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Nadciąga burza. Pociem-
n i a ł o,  c z as e m  g r z m i 
z oddali. Widać nawet 
błyskawice, ale daleko 

na horyzoncie. Na razie jest przede 
wszystkim duszno i nerwowo. Takie 
wrażenie na temat polskiego filmu 
można było odnieść podczas niedaw-
nego FPFF w Gdyni. Jeszcze wszystko 
kręciło się starym trybem, ale raz po 
raz machina zgrzytała i niepokoiła 
swoim stanem. Dlatego filmowcy 
zabrali się za dzieło naprawy festi-
walu, a chyba też w ogóle życia filmo-
wego w Polsce. Warto uważnie prze-
czytać relację Jerzego Armaty z Forum 
SFP, jakie tradycyjnie odbyło się na 
zakończenie festiwalu, a także jego 
szczegółowe omówienie Konkursu 
Głównego i tegorocznych laureatów. 

Ważnym punktem odniesienia dla 
wszystkich nerwowych ruchów w pol-
skim kinie może się stać wywiad z ob-
chodzącym niedawno 80. urodziny Ja-
nuszem Gajosem, który przyznaje, że 
w aktorstwie szuka prawdy. 

Czy kino ma być zatem światem 
prawdy o nas, czy raczej eskapistycz-
ną krainą ucieczki dla tych, którzy 
w prawdziwym świecie nie wytrzy-
mują już ciśnienia? Brutalna prawda 
czy uwodzący fałsz? Budzenie duszy 
czy jej kołysanie? A jeśli kołysanie, 
to… w czyim interesie? Widzów, czy 
tego, który daje pieniądze na produk-
cję filmu? I czy aby efektem tej drogiej 

zabawy w kołysanie nie będzie uśpie-
nie naszej czujności, naszego instynktu 
samozachowawczego, naszej empatii? 

Te pytania mają zastosowanie choćby 
w odniesieniu do coraz liczniejszych fil-
mów historycznych, na różne sposoby 
próbujących budować lub wykorzysty-
wać patriotyzm widzów. Robert Birk-
holc przyjrzał się temu, jak w polskim 
kinie przedstawiany był i jest marsza-
łek Józef Piłsudski oraz mit Legionów. 
Dwa nowe filmy, odwołujące się do tej 
tematyki, weszły niedawno na ekrany 
i na nowo rozbudzają dyskusję. 

W tym numerze mamy interesujący 
zestaw wywiadów z twórcami nowych 
filmów, które przyciągają powszechną 
uwagę, m.in. z Agnieszką Holland, Ja-
nuszem Majewskim, Janem Komasą 
czy Władysławem Pasikowskim. Kon-
sekwentnie przypominamy też tych, 
którzy w wybitny sposób przysłużyli 
się budowaniu naszej kultury filmo-
wej, stojąc po drugiej stronie. Krytycy. 
W ubiegłym numerze pisaliśmy o Ma-
rii Kornatowskiej, tym razem Darek 
Kuźma w cyklu „Nie do lamusa” oma-
wia dorobek Bolesława Michałka, któ-
ry zawsze dążył do szczerego dialogu 
wewnątrz środowisk krytycznych i fil-
mowych, jak i pomiędzy nimi. 

Nadciąga burza, ale po pierwsze – 
zawsze może przejść bokiem, a po dru-
gie – jeśli się porządnie wyładuje, to 
może powietrze stanie się świeższe. 

Miłej lektury!

Tomasz Raczek
Redaktor Naczelny
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SFP/ZAPA

W tym roku Forum odbyło się 
pod hasłem „Nasz festiwal”. 
Trzy dni wcześniej swoje 
postulaty przedstawiła na 

specjalnie zwołanej konferencji Gildia Re-
żyserów. Swoje pomysły sformułowało tak-
że Koło Młodych SFP. 

„Gdynia jest najlepszym miejscem do roz-
mowy o przyszłości najważniejszego wyda-
rzenia prezentującego polskie kino. Napa-
wa optymizmem, że coraz więcej twórców 
i organizacji branżowych angażuje się w tę 
dyskusję, prezentując swoją wizję festiwalu 
tu i teraz, w filmowej Gdyni” – powiedział 
Jacek Bromski, prezes SFP. W Forum udział 
wzięli: Agnieszka Odorowicz (wieloletnia 
szefowa PISF, członkini Komitetu Organi-
zacyjnego Festiwalu), Wojciech Marczew-
ski (przewodniczący Rady Programowej 
Festiwalu), Leszek Kopeć (Dyrektor Fe-
stiwalu), Krzysztof Zanussi (tegoroczny 
laureat Platynowych Lwów) oraz licznie 
zgromadzeni w sali konferencyjnej hote-
lu Mercure Gdynia członkowie Stowarzy-
szenia. Rolę gospodarza pełnił oczywiście 
Jacek Bromski, prezes SFP.

POSTULATY SFP
Przedstawił je Jacek Bromski, a merytorycz-
nie przygotowała grupa złożona ze środo-

wiskowych autorytetów w składzie: Feliks 
Falk, Robert Gliński, Janusz Zaorski, Filip 
Bajon, Juliusz Machulski, Jacek Bromski, 
Andrzej Jakimowski (Gildia Reżyserów) 
i Irena Strzałkowska (KIPA). Oto one:

1.  Festiwal był, jest i powinien pozostać 
przeglądem tego, co najlepsze w polskiej 
kinematografii w minionym roku. Jest 
w nim miejsce dla wszystkich gatunków 
filmowych, a podstawowym kryterium 
wyboru filmów konkursowych powinna 
być ich wartość artystyczna oraz profe-
sjonalizm realizacji.

2.  Komitet Organizacyjny Festiwalu, Dy-
rektor Festiwalu i Dyrektor Artystyczny 
czuwają nad prawidłowym przebiegiem 
selekcji do Konkursu Głównego i innych 
sekcji, nad programem festiwalu, regu-
laminem festiwalu i jego organizacją.

3.  Selekcji do Konkursu Głównego i innych 
konkursów dokonuje Dyrektor Artystycz-
ny. Dyrektor Artystyczny może wspo-
magać się powołaną przez siebie Ko-
misją Selekcyjną złożoną ze związanych 
z  kinematografią profesjonalistów 
o uznanym dorobku i autorytecie. W uza-
sadnionych przypadkach Komitet Orga-
nizacyjny może uzupełnić wybór Dyrek-
tora Artystycznego i Komisji Selekcyjnej.

4.  Warunkiem udziału w procesie selekcji 
jest obejrzenie wszystkich filmów zgło-
szonych do Konkursu. W selekcji ani 
jury Konkursu nie mogą uczestniczyć 
filmowcy bezpośrednio związani z któ-
rymkolwiek z filmów zgłoszonych do 
Konkursu, a także krytycy i recenzen-
ci filmowi.

5.  Dyrektor Artystyczny jest wybierany 
w drodze konkursu, a Komisję Konkurso-
wą powołuje się spośród laureatów Zło-
tych Lwów na poprzednich festiwalach. 
Kandydaci na Dyrektora Artystycznego 
powinni gwarantować profesjonalizm 
i obiektywność wyboru filmów konkur-
sowych, zobowiązać się do działania dla 
dobra festiwalu i wyrzec się lansowania 
własnych ambicji artystycznych; Gdy-
nia nie może być festiwalem autorskim.

POSTULATY GILDII 
REŻYSERÓW
Po pierwsze – festiwal musi mieć Dyrektora 
Artystycznego, po drugie – Zespół Selekcyjny 
powinien być całkowicie niezależny od Ko-
mitetu Organizacyjnego, po trzecie – festi-
wal potrzebuje forum wymiany opinii, czyli 
rzeczowej dyskusji z udziałem zaproszonych 
artystów, ale i krytyków, z kraju i zagranicy. 
Dyrektora Artystycznego winni wybierać sa-

Środowiskowa 
dyskusja o kształcie 
FPFF w Gdyni 
znalazła swój finał 
na tradycyjnie 
organizowanym 
w ostatnim dniu 
festiwalu – Forum 
Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

FORUM SFP W GDYNI: 
NASZ FESTIWAL   

mi artyści (pięcioosobowa kapituła złożona 
z laureatów najwyższych gdyńskich trofe-
ów), a członków ciała selekcyjnego, a także 
jurorów – Dyrektor Artystyczny. Decyzje 
Komisji Selekcyjnej winny być ostateczne 
(jest propozycja, by Komisja wybierała 12 
tytułów, trzy – nieuwzględnione przez nią 
mógłby dorzucić Komitet Organizacyjny, 
a jeden – Dyrektor Artystyczny). Propozycja 
Regulaminu 45. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych znajduje się na stronie www.
polishdirectors.com/aktualnosci/.

POSTULATY KOŁA 
MŁODYCH SFP
Zarząd Koła Młodych SFP przedstawił swe 
postulaty w formie pisemnej, odczytał je 
podczas Forum Jacek Bromski, prezes SFP. 
Oto one:

1.  Jesteśmy za przywróceniem Dyrektora 
Artystycznego odpowiedzialnego za se-
lekcję filmów oraz wybieranego w toku 
konkursu przez Komisję Konkursową.

2.  Jesteśmy za utrzymaniem istnienia Ko-
misji Selekcyjnej oraz Rady Programo-
wej Festiwalu.

3.  Członkiem gremium Rady Progra-
mowej i Komisji Selekcyjnej powin-
na być jedna osoba będąca również 
członkiem Koła Młodych SFP, która 
zagwarantuje bezpieczeństwo praw 
młodych filmowców.

4.  Rekomendujemy do zaproszenia do 
konkursu na Dyrektora Artystycznego 
FPFF w Gdyni panią Annę Wróblewską.

5.  Wybory Rady Programowej w wyborach 
Komisji Selekcyjnej powinny być jawne.

6.  Jesteśmy za tym, aby selekcja filmów do 
Konkursu Głównego była jawna i transpa-
rentna. Komisja Selekcyjna powinna wy-
bierać ilość filmów, która jest określona 
wcześniej. Podobnie Rada Programowa 
powinna mieć prawo dołączenia do Kon-
kursu wcześniej ustalonej ilości tytułów. 
W ten sposób spotkają się tylko najlepsze 
filmy z obu rodzajów kina: artystycznego 
i frekwencyjnego.

7.  Dobrą rozważaną alternatywą może być se-
lekcja na festiwal w systemie festiwalu Slam-
dance: 10 selekcjonerów z wybranych przez 
Komitet FPFF i Radę Programową FPFF 
obejrzy po 10 filmów, punktując od 1 do 10. 
W Konkursie Głównym pokazane zostaną 
te filmy, które zostały ocenione najwyżej.

8.  Jesteśmy za przywróceniem konkursu 
Inne Spojrzenie – docelowo z liczebno-
ścią tytułów odpowiadających połowie 
filmów w Konkursie Głównym.

9.  Konkurs Inne Spojrzenie powinien mieć 
osobną Komisję Selekcyjną.

10.  Filmy Konkursu Głównego mogą 
równocześnie brać udział w Innym 
Spojrzeniu.

11.  Uważamy, że powinna zostać utrzyma-
na również sekcja Panorama.

ŚWIATEŁKO W TUNELU
W trakcie dyskusji padło wiele intersują-

cych innych propozycji, m.in. Krzysztof 
Zanussi zaproponował, by zastanowić się, 
czy nie przeprowadzić publicznych obrad 
jury; Leszek Kopeć przywołał model funk-
cjonowania Komisji Selekcyjnej z wielu 
festiwali amerykańskich, ze Slamdance 
na czele (w punkcie 7. swoich propozycji 
przedstawia go Zarząd Koła Młodych); Ma-
ciej Karpiński, wieloletni dyrektor progra-
mowy gdyńskich festiwali, apelował, by nie 
narzucać limitów ilościowych wybieranych 
do Konkursu Głównego filmów, wszak są 
lata lepsze i gorsze… 

Padło wiele interesujących propozycji, ale 
i gorzkich słów. Krzysztof Zanussi w swym 
wystąpieniu sięgnął po słynne Szekspirow-
skie słowa: „Źle się dzieje w państwie duń-
skim”... „Daliśmy się podzielić” – stwierdziła 
Agnieszka Odorowicz. „Coś się stało, nie 
ze społeczeństwem, ale z nami” – powie-
dział Wojciech Marczewski. I dodał: „Jeśli 
nie potrafimy się porozumieć, to leżymy”. 

„Przeanalizujemy to wszystko, weźmiemy 
pod uwagę wszystkie postulaty, stworzymy 
coś na kształt prowizorycznego regulami-
nu i zaprosimy przedstawicieli wszystkich 
środowisk, by razem to wszystko przedys-
kutować. Na pewno tak będzie” – posumo-
wał dyskusję Jacek Bromski.

Jerzy Armata
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Wojciech Marczewski,  
Agnieszka Odorowicz,  

Jacek Bromski i Leszek Kopeć

Uczestnicy Forum w trakcie dyskusji
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WYDARZENIA

VIII KONFERENCJA KIN   STUDYJNYCH I LOKALNYCH

To pierwsza linia fron-
tu. Dystrybucja ki-
nowa ciągle jest naj-
lepszym miernikiem 

sukcesu filmu: otwarcie na du-
żych ekranach nadaje dalszy 
bieg życiu produkcji i wpły-
wa na jego ostateczny wynik 
finansowy. Bez zaangażowa-
nia i codziennej pracy kiniarzy 
box office bez wątpienia był-
by niższy. Oczywiście, są też 
multipleksy i nachalny mar-
keting – skuteczne, ale tylko 
do pewnego stopnia. Miłość 
do filmu, do doświadczenia 
wspólnego seansu, tej magii, 
gdy zgasną światła, zaszcze-
piają właśnie oni: pasjonaci 
z kin studyjnych. Doskonale 
znają swoich widzów, często 
po imieniu. Wiedzą, jakich ty-
tułów szukają, jakie mogą ich 
zaintrygować, jak dotrzeć do 
nich z promocją. Starają się or-
ganizować im jak najatrakcyj-
niejsze spotkania z filmem – 
bez popcornu, kameralnie. Ki-
no to dla nich coś więcej niż 
interes. To raczej sposób na 
życie.

Po trzech dniach spędzo-
nych na VIII Konferencji Kin 
Studyjnych i Lokalnych bardziej 
niż wcześniej podziwiam tych, 
którzy decydują się na taką wła-

pierwszy i to licznie (Kino Świat, 
Next Film, Gutek Film, Mono-
lith, Best Film, Against Gravity,  
Forum Film Poland, Warner 
Bros). Nieobecność niektórych 
graczy stała się wymowna. Ujed-
nolicenia wymagają m.in. kwe-
stie rozliczania opłat na rzecz 
PISF (zdarza się, że cały koszt 
ponosi samo kino; praktyka róż-
ni się pomiędzy dystrybutora-
mi, a nawet pomiędzy dystry-
butorami i wybranymi kinami). 
Brakuje wzajemnego zaufania 
oraz większej elastyczności, je-
żeli chodzi o ustalenia związane 
z liczbą i porami seansów (bywa 
że małe kina nie mogą swobod-
nie ustalać repertuaru). Ponadto 
pojawił się apel o ustawowy wy-
móg oferowania małym kinom 
rodzimych filmów współfinan-
sowanych przez PISF (obecnie 
bywa ograniczony). Wyjaśnienia 
wymaga zdarzające się „pakie-
towanie filmów” – uzależnianie 
dostępności jednego tytułu od 
grania drugiego. Powrócił, po-
ruszany przez kiniarzy od 2015 
roku, pomysł utworzenia, pod 
okiem Rady SKSiL, podpisanego 
przez obie strony, „Katalogu do-
brych praktyk dystrybucyjnych”. 
Padł również postulat większego 
wsparcia ze strony dystrybuto-
rów w zakresie działań edukacyj-
nych prowadzonych przez kina. 

CENNE 
WSKAZÓWKI
Edukacja była zresztą tema-
tem odrębnego panelu, po czę-
ści warsztatu, w trakcie które-
go m.in. Anna Równy (Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej) 
podrzuciła uczestnikom prak-
tyczne rady związane z rozmo-
wami o projektach edukacyj-
nych (autorskich lub z puli pro-
gramów dostępnych na rynku) 
ze szkołami. Podpowiadała, co 
robić w obliczu wyzwań ostat-
niej reformy (np. uwzględnie-

śnie drogę zawodową i prowa-
dzą prywatne kina lub kina przy 
domach kultury. Każdy mierzy 
się z nieco innymi wyzwania-
mi, ale wszystkich łączy rodzaj 
społecznikowskiego zacięcia, po-
czucia misji i miłości do X Mu-
zy. Takie podejście reprezentu-
je sobą Grzegorz Krzywonos, 
gospodarz wydarzenia, kie-
rownik kina Muza, który zo-
stał przez Sieć Kin Studyj-
nych i Lokalnych (SKSiL) 
uhonorowany tytułem Ki-
niarza Roku. Taki był ki-
nooperator Ryszard Do-
rywalski, który otrzymał 
tytuł Kiniarza Zasłużone-
go. Dla takich ludzi kino to 
nie tylko „zwykłe” wyzwania 
małego biznesu, rozliczenia z fi-
skusem i utrzymanie kadry, sal, 
sprzętu. Działania w obszarze 
kultury wiążą się z nieustannym 
balansowaniem pomiędzy być 
albo mieć, oczekiwaniami wi-
dzów, wymogami Ustawy o ki-
nematografii, wśród konkurencji 
rynkowej i zmieniających się re-
aliów odbioru filmów. Mogliby 
do upadłego grać nowe produk-
cje Vegi, Kler i kilka romantycz-
nych hitów, sprzedawać popcorn 
i colę, iść po linii najmniejszego 
oporu. Takich kiniarzy jednak we 
Włoszczowie nie było.

nie dwuzmianowego systemu 
nauczania). Przypominała, że 
zajęcia filmowe doskonale wpi-
sują się w konkretne zagadnienia 
z podstawy programowej oraz 
założenia wychowawcze MEN. 
To jedynie mały wyimek z de-
baty, w której też wielu uczest-
ników konferencji (w tym Ja-
rosław Skulski z kina Fenomen 
w Kielcach, Maciej Gil z krakow-
skich Agrafki i Kiki czy Diana 
Kamykowska-Gacek z kina So-
kół w Nowym Sączu) podzieli-
ło się swoimi doświadczeniami 
edukatorskimi. 

Kopalnią wiedzy był też pa-
nel poświęcony audiodeskrypcji 
i prezentacji napisów dla osób 
niesłyszących w kinie, poprowa-
dzony przez Marlenę Gabryszew-
ską, z udziałem przedstawicieli 
Fundacji Bez Barier. Dobitnie 
pokazał, jak wiele jeszcze rze-
czy zostało w tym temacie do 
zrobienia w Polsce. Stosunkowo 
proste i nie tak kosztowne kroki 
(padły konkrety) mogą zdecydo-
wanie zwiększyć dostępność kina 
dla osób z niepełnosprawnością 
słuchową lub wzrokową. A tych 
przybywa wraz ze starzeniem się 
społeczeństwa – takie pomoce 
są również przydatne seniorom. 
Zagadnienie zdecydowanie wy-
maga osobnego omówienia, tak 
jak i przedstawiony we Włosz-
czowie szalenie ambitny projekt 
powołania do życia Archiwum 
Kultury Filmowej, dokumen-
tującego historię polskich kin 
i zmieniających się zwyczajów 
widzów, nad którym obecnie 
pracują Andrzej Goleniewski, 
Krzysztof Jajko, Adam Wyżyński 
i Maciej Gil. Gdzie indziej roz-
mawiać o kinie, jak nie w kinie? 
Z kiniarzami? Konferencja SKSiL 
to wydarzenie, na którym warto 
być. Istotne nie tylko dla kiniarzy.

Dagmara 
Romanowska

Organizatorzy – Stowarzy-
szenie Kin Studyjnych, SKSiL, 
Dom Kultury we Włoszczowie 
oraz FINA – zadbali o to, żeby 
program konferencji był różno-

rodny i bogaty zarówno w pre-
zentacje oferty dystrybutorów, 
przedpremierowe pokazy, jak 
i dyskusje wokół palących pro-
blemów i wyzwań.

