tymczasem w maju tego roku na 20 
najpopularniejszych filmów w polskich 
kinach sprzedano w sumie 3,062 mln 
biletów (na pozostałe 372 tytuły prezen-
towane na rodzimych ekranach w maju 
sprzedano jakieś 440 tys.). I jest to niemal 
dokładnie taka sama liczba jak miesiąc 
wcześniej. Gdyby takie wyniki utrzy-
mywały się do końca roku, byłaby to dla 
branży bardzo zła wiadomość. Przede 
wszystkim dlatego, że rynek kinowy 
w Polsce rośnie, budowane i otwierane 
są nowe obiekty wielosalowe, a w pla-
nach są kolejne znaczące przedsięwzięcia 
branżowe. Wielki biznes patrzy na kraje 
zachodnie i zdaje sobie sprawę, że nasz 
rynek ma spory potencjał… a Patryk 
Vega ma w planach nie jeden czy dwa, ale 
kilka projektów filmowych i z pewnością 
ściągnie widzów przed srebrne ekrany.

Czy 3 mln sprzedanych biletów w maju 
2019 to rzeczywiście tak mizerny wynik 
w naszych kinach? Jak pisałem wcześniej, 
zaburza tę ocenę fantastyczny począ-
tek tego roku. Dla pocieszenia warto 
więc spojrzeć na ubiegły maj, bo wtedy 
w kinach sprzedano jedynie 2,227 mln 
biletów i na maj roku 2017, kiedy sprze-
daż sięgnęła 2,837 mln. Może więc nie 
jest tak źle i te 3 mln w tegorocznym maju 
to jednak sukces? Wszystko zależy od tej 

przysłowiowej szklanki… No i pamię-
tajmy, że inaczej ocenia się takie osią-
gnięcia w kinach wielosalowych, które 
zgarniają większość widzów, a inaczej 
w kinach mniejszych czy studyjnych. 
Obiekty niegrające repertuaru stricte 
komercyjnego i rozrywkowego są tej wio-
sny w znacznie gorszej sytuacji.

Najpopularniejszym filmem w polskich 
kinach w maju 2019 był Avengers: Koniec 
gry, który ściągnął do kin 644 tys. widzów, 
a od premiery w kwietniu do końca 
czerwca łącznie 1,85 mln osób. Całą 
czołową dziesiątkę polskiego box offi-
ce’u w maju zdominowały obrazy z Holly-
wood, a kolejne miejsca zajęły: Pokémon: 
Detektyw Pikachu, Aladyn i John Wick 3. 
Pojawiły się na liście animacje, komedie, 
dramaty i horrory. Kinowe lato w pełni, 

ale wyniki nawet tych największych pro-
dukcji rozczarowują (proszę spojrzeć na 
tabelę na następnej stronie).

Najwyżej notowany (jedyny w Top 20) 
polski tytuł znalazł się na 11. pozycji i był 
to najnowszy film Jacka Borcucha zaty-
tułowany Słodki koniec dnia. W maju 
obejrzało go 124 tys. widzów, co przy-
niosło 2,2 mln złotych wpływów. Drugi 
na liście Miłość i Miłosierdzie w reżyse-
rii Michała Kondrata zobaczyło 24,9 tys. 
osób. Mizerne wyniki rodzimych obrazów 
w maju spowodowały, że w Top 10 tych 
najchętniej oglądanych wysoko plasowała 
się Zimna wojna, na którą wybrało się 3,8 
tys. widzów. Film Pawła Pawlikowskiego 
utrzymał się w kinach przez cały rok!

Krzysztof Spór

Drugi kwartał nie był łaskawy dla właścicieli kin. Widać 
było znaczący spadek zainteresowania filmami na dużych 
ekranach. Polskich tytułów nie było prawie wcale, a czołówkę 
box office’u zdominowały propozycje amerykańskie.