GORĄCE TEMATY 
Naj w i ę c e j  e m o c j i  i   p y -
t ań  w y woła ły  sp ot kani a 
z przedstawicielami PISF, m.in. 
Moniką Piętas-Kurek (kierow-
nik Działu Upowszechniania 
Kultury Filmowej i Promocji), 
na których omówiono założenia 

projektu programów operacyj-
nych na rok 2020 (z naciskiem 
na edukację filmową i rozwój 
kin), a także kwestie związa-
ne z nowym, nadzorowanym 
przez PISF systemem box of-
fice’u, którego wdrożenie ma 
nastąpić już wiosną. Rozmo-
wy miały znaleźć swoją kon-
tynuację na festiwalu w Gdy-
ni, a ze względu na złożoność 
problemów i ogrom wątpliwo-
ści i pytań, miejmy nadzieję, że 
nie tylko tam. W opinii repre-
zentantów PISF spotkanie we 
Włoszczowie miało charakter 
„kroku konsultacyjnego”, a nie 
„ostatecznych rozwiązań”, za-
tem wyrażono otwartość na 

zapytania, opinie i pomysły. 
Ogólne idee są ciekawe, ale, 

jak zwykle, „diabeł tkwi 
w szczegółach”. Póki co 
projekt box office’u roz-
mija się z wieloma ob-
szarami codziennej dzia-
łalności kin. Wydaje się 
bazować na trzonie dys-

trybucji, a ignoruje (lub 
komplikuje, może nawet 

uniemożliwia?) wszelkiego ro-
dzaju przeglądy, pokazy krót-
kich metraży i filmów spoza 
głównego obiegu. Wątpliwo-
ści budzi bardzo dogłębne ra-
portowanie do box office’u ze 
strony kin (uwzględnia nawet 
numery sal). Pod znakiem za-
pytania pozostają rozwiązania 
stricte technologiczne – spraw-
ne sprzężenie z systemem PISF 
czy proponowane przez PISF 
kody QR.

Kwestie sporne wypłynęły 
również w rozmowie kiniarzy 
z dystrybutorami, którzy na 
konferencji stawili się po raz 

W KINIE O KINIE 
VIII Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych 
„W kinie o kinie”, która odbyła się w dniach 
4-6 września w kinie Muza we Włoszczowie, 
pozwoliła poznać wyzwania, przed którymi  
na co dzień stają kierownicy kin. 

Warsztaty dźwiękowe  
z Radosławem Ochnio 
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Nasze kino ostatnich lat udo-
wadnia – tego doświadczyli-
śmy także podczas tegorocznej, 
44. edycji Festiwalu Polskich Fil-

mów Fabularnych w Gdyni, że jest sztuką 
obywatelską. Tak było po przełomie paź-
dziernikowym, kiedy rozkwitała polska 
szkoła filmowa, tak było przed Sierpniem ’80,  
kiedy rodziło się kino moralnego niepokoju, 
tak jest i teraz, kiedy – jak wyznał Krzysz-
tof Zanussi na scenie gdyńskiego Teatru 
Muzycznego po otrzymaniu Platynowych 

Rzeczywistość staje się coraz bardziej 
opresyjna – i ta lokalna, i ta globalna. 
W ciężkich czasach artyści często 
starają się przypominać – dla dodania 
otuchy, ale i uświadomienia zagrożeń – 
o wartościach najważniejszych. 

Lwów za całokształt twórczości – „i w sztuce, 
i w polityce populizm morduje wartości”.

A JEDNAK SIĘ KRĘCI
Wieści, jakie dochodziły w tym roku z Gdyni 
zarówno w trakcie trwania festiwalu, jak 
i podczas przygotowań imprezy, przypomi-
nały komunikaty meteorologiczno-hydrolo-
giczne: stan filmów w Konkursie Głównym 
na chwilę obecną układa się następująco – 
przybyły trzy, ubył jeden… 

Zamieszanie selekcyjne, wynikające z nie-
przyjęcia do Konkursu Głównego przez 
Komitet Organizacyjny, mimo rekomendacji 
Zespołu Selekcyjnego, czterech tytułów – 
Interioru Marka Lechkiego Mowy ptaków 
Xawerego Żuławskiego, Supernovej Barto-
sza Kruhlika i Żużla Doroty Kedzierzaw-
skiej, a później pod naciskiem środowiska 
ich włączenie (Żużel wycofał z konkursu 
producent Arthur Reinhart, gdyż wcze-
śniejsze niedopuszczenie spowodowało 
spowolnienie prac końcowych nad filmem, 
a późniejsze dopuszczenie nie pozwoliło 
już na ich terminowe sfinalizowanie, po 
prostu zrobiło się zbyt późno), wycofanie 
z festiwalu Solid Gold Jacka Bromskiego 
na wniosek Telewizji Polskiej S.A., współ-
producenta filmu, a następnie – po rozwią-
zaniu umowy z TVP – przywrócenie jego 
statusu konkursowego, spowodowały, że 
większe emocje budziły sprawy organiza-
cyjne, wynikające z kontekstów politycz-
no-finansowych niż same filmy. A szkoda, 
bo festiwal stał na wysokim poziomie i – 
podobnie, jak w latach ubiegłych – było 
o czym rozmawiać.

Można było tego uniknąć, gdyby – jak 
wyznał mi pewien twórca zza oceanu – nie 
kombinowano, a sięgnięto po rozwiązania 
najprostsze, przecież Rada Programowa jest 
od programowania, Komitet Organizacyjny 
od organizowania, a Zespół Selekcyjny od 
selekcjonowania. Można rzec, trójpodział 
władz. Ale Machiavelli cieszy się ostatnio 
większym wzięciem niż Monteskiusz, także 
w kinematografii… 

PROGNOZA POGODY
Po latach chudych, przychodzą tłuste (i vice 
versa) – mówi Pismo. I tak jest w istocie 
z naszą kinematografią. Znakomita passa 
polskiego kina trwa. Z roku na rok staje się 
ono coraz lepsze. Ale i coraz bardziej róż-
norodne. Owa różnorodność dotyczy nie 
tylko filmowych gatunków, ale i poszcze-
gólnych rodzajów kinematograficznych. 
I wreszcie trzecia – obok jakości i różno-
rodności – cecha polskiego kina ostatnich 

lat. Jest ono oglądane przez coraz większą 
liczbę widzów. Pierwsze cztery miejsca na 
liście najbardziej frekwencyjnych tytułów 
wyświetlanych w roku ubiegłym, dodajmy – 
roku rekordowym – zajmują obrazy pro-
dukcji rodzimej. I nie są to wcale wyłącznie 
komedie romantyczne. A frekwencyjnym 
hitom przewodzi Kler Wojciecha Smarzow-
skiego, który obejrzało ponad 5 mln widzów.

Filmy tegorocznego Konkursu Gdyń-
skiego także dobrze rokują. Choć w więk-
szości premierowe, dwa z nich zapisały 
się już w powszechnej świadomości kino-
manów, dzięki festiwalowym trofeom 
(nagroda Europe Cinemas Label i Edipo 
Re Inclusion Award dla Bożego Ciała Jana 
Komasy w Wenecji, Nagroda Specjalna Jury 
dla Krystyny Jandy za główną rolę w Słod-
kim końcu dnia Jacka Borcucha na Sundance 
Film Festival), czy skandalizującym prze-
pychankom, związanym z premierą, dys-
trybucją, jak i samą festiwalową obecnością 
(Solid Gold Jacka Bromskiego). 

W tytule tej relacji przywołałem tran-
scendentalia (dobro – piękno – prawda), 
czyli grecki starożytny kanon etyczny i este-
tyczny. Może nieco na wyrost, choć z drugiej 
strony wydaje mi się, że jak najbardziej na 
miejscu, wszak to wartości najważniejsze, 
stanowiące podwaliny demokracji, czyli 
wspólnej rzeczy obywateli. A nasze kino 
w dużej części staje się obywatelskie, czego 
chyba najlepszym przykładem uhonoro-
wany Złotymi Lwami, przez jury pod prze-
wodnictwem Macieja Wojtyszki, Obywatel 
Jones Agnieszki Holland (także nagroda za 
scenografię dla Grzegorza Piątkowskiego 
oraz Złoty Kangur, laur australijskich dys-
trybutorów).

PRAWDA NIE LEŻY 
POŚRODKU
Tak twierdził Władysław Bartoszewski. 
I dodawał: „Prawda leży tam, gdzie leży”. 
O tym jest właśnie Obywatel Jones, przej-
mująca opowieść o szlachetnym walijskim 
dziennikarzu, który w latach 30. ubie-
głego wieku opisał Wielki Głód na Ukra-
inie i ujawnił tę skrywaną zbrodnię – nie 
bacząc na konsekwencje – całemu światu. 
Bo prawda, jak sądził, jest najważniejsza 
i nie ma ceny. On zapłacił najwyższą, w 1935 
roku został zamordowany, w wieku nie-
spełna 30 lat. 

„Ta historia pokazuje, do czego prowa-
dzi inżynieria społeczna megalomańskiej 
władzy, która niszczy przyrodę, powoduje 
cierpienia i wykluczenia, w końcu śmierć 
milionów obywateli. Przekonując jednocze-

śnie świat, tak jak robił to Stalin, że ma do 
czynienia z wyspą wolności i sprawiedliwo-
ści” – powiedziała podczas festiwalowej gali 
laureatka Złotych Lwów. Film Holland nie 
jest tylko historyczną rekonstrukcją tragicz-
nych wydarzeń, to opowieść uniwersalna 
o poszukiwaniu prawdy, odwadze i cenie 
postawy obywatelskiej. 

Również Ukryta gra Łukasza Kośmickiego 
(Nagroda Specjalna Jury), zrealizowana 
w konwencji pełnego suspensu i zaskakują-
cych zwrotów akcji szpiegowskiego thrillera, 
tocząca się głównie w posępnych wnętrzach 
warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki – 
z początkiem lat 60. ubiegłego wieku, w cza-
sie tzw. kryzysu kubańskiego, który omal 
nie doprowadził do trzeciej wojny świato-
wej – choć nosi cechy rasowego kina gatun-
kowego, jest w istocie ponadczasową przy-
powieścią.

Wspomniany Pałac, wymyślony przez 
Stalina „dar narodu radzieckiego dla narodu 
polskiego”, stanowi także ważną lokację 
godną wysadzenia w niezwykle oryginal-
nym – ekscentrycznym w formie i treści, 
dedykowanym Kazimierzowi Kutzowi – 
Panu T. Marcina Krzyształowicza (nagroda 
za drugoplanową rolę męską dla Seba-
stiana Stankiewicza), inspirowanym losami 
Leopolda Tyrmanda, od czego odżegnuje 
się reżyser. Chyba ma rację, podobieństwa 
z autorem „Złego”, wydają się zewnętrzne, 
powierzchowne. W tytułowym bohaterze 
tego filmu, który właśnie zamierza napisać 
„Dobrego”, widzę więcej z innego pana T. – 
autora Małej apokalipsy. Pozostać wier-
nym sobie, bez względu na okoliczności, 
to podstawowy życiowy drogowskaz każ-
dego z wymienionych przeze mnie panów T.

CZY NIE LEPIEJ ZAMIAST 
TĘPIĆ ZŁO, SZERZYĆ 
DOBRO?
To jedno z podstawowych pytań, które 
stawiał Antoine de Saint-Exupéry, autor 
m.in. „Małego Księcia”, „Ziemi, planety 
ludzi”. Jego pytanie powtarza w znakomi-
tym Bożym Ciele Jan Komasa (nagroda za 
reżyserię, dla Mateusza Pacewicza za sce-
nariusz, dla Elizy Rycembel za drugopla-
nową rolę kobiecą, Kryształowa Gwiazda 
„Elle” i nagroda Onetu „Odkrycie Festi-
walu” dla Bartosza Bieleni, a ponadto 
nagrody  – Publiczności, Dziennika-
rzy, Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, 
Don Kichot Polskiej Federacji Dysku-
syjnych Klubów Filmowych, Festiwali 
i Przeglądów Polskiego Filmu za Gra-
nicą), frapującej opowieści o chłopaku  

DOBRO, PIĘKNO I PRAWDA – 
TERCET NIECO EGZOTYCZNY

Laureaci i jury 

Fo
t. 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i/S

FP



10 11

FESTIWALE W POLSCE

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

Fo
t. 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i/S

FP

GDYNIA – KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
Fo

t. 
W

oj
ci

ec
h 

St
ró

ży
k/

Re
po

rte
r, 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i/S

FP

z poprawczaka, który jako fałszywy ksiądz 
postanowił szerzyć… dobro.

 „To film o złożoności dobra” – wyznaje 
Pacewicz. Bohater Bożego Ciała, który – 
jak twierdzi reżyser – „złamał wszelkie 
możliwe przykazania, a jednocześnie czyni 
dobro, choć przy każdym swoim czynie 
oszukuje wszystkich dookoła”. Robi to, chce 
nie dzielić, a łączyć zwaśnioną społeczność. 
W przepełnionej bólem, ale i nienawiścią 
rzeczywistości po prostu nie da się żyć, ale 
„odnoszę wrażenie – wyznaje Komasa – że 
ludzie jakby nie mogli przestać się dzielić, 
bez względu na to, czy będą w czwórkę na 

Księżycu, czy w mieście, w towarzystwie 
półtora miliona osób”. Twórcy Bożego Ciała 
dają jednak iskierkę nadziei, nie płomień, 
a iskierkę. A z iskierki – jak wiadomo – 
może rozgorzeć płomień.

O narastaniu buntu wobec degradującej 
się rzeczywistości opowiada Marek Lechki 
w Interiorze (nagroda za dźwięk). Barto-
szowi Kruhlikowi też się marzy nieco lepszy 
świat niż ten opisany w Supernovej (nagroda 
za debiut), powodującej ciarki na plecach 
opowieści, w której poprzez tragiczny wypa-
dek politycznego celebryty stawia najważ-
niejsze pytania egzystencjalne. 

O lepszym świecie, zapomnieniu o bole-
snej codzienności marzy Ola, podopieczna 
zakładu poprawczego, bohaterka rewela-
cyjnego debiutu fabularnego doświadczo-
nej dokumentalistki Małgorzaty Imielskiej 
Wszystko dla mojej matki (nagroda dla Zofii 
Domalik za debiut aktorski).

BO PIĘKNO NA TO JEST, 
BY ZACHWYCAŁO
Pisał w „Promethidionie” Cyprian Kamil 
Norwid. I zachwyca, jak choćby w jazzo-
wej pianistyce Mieczysława Kosza czy 
„czarnym” wokalu Marianny Wróblew-
skiej. Miałem przyjemność przed laty być 
w krakowskim Klubie pod Jaszczurami 
na koncercie tych wspaniałych artystów, 
czego nawet nie doświadczyli Maciej Pie-
przyca, reżyser Ikara. Legendy Mietka 
Kosza, filmu uhonorowanego w Gdyni 
największą ilością trofeów (Srebrne Lwy, 
nagroda za główną rolę męską dla Dawida 
Ogrodnika, za zdjęcia dla Witolda Płó-
ciennika, za kostiumy dla Agaty Culak, 
za charakteryzację dla Jolanty Dańdy, 
Złoty Klakier dla najdłużej oklaskiwanego 
filmu w gdyńskim Teatrze Muzycznym), 
ani wspaniały pianista Leszek Możdżer 
(nagroda za muzykę). 

Jest w tym olśniewającym, niezwykle 
emocjonalnym obrazie taka scena: zde-
nerwowana na pianistę wokalistka, uważa-
jąc, że muzyk zbyt się spoufala i na wiele 
sobie pozwala, pokrzykuje na niego: „Co ja 
jestem twoją żoną, kochanką, śpię z tobą?”. 
„Znacznie więcej” – odpowiada Kosz. – 
„Ja z tobą gram”. 

Wiele było na tym festiwalu – mimo 
wspomnianych nieporozumień i skan-
dali – chwil pięknych. A to za sprawą fil-
mów. Jednak nie dostrzeżono wszystkich, 
jak choćby przeszywającej Mowy ptaków 
Xawerego Żuławskiego, pięknej realizacji 
ojcowskiego artystycznego testamentu, czy 
świetnej roli Krystyny Jandy w Słodkim 
końcu dnia Jacka Borcucha, zauważonej 
w Park City (w Gdyni za rolę pierwszo-
planową nagrodzono Magdalenę Boczar-
ską, która zagrała w drugim planie Piłsud-
skiego Michała Rosy). Cóż, zdarza się. Nie 
starczyło trofeów, to był naprawdę dobry 
festiwal. I ważny. „Uświadomiłam sobie 
na tym festiwalu, że my, twórcy filmowi, 
nie jesteśmy samotni, że łączą nas wiel-
kie wartości i solidarność” – powiedziała 
podczas końcowej gali Agnieszka Holland, 
laureatka tegorocznych Złotych Lwów.

Jerzy Armata

Agnieszka Holland 
ze Złotymi Lwami

Maciej Pieprzyca  
ze Srebrnymi Lwami

Pierwszym powodem do optymi-
zmu była jakość prezentowanych 
w Konkursie Filmów Krótkome-
trażowych tytułów, za co w rów-

nej mierze brawa należą się twórcom, jak 
i selekcjonerom. Nie przypominam sobie 
bowiem, kiedy rywalizacja o Nagrodę im. 
Lucjana Bokińca stała na tak wysokim 
poziomie. Trzeba się było solidnie natru-
dzić, żeby wśród 27 zakwalifikowanych 
obrazów znaleźć słabsze ogniwa. W kon-
kursowej stawce większość stanowiły etiudy 
zrealizowane przez studentów szkół filmo-
wych (z Łodzi, Katowic, Gdyni, Warszawy 
i Krakowa), uzupełnione o „trzydziestki” 
ze Studia Munka-SFP oraz produkcje nie-
zależne. Jeżeli Konkurs Główny – przynaj-
mniej ilościowo – zdominowany został 
przez męski punkt widzenia, w krótkich 
metrażach zapanował parytet (13 filmów 
nakręciły reżyserki). Budujący był fakt, jak 

dużym zainteresowaniem wśród publicz-
ności cieszyły się te projekcje. W festiwa-
lowym systemie rezerwacji pula miejsc 
znikała równie szybko, co na najbardziej 
wyczekiwane pełne metraże.

Wspomniałem na początku o opty-
mizmie, którego jednak próżno było szu-
kać w konkursowych fabułach. Bez względu 
na to, czy akcja toczyła się w czasach odle-
głych, tu i teraz, czy w przyszłości. Domi-
nowały nastroje minorowe, wyrażające lęki, 
niepokoje, złość, frustracje, jakie stawały się 
udziałem bohaterów zarówno tych młodych, 
jak i nieco starszych. Widać to chociażby 
w nagrodzonych przez jury pod przewod-
nictwem Kingi Dębskiej tytułach. W Nie 
zmieniaj tematu Huberta Patynowskiego 
(Nagroda im. Lucjana Bokińca za najlepszy 
film), przestrzegający kodeksu ulicy prota-
gonista musi mierzyć się z pomówieniami, 
które nie tylko wpłyną na jego osiedlowe 

życie, ale też odbiją się na relacjach z ojcem. 
Niepewność towarzyszy również bohate-
rom poruszającego debiutu Marii Wider We 
mnie (Wyróżnienie). Relacje planujących 
ślub Sandry i Dawida ulegną przewarto-
ściowaniu po tym, jak kobieta zmuszona 
będzie, by przerwać ciążę. Atmosfera opre-
sji wypływa też z bardzo interesujących: 
Dog Days Zuzanny Grajcewicz, Grzesznicy 
Karoliny Porcari, Jestem tutaj Agaty Minow-
skiej czy Mojego serca Damiana Kocura. 
Optymistyczna wizja świata i prześwieca-
jąca z ekranu nadzieja były w zdecydowa-
nej mniejszości. Przykładem tego Marcel 
Marcina Mikulskiego (Nagroda Specjalna 
Jury, Nagroda Filmowej Małopolski), sym-
patyczna opowieść o człowieku, na którego 
(do czasu!) nikt nie zwraca uwagi, czy Fiko-
łek Mileny Dutkowskiej, nieco surreali-
styczna historia zagłaskanego mężczyzny 
i jego anioła stróża.

Prezentowane w Konkursie Filmów Krót-
kometrażowych fabuły koncentrowały się 
przede wszystkim na złożoności między-
ludzkich relacji i całym spektrum emocji, 
jakie temu towarzyszą. Czyniły to w spo-
sób wyrafinowany, pomysłowy, oryginalny 
zarówno na poziomie treści, jak i formy. 
Jeżeli w tej beczce miodu znalazła się nie-
wielka łyżka dziegciu, to w moim odczuciu 
dotyczyła ona braku odważniejszych gło-
sów związanych z otaczającą nas rzeczy-
wistością w wymiarze społecznym, może 
politycznym. Choć z drugiej strony poli-
tyki na gdyńskim festiwalu było aż nadto.

Kuba Armata 

MŁODZI GÓRĄ!
Tegoroczny festiwal w Gdyni upłynął pod 
znakiem kontrowersji. Tam gdzie „starsi” 
nie mogli znaleźć wspólnego języka, 
młodzi potrafili się dogadać. Powiało 
optymizmem, i to z kilku względów.

Laureaci Konkursu Filmów 
Krótkometrażowych
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Najmłodsi widzowie tegorocznego 
gdyńskiego festiwalu oprócz kla-
sycznych tytułów filmowych 
obejrzeli również najnowsze 

polskie produkcje oraz wzięli udział w wyjąt-
kowych warsztatach.

„Nasi koledzy tworzą filmy dla was, żeby 
opowiedzieć wam ciekawą historię” – pod-
czas inauguracji Gdyni Dzieciom mówił do 
zgromadzonych widzów Andrzej Jasiewicz, 
przewodniczący Koła Realizatorów Filmów 
dla Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Fil-
mowców Polskich. – „Dlatego bardzo wam 
dziękuję za liczną obecność i zapra-
szam na dalsze projekcje – w tym 
krótkie filmy UNICEF-u, pokazu-
jące życie dzieci w różnych regionach 
świata – co pomoże nam się rów-
nież zastanowić, jak my żyjemy. To 
jest naprawdę bardzo ważny temat 
i myślę, że później będziecie mogli 
sobie wszyscy o tym porozmawiać”. 
Wtórował mu dyrektor Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych Leszek 
Kopeć: „Jak oglądacie filmy, to tak 

GDYNIA DZIECIOM

samo jak wielu dorosłych, zapominacie, że 
jesteście w świecie fikcji, iluzji, że ten świat 
został stworzony i wymyślony, utożsamia-
cie się z bohaterami, przeżywacie emocje 
itd. A potem, jak zgaśnie ekran, zapalą się 
światła na widowni, wracacie do realnego 
świata. Bardzo wam serdecznie życzę, żeby-
ście na festiwalu i przez cały rok, wchodzili 
w ten świat z przyjemnością, żebyście mieli 
dobre wspomnienia z filmów, które obej-
rzycie, i żeby te filmy przynosiły wam tro-
chę radości, ale też i smutku, bo ten smu-
tek szybko minie. W końcu to tylko film”.

Tegoroczna edycja obfitowała w seriale 
dla dzieci i filmy fabularne. Młodzi widzo-
wie na otwarcie obejrzeli klasyczny już 
obraz – Podróż za jeden uśmiech zmarłego 
w tym roku Stanisława Jędryki, wielolet-
niego ambasadora Gdyni Dzieciom. Ponadto, 
najmłodsi kinomani mogli jeszcze zobaczyć 
jego: Porwanie, Paragon gola, Koniec wakacji 
i Wyspę złoczyńców. Dla uczczenia pamięci 
reżysera, który tak często odwiedzał Gdynię, 
organizatorzy festiwalu symbolicznie przy-
gotowali dla niego miejsce podczas uroczy-
stości inauguracyjnej. Na jednym z foteli dla 
gości – pozostawiono tabliczkę z napisem 
„Rezerwacja”. 

Gdynię Dzieciom odwiedził w tym roku 
reżyser i scenarzysta Kazimierz Tarnas, 
którego Szaleństwa Panny Ewy znalazły 
się w repertuarze. Oprócz tego widzowie 
mieli szansę obejrzeć m.in. Cyrkową pułapkę 
Andrzeja Jasiewicza czy dwie najnowsze pol-
skie produkcje dla młodej widowni – Dzień 
czekolady Jacka Piotra Bławuta i Władcy 
przygód. Stąd do Oblivio Tomasza Szafrań-
skiego. Spotkanie z autorami tego ostat-
niego filmu zgromadziło ogromną rzeszę 
zainteresowanych.

Oprócz fabuł pokazy obejmowały aż 30 
odcinków różnych animacji, w tym odrestau-
rowanego Reksia, Bajek i baśni polskich oraz 
zrealizowanych w ostatnich latach: Agatki, 
Mami Fatale oraz Kuby i Śruby. Dzieci i mło-
dzież brali też udział w warsztatach filmo-
wych dotyczących efektów specjalnych, które 
odbywały się w gdyńskim Centrum Nauki 
Experyment, będącym częścią Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki 
warsztatom uczestnicy mogli zobaczyć naj-
bardziej efektowną stronę nauki, a wszystko 
to w powiązaniu z filmem. Dzięki specjal-
nym technikom, warsztaty zamieniły się 
w jedno wielkie laboratorium chemiczne, 
gdzie można było stworzyć sztuczną krew, 
wytworzyć światło w kolbie, sprawdzić, 
jak żarłoczna potrafi być ciecz, czy osnuć 
pomieszczenie mgłą rodem z horrorów. 
Strona efektowa, której poświęcone były 

warsztaty, budziła niesamowite emocje 
wśród dzieci, dlatego warsztaty cieszyły 
się sporym powodzeniem.

Gdynia Dzieciom organizowana jest 
przez Pomorską Fundację Filmową 
i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 
Projekt współfinansuje Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. Tegoroczna edycja 
wydarzenia odbyła się pod honoro-
wym patronatem UNICEF-u.

Albert Kiciński

W HOŁDZIE DLA 
STANISŁAWA JĘDRYKI
Kolejna, 16. już edycja Gdyni Dzieciom – 
jednej z sekcji FPFF w Gdyni, poświęcona 
była m.in. twórczości niedawno zmarłego 
reżysera i scenarzysty Stanisława Jędryki.

Warsztaty filmowe

Podróż za jeden uśmiech,  
reż. Stanisław Jędryka

Zgadzam się w pełni z deklaracją 
organizatorek festiwalu – Eweliny 
Leszczyńskiej i Tessy Moult-Mi-
lewskiej – które w swoim credo 

zatytułowanym „(m)ANIFEST” przekonują, 
iż „animacje mają potencjał zmiany rzeczy-
wistości społecznej”. Oglądając różne filmy 
z wielu sekcji podczas pierwszej edycji War-
saw Animation Film Festival, wielokrotnie 
czułam się prowokowana do refleksji nad 
otaczającym mnie światem. To naprawdę 
sporo w przeładowanym obrazami świecie.

Pokazy w ramach WAFF odbywały 
się w warszawskich kinach: Elektronik 
i Amondo, ale też w innych lokacjach sto-
licy: w Solatorium, w Placu Zabaw, w Miami 

Wars czy w klubie Miłość. Dla mnie naj-
ciekawsze okazały się świetne sekcje hor-
rorów („Horrory z selekcji WAFF” i „Hor-
rory z selekcji Animafest Zagreb”). Tak 
dowcipnych krótkich form już dawno nie 
widziałam. I sugestywnych plastycznie. 
Film The Night of the Plastic Bag w reżyserii 
Gabriela Harela zostanie ze mną na długo. 
To wyrazista wizja świata zdominowanego 
przez torby foliowe: surrealistyczna i apo-
kaliptyczna, ale nie tak znów odległa od 
ekologicznych prognoz. 

Na Warsaw Animation Film Festival 
były też pokazywane animacje pełno-
metrażowe: Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente czy Twój 

Vincent Doroty Kobieli i Hugh Welch-
mana. Można było nadrobić zaległości 
i zobaczyć nagradzane na całym świecie 
polskie koprodukcje. Imponował wyśmie-
nicie opracowany i przygotowany cykl 
wykładów: ze specjalistami z Platige Image 
o sztuce tworzenia cinematików i o anima-
cji poklatkowej w reklamie, czy wreszcie 
rozmowa z Tomkiem Bagińskim zatytuło-
wana „Dokąd zaprowadziła mnie anima-
cja?”. Wszystkie wydarzenia miały wymiar 
nie tylko branżowy, ale też czysto ludzki: 
były skierowane do osób, które kochają 
kino i chcą o nim wiedzieć więcej. 

Festiwal zwieńczono rozdaniem nagród. 
Grand Prix Professional Animation otrzy-
mał obraz I’m Going Out for Cigarettes 
w reżyserii Osmana Cerfona, z kolei wyróż-
nienia powędrowały do: Acid Rain Tomka 
Popakula (twórca odebrał też Nagrodę 
Publiczności), Deszczu Piotra Milczarka 
i Roku Małgorzaty Bosek-Serafińskiej. 
Z Bloku Profesjonalnego, w którym były 
prezentowane te produkcje, wyróżniła-
bym jeszcze Colaholic Marcina Podolca – 
intymną historię o miłości i uzależnieniu nie 
tylko od popularnego, gazowanego napoju. 

Z kolei Grand Prix Young Anima-
tion uhonorowano film The Stained Club 
w reżyserii Mélanie Lopez, Simona Boucly, 
Marie Ciesielski, Alice Jaunet, Chan Sté-
phie Peanga i Béatrice Viguier. A kolejne 
wyróżnienie w tym bloku otrzymał obraz 
Norma Agaty Mianowskiej.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym 
tytule: The Driver Is Red Randalla Chri-
stophera z sekcji Animowane Dokumenty 
Festiwalu Rising of Lusitania. To niemalże 
filmowa kronika opisująca próbę schwytania 
hitlerowskiego zbrodniarza ukrywającego 
się w Argentynie. Krótka forma i minima-
listyczna kreska, a film trzymał w napięciu 
jak rasowy kryminał! Wszyscy mieliśmy 
wrażenie, że bierzemy udział w wyjątko-
wym seansie, a tym samym, w wyjątko-
wym festiwalu! 

Anna Serdiukow

WARSZAWA WRESZCIE 
ZANIMOWANA
Nareszcie stolica doczekała się 
festiwalu, który z odpowiednią atencją 
traktuje i afirmuje kino animacji 
wszelakich. Trzy dni na przełomie 
sierpnia i września wypełnione filmami 
animowanymi potwierdziły, jak bardzo 
była to akcja potrzebna i na czasie.

I’m Going Out for Cigarettes,  
reż. Osman Cerfon
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HOMMAGE À KIEŚLOWSKI

W drugą dekadę Solanin wcho-
dzi pod wodzą nowego 
dyrektora. Eliasz Gramont 
z imprezą związany był od 

lat. Zdążył dokładnie poznać tajniki organi-
zacji festiwalu. „Nie planuję rewolucji. Chcę 
iść ścieżką, którą przez lata wytyczali Konrad 
Paszkowski i Grzegorz Potęga” – zapowiadał. 
I słowa dotrzymał. Udana 11. edycja imprezy 
kontynuowała dobre tradycje, ale i z powo-
dzeniem sprawdzała nowe możliwości.

„Takie festiwale są dla nas, ludzi tworzą-
cych filmy, najważniejsze, bo stoją za nimi 
pasjonaci kina, którzy sztuką filmową chcą 
się dzielić z innymi, a nie zbijać własne uzna-
nie” – mówił z nowosolskiej sceny Robert 
Więckiewicz. Aktor zaprezentował publicz-
ności film Jak pies z kotem Janusza Kondra-
tiuka, a na spotkaniu po projekcji podzielił 
się tajnikami pracy na planie, na którym 
wydarzyła się sytuacja bez precedensu: aktor 
wcielił się w reżyserującego go twórcę, co 
w historii polskiego kina miało miejsce chyba 

Tym razem hasłem wywoławczym 
imprezy organizowanej przez nie-
strudzony zespół Fundacji In Situ 
stała się „współpraca”, pokrewna 

braterstwu, do refleksji, nad którą zachęcał 
Czerwony (1994), ostatni film patrona wyjąt-
kowego wydarzenia w Sokołowsku i utwór 
przewodni tegorocznej edycji Hommage 
à Kieślowski. 

Ceniony amerykański powieściopisarz Teju 
Cole pisał w eseju opublikowanym w magazy-
nie „The New Yorker” o Czerwonym Krzysz-
tofa Kieślowskiego jako swym najważniej-
szym doświadczeniu filmowym, obrazie 
oglądanym dziesiątki razy w różnych miej-
scach i życiowych okolicznościach: „Pozo-
stała ze mną wyciszona intensywność tego 
filmu, znaczenie wewnętrznych procesów, 
jakie się w nim toczą, nie w pełni uchwyt-
nych”. Powrót do Czerwonego w sokołowskim 
kinie Zdrowie zaowocował dwoma rozmo-
wami, jedną, wypełnioną wspomnieniami 
z pracy nad tym tytułem (opowiadali o tym 
Krzysztof Piesiewicz, Urszula Lesiak i Piotr 
Jaxa) oraz refleksją nad dzisiejszym oddzia-
ływaniem filmu (w tej sprawie zabierał głos 
prowadzący dyskusję Łukasz Maciejewski, 
piszący te słowa, oraz Zdenĕk Holý, czeski 
reżyser, dziekan praskiego FAMU), a także 
drugą, o swego rodzaju przełomie kulturo-
wym, jaki dokonał się w kinie ćwierć wieku 
temu, a którego znakiem stało się uhonoro-
wanie Pulp Fiction Złotą Palmą w Cannes 
i pominięcie w werdykcie festiwalowego jury 
Czerwonego (rozmawiali o tym: Krzysztof 
Piesiewicz, Diana Dąbrowska i niżej podpi-

SOLANIN

drugi raz od czasu Wszystko na sprzedaż 
Andrzeja Wajdy (wówczas to w reżysera 
wcielił się Andrzej Łapicki – przyp. red.).

To spotkanie najlepiej oddaje aspiracje 
i linię programową Solanina, który chce być 
miejscem wymiany nie tylko pomiędzy fil-
mowcami i publicznością (na spotkaniach 
nie usłyszymy opowieści z życia prywatnego, 
więc plotkarskie media nie mają tu czego szu-
kać), ale też pomiędzy filmowcami i adeptami 
sztuki filmowej. Młodych twórców zjeżdża do 
Nowej Soli coraz więcej. Jest po co, bo Solanin 
staje się miejscem spotkań z kolegami i plat-
formą do poszerzania kontaktów. Rokrocznie 
wracają tu przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
festiwali w Cottbus czy Pradze, którzy szu-
kają filmów na własne imprezy.

Przez jedenaście lat doszło też do swoistej 
zamiany miejsc. Marta Prus, która trzykrot-
nie w Nowej Soli odbierała Grand Prix, tym 
razem powróciła w roli jurorki. „Czułabym się 
źle, gdybym po raz kolejny zabrała komuś tę 
nagrodę” – żartowała reżyserka, której doku-

ment Over the Limit o rosyjskiej gimnastyczce 
artystycznej przypomniano w ramach projek-
cji festiwalowych. To był ważny seans, który 
pokazał, jakie są wieloletnie skutki robie-
nia imprezy filmowej w małych miastach. 
W dużej mierze na sali zjawili się widzo-
wie, którzy mieli już okazję zobaczyć obraz 
na poprzednich edycjach. Ale został z nimi 
na tyle długo, że chcieli zmierzyć się z nim 
ponownie, do czego chętnie się przyznawali 
na spotkaniu z reżyserką. A wiadomo, jak jest 
z dystrybucją kina dokumentalnego w Pol-
sce. Czasem festiwale stają się jedynym do 
niego dostępem. 

Do Nowej Soli powrócił też Philippe Tło-
kiński. Niegdysiejszy juror tym razem był 
gościem specjalnym po seansie Kuriera 
Władysława Pasikowskiego.

Filmy oceniali zaś – obok Marty Prus – 
Artur Barciś, na punkcie którego Nowa Sól 
dosłownie oszalała, Katarzyna Zawadzka 
i Rafał Mohr. Po burzliwych obradach nagro-
dzono obraz Wzium podpisany przez trzy 
kobiety: Karolinę Cybulską, Anastasiyę 
Dokish i Dominikę Nowicką, czyli mocku-
ment o lektorach Gwiezdnych wojen, którzy 
walczą na… słowa. Za najlepszy film doku-
mentalny uznano Jazdę obowiązkową Ewy 
Kochańskiej, która zareagowała na Majdan 
i przyjrzała się drodze ukraińskiej rodziny 
do Polski. Z kolei najlepszą fabułą uznano 
Zgniłe uszy Piotra Dylewskiego, przenikliwe 
studium rozpadu związku, zaś z produkcji 
animowanych nagrodzono III Marty Pajek. 
Jak pokazał zatem werdykt, w Nowej Soli 
kobiety były zdecydowanie górą.

Artur Zaborski

Na tegoroczny, 11. Solanin Film Festiwal 
(21-25 sierpnia) twórcy przysłali prawie 
200 filmów, z czego organizatorzy  
wybrali 37, które walczyły o nagrody  
w trzech kategoriach.

Tegoroczne bratanie 
twórców i widzów 
w rodzinnym 
Sokołowsku reżysera 
Trzech kolorów, 
czyli 9. Hommage  
à Kieślowski odbył 
się w dniach 
13-15 września. ZWYCIĘSTWO KOBIET

PO BRATERSKU W SOKOŁOWSKU

Laureaci i jury
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sany). O żywej aktualności kina Kieślowskiego 
zaświadczył wideoesej Three Colours Silver: 
Europe 25 years after Kieslowski’s trilogy, bry-
tyjskiego krytyka filmowego, Leigh Singera, 
który przyjechał do Sokołowska. 

Program festiwalu starannie przygoto-
wany przez jego dyrektor artystyczną Dianę 
Dąbrowską wypełniły pokazy kina współ-
czesnego i rozmowy z twórcami. Na otwarcie 
wyświetlono Mowę ptaków Xawerego Żuław-
skiego. Ponadto w zestawie „Najnowsze kino 
polskie” znalazły się: Powrót Magdaleny Łazar-
kiewicz i Wilkołak Adriana Panka. Michał 
Oleszczyk, kurator sekcji „Tu i teraz: nowe pol-
skie dokumenty”, zaprezentował sokołowskiej 
publiczności Miłość i puste słowa Małgorzaty 
Imielskiej, Siostry Michała Hytrosia, Obcy na 
mojej kanapie Grzegorza Brzozowskiego, Jutro 
czeka nas długi dzień Pawła Wysoczańskiego 
i poprowadził spotkania z autorami. 

Kuratorem czeskiej sekcji był Petr Vlček, 
który moderował dyskusję o najnowszych 
komediach naszych południowych sąsia-

dów, z udziałem Zdenka Holý’ego, Diany 
Dąbrowskiej i Thomasa Pavlička (autora świet-
nie tu przyjętej komedii Chata na sprzedaż). 
Osobno pokazano (pod szyldem „Odkrywamy 
wielką historię”) filmy Roberta Sedláčka: Jan 
Palach oraz odcinek serii Czeskie stulecie.

W ramach sekcji „Filmowe portrety 
wędrowców” mogliśmy obejrzeć Stroiciela 
Himalajów Michała Sulimy (razem z Brzdą-
cem Charliego Chaplina filmy te wieńczyły 
program), a przede wszystkim poruszającego 
Macedończyka Petro Aleksowskiego, z którym 
rozmowa po projekcji należała do najbardziej 
poruszających. 

Pierwsza miłość Krzysztofa Kieślowskiego 
(pokazana w tym roku „w duecie” z Między 
nami Macieja Millera) „zrymowała” się z Czer-
wonym, a fotografia z Irène Jacob (autorstwa 
Piotra Jaxy) stała się pięknym wizualnym 
znakiem sokołowskiego zbratania miłośni-
ków kina, które ludzi zbliża do siebie i łączy. 

Mikołaj Jazdon Fo
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rozmawia Marcin Radomski
Z  Januszem Gajosem

W aktorstwie 
szukam prawdy
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Wraca pan myślami do Czterech pancer-
nych i psa?
Nie. To oni wracają do mnie. Pamiętam, że 
była to rola, nad przyjęciem której poważnie się 

zastanawiałem. Wcale nie kokietuję. Byłem wtedy na ostatnim 
roku w Szkole Filmowej w Łodzi. Nagle przyszła ta propozy-
cja. Nie wiem, dlaczego bałem się trochę popularności. Kiedy 
zwierzyłem się z tych niepokojów koledze, zapytał mnie, ile 
mam dni zdjęciowych. Powiedziałem, że około stu. Stuknął się 
w głowę i powiedział, że chyba zwariowałem. Na studencką kie-
szeń to były wtedy poważne pieniądze. Po emisji filmu w tele-
wizji sprawdziły się moje obawy. Doświadczyłem popularności, 
którą inaczej sobie wyobrażałem. Wydawało mi się, że uprawia-
nie zawodu aktora wiąże się z jakimś rodzajem szacunku. Było 
wręcz przeciwnie.