BOX OFFICE

CISZA W UPALE PRZED BURZĄ

Krystyna Janda i Katarzyna 
Smutniak w filmie Słodki koniec 
dnia, reż. Jacek Borcuch

Festiwal Kino Letnie 
Sopot – Zakopane 
2019
Już 1 lipca wystartuje naj-

dłuższy wakacyjny festiwal 
filmowy w Polsce. Kino Let-
nie Sopot – Zakopane potrwa 
aż 62 dni. Na bezpłatne seanse 
w najpopularniejszych pol-
skich kurortach do końca 
wakacji zapraszają Provident 
i AXA. „Najlepszy plan na fil-
mowe wakacje dla wszystkich 
od morza do Tatr to z pewno-
ścią wieczory spędzone w trzech 
wyjątkowych kinach letnich: 
na Molo, na Krupówkach 
i w Giżycku i to bez biletu” – 
zachęca Andrzej Zackiewicz, 
dyrektor Departamentu Roz-
woju Marki i Sprzedaży w Kana-
łach Marketingowych w Pro-
vident Polska. Z kolei Paweł 
Adamski, prezes Outdoor 
Cinema dodaje, że ten festiwal 
to także „unikalna atmosfera, 
którą tworzą nasi widzowie. 
Seanse z gwiazdami i… pod 
gwiazdami to coś, co publicz-
ność lubi najbardziej”. Reper-
tuar Kina Letniego podzielono 
na filmowe dni tematyczne. 
Tydzień otwierają poniedział-
kowe „Prawdziwe historie”, czyli 
wybrane, najciekawsze doku-
menty. „Familijne Wtorki” to 
seanse dla całej rodziny, środy 
zaś zarezerwowano dla pol-
skiego kina w cyklu „Made 
in Poland”. W „Festiwalowe 
Czwartki” będzie można obej-
rzeć produkcje nagrodzone na 
największych światowych festi-
walach, a w „Piątki ze Storytel” 
widzowie zobaczą najciekaw-
sze adaptacje filmowe książek. 
Pełny repertuar i harmono-
gram projekcji można spraw-
dzić na stronie KinoLetnie.pl. 
Godziny plenerowych projekcji 
w poszczególnych lokalizacjach 
wyznaczają zachody słońca. 
W Sopocie pokazy będą zaczy-
nać się o godz. 22:00 w lipcu, 
a o 21:30 w sierpniu. W Zakopa-
nem i Giżycku seanse zaczną się 
pół godziny wcześniej – w lipcu 
o 21:30, a w sierpniu o 21:00. 

Letnie Tanie 
Kinobranie

Tradycyjnie już, krakowskie 
Kino Pod Baranami zapra-

sza na wakacyjny festiwal fil-
mowy Letnie Tanie Kinobra-
nie. W tym roku, w programie 

13. edycji tej imprezy, znalazło 
się prawie 130 tytułów z pol-
skiej i światowej kinematogra-
fii, z kina gatunków i kina autor-
skiego, klasyków i nowości. Ujęto 
je w 9 cykli tematycznych, któ-
rych motywem przewodnim są 
emocje, wywoływane przez kino 
np. „Filmy, które rozgrzeją twoje 
serce”, „Filmy, które cię zasko-
czą” czy „Filmy, które cię rozba-
wią”. Wakacyjny festiwal to nie 
tylko tradycyjne projekcje, ale 
również Plakatobranie (kiermasz 
plakatów filmowych), seanse pod 
gwiazdami w przestrzeni rene-
sansowego Pałacu Pod Baranami 
oraz akcja Zbieraj KINO (siedem 
obejrzanych filmów to jeden bilet 
gratis). Kino Pod Baranami chęt-
nie gości również obcojęzycz-
nych kinomanów, z tego względu 
wybrane polskie i zagraniczne 
produkcje będą prezentowane 
również z angielskimi napisami. 
Bilet na każdy film kosztuje jedy-
nie 8 złotych (z wyjątkiem „Dzie-
sięciu strzałów w dziesiątkę”, czyli 
10 filmowych hitów po 10 zło-
tych). Pełen wykaz tytułów oraz 
harmonogram projekcji dostępne 
są na stronie www.kinopodba-
ranami.pl.