To musiało być bardzo irytujące.
Potem przyszła druga seria i zdałem sobie sprawę, że czeka 
mnie długa droga do uwiarygodnienia się jako aktora. 

Z jednej strony to duży sukces, docenienie i zapamiętanie 
roli przez widzów, z drugiej ciężar uwięzienia w określo-
nym wizerunku.
Efektem całej pracy przy Czterech pancernych… była „łatka” 
czołgisty. Ja tak nie chciałem. Inaczej wyobrażałem sobie ist-
nienie w zawodzie. To był trudny okres. Trwał aż dziesięć lat. 
Grałem tu i tam, ale zawsze padało pytanie: „A gdzie pies?”.

Udział w serialu był jednak niezwykłym spotkaniem 
aktorskim, m.in. z Witoldem Pyrkoszem czy Franciszkiem 
Pieczką.
Prawdziwą wartością tej pracy było to, że mogłem przyglą-
dać się najwspanialszym aktorom z tamtych lat. Opowiadam 
panu o rzeczach, które mnie uwierały, ale to był dla mnie rodzaj 
wspaniałej praktyki, i o tym też pamiętam. Wpatrywałem się 
w Tadeusza Fijewskiego, Stanisława Jasiukiewicza, Wiesława 
Gołasa i wielu innych, których nie sposób wymienić. Nigdy nie 
zapomnę, gdy zjawił się Stanisław Jasiukiewicz. Legenda. Oglą-
dałem go w „Dziadach”. Nie wiedziałem, czy mogę go dotknąć. 
(śmiech) Podszedł reżyser i powiedział: „Przedstaw się panu. 
Pan będzie grał twojego ojca”. Nie da się opisać emocji, które 
temu towarzyszyły.

10 lat później zjawił się Filip Bajon z rolą Michała 
Szmańdy w Wahadełku.
Bardzo mnie to ucieszyło. Młody niebanalny reżyser, propo-
zycja nietypowa – opowiadanie o człowieku, w którym wpo-
jona przez matkę idea socjalizmu robi prawdziwe spustosze-
nie w jego wrażliwości. Film przeprowadzał widza przez cały 
ten proces. Wielki sukces tego tytułu na festiwalu filmowym 
w Gdyni w 1981 roku.

Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego sta-
nowi kamień milowy w pana karierze. Jak dostał pan tę 
rolę? 
Wojciech Marczewski zaproponował mi udział w filmie, który 
miał poważny wpływ na moje późniejsze propozycje zawodowe. 
Kiedy przeczytałem scenariusz, wiedziałem, że to jest to, na co 
czekałem. Myślę o wymiarze opowieści, o postaci – wyjątkowo 

Cenzor był wykształconym człowiekiem, którego los pokiero-
wał na niewłaściwą ścieżkę. Prawdopodobnie studiował filolo-
gię. Został wmanipulowany, czy też sam dał się zmanipulować.

Mówi, że cenzurowanie jest sztuką, że dobry cenzor powi-
nien być artystą.
Sformułowanie jest bardzo ładne. Pada na samym początku 
filmu. Potem toczy się cała opowieść i obserwujemy jego prze-
mianę. 

A ten moment, kiedy ludzie zaczynają śpiewać „Requiem” 
Mozarta... Utwór odnosi się do spraw ostatecznych. To 
kolejny ciekawy zabieg. 
Marczewski nie opowiada wprost, tylko skupia się na strukturze 
i sposobie narracji. Kelnerzy, ludzie siedzący w restauracji śpie-
wają „Requiem”. On umiał zatopić swoją opowieść w surrealizmie, 
który dziwnie przypominał naszą ówczesną rzeczywistość. 

Krytycy określili pana aktorstwo powściągliwym. Jak się 
pracuje nad tym, aby być aktorem powściągliwym? 
Szukałem prawdy w tych irracjonalizmach. Mnie to strasz-
nie frapowało. Powściągliwe aktorstwo? Przecież to wszystko 
dzieje się w głowie człowieka. Gra przypominała przechodzenie 
z ulicy w świat zupełnie nierealny, który absolutnie kojarzył się 
z tym, co jest za oknem.

To był obraz wizjonerski, wyprzedzający historię. Ucieczka 
z kina Wolność była pokazywana m.in. na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie dostał pan nagrodę. 

WYWIAD NUMERU

skomplikowanej – którą miałem zagrać. Okres pracy z Marczew-
skim wspominam jako coś, co rzadko się w tym zawodzie zdarza.

Siedział pan z reżyserem i dyskutował po nocach, jak ta 
rola ma wyglądać?
Nie dawaliśmy sobie spokoju. Mieszkaliśmy w Hotelu Grand 
w Łodzi, więc mieliśmy cały czas kontakt. Dzwoniliśmy do siebie 
często po nocach. Pamiętam scenę z bohaterem znajdującym się 
w innym wymiarze. Scena niezwykle trudna. Miejsca, w którym to 
miałoby się dziać właściwie nie dało się określić. I nagle on dzwoni 
do mnie nad ranem i mówi: „Podejdź do okna – co widzisz?”. – 
„Piotrkowską i dachy domów”. Na co on: „Tam będziemy kręcić 
tę scenę”. Scenariusz zaczął rozkwitać w czasie realizacji. To była 
intensywna i niezwykle frapująca praca. Kiedy zobaczyłem gotowy 
film, wyszedłem uspokojony i przekonany, że wziąłem udział 
w czymś bardzo wartościowym. Powstał ważny obraz. Świetny 
w formie, na swój sposób atrakcyjny. Robił wrażenie abstrakcyj-
nej współczesnej bajki, a jednocześnie opowiadał samą prawdę 
o rzeczywistości, która nas wtedy otaczała. Film słusznie obsypany 
nagrodami na festiwalu w Gdyni w 1990 roku.

Kilka lat wcześniej powstał obraz Woody’ego Allena Pur-
purowa róża z Kairu. Wojciech Marczewski zacytował 
fragment w Ucieczce… 
Tak! Kiedy główny bohater wychodzi z ekranu i wchodzi do 
niefilmowej rzeczywistości.

Pan opowiada o ogromnym zapale do grania tej postaci, 
a w filmie aktorzy buntują się przeciwko swoim rolom. Fo
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Janusz Gajos w serialu Czterej pancerni i pies, 
odcinek 5 – Rudy, miód i krzyże, reż. Konrad Nałęcki
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Danuta Szaflarska  
i Janusz Gajos w filmie Żółty 

szalik, reż. Janusz Morgenstern

Teresa Marczewska i Janusz Gajos 
w filmie Ucieczka z kina Wolność,  

reż. Wojciech Marczewski

To piękny fragment filmu, nierealistyczny, odwołujący się do 
wspomnianej metafory bajki, osadzony w innym świecie. Ten 
obraz jest rozrachunkiem z ostatnimi latami istnienia PRL, 
widzianymi oczami cenzora, gdy na pokazie filmu Jutrzenka 
aktorzy widoczni na ekranie buntują się wobec fałszywego sce-
nariusza i przemawiają do publiczności w kinie Wolność.

Postać cenzora intryguje. Na początku wydaje się pewny 
siebie, ale w końcu okazuje się, że jest samotny i ma dużo 
wątpliwości.
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z tym graniem to ja k*** nie wiem, jak to jest”. Uspokoiłem go – 
niech pan się nie martwi, jakoś to zrobimy. Pan będzie stawiał 
kamerę, ja będę grał. 

Kamerdyner to epicki film, został fantastycznie skadro-
wany.
Bardzo piękne zdjęcia Łukasza Gutta.

Historia Kaszubów jest skomplikowana, tak jak cała nasza 
historia.
To opowieść o odrębności i tożsamości regionalnej. Byli 
Kaszubi niemieccy i Kaszubi polscy. Antoni Abraham był wiel-
kim patriotą. Uparł się, że Kaszuby muszą być polskie. 

I przede wszystkim wcześniej nie opowiadano o Kaszubach. 
Słyszało się nawet, że ten region Polski jest opuszczony przez 
historię, nieopowiedziany do końca. Jeżeli chodzi o film, to np. 
Kazimierz Kutz zajął się Śląskiem. Prawie wszystkie regiony 
Polski miały jakąś opowieść filmową. Uważam, że to bardzo 
dobrze, że Bajon zrobił Kamerdynera.

W tym roku obchodzi pan jubileusz 80. urodzin. Przez 
cały czas gra pan intensywnie. To naprawdę imponujące 
i godne podziwu.
Szkołę skończyłem w 1965 roku i już wtedy grałem. Zanurzy-
łem się w teatrze i filmie, i trwa to do dzisiaj. Ile to już lat?

Pięćdziesiąt cztery. I cały czas pana ten zawód inspiruje.
Tak. I to bardzo.

A czy myśli pan o nowych rolach, które chciałby zagrać?
Czekam na niespodziankę.

Tak. Kiedy usłyszałem swoje nazwisko, nie mogłem uwierzyć, 
że to chodzi o mnie.

To był 1990 rok.
Usiłuję sobie przypomnieć ten czas. Jak już wspomniałem, 
mieszkaliśmy w Hotelu Grand. Wracaliśmy często wie-
czorem. Proszę sobie wyobrazić ulicę Piotrkowską jako 
ciemny tunel, na końcu którego widać tylko światełko. Teraz 
ludzie prawdopodobnie nie potrafią wyobrazić sobie czegoś 
takiego. 

Film jest często wspominany. Lubi go pan oglądać? 
Nie oglądam go codziennie. Lubię go wspominać.

Na pewno czymś takim był również występ z wybitną 
aktorką Danutą Szaflarską w innym istotnym dla pana 
obrazie Żółty szalik w reżyserii Janusza Morgensterna. 
To było dziesięć lat później, 2000 rok.
Spotkanie z Danutą Szaflarską było czymś wyjątkowym. Była 
przemiłą osobą, nigdy nie widziałem jej ze skwaszoną miną. 
Była świetną, współczesną aktorką. W drugiej części filmu 
miała potężny monolog. Przy całym szacunku byłem ciekaw, 
jak sobie z tym poradzi. Przyszła doskonale przygotowana 
i zagrała tę scenę fenomenalnie. Było na co patrzeć. Żółty sza-
lik pozostał w ludzkiej świadomości i nadal żyje. Zdarza się 
czasem, że podchodzi do mnie na ulicy człowiek, podaje mi 
rękę i mówi: „Chcę panu powiedzieć że dzięki Żółtemu sza-
likowi już kilka lat nie piję”. To zupełnie inne, nieplanowane 
życie filmu. Kiedyś podczas innego spotkania z młodzieżą 
próbowałem wyjaśnić, na czym polega gra aktorska. Miałem 
pewne trudności, ponieważ ludzie uważają aktora za czło-
wieka, który coś udaje. Jestem zwolennikiem definicji księdza 

Popiołu i diamentu Wajdy, gdy Zbyszek Cybulski pije wódkę 
i wspomina zmarłych kolegów. Nakręciliśmy scenę, w której 
mój bohater nalewa alkohol do kieliszków i wypija jeden po 
drugim.

Przechodząc do Kamerdynera Filipa Bajona, chciałbym 
zapytać właśnie o kostium. Na ile był ważny przy tym filmie? 
Jest ważny jak każdy element, który charakteryzuje postać. 
Kostium związany z aktorem musi przemawiać do widza, 
musi być bardzo wiarygodny. W filmie Bajona byłem ska-
zany na sposób ubierania, jaki obowiązywał prawie sto 
lat temu. Kamerdyner Bajona zbiegł się z Klerem Smarzow-
skiego, który prawie równolegle realizowałem. Miałem do czy-
nienia z dwiema zupełnie nieprzylegającymi do siebie posta-
ciami. 

W Klerze gra pan biskupa, w Kamerdynerze króla Kaszu-
bów.
Często jestem pytany, czy mówię po kaszubsku. Odpowiadam, 
że nie. Ale dużo czasu spędziłem z nauczycielem języka kaszub-
skiego, który pomagał mi na planie. Od początku, byłem prze-
konany, że król Kaszubów Antoni Abraham – którego grałem – 
musi mówić po kaszubsku.

Filip Bajon powiedział, że jest pan wybitnym aktorem i lepiej 
tworzy postać, niż jest to zapisane  w scenariuszu. 
Odpowiem anegdotą ze wspomnianego wcześniej planu Waha-
dełka. To było moje pierwsze spotkanie z Bajonem. Siedzie-
liśmy tydzień lub nawet dłużej, omawiając scenariusz. Przed 
rozpoczęciem zdjęć powiedział coś takiego: „Panie Januszu, ja 
umiem napisać opowiadanie, umiem je wyreżyserować, wiem, 
gdzie postawić kamerę, czy to ma być szeroki czy bliski plan, ale 

Tischnera, że prawda właściwie nie istnieje i trzeba ją stwo-
rzyć. To aktor musi zbudować postać tak, jak maluje się obraz 
lub tworzy rzeźbę.

Czytałem, że reżyser od początku myślał o panu w głów-
nej roli. Jak wyglądała współpraca z Januszem Morgen-
sternem?
Bardzo dobrze. Są takie momenty w życiu zawodowym, które 
się doskonale pamięta. Wtedy byłem już dojrzałym człowie-
kiem. Wiedziałem, na czym polega zawód aktora. Film poru-
szał trudny temat uzależnienia, powstał w cyklu obrazów tele-
wizyjnych „Święta polskie” i trwał tylko godzinę. Namawiałem 
reżysera, żeby zrobił pełnometrażową produkcję kinową 
w stylu Pod wulkanem Johna Hustona. Niestety, zabrakło na to 
pieniędzy.

Bohater filmu jest everymanem, nie ma imienia i nazwi-
ska. Może stać się każdą postacią, zwykłym obywatelem 
i wielu się w nim odnajdzie.
To bardzo prawdziwa postać. Szanowany dyrektor firmy, który 
zmaga się z chorobą alkoholową. Człowiek sukcesu, zmagający 
się z nałogiem, pragnący zmienić swe burzliwe życie.

A na ile tytułowy żółty szalik był dla pana istotny? Czy 
pomagał jako element kostiumu?
To był pomysł Kuby Morgensterna. Powrócił do czasów swo-
jej młodości. Ja również pamiętam, że jako student kupiłem 
w Pewexie czerwony szalik. Wszyscy chodziliśmy ubrani na 
szaro i taki element, który zawiązało się na szyi rozjaśniał 
człowieka, nadawał mu blasku. Bohater filmu z kolei miał 
żółty szalik, prezent od matki, który ma stać się talizmanem 
i chronić go przed alkoholem. Jest tam cytat nawiązujący do 

Kler, reż. Wojciech Smarzowski Kamerdyner, reż. Filip Bajon
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Cenię definicję  
ks. Tischnera,  
że prawda właściwie 
nie istnieje i trzeba  
ją stworzyć.  
To aktor musi 
zbudować postać tak, 
jak maluje się obraz  
lub tworzy rzeźbę
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ŻOŁNIERSKA NUTA 
W POLSKIM KINIE – 
o Piłsudskim i filmowym micie Legionów

Choć Legiony należą do podstawowych 
elementów mitologii narodowej, to jednak 
nie miały dotychczas mocnej reprezentacji 
w polskim kinie. O ile powstały już 
dziesiątki obrazów poświęconych drugiej 
wojnie światowej, o tyle filmy o latach 
1914-1918 jeszcze do niedawna należały 
do rzadkości. Czy najnowsze produkcje 
potrafią wypełnić tę dojmującą lukę 
w polskim kinie historycznym?
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Podczas gdy rok temu w polskich 
kinach toczyły ze sobą zażarty bój 
o widza dwa filmy o Dywizjonie 
303, tegoroczna jesień została 

zdominowana przez tematykę legiono-
wą. Wydaje się, że nie jest to wyłącznie 
sezonowe zainteresowanie, bo w ostatnim 
czasie mamy do czynienia z prawdziwym 
boomem opowieści niepodległościowych – 
poza Piłsudskim (2019) Michała Rosy 
i Legionami (2019) Dariusza Gajewskiego 
można wspomnieć też o serialach Drogi 
wolności (2018) Macieja Migasa i Ziuk. 
Młody Piłsudski (2018-2019) Jarosława 
Marszewskiego. 

W kinematografii światowej okres pierw-
szej wojny od zawsze cieszył się dużym za-
interesowaniem. Wielka Wojna była ma-
lowniczym tłem w opowieściach przygodo-
wych, ale też przedmiotem pacyfistycznych 
manifestów (np. słynne Na Zachodzie bez 
zmian z 1930 roku) i okresem, w którym 
upatrywano źródeł faszyzmu (np. we Fran-
tzu z 2016). Ze zrozumiałych względów te 
uniwersalne wątki były jednak nad Wisłą 
spychane na dalszy plan. Okropieństwa 
pierwszej wojny, uznawanej często za sym-
boliczny początek tragicznego wieku XX, 
bladły w konfrontacji z narodową narra-
cją o zjednoczeniu Polaków i wywalczeniu 
niepodległości. Narrację tę znamy jednak 
przede wszystkim z podręczników historii 
i z literatury, a nie z kina. Wynika to po-
niekąd z faktu, że część przedwojennych 
filmów o Legionach zaginęła, a w Polsce 
Ludowej temat przez długi czas podlegał 
politycznym obostrzeniom. Warto prześle-
dzić, jak w polskim kinie, targanym rozma-
itymi historycznymi i politycznymi zawie-
ruchami, przedstawiany był mit Legionów. 
Jak zmieniał się wizerunek legionisty od 
kina przedwojennego aż po współczesne? 
Jak oceniano postać Józefa Piłsudskiego? 
Wreszcie, jaką formułę opowieści histo-
rycznej proponują współcześni twórcy?

KINO LEGIONOWE 
W MIĘDZYWOJNIU
Pierwsze filmy poświęcone Legionom za-
częły powstawać niedługo po odzyskaniu 
niepodległości, a więc w czasie, kiedy wi-
dzowie mieli jeszcze świeżo w pamięci wy-
darzenia pierwszej wojny światowej. Bliskość 
historyczna nie jest jednak gwarantem wia-
rygodności – opowieści niepodległościowe 
miały raczej utwierdzać narodową jedność, 
wzmacniać mit Piłsudskiego i dostarczać 
widzom rozrywki, aniżeli dawać świadec-
two prawdzie. Podobnie jak inne polskie 

produkcje historyczne z tego okresu, opo-
wieści o Legionach z końca lat 20. w niefor-
tunny sposób łączą patriotyczne przesłanie 
z konwencjami kina sensacyjnego i melo-
dramatu. Przykładem może być film niemy 
Mogiła nieznanego żołnierza (1927) Ryszar-
da Ordyńskiego, przedstawiający perypetie 
kapitana Legionów Michała Łazowskiego, 
który wyrusza na front w 1914 roku, a na-
stępnie trafia do niewoli i już po rewolucji 
październikowej próbuje powrócić do ojczy-
zny z opanowanej przez bolszewików Rosji. 
Kreując portret legionistów, reżyser podkre-
śla solidarność narodową i przypomina, że 

w skład formacji wchodzili ludzie z różnych 
stanów. Ważną postacią drugoplanową jest 
były kelner Ożóg, który wstąpił do Legionów 
zauroczony widokiem maszerującego ulicą 
wojska. Zgodnie z klasycznym schematem 
inicjacyjnym, ten prostak, pokazywany na 
początku filmu z butelką wódki albo z pęta-
mi kiełbasy zawieszonymi na szyi, stanie się 
w końcu dojrzałym żołnierzem. Co ciekawe, 
Ordyński pokazuje jednak wojnę także z per-
spektywy kobiet, jakby wyprzedzając pomysł 
Andrzeja Wajdy z Katynia (2007). Mało tego, 
reżyser porusza nawet wątek zdrad, jakich 
dopuszczały się pozostawione w niepewności 
małżonki! Niestety postaci kobiece, np. cór-
ka legionisty odnosząca się do niezłomne-
go ojca z religijnym uwielbieniem, wypadły 
w obrazie Ordyńskiego kiczowato. Niezbyt 
przekonujący są również główni antagoni-
ści, czyli bolszewicy, np. szwarccharakter 
Simonow, „łotr z urodzenia, z zamiłowania 
i z talentu” – jak głosi napis z komentarzem. 
Choć jednak Mogiła… jest filmem bez więk-
szych ambicji artystycznych, to jednak trzeba 
oddać honor reżyserowi i zaznaczyć, że nie 
idealizuje on wojny, ale podkreśla cierpie-
nie, jakim okupiona została niepodległość. 

Dziełem znacznie bardziej interesującym 
są jednak Szaleńcy (1928) Leonarda Bucz-
kowskiego, film niemy, który przez lata do-
stępny był wyłącznie we fragmentach, ale 
w 2018 roku został skompletowany i zdi-
gitalizowany przez Filmotekę Narodową. 
Buczkowski również akcentuje solidar-
ność stanów społecznych w czasie pierw-
szej wojny, opowiadając o trzech przyja-
ciołach, którzy poznają się na polu walki. 
Filipek, przed wojną pracownik winiarni 
nazywany przez szefa „durniem kwadra-
towym”, to trochę nieokrzesany przed-
stawiciel proletariatu. Kazik jest pełnym 
chłopięcego entuzjazmu synem oportu-
nistycznego ziemianina, a Jerzy Recki – 
studentem, który powrócił do kraju z Zu-
rychu. Mężczyzn połączy walka o Polskę, 
a śmierć jednego z nich jeszcze bardziej 
scementuje ponadklasową solidarność. 
Film Buczkowskiego, w którym żołnierze 
śpiewają nad grobem przyjaciela słowa 
z marszu Pierwszej Brygady: „Na stos…”, 
a napisy zawierają takie komunikaty jak: 
„Płomieniem bohaterskiego zapału i pioru-
nem czynu żołnierze wyryli na sztandarze 
Polski ogniste: JESZCZE NIE ZGINĘŁA”, 
ociera się niekiedy o niezamierzoną auto-
parodię. Patos jest jednak rozładowywa-
ny przez ludyczny humor. W Szaleńcach 
można np. znaleźć nawiązania do burlesek 
Chaplina – chociażby w scenie, w której 

legioniści próbują wydoić krowę, pod-
nosząc i opuszczając jej ogon, tak jakby 
mieli do czynienia z pompą. Dzięki temu 
w postaciach polskich żołnierzy jest pew-
na przaśność i swojskość. Co znamienne, 
najmniej interesującym bohaterem wy-
daje się poważny i posągowy Recki, który 
miał być wcieleniem archetypu polskiego 
powstańca.

O Józefie Piłsudskim mówi się w Szaleń-
cach wyłącznie per „Wódz” lub „umiłowany 
Komendant”. Nie trzeba dodawać, że fil-
my patriotyczne z lat 20., które umacnia-
ły mit Legionów i wymierzone były często 
przeciwko bolszewikom, realizowały po-
litykę władzy. Co ciekawe, Szaleńcy byli 
w zamierzeniu pierwszym dziełem z cyklu 
„My, Pierwsza Brygada”, w ramach którego 
miał powstać też film o Piłsudskim pt. Ko-
mendant, jednak zdjęcia zostały przerwane Intelektualny 

i komercyjny 
potencjał 
tematyki 
legionowej 
dostrzegli 
twórcy 
Piłsudskiego 
i Legionów

z powodu braku funduszy, wyczerpanych 
przez produkcję Buczkowskiego. Ostatecz-
nie Marszałek doczekał się w czasach mię-
dzywojennych jedynie obrazu dokumen-
talnego. W 1935 roku Ryszard Ordyński 
zrealizował Sztandar wolności, który nie 
jest jednak dziełem stricte biograficznym. 
Złożony z archiwalnych zdjęć i krótkich in-
scenizacji film przedstawia polską historię 
od 1905 roku do lat 30. W tej laurce stwo-
rzonej dla wodza wszelkie kontrowersyjne 
kwestie zostały pominięte – np. ilustracją 
roku 1926 – roku przewrotu majowego – 
są obrazy tłumów wiwatujących na cześć 
Marszałka przy wtórze melodii „My, Pierw-
sza Brygada…”.
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Borys Szyc w filmie Piłsudski, 
reż. Michał Rosa

Zbigniew Zapasiewicz  
w serialu Marszałek Piłsudski, 
reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki

Jan Frycz w filmie Legiony,  
reż. Dariusz Gajewski

Szaleńcy, reż. Leonard Buczkowski



26 27

TEMAT NUMERU

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

LEGIONY  
NA CENZUROWANYM
Komunizm narzucił zupełnie odmienne war-
tościowanie okresu Wielkiej Wojny, a zwłasz-
cza – Józefa Piłsudskiego. Legiony nie były 
w polskim kinie pokazywane właściwie aż do 
1980 roku, co nie znaczy, że zostały całkiem 
wyrugowane z przestrzeni filmowej. Wciąż 
pozostawały silnym elementem narodowej 
mitologii – przemilczanym, ale obecnym 
w aluzjach i symbolach. Motyw ten spełniał 
np. istotną rolę w filmowej historiografii An-
drzeja Wajdy. W Weselu (1972) Wernyho-
ra w niczym nie przypomina ukraińskiego 
„Pana dziada z lirą”, za to jest wyraźnie sty-
lizowany na postać Komendanta. Wizuali-
zując w ten sposób tajemniczego gościa we-
selnego, Wajda reinterpretuje tekst napisany 
przez Wyspiańskiego w 1901 roku, a więc 
kilkanaście lat przed wybuchem pierwszej 
wojny. Spostrzeżenia wieszcza, który bez-
względnie krytykował skłócone i niezdolne 
do czynu społeczeństwo, nabierają nowych 
znaczeń w kontekście późniejszego zjedno-
czenia Polaków i odzyskania niepodległości. 
Stylizacja Wernyhory na Piłsudskiego przy-
pomina w Weselu o późniejszej zgodzie na-
rodowej i przełamaniu impasu. Jak zauważali 
filmoznawcy, to jednak tyleż realna postać 
historyczna, co fantazmat, archetyp zbioro-
wej wyobraźni, który reżyser przywoływał 
w czasie, kiedy Polska znów pozbawiona 
była suwerenności.

Wajda podjął temat Legionów także bez-
pośrednio – w ostatnim, ósmym odcinku 
znakomitego serialu Z biegiem lat, z biegiem 
dni… (1980), opartym na „Śmierci Felicjana 
Dulskiego” Gabrieli Zapolskiej i na „Łuku” 
Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Warto przy-
pomnieć, że każdy odcinek stanowił adapta-
cję innego dzieła literackiego, jednak serial 
tworzył pewną całość, opowiadając o losach 
dwóch krakowskich rodzin. Saga rozpoczy-
nała się w latach 70. XIX wieku, a kończyła 
zaraz po wybuchu pierwszej wojny świato-
wej. Pokazując życie Galicjan na przełomie 
wieków, Wajda ironicznie wykpiwał zarów-
no pozytywistyczną zachowawczość miesz-
czan, którzy nie brali udziału w powstaniach 
z powodu „kataru kiszek”, jak i żałosną po-
zę młodopolskich buntowników. W ostat-
nim odcinku obydwie grupy znajdują się 
już jednak na marginesie historii: Felicjan 
Dulski, zahukany urzędnik, który całe ży-
cie harował dla cesarza Franciszka Józefa 
umiera w milczeniu, a na byłych przedsta-
wicieli bohemy już nikt nie zwraca uwagi. 
Nadszedł czas młodych zapaleńców, którzy 
tłumnie wstępują do organizacji niepodle-

głościowych, choć polscy dowódcy wciąż są 
niepewni jutra, a dla dużej części Galicjan 
prawdziwy mundur to tylko ten austriacki. 
Wajda pozostaje wierny tonacji całego se-
rialu i przedstawia legionistów z sympatią, 
ale i z lekką ironią – dość wspomnieć, że 
głównymi bohaterami są tu dwaj chłopcy, 
którzy uciekają z domów, żeby dołączyć do 
wojska polskiego. Warto dodać, że Z bie-
giem lat, z biegiem dni… prawdopodobnie 
zainspirowało twórców nowego serialu Dro-
gi wolności, którego akcja rozpoczyna się 
w Krakowie w momencie, kiedy kończy się 
dzieło Wajdy – w 1914 roku. W Drogach… 
również przedstawione zostały różne stano-
wiska Polaków wobec Legionów, a dodatko-
wym łącznikiem z serią z lat 80. jest występ 
Anny Polony.

Najbardziej monumentalnym filmem 
o odzyskaniu niepodległości zrealizowa-
nym w czasach Polski Ludowej jest jednak 
Polonia Restituta (1980) Bohdana Poręby, 
dwuczęściowy fresk poświęcony walce o nie-
podległość i formowaniu się państwa pol-
skiego. Widzowie znający ideologiczne prze-
konania reżysera mogą obawiać się rażących 
przekłamań historycznych, jednak pod tym 
względem film jest dość wyważony. Poręba 
pokazuje zarówno działania wojenne Piłsud-
skiego (Janusz Zakrzeński), jak i dyploma-
tyczne starania Romana Dmowskiego, jed-
nak nie przedstawia jednoznacznych ocen 
postaci. Reżyser unika scen batalistycznych, 
skupia się na polityce gabinetowej i podpo-

rządkowuje akcję dyskusjom polityków oraz 
historycznym miejscom i datom. Choć film 
został nakręcony dużym nakładem kosz-
tów (zdjęcia plenerowe powstawały m.in. 
w Londynie, Paryżu, Rzymie i Waszyngto-
nie) i przy udziale znakomitych polskich ak-
torów, to jednak reżyser nie zdołał stworzyć 
emocjonującego widowiska o politycznych 
sporach, a Polonia Restituta nie odniosła 
sukcesu kasowego. 

WIELE TWARZY 
MARSZAŁKA
„Przez lata nie mogłem znaleźć pieniędzy 
na film pełnometrażowy o Marszałku, cho-
ciaż w każdym polskim mieście jest uli-
ca nazwana jego imieniem” – mówił na 
początku XXI wieku Andrzej Trzos-Ra-
stawiecki. Choć Józef Piłsudski był grany 
przez najwybitniejszych polskich aktorów, 
to jednak nie miał nigdy szczęścia do ki-
na – w filmach międzywojennych można 
było mówić o Marszałku wyłącznie w to-
nie panegirycznym, a w Polsce Ludowej 
wszelkie odniesienia do jego osoby wiązały 
się z dużym ryzykiem. Z realizacją dzieła 
o przywódcy nie kwapiono się jednak też po 
1989 roku, może dlatego, że, jak zauważył 
Trzos-Rastawiecki, ani prawica, ani lewica 
nie mogły uznać kontrowersyjnej postaci 
Piłsudskiego za swoją ikonę. Tymczasem 
biografia Marszałka wydaje się wręcz wy-
marzonym materiałem na całą serię fil-
mów. Odnajdziemy w niej zesłanie w głąb 

Wciąż wydaje 
się, że Józef 
Piłsudski 
był znacznie 
ciekawszy 
od swoich 
filmowych 
wcieleń

PIŁSUDSKI I LEGIONY W POLSKIM FILMIE

Polonia Restituta,  
reż. Bohdan Poręba

Grzegorz Otrębski w serialu 
Ziuk. Młody Piłsudski,  
reż. Jarosław Marszewski

Legiony, reż. Dariusz Gajewski
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Rosji, działalność w Polskiej Partii Socjali-
stycznej, zamachy terrorystyczne, zwycięską 
walkę o niepodległość oraz zamach stanu 
i autorytarne rządy w II RP. Podstawowa 
trudność polega na oddaniu złożoności tak 
skomplikowanego życiorysu.

Etapem wciąż słabo opisanym w kinie 
jest działalność Józefa Piłsudskiego w Or-
ganizacji Bojowej PPS, walczącej na po-
czątku XX wieku z władzami rosyjskimi 
m.in. za pomocą terroru. Temat ten pod-
jęła Agnieszka Holland w Gorączce (1980), 
filmie o rewolucji 1905 roku, opartym na 
powieści Andrzeja Struga „Dzieje jednego 
pocisku”. Choć to znakomite dzieło nie opo-
wiada bezpośrednio o losach Marszałka, to 
jednak jeden z bohaterów, bezwzględny bo-
jownik PPS „Leon” (Olgierd Łukaszewicz) 
jest wyraźnie stylizowany na Piłsudskiego, 
a czasem wręcz mówi jego słowami. Aby 
obalić carską władzę, makiaweliczny „Le-
on” stosuje wszelkie możliwe metody ter-
roru i posyła zwolenników rewolucji na 
pewną śmierć. Przedstawiając wydarzenia 
z perspektywy naiwnych, złamanych psy-
chicznie idealistów, Holland deheroizuje 
obraz walki o wolność i pokazuje realną, 
mroczną stronę rewolucji.

O okresie młodości Piłsudskiego zde-
cydowali się jednak opowiedzieć dopiero 
twórcy Ziuka. Młodego Piłsudskiego, serialu, 
który wciąż czeka na premierę. Emitowany 
w 2018 roku pilotażowy odcinek rozpoczyna 
się od udanego zamachu na cara Aleksan-
dra II, dokonanego w 1881 przez Polaka, 
co może sugerować, że wątek terroryzmu 
odegra w opowieści istotną rolę. Już nie-
długo przekonamy się, czy twórcy śladem 
Agnieszki Holland oddadzą ambiwalencję 
takich metod walki. Odcinek pilotażowy zo-
stał sprawnie zrealizowany, jednak postać 
Piłsudskiego (Gregorz Otrębski) jest w nim 
wyraźnie idealizowana. Serialowy „Ziuk” 
już w młodości jest niezłomnym patriotą, 
który wypina zadek na przejeżdżających 
ulicą Rosjan, ignoruje przymusowe nabo-
żeństwa w cerkwi i sceptycznie traktuje 
komunistów. Pokazując życie Piłsudskiego 
w czasie katorgi, twórcy dopisują poza tym 
całkiem fikcyjne wątki, np. przyjaźni Pola-
ka z muzułmaninem Dżamilem. Formuła 
serialu wydaje się wówczas bliższa nie tyle 
wzorcom biografii historycznej, co… Kro-
nikom młodego Indiany Jonesa.

Także najbardziej kontrowersyjny etap 
biografii Piłsudskiego – rządy po 1926 
roku – doczekał się niewielu filmowych 
przedstawień. Wyjątek stanowi zrealizo-
wany jeszcze za czasów PRL-u Zamach 

była w tego rodzaju filmie biograficzno-hi-
storycznym czymś koniecznym.

Twórcy Legionów zdecydowali się na zu-
pełnie inną formułę – superwidowiska ba-
talistyczno-miłosnego. Piłsudski (Jan Frycz) 
pojawia się w filmie Dariusza Gajewskiego 
dosłownie na chwilę, a pierwszoplanowymi 
bohaterami są młodzi, rwący się do walki 
żołnierze: sceptyk Józek (Sławomir Fabi-
jański), który przechodzi przyspieszoną pa-
triotyczną inicjację, ułan Tadeusz (Bartosz 
Gelner) i jego narzeczona Ola (Wiktoria 
Wolańska), początkowo agentka wywiadu 
Pierwszej Brygady, potem sanitariuszka. 
Powikłane losy trojga postaci osadzone są 
na tle burzliwych wydarzeń Wielkiej Woj-
ny – zobaczymy w filmie m.in. szarżę pod 
Rokitną i bitwę pod Kostiuchnówką. Nie 
trzeba dodawać, że pomyślany jako wielkie 
widowisko obraz, którego budżet wyniósł 
27 milionów złotych, wymagał ogromnego 
wysiłku produkcyjnego. Głównym atutem 
Legionów są właśnie zrobione z rozmachem 
krwawe sceny batalistyczne, które oddają wo-
jenny koszmar. Twórcy próbowali pozostać 
wierni epoce – np. mundury legionistów nie-
co różnią się od siebie kolorystycznie, ponie-
waż Gajewski zauważył, że żołnierze często 
sami szyli sobie stroje z własnych materiałów.

Choć współcześni twórcy próbują uno-
wocześnić historię Legionów i dopasować 
estetykę filmów do wrażliwości współcze-
snego widza, to jednak są bardziej zacho-
wawczy niż np. Jan Komasa w Mieście 44 
(2014), mimo że mit Legionów nie wzbudza 
wśród widzów tak skrajnych emocji jak po-
wstanie warszawskie. Wydaje się, że tema-
tyka legionowa w dalszym ciągu pozostaje 
świetnym i wciąż niewyczerpanym mate-
riałem zarówno dla „poważnych” filmów 
o zacięciu społeczno-politycznym, jak i dla 
popkulturowych gier z mitologią narodo-
wą. Najważniejsze, by polskie kino, coraz 
chętniej podejmujące tematykę legionową, 
nie wpadło w ślepą uliczkę. Pierwszym za-
grożeniem jest pokusa naśladowania holly-
woodzkich wzorców, drugim – powrót do 
naiwnej, romansowo-patriotycznej formuły 
znanej choćby z polskiego kina przedwojen-
nego. O przełomowym wydarzeniu w historii 
Polski można jednak mówić bez kiczu i pa-
tosu, co udowodnił przed laty chociażby An-
drzej Wajda w Z biegiem lat, z biegiem dni... 
Zdaje sobie z tego sprawę Michał Rosa, lecz 
Piłsudski jedynie inicjuje kilka ciekawych 
wątków, które warto byłoby w przyszłości 
pokazać na ekranie. Miejmy zatem nadzie-
ję, że temat Legionów i postać Marszałka 
jeszcze nie raz w kinie zagoszczą.

za „kanoniczną”. Wciąż wydaje się, że Józef 
Piłsudski był znacznie ciekawszy od swoich 
filmowych wcieleń. 

LEGIONY 2019
Jak widać, choć rozmaite wątki związane 
z Legionami pojawiały się wcześniej w pol-
skim kinie, to jednak sam temat pozosta-
je głęboko niewykorzystany zarówno in-
telektualnie, jak i komercyjnie. Potencjał 
ten dostrzegli twórcy Piłsudskiego i Legio-
nów, którzy zrealizowali swoje filmy z my-
ślą o szerokim odbiorcy. 

Michał Rosa ogranicza się w Piłsudskim 
do lat 1901-1918 i próbuje pokazać „Ziuka” 

(Borys Szyc) nie tylko jako wodza, ale też 
człowieka. Reżyser utrzymuje równowagę 
między wielkimi wydarzeniami historyczny-
mi a osobistą biografią Marszałka. Z jednej 
strony przedstawia krwawe zamachy urzą-
dzane przez PPS, formowanie się Związku 
Strzeleckiego, utworzenie Legionów, wy-
marsz na ziemie zaboru rosyjskiego oraz 
odzyskanie niepodległości. Z drugiej strony 
pokazuje bolesne fakty z życia prywatne-
go bohatera: śmierć pasierbicy czy rozpad 
pierwszego małżeństwa. Piłsudski nie jest 
przy tym idealizowany ani jako bojownik 
o niepodległość, ani jako mąż i kochanek. 
Reżyser podkreślał w wywiadach, że chciał 
odejść zarówno od panegirycznej narracji 
o wodzu, jak i od czarnej legendy stworzo-
nej przez jego antagonistów. Borys Szyc nie 
gra bohatera ze spiżu, ale człowieka pełne-
go wewnętrznych sprzeczności. Nawet mo-
ment, w którym Piłsudski ogłasza powstanie 
wolnej Polski utrzymany jest w nieco me-
lancholijnym tonie, jakby zapowiadającym 
późniejsze zawirowania historyczne. Można 
zarzucać reżyserowi, że nie drąży najbar-
dziej problematycznych kwestii związanych 
z głównym bohaterem, jednak skrótowość 

stanu (1980) Ryszarda Filipskiego. Choć 
film ten powstawał zgodnie z wykładnią 
komunistycznej władzy, nakazującej przed-
stawiać Marszałka jak najgorzej, to jednak 
niepozbawiony jest wartości. Przewrót 
majowy, wprowadzenie rządów autory-
tarnych i prześladowanie opozycjonistów 
to działania Piłsudskiego, które do dziś 
wzbudzają gorące dyskusje. Koncentrując 
się na zamachu stanu i na procesie brze-
skim, Filipski pokazuje bicie posłów opo-
zycji, szkalowanie patriotów i rozpędzanie 
robotniczych zgromadzeń pałkami. Kiedy 
podczas przewrotu majowego zagrożo-
ny przez Piłsudskiego rząd udaje się na 
piechotę do Wilanowa, słyszymy przez 
chwilę melodię „My, Pierwsza Brygada”, 
która w świetle pokazywanych wydarzeń 
pobrzmiewa gorzką ironią. Obraz rzeczy-
wistości politycznej jest zdaniem history-
ków w Zamachu stanu zbyt niekorzystny 
dla Piłsudskiego, jednostronny i nieobiek-
tywny. Trzeba jednak przyznać, że film – 
inaczej niż fresk Bohdana Poręby – został 
sprawniej zrealizowany, a twórcy suge-
stywnie wykreowali atmosferę politycz-
nych represji. Plusem jest również kreacja 
Ryszarda Filipskiego, który sam wcielił 
się w rolę Marszałka i zagrał człowieka 
twardego i bezwzględnego, ale jednocze-
śnie pełnego wewnętrznej siły. Film, który 
miał premierę w 1981 roku, podobnie jak 
obraz Poręby nie cieszył się jednak dużym 
zainteresowaniem u publiczności. 