Oprac. Julia 
Michałowska Fo
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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 13 827 992 644 638 39 536 855 1 831 301 602 26.04.2019

2 POKÉMON: DETEKTYW 
PIKACHU

POKÉMON: DETECTIVE 
PIKACHU

WARNER JAPONIA/USA 6 864 313 347 694 6 864 313 347 694 351 31.05.2019

3 ALADYN ALADDIN DISNEY USA 5 625 680 301 867 5 625 680 301 867 291 24.05.2019

4 JOHN WICK 3 JOHN WICK: CHAPTER 3 MONOLITH USA 5 181 298 255 145 5 181 298 255 145 189 17.05.2019

5 KRAINA CUDÓW WONDER PARK UIP USA/HISZPANIA 4 112 373 233 164 4 112 373 233 164 212 10.05.2019

6 NIEDOBRANI LONG SHOT MONOLITH USA 2 988 201 152 757 2 988 201 152 757 149 10.05.2019

7 SMĘTARZ DLA 
ZWIERZAKÓW

PET SEMATARY UIP USA 2 927 208 146 132 2 927 208 146 132 149 03.05.2019

8 TRZY KROKI OD SIEBIE FIVE FEET APART UIP USA 2 744 358 149 924 2 744 358 149 924 116 10.05.2019

9 PODŁY, OKRUTNY, ZŁY EXTREMELY WICKED, 
SHOCKINGLY EVIL AND 
VILE

BEST FILM USA 2 509 850 138 649 2 509 850 138 649 163 10.05.2019

10 TOPIELISKO. KLĄTWA LA 
LLORONY

THE CURSE OF  
LA LLORONA

WARNER USA 2 498 485 123 695 2 498 485 123 695 171 10.05.2019

49 279 758 2 493 665

11 SŁODKI KONIEC DNIA SŁODKI KONIEC DNIA NEXT FILM POLSKA 2 216 470 124 121 2 216 470 124 121 182 10.05.2019

12 PRAZIOMEK MISSING LINK MONOLITH USA/KANADA 1 748 768 96 331 3 980 346 215 811 234 26.04.2019

13 PASKUDY. UGLYDOLLS UGLY DOLLS MONOLITH CHINY/KANADA/USA 1 426 882 81 822 1 426 882 81 822 206 31.05.2019

14 PANDA I BANDA THE BIG TRIP FORUM FILM ROSJA/USA 1 071 425 68 487 1 071 425 68 487 202 24.05.2019

15 AFTER AFTER MONOLITH USA 810 839 43 024 6 915 329 355 823 212 12.04.2019

16 DUMBO DUMBO DISNEY USA 695 338 38 624 7 033 242 380 068 273 29.03.2019

17 GLORIA BELL GLORIA BELL M2 FILMS CHILE/USA 609 165 34 563 609 165 34 563 90 24.05.2019

18 MANU. BĄDŹ SOBĄ! MANOU THE SWIFT KINO ŚWIAT NIEMCY 558 906 32 580 3 067 542 170 597 188 05.04.2019

19 BRIGHTBURN: SYN 
CIEMNOŚCI

BRIGHTBURN UIP USA 454 919 24 262 454 919 24 262 104 24.05.2019

20 PODWÓJNE ŻYCIE DOUBLES VIES GUTEK FILM FRANCJA 449 008 24 971 449 008 24 971 76 17.05.2019

10 041 720 568 785

59 321 478 3 062 450

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 SŁODKI KONIEC DNIA NEXT FILM 2 216 470 124 121 2 216 470 124 121 182 10.05.2019

2 MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
KONDRAT MEDIA/
KINO ŚWIAT

381 867 24 986 4 135 173 243 040 192 29.03.2019

3 DZIEŃ CZEKOLADY MÓWI SERWIS 335 904 21 109 335 904 21 109 170 31.05.2019

4 KURIER KINO ŚWIAT 206 796 14 752 8 187 965 478 692 302 15.03.2019

5 ZABAWA ZABAWA KINO ŚWIAT 54 003 5 255 8 521 976 445 912 252 04.01.2019

6 KAMERDYNER NEXT FILM 46 925 4 578 7 340 494 431 165 264 21.09.2018

7 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT 45 728 1 933 23 401 668 1 143 993 498 22.02.2019

8 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 42 982 3 836 18 975 987 1 040 166 265 08.06.2018

9 CIEMNO, PRAWIE NOC KINO ŚWIAT 41 701 2 466 2 631 749 142 371 234 22.03.2019

10 7 UCZUĆ KINO ŚWIAT 22 998 2 295 17 142 774 864 880 243 12.10.2018

TOP 10: 3 395 374 205 331

BOX OFFICE MAJ 2019
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WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

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

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

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