Najbardziej obszerną jak dotychczas bio-
grafią dowódcy Pierwszej Brygady jest ośmio-
odcinkowy serial Marszałek Piłsudski (2001) 
Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, gdzie w ty-
tułową postać wcielili się Mariusz Bonaszew-
ski i Zbigniew Zapasiewicz. Reżyser pokazu-
je Piłsudskiego w wyważony sposób, jednak 
rozgrywającemu się głównie we wnętrzach 
serialowi bliżej do spektaklu telewizyjnego 
niż do emocjonującego widowiska. Mar-
szałek w rolach Bonaszewskiego i Zapasie-
wicza to człowiek dość cichy, zamyślony, 
refleksyjny – aż trudno uwierzyć, że potrafi 
porywać tłumy. Co ciekawe, jeszcze nikt nie 
stworzył „wzorcowej” roli Piłsudskiego. Fil-
mowy Marszałek był już niezłomnym mło-
dzieńcem (Grzegorz Otrębski), zamyślonym 
ideowcem (Mariusz Bonaszewski), bystrym 
strategiem politycznym (Janusz Zakrzeń-
ski, który wcielał się później w rolę Piłsud-
skiego w licznych spektaklach teatralnych 
i rekonstrukcjach historycznych), zmęczo-
nym samotnikiem (Zbigniew Zapasiewicz) 
i bezwzględnym despotą (Ryszard Filipski), 
ale żadna z tych kreacji nie została uznana 

PIŁSUDSKI I LEGIONY W POLSKIM FILMIE

Ryszard Filipski w filmie Zamach stanu, 
reż. Ryszard Filipski

Olgierd Łukaszewicz w filmie 
Gorączka, reż. Agnieszka Holland
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Od początku jego metody 
ewangelizacji budzą kontro-
wersje wśród mieszkańców, 
szczególnie w oczach suro-
wej kościelnej Lidii. Z cza-
sem jednak nauki i charyzma 
fałszywego księdza zaczynają 
poruszać ludzi pogrążonych 
w tragedii, która wstrząsnęła 
lokalną społecznością kilka 
miesięcy wcześniej. Tymcza-
sem w miasteczku pojawia 
się dawny kolega Daniela 
z poprawczaka, a córka 
kościelnej, Marta, coraz moc-
niej zaczyna kwestionować 
duchowość młodego księdza. 
Wszystko to sprawia, że chło-
pakowi grunt zaczyna palić 
się pod nogami. Rozdarty 
pomiędzy sacrum i profa-
num bohater znajduje jednak 
w swoim życiu nowy, ważny 
cel. Postanawia go zrealizo-
wać, nawet jeśli jego tajem-
nica miałaby wyjść na jaw...

 IKAR. LEGENDA
 MIETKA KOSZA
PREMIERA: 18 PAŹDZIERNIKA

film fabularny
reżyseria: Maciej Pieprzyca
scenariusz: Maciej Pieprzyca
zdjęcia: Witold Płóciennik
muzyka: Leszek Możdżer
scenografia: Joanna  
Anastazja Wójcik
kostiumy: Agata Culak
charakteryzacja: Jolanta Dańda
montaż: Piotr Kmiecik
dźwięk: Maciej Pawłowski, Robert 
Czyżewicz
obsada: Dawid Ogrodnik, Cyprian 
Grabowski, Piotr Adamczyk,  
Mikołaj Chroboczek, Wiktoria 
Gorodeckaja, Justyna Wasilewska, 
Michał Filipiak, Jowita Budnik
producentki: Renata Czarnkowska-
-Listoś, Maria Gołoś
produkcja: RE Studio
czas projekcji: 119 min
dystrybucja: Next Film

To inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami historia niewi-
domego geniusza fortepianu. 
Mietek (Dawid Ogrodnik) 
jako dziecko traci wzrok. Jego 
matka (Jowita Budnik), oddaje 
go pod opiekę sióstr zakon-
nych w Laskach. W ośrodku 
dla niewidomych chłopiec 
odkrywa, że muzyka może 
stać się dla niego sposobem, 
by na nowo widzieć i opo-
wiadać świat. Mietek zostaje 
świetnym pianistą klasycznym. 
Jednak, gdy odkrywa jazz – 
ma już tylko jeden cel: zostać 
najlepszym pianistą jazzowym 
w Polsce. Odnosi coraz więk-
sze sukcesy, nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. Wygrywa 
prestiżowy Montreux Jazz 
Festival. Niespodziewanie 
w jego życiu pojawia się cha-
ryzmatyczna wokalistka Zuza 
(Justyna Wasilewska). To spo-
tkanie zmieni jego życie.

 OBYWATEL JONES
PREMIERA: 25 PAŹDZIERNIKA

koprodukcja polsko-brytyjsko-
-ukraińska
film fabularny 
reżyseria: Agnieszka Holland
scenariusz: Andrea Chalupa
zdjęcia: Tomasz Naumiuk
muzyka: Antoni Komasa-
-Łazarkiewicz
scenografia: Grzegorz Piątkowski

kostiumy: Aleksandra Staszko
charakteryzacja: Janusz Kaleja
montaż: Michał Czarnecki
dźwięk: Wojciech Mielimąka, 
Marcin Matlak
obsada: James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph 
Mawle, Kenneth Cranham, Celyn 
Jones, Krzysztof Pieczyński, Fenella 
Woolgar, Martin Bishop, John 
Edmondson, Michalina Olszańska
producenci: Stanisław Dziedzic, 
Andrea Chalupa, Klaudia  
Śmieja-Rostworowska
koproducenci: Egor Olesov,  
Angus Lamont
produkcja: Film Produkcja, 
Parkhurst
koprodukcja: Kinorob, Jones Boy 
Film, Studio Produkcyjne Orka, 
Kino Świat, Krakowskie Biuro 
Festiwalowe, Instytucja Filmowa 
Silesia Film
czas projekcji: 119 min
dystrybucja: Kino Świat

Młody dziennikarz Gareth 
Jones (James Norton) zyskał 
sławę, pisząc artykuł o swoim 
spotkaniu z Adolfem Hitlerem, 
zaraz po przejęciu przez niego 
władzy w 1933 roku. Teraz 
ambitny Walijczyk przymie-
rza się do kolejnego wielkiego 
tematu – gwałtownej moder-
nizacji Związku Radzieckiego. 
Chcąc gruntownie zbadać 
sprawę, reporter decyduje się 

na podróż do Moskwy, aby 
przeprowadzić wywiad ze Sta-
linem. Na miejscu poznaje 
młodą dziennikarkę Adę  
Brooks (Vanessa Kirby), pra-
cującą dla Waltera Duranty’ego 
(Peter Sarsgaard), dzięki której 
odkrywa, że prawda o stali-
nowskim reżimie jest brutal-
nie tłumiona przez sowieckich 
cenzorów. Słysząc zatrważające 
plotki na temat wielkiej klęski 
głodowej w ZSRR, Jones udaje 
się w samotną podróż przez 
Ukrainę. Dziennikarz staje się 
naocznym świadkiem tragedii 
Hołodomoru. Miliony ludzi 
umierają z głodu, podczas gdy 
tony zboża sprzedawane są za 
granicę, by sfinansować pro-
ces industrializacji radziec-
kiego imperium. Po powrocie 
do Londynu, Jones pisze arty-
kuł ukazujący horror, którego 
doświadczył. Publikacja jest 
wyciszana, a jej autentyczność 
podważana przez zachod-
nich dziennikarzy pozostają-
cych pod wpływem Kremla. 
Pomimo śmiertelnych pogró-
żek, Gareth nie ustaje w walce 
o prawdę. Swoimi odkry-
ciami postanawia podzielić się 
z młodym, aspirującym pisa-
rzem – George’em Orwellem.

Oprac.  
Albert Kiciński

KALENDARZ PREMIER
 CZARNY MERCEDES
PREMIERA: 4 PAŹDZIERNIKA

film fabularny
reżyseria: Janusz Majewski
scenariusz: Janusz Majewski
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Paweł Lucewicz
scenografia: Andrzej Haliński
kostiumy: Elżbieta Radke
charakteryzacja:  
Aneta Brzozowska, Monika  
Jan-Łechtańska
montaż: Milenia Fiedler,  
Mariusz Kuś
dźwięk: Krzysztof Jastrząb
obsada: Maria Dębska, Aleksandar 
Milićević, Artur Żmijewski, Andrzej 
Zieliński, Łukasz Sikora, Sonia 
Bohosiewicz, Andrzej Mastalerz, 
Izabela Dąbrowska, Andrzej 
Baranowski, Przemysław Bluszcz, 
Andrzej Seweryn
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: WFDiF
czas projekcji: 123 min
dystrybucja: Kino Świat

Warszawa, czerwiec 1942 
roku. W podejrzanych oko-
licznościach zostaje zamordo-
wana Aneta (Maria Dębska), 
żona szanowanego adwo-
kata – Karola Holzera (Artur 
Żmijewski). Sprawę tajem-
niczego zabójstwa próbuje 
rozwikłać nadkomisarz Rafał 
Król (Andrzej Zieliński), funk-
cjonariusz współpracującej 
z Niemcami Granatowej Poli-
cji, a równocześnie zaprzysię-
żony żołnierz polskiego pod-
ziemia. Kolejne tropy mnożą 
podejrzenia i ujawniają głę-

boko skrywane sekrety zmar-
łej oraz niejasne powiązania 
Holzera z wysoko postawio-
nym oficerem SS – Maximilia-
nem Grafem von Fleckenste-
inem (Aleksandar Milićević). 
Czy nadkomisarz Król, który 
znajduje nieoczekiwanego 
sojusznika w osobie dowódcy 
Gestapo – Ernsta Kluge 
(Bogusław Linda), zdoła odna-
leźć mordercę kobiety, zanim 
ten ponownie przeleje krew?

 OSTATNIA GÓRA
PREMIERA: 4 PAŹDZIERNIKA

film dokumentalny
reżyseria: Dariusz Załuski
scenariusz: Dariusz Załuski,  
Anna Filipow
zdjęcia: Dariusz Załuski, Adam 
Bielecki, Maciej Bedrejczuk, 
Jarosław Botor, Marek Chmielarski, 
Rafał Fronia, Janusz Gołąb, Marcin 
Kaczkan, Artur Małek, Piotr Pawlus, 
Piotr Tomala, Denis Urubko
muzyka: Maja Pietraszewska-Koper
montaż: Anna Filipow
dźwięk: Dariusz Załuski
producent: Dariusz Załuski
produkcja: Narodowe Centrum 
Kultury
czas projekcji: 83 min
dystrybucja: Mayfly

Akcja filmu rozgrywa się pod-
czas zimowej wyprawy na K2, 
drugi najwyższy szczyt globu. 
Grupa kilkunastu wspinaczy 
próbuje dokonać historycz-
nego, zimowego wejścia na 
ośmiotysięcznik. Mozolnie, 
w skrajnie trudnych warun-

kach, kolejne zespoły przy-
gotowują drogę, rozwieszając 
liny i docierając do kolejnych 
obozów. Tę wyprawową rutynę 
przerywa tragedia rozgrywa-
jąca się na niedalekim szczycie 
Nanga Parbat. W wyniku bra-
wurowej akcji Adamowi Bie-
leckiemu i Denisowi Urubko 
udaje się uratować Elisabeth 
Revol. Jej partner Tomasz 
Mackiewicz zostaje pod Nanga 
Parbat na zawsze. Ratownicy 
wracają pod K2 i wznawiają 
wspinaczkę. Jednak upływa-
jący czas oraz piętrzące się 
trudności uwidaczniają róż-
nice charakterów w obrębie 
grupy. Dodatkowe napięcie 
wprowadzają media, które tra-
gedię w górach przerabiają na 
atrakcyjny spektakl.

 BOŻE CIAŁO
PREMIERA: 11 PAŹDZIERNIKA

film fabularny
reżyseria: Jan Komasa
scenariusz: Mateusz Pacewicz
zdjęcia: Piotr Sobociński jr
muzyka: Evgueni Galperine, Sacha 
Galperine
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Dorota Roqueplo
charakteryzacja: Aneta 
Brzozowska
montaż: Przemysław 
Chruścielewski

dźwięk: Tomasz Wieczorek, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiński
obsada: Bartosz Bielenia, 
Aleksandra Konieczna, Eliza 
Rycembel, Tomasz Ziętek, Barbara 
Kurzaj, Leszek Lichota, Zdzisław 
Wardejn, Łukasz Simlat, Anna 
Biernacik
producenci: Leszek Bodzak, Aneta 
Hickinbotham
produkcja: Aurum Film
czas projekcji: 115 min
dystrybucja: Kino Świat

Inspirowana prawdziwymi 
wydarzeniami historia 20-let-
niego Daniela, który w trak-
cie pobytu w poprawczaku 
przechodzi duchową prze-
mianę i skrycie marzy, żeby 
zostać księdzem. Po kilku 
latach odsiadki chłopak 
zostaje warunkowo zwol-
niony, a następnie skiero-
wany do pracy w zakładzie 
stolarskim. Zamiast tego 
jednak, popychany niemoż-
liwym do spełnienia marze-
niem, Daniel kieruje się do 
miejscowego kościoła, gdzie 
zaprzyjaźnia się z probosz-
czem. Kiedy, pod nieobec-
ność duchownego, nie-
spodziewanie nadarza się 
okazja, chłopak wykorzy-
stuje ją i w przebraniu księ-
dza zaczyna pełnić posługę 
kapłańską w miasteczku. 

PAŹDZIERNIK 2019

Obywatel Jones,  
reż. Agnieszka Holland

Boże Ciało, reż. Jan Komasa
Ostatnia góra,  
reż. Dariusz Załuski

Ikar. Legenda Mietka Kosza, 
reż. Maciej Pieprzyca

Czarny Mercedes,  
reż. Janusz Majewski
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Na początku filmu poja-
wia się informacja, że jest 
on oparty na motywach 
powieści pana autorstwa 

pod tym samym tytułem. Nie jest to 
zatem wierna adaptacja?
Nie mogła być, gdyż książka ledwo 
zmieściła się w dziesięciu odcinkach 
planowanego serialu. Nic z tego jed-
nak nie wyszło, zatem byłem zmu-
szony, by wybrać jedynie niektóre wątki 
z powieści. Początkowo szkoda każdego 
zdania, sytuacji, postaci, a potem się 
okazuje, że bez tego historia też może 
funkcjonować. 

W główną rolę, terminującego w oku-
powanej przez Niemców Warszawie 
adwokata Karola Holzera, wciela się 
Artur Żmijewski, którego w wiodącej 
kreacji dawno na dużym ekranie nie 
widzieliśmy. Myślał pan o nim już na 
etapie pisania scenariusza?
Wiodącą rolę Artur ma w serialu Ojciec 
Mateusz, przez co jest bardzo zajętym 
aktorem. Ponieważ grał u mnie wcze-
śniej w dwóch filmach i jesteśmy zaprzy-
jaźnieni, udało mu się znaleźć czas na 
Czarnego Mercedesa. Trzeba tu otwar-
cie powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. 
W latach 90. w Polsce zapanował nurt 

kina gangstersko-policyjnego. Poszuki-
wani byli wtedy aktorzy o aparycji stró-
żów prawa lub bandziorów, łajdaków 
i różnych szumowin. Szkoły wówczas 
zaczęły przyjmować właśnie takie typy. 
W związku z tym, dzisiaj trudno znaleźć 
aktora o twarzy inteligenta w przedziale 
wiekowym 40-60 lat. Artur jest jednym 
z nielicznych, który może zagrać przed-
wojennego polskiego adwokata, i to 
z niemieckimi korzeniami, a spolszczo-
nych Niemców było i jest u nas dużo.

Tym panu przede wszystkim zaimpo-
nował?
Jest świetnym aktorem, ma też w sobie 
naturalny urok. Zawsze mu mówię, że 
gdybym miał go rekomendować, zwró-
ciłbym uwagę na dwie rzeczy – potrafi 
mówić szybko i wyraźnie. A to ważna 

w filmie i trudna sprawa, zwłaszcza 
w języku polskim, a on opanowane 
ma to do perfekcji. Widziałem ostat-
nio pewien polski film, w którym mowa 
aktorki mającej dużą rolę była dla mnie 
zupełnie niezrozumiała. Mam też ten 
problem ze studentami. Większość mło-
dych ludzi mówi dziś bardzo niewyraź-
nie i specyficznie. Trzeba się wsłuchać 
w tę melodię, być może wtedy uda się 
lepiej zrozumieć. Percepcja jakiegokol-
wiek języka nie polega tylko na przeczy-
taniu słuchowo słowa, a na rozpoznaniu 
dźwięku, które to słowo zawiera w cało-
ści. Mam wrażenie, że moi rodzice, 
a potem szkoła, nauczyli mnie mówić 
nieco innym językiem niż współcze-
sny. Do pewnego stopnia, pod wpły-
wem amerykańskich filmów, zapanowała 
obecnie głupia moda polegająca na tym, 
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że jak się mówi niewyraźnie, niedbale, to 
będzie bardziej realistycznie i nowocze-
śnie. Tylko jak widz nie rozumie dialo-
gów, przestaje się interesować historią.

Zwodzenie uwagi widza było tym, 
co pana zainteresowało w gatunku, 
jakim jest kryminał?
Starałem się zawsze, żeby każdy mój 
kolejny film był inny od poprzedniego, 
także w odniesieniu do gatunku, sposobu 
opowiadania. Uświadomiłem sobie, że 
polskie produkcje traktujące o okupacji 
mówią o ruchu oporu bądź o niemieckim 
czy sowieckim terrorze. Gdyby ktoś nie 
wiedział o tym kompletnie nic i oglądał te 
filmy, byłby przekonany, że wszyscy ludzie 
mieszkali w piwnicach czy ziemian-
kach, cały czas byli pod presją, groziła im 
śmierć, głodowali i marzli. Sześć milio-
nów polskich obywateli, w większości 
Żydów, zginęło w tym czasie, ale pozo-
stali przeżyli. Musieli jakoś przetrwać 
te lata, codziennie coś jeść, pić. W cza-
sie wojny ludzie przecież też się rodzili, 
a zatem istniały jakieś związki. Podob-
nie jak zazdrość, zawiść, kłamstwo. Były 
też sprawy kryminalne. Ponieważ jednak 
toczyła się wojna w całym tym morzu 
okrucieństwa, schodziły one na dalszy 
plan. Miałem pomysł, by zrobić film psy-

chologiczno-kryminalny na tle okupacji. 
Te okoliczności – zajęta przez Niemców 
Warszawa czy mundur SS – powodowały, 
że postaci musiały się zachowywać tak, 
a nie inaczej. 

Najbardziej wzruszająca scena filmu 
rozgrywa się w szykownym lokalu 
w getcie. Postać grana przez Danutę 
Stenkę śpiewa przy akompania-
mencie Vadima Brodskiego przebój 
Mieczysława Fogga Ostatnia nie-
dziela, a wśród podziwiającej występ 
publiczności, obok pana, jest wielu 
pańskich przyjaciół – Jerzy Hoffman, 
Józef Hen, Paweł Huelle.
To prawda, ale też szukałem przede 
wszystkim Żydów, którzy są jeszcze 
w Polsce, bądź ludzi, którzy mają semicki 
wygląd. Chciałem, żeby uwierzytelnili tę 
nostalgiczną scenę. Ważne w tym kontek-
ście okazało się Archiwum Ringelbluma, 
które znajduje się w Żydowskim Instytu-
cie Historycznym. On dzień po dniu, na 
gorąco spisywał pamiętnik getta warszaw-
skiego, by potem zakopać go w bańkach 
po mleku, które później odnaleziono. 
Pisał np., że w pewnym okresie w getcie 
funkcjonowało ponad sześćdziesiąt noc-
nych knajp, niektóre z działalnością roz-
rywkową. Tam były nie tylko slumsy, ale 

też sporo przyzwoitych domów i lokali. 
W końcu zamknięto tam również bardzo 
bogatych Żydów. Obraz getta, jaki dziś 
mamy, to głównie ten z początku filmu – 
biedna ulica, żebrząca dziewczynka, trup 
na chodniku. Warto jednak pamiętać, że 
była też druga strona medalu.

Wspólnym mianownikiem dla znacz-
nej części pana filmów jest histo-
ryczne tło. Skąd to się bierze? 
Wydaje mi się, że szkoda czasu na foto-
grafowanie życia współczesnego. Skoro 
każdy ma je na co dzień, po co to imito-
wać na ekranie? Odtworzenie przeszłości 
jest ciekawsze. Interesują mnie wyłącz-
nie obrazy kreacyjne. Stąd szukam jakiejś 
epoki. Zrobiłem wiele filmów toczących 
się w latach międzywojennych, co potem 
skupiło się pod szyldem „retro”. Ale zaj-
mowałem się też bardziej odległymi cza-
sami. Ogromnie ważna jest dla mnie 
forma, która w tytułach historycznych 
pozostaje mocno zdefiniowana. Tu nie 
można fantazjować, tylko trzeba dokład-
nie przenieść to, jak chociażby wyglądał 
kostium z danej epoki. Odpowiada mi ta 
narzucona dyscyplina.

Obok scenografii, forma to także 
zdjęcia. Jak współpracowało się panu 
z Arkadiuszem Tomiakiem?
Wizualna strona filmu jest dla mnie 
sprawą zasadniczą, bo sam zaczynałem 
jako operator, trochę byłem też scenogra-
fem. Podobała mi się praca Arka, zwłasz-
cza w Obławie Marcina Krzyształowicza. 
Zobaczyłem, że podobnie patrzymy na 
świat. To jest jak z dziewczyną, spotykasz 
ją i następuje jakieś iskrzenie. Zrobiliśmy 
najpierw dokument o Leopoldzie Kozłow-
skim – Ostatni klezmer. Te dosłownie dwa 
dni zdjęciowe pozwoliły nam się wzajem-
nie wyczuć. Nie przypuszczałem, żeby 
w dość już zaawansowanym wieku przyda-
rzyło mi się tak szczerze i głęboko z kimś 
nowym zaprzyjaźnić. Dzieli nas prawie 
czterdzieści lat, a rozumiemy się jak bra-
cia. Przyjęliśmy, że w Czarnym Mercede-
sie wszystko będzie lekko zmiękczone, 
zadymione, w dosyć posępnej tonacji, jak 
w kinie noir. To była świetna współpraca, 
podobnie zresztą jak z całą ekipą. Teraz 
molestują mnie, żebym znowu coś zrobił. 
Trochę już jestem zmęczony, ale może jesz-
cze się skuszę. (śmiech)

Rozmawiał  
Kuba Armata

PRZESZŁOŚĆ 
JEST CIEKAWSZA

Rozmowa  
z Januszem 
Majewskim, 
reżyserem 
filmu Czarny 
Mercedes

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

Artur Żmijewski i Maria Dębska 
w filmie Czarny Mercedes,  

reż. Janusz Majewski
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Byłeś częścią ekipy, która 
ruszyła w grudniu 2017 
roku na K2, a w międzycza-
sie trafiła na burzę medialną 

związaną z tragedią Tomasza Mac-
kiewicza i Élisabeth Revol na Nanga 
Parbat. Jak się czułeś kilka miesięcy 
później, montując z nagranych mate-
riałów dokument?
Emocje były duże. Wszystko cały czas 
się zmieniało. I film w mojej głowie, 
i moje podejście do samej ekspedycji. Po 
powrocie miałem poczucie, że wziąłem 
udział w bardzo dziwnej wyprawie. Wła-
śnie przez to, co się działo w mediach, 
a co wprowadziło spory zamęt w nor-
malnym życiu wyprawowym. Cały czas 
mieliśmy dostęp do sieci wi-fi, większość 
ekipy śledziła doniesienia medialne na 
telefonach komórkowych, przez co zani-
kła górska codzienność. Jakby ludzie żyli 
trochę gdzie indziej. Ale gdy zacząłem 
wgryzać się w zarejestrowany materiał, 
zauważyłem, że jednak dużo się działo. 
Sama wyprawa się nie udała, nie było 
nawet ataku szczytowego, ale żyliśmy 
w absolutnie niezwykłym świecie, o któ-
rym warto było opowiedzieć.

Mając doświadczenie w realizacji 
dokumentów w górach, jak podsze-
dłeś do doboru sprzętu? Co było naj-
ważniejszym czynnikiem?
To nie był w żadnym wypadku typowy 
projekt. Wiele w nim było niewiado-
mych, ale pewne było, że zima na K2 
to najtrudniejszy moment do kręcenia 
filmu. Od początku wiedziałem więc, 

Wręcz przeciwnie. Bardzo chętnie zabie-
rali je ze sobą na wyprawy i wykazywali 
się dużym talentem operatorskim. Denis 
Urubko miał wcześniej doświadcze-
nia aktorskie, więc z założenia „widział” 
kamerą więcej. Widać to w ujęciach 
nagranych przez niego i Adama Bielec-
kiego podczas akcji ratunkowej na Nanga 
Parbat. Ale reszta chłopaków naprawdę 
pozytywnie mnie zaskoczyła. Marek 
Chmielarski, Artur Małek czy Maciek 
Bedrejczuk nakręcili świetne mate-
riały. A nie mogliśmy pozwolić sobie 
ze względu na wysokość i temperatury 
na mocowanie kamer na kaskach. To, 
co widać w filmie, to ujęcia nagrywane 
z ręki. Chłopaki przenosili sprzęt głęboko 
w kieszeniach, bez obudowy, a potem 
trzymali kamery w cienkich rękawicz-
kach, bo inaczej się nie dało. Gdy zgrywa-
łem materiały w obozie i je oglądaliśmy, 
bardzo się cieszyli z ciekawych ujęć.

Ujęcia z ręki są w Ostatniej górze nie-
samowite, jestem pewien, że wielu 
widzów poczuje w kinie lęk wyso-
kości. Ale nakręciłeś też sporo ele-
ganckiego materiału, ukazując grozę 
i cichy majestat K2.
Miałem ze sobą drona, co było dla mnie 
sporym wyzwaniem, nigdy wcześniej 
na poważnie nie kręciłem w ten spo-
sób. Baterie w dronie powinny działać 
teoretycznie przy temperaturze +15°C, 
więc byłem świadomy ryzyka, że sprzęt 
może się po prostu zepsuć. I rzeczy-
wiście, pewnego razu dron odmówił 
posłuszeństwa z powodu zimna. Wle-

34 35

OSTATNIA GÓRA

ciał w zaspę śnieżną, ale na szczęście po 
kilku godzinach poszukiwań udało mi 
się go odnaleźć. Działał! Z dronem było 
tak, że będąc na zewnątrz, nie byłem 
w stanie nim sterować, więc chowałem 
się do namiotu i kontrolowałem go bez 
kontaktu wzrokowego. Wyszły fajne uję-
cia, dron pozwolił na dystans, na uzyska-
nie poczucia przestrzeni. A jedno ujęcie 
K2 przewija się przez cały film, ukazując 
obraną przez nas drogę.

W filmie dużo się dzieje, dialogi są 
czasem ledwo słyszalne, czasem się 
na siebie nakładają, a jednak nie ma 
się wrażenia dźwiękowego chaosu.
Miałem ze sobą dobry mikroport, ale 
praktycznie z niego nie korzystałem, bo 
już w trakcie filmu założyłem sobie, że 
nie będę nagrywał setek. Powód był pro-
sty. Nie chciałem, żeby koledzy poczuli 
się aktorami i zaczęli się zastanawiać, 
co powiedzieć do kamery, tylko żeby 
wszystko było na maksa naturalne. Dzięki 
temu kamera przestała też być widoczna, 

stała się dla chłopaków czymś normalnym, 
codziennym. Było to dla mnie ważne, tak 
jak to, że byłem częścią zespołu, a nie obcą 
osobą, która musi dopiero do każdego 
docierać, żeby coś od niego wydobyć. To 
spojrzenie „od środka” sprawiło, że film 
jest znacznie ciekawszy. Miałem tylko raz 
sytuację, że Denis Urubko poprosił, żebym 
na chwilę wyłączył kamerę, bo nie chciał 
być filmowany, ale poza tym wszyscy byli 
otwarci i prawdziwi. Nie robiliśmy też żad-
nych aranżowanych ujęć.

Mając tyle zróżnicowanego wizualnie 
i dźwiękowo materiału, trudno było 
nadać filmowej historii odpowiednią 
płynność?
Tak, ale powinienem wyjaśnić, że ten film 
tworzył się w pewnym sensie w trakcie 
wyprawy. Na początku chciałem, żeby 
wpisać w niego tło historyczne i zrobić 
wstęp, w którym widać trochę materiałów 
z przygotowań czy z lotniska. Wszystko to 
nakręciłem, mam te materiały, bo bałem 
się, czy reszta ujęć będzie wystarczająco 

ciekawa. Ale kiedy już siadłem do mon-
towania filmu, zrozumiałem, że wszystkie 
dodatki są zbędne, że będą tylko prze-
szkadzać.

A co z akcją na Nanga Parbat? Kusiło 
cię, żeby dać jej więcej, żeby zro-
bić z niej jeszcze mocniejszy kontra-
punkt do tego, co dzieje się w obozie? 
Myślę, że część widzów tego właśnie 
oczekiwała po tym dokumencie.
Miałem z tym rzeczywiście duży pro-
blem, bo to w zasadzie temat na osobny 
film. I nawet przez chwilę był taki 
pomysł – raz, że sama akcja była drama-
tyczna, a dwa, żeby pokazać, jak media 
mogą wpłynąć na życie w ekipie hima-
laistów żyjących w niezrozumiałym dla 
ludzi świecie. Wycofałem się z tego, bo 
za ciekawsze uznałem skupienie się na 
emocjach członków naszej wyprawy. 
I akcja, i media pełnią w filmie ważną 
rolę, ale są trochę w tle. Z samym mate-
riałem z Nanga Parbat miałem też pro-
blem techniczny. Nie było mnie w obo-
zie, kiedy ekipa przeżywała akcję Adama 
i Denisa, bo byłem akurat chory. I tak 
się złożyło, że kręcącemu to kole-
dze popsuł się aparat, nie rejestrował 
dźwięku. Udało się go częściowo odtwo-
rzyć z działającego dyktafonu, ale trzeba 
było się sporo natrudzić, aby zmontować 
całość tak, żeby zsynchronizować audio 
z wideo, i żeby nie było tego widać na 
pierwszy rzut oka.

Reszta ekipy widziała już film?
Większość jeszcze nie. Na pokazy kolau-
dacyjne udało się dotrzeć jedynie kilku 
kolegom, a reszta dopiero film obej-
rzy. Osobiście pojechałem natomiast 
z Ostatnią górą do Krzyśka Wielickiego 
(szefa wyprawy z 2017 roku – przyp. 
red.). Bałem się tego projektu, chciałem 
pokazać ekipę tak, żeby nikomu nie zro-
bić krzywdy, żeby dać każdemu szansę 
wypowiedzi, wytłumaczenia się z pew-
nych decyzji. Ale nigdy oczywiście nie 
wiadomo, jak zareaguje osoba zaintere-
sowana, która zobaczy siebie na ekranie 
w dość napiętych sytuacjach. Pojecha-
łem do Krzyśka, kupiłem przezornie dwa 
wina, no i obejrzeliśmy. Odetchnąłem 
z ulgą, gdy powiedział, że rzeczywiście 
dużo się w filmie dzieje, ale wyszło bar-
dzo fajnie. Wiele to dla mnie znaczyło.

Rozmawiał  
Darek Kuźma
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że będę musiał liczyć na pomoc kole-
gów z ekipy. Nie chciałem obarczać ich 
natomiast jakimś skomplikowanym 
sprzętem, zwłaszcza że z praktyki wiem, 
że najlepiej sprawdza się to, co proste. 
Wziąłem kiedyś w góry zaawansowany 
sprzęt, ale nic na nim nie nakręciłem, bo 
sama obsługa była na tyle wymagająca, 
że w górskich warunkach nie miało to 
sensu. Na potrzeby Ostatniej góry posta-
wiłem na kamery sportowe, głównie 
Action Camy od Sony. 

Koledzy z ekipy mieli opory, żeby 
brać ze sobą kamery i kręcić w trud-
nych warunkach?
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Dariusz Załuski

Ostatnia góra, reż. Dariusz Załuski

Rozmowa z Dariuszem Załuskim, 
reżyserem filmu Ostatnia góra
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Zamieszanie wokół filmu 
narasta, a ciebie trudno 
ostatnio złapać. Gdynia, 
newsy o szansach oscaro-

wych, kolejne nagrody – to przy-
brało wymiar międzynarodowy. Czy 
spodziewałeś się, że zwrócisz uwagę 
świata?
Wiedziałem, że Boże Ciało ma walor 
nieco inny niż Miasto 44, które było 
kinem bardzo wybiegającym naprzeciw 
oczekiwaniom widzów. W tym przy-
padku od początku unosił się nad pro-
jektem duch festiwalowy, arthousowy, 
ponieważ to bardzo kameralna opo-
wieść. Oczywiście, że można było ją 
zrobić bardziej na śmiesznie, w komer-
cyjnym stylu, ckliwie, łzawo, ale od 
początku tworzyliśmy tak, by stawiać 
pytania. Wiem, że takie dzieła są na 
festiwalach i przez to trafiam na półkę, 
na której byłem wraz z etiudą Fajnie, że 
jesteś czy z Salą samobójców, po któ-
rych zrobiłem sobie podróż po bardziej 
komercyjnych produkcjach, aby posze-
rzyć kinowe doświadczenie. Cieszę się, 
że jest to zauważane, bo Boże Ciało to 
wypadkowa wszystkiego, co od dawna 
chciałem zrobić. To kino pełne archety-
pów zrozumiałych również za granicą, 
jak np. westernowy topos obcego dołą-
czającego do lokalnej społeczności. Nie 
interesuje mnie za bardzo kino lokalne, 
wypchane motywami zrozumiałymi 
tylko dla ścisłej grupy.

Film przedstawia zresztą przejrzy-
stą, reportażową historię. Jaką drogę 
odbył scenariusz?
Mateusz Pacewicz, niezwykle utalen-
towany, ale i młody scenarzysta, miał 
dopiero 18 lat, gdy wypuszczałem Salę 
samobójców. Wtedy jeszcze nie rozma-
wiało się o Kościele w kinie tak jak teraz, 
oprócz filmów o Popiełuszce czy Janie 
Pawle II, ale to były po prostu obrazy bio-
graficzne. Mateusza zainteresował temat 
udawania osoby duchownej. Po kilku 
latach napisał nowelę reportażową, której 
kawałki zostały opublikowane w „Dużym 
Formacie”. Jest to historia chłopaka, który 
przez jakiś czas udawał księdza, ale nie 
z powodów ekonomicznych, lecz real-
nego powołania. Udzielał chrztów, ślu-
bów, a po paru miesiącach okazało się, 
że nie jest księdzem, więc społeczność 
lokalna była skonfundowana. Nie wie-
dzieli, czy ich dzieci są ochrzczone, ich 
śluby ważne, a pogrzeby właściwie odpra-

wione. Watykan postanowił „uzdrowić” te 
święcenia, a na Patryka – bo tak oryginal-
nie nazywał się ten chłopak, którego imię 
zmieniono w reportażu na Kamil, a w fil-
mie na Daniel – nałożono ekskomunikę. 
Krzysztof Rak pomógł Mateuszowi napi-
sać scenariusz – tak powstał pierwszy 
draft, który został wysłany kilku reżyse-
rom, m.in. do mnie. Miałem sporo uwag, 
zwróciłem uwagę na inne elementy niż 
oni, a z doświadczenia wiem, że jeśli reży-
ser za bardzo na etapie „dogadywania się” 
chce ingerować w tekst, to niekoniecz-
nie otrzymuje dany projekt, a kontakt 
zanika. Tu było inaczej – to, co zauważy-

łem nowego w tym świetnym koncepcie, 
spodobało się producentom, a Mateusz 
wprowadził większość moich uwag. Do 
tego stopnia spodobała mi się ta współ-
praca, że zrobiliśmy razem Salę samobój-
ców. Hejtera.

Boże Ciało opowiada o dychoto-
mii: instytucjonalność i duchowość, 
sacrum i profanum, o religii jako ele-
mencie resocjalizacji, ale też ucieczki. 
Musiałeś dojrzeć jako twórca do cze-
goś takiego?
Mogłem to zrobić wcześniej, ale Boże 
Ciało powstało w szczególnym rytmie 
ewolucyjnym. W przypadku Miasta 44 
miałem wrażenie, że tworzy się film, na 
który wszyscy czekają ze względu na 
temat oraz formę, a w tym przypadku 
czułem, że to dojrzewający wraz ze mną 
projekt. Atmosferę, w której pojawił się 
koncept Bożego Ciała, nazwałbym „póź-
nym PO”, czyli czasem, w którym ludzie 
zaczynali zauważać mały skręt w kie-
runku konserwatyzmu, ale nie był na tyle 
znaczący, żeby rzutował na projekty fil-
mowe. Czyli bez żadnej polityki i atmos-
fery społecznego niepokoju dookoła, 
zaczynał mnie coraz bardziej fascynować 
wykreowany przez nas bohater. Z każ-
dym miesiącem atmosfera w kraju i na 
świecie zaczęła gęstnieć, szczególnie 
w roku 2016. Brexit, wybór Trumpa na 
prezydenta, zaczęły się bardzo poważne 
zmiany w polskich instytucjach, kultu-
rze, podejściu do mniejszości, wyklucza-
niu się nawzajem, zmiany archetypicz-
nego innego, w odbiorze tego, czy ktoś 
jest z miasta, czy ze wsi itd. Nie wiem, 
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czy to było celowe, ale rządzący polary-
zowali nieustannie społeczeństwo, więc 
ludzie chcieli o tym rozmawiać. Boże 
Ciało zaczęło parzyć i rezonować z tym, 
co się dzieje dookoła. Apogeum tych 
zmian była popularność Kleru i doku-
mentu braci Sekielskich. Zapotrze-
bowanie na rozmowę o Kościele było 
ogromne, nie tylko w kontekście spo-
łecznym, ale również duchowo-intelek-
tualnym. Słychać tu i ówdzie zarzuty, że 
coś za dużo się o tym Kościele ostatnio 
rozmawia, a tymczasem prawdą jest, że 
to wynika z „zeitgeistu”, czyli zbiorowej 
intuicji. Czekam z niecierpliwością na 
premierę w polskich kinach, bo ciekawi 
mnie masowy odbiór tej historii.

Kto z aktorów trafił do ciebie 
z castingów?
Zadzwoniłem do Oli Koniecznej, Elizy 
Rycembel i Tomasza Ziętka z pyta-
niem, czy zgodzą się być wpisanymi do 
projektu, bo musieliśmy złożyć wnio-
sek do PISF-u. Znałem ich wcześniej-
sze prace i chciałem z nimi to zrobić, 
ale w momencie przyznania mi dotacji 
zacząłem castingi, również do roli głów-

nej, wiedząc, że ta trójka u mnie zagra, 
ale może niekoniecznie pierwotnie 
zakładane postaci. Finalnie zmieniła się 
tylko rola Tomka na drugoplanową, bo 
w głównej zobaczyłem jednak Bartosza 
Bielenię, który dokonał całkowitej prze-
miany w recydywistę, chociaż elementy 
jego delikatności musiały pozostać do 
końca, gdyż rola wymagała również tego.

A muzyka? Czegoś tak dobrego 
dawno nie słyszałem w polskim kinie. 
Dźwięki są niepokojące i podniosłe. 
Trudno było pozyskać kompozyto-
rów?
Dostaliśmy na film również francu-
skie dofinansowanie, co było fanta-
styczną wieścią, bo rzadko to się zdarza. 
Doszedł do tego francuski koproducent, 
więc pojawiły się fundusze, które trzeba 
było wydać na terenie Francji. Miały być 
przeznaczone na kompozytora. Notowa-
łem różne opcje, ale trudno było znaleźć 
kogoś odpowiedniego. Kiedy montowa-
łem, podkładałem muzykę z Niemiło-
ści Zwiagincewa, która bardzo pasowała 
mi do minimalistycznego i chłodnego 
tonu filmu. Okazało się, że kompozy-

torzy tego rosyjskiego obrazu, Evgeni 
i Sacha Galperine, urodzili się wprawdzie 
w Rosji, ale zamieszkują pod Paryżem 
i mają francuskie obywatelstwo. Francu-
ski koproducent powiedział, że pozyska-
nie ich będzie niemożliwe, ponieważ to 
rozchwytywani twórcy, ale i tak wysłali-
śmy e-maila z propozycją. Odpowiedział 
Evgeni, który od razu zgodził się wziąć 
udział w tym projekcie i to za niższą 
stawkę, niż robił to dotychczas. Wypra-
cowaliśmy ścieżkę dźwiękową, opierając 
się na zamyśle, że słyszalne będą dźwięki 
starych, zepsutych organów kościel-
nych, co przypomina trochę pisk ciętego 
drewna, będącego materią pracy głów-
nego bohatera interesującego się sto-
larstwem. Stworzono minimalistyczną, 
ale też niekiedy podniosłą warstwę 
muzyczną. Jeden z utworów wykorzysta-
nych w esencjonalnej scenie jest odrzu-
conym utworem z Niemiłości, bardzo 
dobrym, ale Zwiagincew nie miał już dla 
niego miejsca. Opadły nam szczęki, bo 
pasował idealnie.

Rozmawiał  
Jakub Koisz
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SŁUCHAJĄC 
ZBIOROWEJ 
INTUICJI
Rozmowa z Janem Komasą, 
reżyserem filmu Boże Ciało

Bartosz Bielenia w filmie  
Boże Ciało, reż. Jan Komasa

Jan Komasa
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Robiąc film o walijskim 
dziennikarzu, który w latach 
30. XX wieku opisywał 
Wielki Głód na Ukrainie, 

miała pani poczucie, że ta historia 
tak bardzo będzie się aktualizowała? 
Realizacja tego filmu trwała dobre 
kilka lat i była trudna z uwagi na to, 
że musiała trochę kosztować. Zwłoka 
sprawiała, że aktualizowało się to coraz 
bardziej. Te 5-6 lat temu, kiedy Andrea 
Chalupa pisała scenariusz, nie było bez-
pośredniego przełożenia na zagroże-
nia, które miały miejsce w latach 30. 
ubiegłego wieku, na porównania z tym, 
jak żyjemy teraz. Oczywiście to różne 
epoki, nieco inne problemy, ale poczu-
cie niepewności oraz przyzwolenia na 
nacjonalistyczno-populistyczną niena-
wiść jest dość podobne. Wydawało się, 
że po drugiej wojnie światowej pewne 
wartości są bezsprzeczne. Wraz ze 
wzrostem znaczenia populizmu, korup-
cją mediów oraz rozpowszechnianiem 
fake newsów jako jednego z głównych 
narzędzi propagandy, okazało się, że 
niekoniecznie. Coraz bardziej niestety 
aktualizują się pytania o rolę i odpowie-
dzialność mediów, ale też kwestie doty-
czące tego, jak łatwo mogą one mani-
pulować i same zostać zmanipulowane 
przez władzę. 

Pani film udowadnia, że pewne 
mechanizmy co jakiś czas powtarzają 
się na kartach historii.

Istniało naiwne przekonanie, że lekcje 
z drugiej wojny światowej, Holocaustu, 
stalinizmu zostały odrobione. Panowała 
wiara, że były one tak brutalne i kosz-
towne, iż zaszczepiły ludzkość przeciwko 
określonym zagrożeniom. Widać jed-
nak, że szczepionki miały ograniczoną 
długość działania, zwłaszcza ta komuni-
styczna szybko straciła ważność. Zbrod-
nie, pułapki, pewne uwodzicielstwo tego 
projektu nigdy nie przeniknęły do świa-
domości szerszych rzesz ludzi na świecie, 
co spowodowane jest wieloma czynni-
kami. Jednym z nich może być to, że nie 
stały się częścią atrakcyjnego przekazu 
popkultury. Głód prawdy o tym systemie 
widać po reakcjach na serial Czarnobyl, 
który, abstrahując od wysokiej jakości, 
dla wielu ludzi okazał się niebywa-
łym odkryciem i szokiem, zwłaszcza na 
Zachodzie. Mimo że są to sprawy, o któ-
rych powinno się wiedzieć jak o innych 
mechanizmach totalitaryzmu. Kiedy 
porozmawiać z badaczami dłuższych 
trendów, a dziś mają oni dostęp do tech-
nologii i potężnych danych, wniosek jest 
taki, że pewne zachowania, mechanizmy, 
lęki, uwarunkowania tożsamościowe są 
niezwykle trwałe. Nie zmieniają się zbyt-
nio, nawet pod wpływem wielkich kata-

klizmów czy migracji. Mogą co najwyżej 
przymarznąć.

Czyli nie jest tak, że historia nas cze-
goś uczy?
Niektórych uczy, ale większości niestety 
nie. Do tego dochodzi skłonność, żeby 
nią manipulować i tworzyć tzw. poli-
tykę historyczną. Fakty interpretuje się 
w sposób szalenie uproszczony albo ide-
ologiczny, co sprawia, że więcej z histo-
rią jest zamętu niż nauki. Widzimy, jak 
można manipulować faktami i zamącić 
ludziom w głowach na przykładzie kata-
strofy smoleńskiej, która zdarzyła się na 
naszych oczach i na dokładkę jest bar-
dzo dobrze udokumentowana. Mimo 
to, udało się wmówić milionom ludzi, 
że mamy do czynienia z zamachem. 
Powstawały fake newsy i absurdalne 
pseudonaukowe teorie, które wprowa-
dzane były do świadomości publicznej 
jako prawdziwe. 

Skąd w nas potrzeba do fabrykowa-
nia fake newsów? 
Rzeczywistość jest bardzo skompliko-
wana, a większość zagrożeń nowocze-
sności okazuje się trudna do rozbroje-
nia. Metody, żeby sobie z tym poradzić 
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mają charakter długoterminowy i wiążą 
się z wieloma poświęceniami. Weźmy 
przykład katastrofy klimatycznej. Roz-
wiązać ją można wyłącznie globalnie, 
jeśli wszyscy się w to zaangażujemy. 
Od jednostki, która nie kupuje plastiku 
czy ogranicza jedzenie mięsa, po rządy 
poszczególnych krajów wybierające inne 
metody energetyczne niż używanie paliw 
kopalnych. Przez to istnieje skłonność, 
by przyjąć wersję, która nam odpowiada, 
sprawia, że nie musimy niczego poświę-
cać i wszystko nam się należy. Próbując 
radzić sobie z zagrożeniem, typujemy 
kozłów ofiarnych, na których symbolicz-
nie zrzucamy zło, sami pozostając bez-
pieczni i czyści. Widać, że to nic nowego, 
bo pojawia się to i u antycznych pisa-
rzy, i w Biblii. Od czasu do czasu jedy-
nie przychodziły epoki opamiętania, 
gdy mówiło się, że nie poradzimy sobie 
z zagrożeniami czy złymi tendencjami, 
jeśli nie weźmiemy byka za rogi i nie 
skonfrontujemy się z głębszymi powo-
dami takiego stanu rzeczy.

Obywatel Jones mówi o wypieraniu 
niewygodnej, bolesnej prawdy. Z jed-
nej strony na tych najwyższych poli-
tycznych, medialnych szczeblach, 
z drugiej przez postępującą obojęt-
ność zwykłych ludzi. Stajemy się dziś 
coraz bardziej obojętni?
Jesteśmy na pewno w takim stadium. 
Widać to chociażby po wojnie w Syrii, 

która w ogóle nas nie porusza. Giną 
tam setki tysięcy dzieci, a my przecho-
dzimy nad tym do porządku dziennego. 
Co najwyżej od czasu do czasu otrzeźwi 
nas jakieś drastyczne zdjęcie. Podobnie 
w przypadku Jemenu, gdzie około 80 
proc. ludności wymaga pilnej pomocy 
humanitarnej, a dzieci wyglądają 
podobnie jak ukraińskie, umierające 
w latach 30. XX wieku w Rosji sowiec-
kiej. Nie zmienia to jednak naszych 
nawyków konsumpcyjnych. Jesteśmy 
samolubni, nie chcemy uruchamiać 
wyobraźni tam, gdzie wymagałoby to 
od nas przyjęcia odpowiedzialności. 
Od niej generalnie się odsuwamy. Nie 
sądzę, żeby to miało się zmienić. Jednak 
działania promocyjne czy artystyczne, 
szczególnie w dziedzinie wznioślejszej 
popkultury, mogą uwrażliwić ludzi na 
pewne fakty. 

Widzi pani dzisiaj takich Garethów 
Jonesów?
Są również dziś. Gdy szykowaliśmy film 
na Słowacji, zamordowany został młody 
dziennikarz Jan Kuciak i jego narze-
czona. 27-letni chłopak, podobnie jak 
Gareth Jones. Powód też był podobny. 
Dziennikarzy, którzy próbują dojść 
prawdy i ją opublikować ginie przynaj-
mniej kilkudziesięciu rocznie w różnych 
krajach. Ciągle są tacy, którzy uwa-
żają, że ich obowiązkiem jest sprawić, 
by fakty dotarły do opinii publicznej. 

Z drugiej strony manipulacja mediami 
nie jest niczym nowym i nie ogranicza 
się tylko do populistów. W końcu Wal-
ter Duranty był korespondentem „New 
York Timesa”, demokratyczno-liberal-
nej gazety, która, co ciekawe, nie chciała 
nam udostępnić swojego logo ani auten-
tycznego artykułu mężczyzny. 

Jak się pani dowiedziała o historii 
Jonesa?
Ze scenariusza Andrei, choć wcześniej 
czytałam książkę „Skrwawione ziemie” 
Timothy’ego Snydera, gdzie jest duży 
rozdział o głodzie na Ukrainie, w tym 
również o Jonesie. Wtedy po raz pierw-
szy zetknęłam się z tym nazwiskiem. 
Gdy dostałam scenariusz od Andrei, 
odłożyłam go na bok, bo tekstów o róż-
nych potwornościach, zbrodniach 
na ludzkości czy Holocauście dostaję 
zawsze dużo. Później zaczęłam go czy-
tać i bardzo mnie to zainteresowało. 
Początkowo myślałam, że ta postać 
może być pewną kompilacją, bo tam 
było kilku dziennikarzy, w tym młoda 
kobieta z Kanady, którzy trafili na trop 
głodu i starali się o nim pisać. Zainte-
resowały mnie też paradoksy, o któ-
rych mówiliśmy. Obowiązek mediów, 
tchórzostwo rządów i obojętność. 
Triada, która powoduje, że zbrodnicze 
reżimy mogą funkcjonować. 

Rozmawiał Kuba Armata
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HISTORIA UCZY 
TYLKO NIEKTÓRYCH
Rozmowa 
z Agnieszką 
Holland, 
reżyserką filmu 
Obywatel Jones
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James Norton w filmie 
Obywatel Jones,  

reż. Agnieszka Holland

Michalina Olszańska  
i Agnieszka Holland na planie 

filmu Obywatel Jones



Tematyka sensa-
cyjna, krymi-
nalna, szpiegow-
ska czy wojenna to 

chyba główne nurty pana 
twórczości. Czy kiedykol-
wiek zastanawiał się pan 
nad stworzeniem obrazu 
z gatunku np. komedii 
romantycznej, melodra-
matu, horroru, a może 
filmu muzycznego?
Władysław Pasikowski: 
Zastanawiałem się i pisa-
łem scenariusze w nie-
mal każdej konwencji filmu 
gatunkowego, którego gra-
nice zaczynają się zaraz za 
tym, gdzie kończy się film 
„festiwalowy”, o którym dla 
odmiany nigdy nie myśla-
łem. Jest jednak pewien kło-
pot. Moje poczucie humoru 
śmieszy tylko mnie i ewen-
tualnie Pawła Edelmana, co 
skutecznie eliminuje mnie 
z komedii romantycznej 
i komedii w ogóle. Horror 
natomiast, zresztą w mojej 
opinii interesujący, pt. Dusze 
patriotów był o krok od 
realizacji, a Patrick Wilson, 
na którym opierał się pro-
jekt w rezultacie nie kiw-
nął głową na „tak”. Zawsze 
marzyłem też o nakręceniu 
filmu o zespole The Doors, 
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ale uprzedził mnie Oliver 
Stone. Także mnie pozostają 
tylko Wawele, ewentualnie 
Bolter... 

Psy to pana autorskie 
filmy. Realizowana właśnie 
trzecia część zamknie tę 
opowieść w tryptyk. Proszę 
nam zdradzić, czy może 
myśli pan nad dalszym 
ciągiem, czwartą częścią, 
bo przecież nasza histo-
ria zatacza tak niewyobra-
żalne kręgi?
Tak jak w przypadku dru-
giej części wszystko zależy 
od zainteresowania widzów 
tematem. Jeśli są tacy, którzy 
chcą bohaterów ciągle oglą-
dać, to się ciągle kręci, tak 
jak z Avengersami w Ame-
ryce, czy z Koglem Moglem 
albo Pitbullem w Polsce. Nie 
widzę w tym nic niezwy-
kłego. Raczej niezwykłe jest 
to, że nie ma kontynuacji 
losów Marka Winicjusza, 
a szczególnie Ligii.., bo kto 
nie chciałby obejrzeć Mag-
daleny Mielcarz raz jeszcze, 
albo Pana Tadeusza, np. Pan 
Tadeusz, Wielka Wyprawa 
Napoleona... Natomiast co 
do historii współczesnej, 
to pozostawiam to innym, 
młodszym.

Czy w trzeciej części Psów 
zobaczymy jakąś ważną 
rolę kobiecą, która roz-
jaśniłaby pana typowo 
męskie kino?
W każdym moim filmie 
można było zobaczyć taką 
ważną postać kobiecą i boha-

zacji serialu Glina w 2003 
roku. Myślę, że dobra współ-
praca kostiumografa i reży-
sera nie polega ani na ingero-
waniu, ani na pozostawianiu 
wolnej ręki, ale na porozu-
mieniu i podobnym sposobie 
myślenia. Oczywiste, że reży-
ser, szczególnie jeśli jest rów-
nież autorem scenariusza, ma 
swoją wizję postaci, która jest 
dla mnie podstawą  do dalszej 
pracy. W wypadku współ-
pracy z Władysławem Pasi-
kowskim, nasze wizje arty-
styczne są dość spójne, także 
nie ma mowy o ingerencji 
w żadną stronę. Dyskutujemy 
i dochodzimy do wspólnych 
wniosków. To takie wzajemne 
inspirowanie się. Władysław 
doskonale wie, czego chce, 
a ja staram się spełniać jego 
oczekiwania. Ostatnie słowo 
należy oczywiście do niego. 
Chyba to niezła współpraca, 
jeśli niezmiennie trwa…

Czy jest coś dla pana 
trudne, inne, a może wyma-

gające większego niż zazwy-
czaj wysiłku twórczego we 
współpracy z Władysławem 
Pasikowskim?
Maciej Lisiecki: Trudno jest 
mi odpowiedzieć na to pyta-
nie…W słoneczną niedzielę, 
w maju 1994 roku zamiast 
przygotowywać się do egza-
minów do liceum plastycz-
nego, które miały odbyć się 
nazajutrz, ruszyłem do nie-
istniejącego już kina Bałtyk 
w Poznaniu. Wyświetlano 
film mojego ulubionego reży-
sera. Psy 2. Ostatnia krew. 
Na szczęście do liceum się 
dostałem, do Szkoły Filmo-
wej w Łodzi trochę później 
też… Ale to właśnie m.in. 
dzięki obrazom pana Włady-
sława Pasikowskiego wyko-
nuję zawód operatora filmo-
wego. 25 lat później mam 
ogromne szczęście być auto-
rem zdjęć do Psów 3. W imię 
zasad. Stanąłem zatem wobec 
bardzo trudnego zadania sfil-
mowania kontynuacji kul-
towej serii obrazów, które 

mocno mnie ukształtowały, 
z których sceny wszyscy 
dobrze pamiętamy. Zadania 
sfotografowania legendar-
nych postaci Franza Maurera 
i Waldemara Morawca. Mając 
z tyłu głowy wspaniałe kadry 
Pawła Edelmana, starałem się 
nadać zdjęciom swój charak-
ter. Wiedziałem, że przed-
stawiony świat powinien być 
w pewien sposób „przefiltro-
wany”, niewerystyczny, a jed-
nocześnie nie nadmiernie 
wystylizowany. Razem z reży-
serem staraliśmy się stworzyć 
wciągający, dynamiczny film 
A.D. 2019 i mam nadzieję, że 
to się nam udało. Władysław 
Pasikowski od współpracow-
ników wymaga tego samego 
co od siebie, a więc profe-
sjonalizmu, zaangażowania, 
skupienia, znajomości swo-
jego rzemiosła. Praca z takim 
reżyserem jest tylko przyjem-
nością.

Należy pan do czołówki 
polskich artystów fil-

Rozmowa z reżyserem i scenarzystą 
Władysławem Pasikowskim, 
kostiumografką Małgorzatą Braszką, 
autorem zdjęć Maciejem Lisieckim  
i aktorem Cezarym Pazurą

mowych i estradowych. 
Jest pan rozpoznawalny 
głównie z ról komedio-
wych, ale też z typów 
 twardzieli. Czy pana zda-
niem trzecia część Psów 
zamyka temat, czy może 
potrzebna jest kontynu-
acja?
Cezary Pazura: Odpowiedź 
wprost na to pytanie jest 
niemożliwa, gdyż zdradził-
bym nieopatrznie finał tej 
póki co trylogii. Osobiście 
uwielbiam kontynuacje fil-
mów, których bohaterów 
polubiłem, i których kolejne 
perypetie chciałbym śledzić. 
Swojego bohatera, Walde-
mara Morawca, obdarzyłem 
niemałym uczuciem, więc 
mógłbym go wskrzeszać do 
późnej starości. Ale czy to 
będzie możliwe, to już zależy 
od woli widzów i samego 
Władysława Pasikowskiego.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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W końcu sierpnia 2019 zakończyły się zdjęcia 
do najnowszego filmu autorskiego Wła-

dysława Pasikowskiego Psy 3. W imię zasad. Los 
łączy po 25 latach Franza Maurera i „Nowego”, 
a ich spotkanie ma zmienić wszystko… Będzie to 
trzecia część trylogii Psów, której akcja, po ćwierć-
wieczu rozgrywać się będzie w kompletnie innej 
polskiej rzeczywistości politycznej i obyczajowej. 
Ale czy do końca innej…? Będzie to jedna z kolej-
nych prób, nie tylko w polskim kinie, realizacji 
sequela – w tym przypadku przedstawienia po 25 
latach losów głównych bohaterów poprzednich 
części. Władysław Pasikowski jest autorem scena-
riusza i reżyserem filmu. Producentem jest Won-
der Studio – Klaudiusz Frydrych i Janusz Doro-
siewicz. Za zdjęcia odpowiada Maciej Lisiecki, 
za scenografię Wojciech Żogała, a za kostiumy 
Małgorzata Braszka. W rolach głównych zoba-
czymy wybitnych przedstawicieli kilku aktorskich 
pokoleń, w tym oczywiście Bogusława Lindę 
i Cezarego Pazurę, którym towarzyszą Marcin 
Dorociński, a także Tomasz Schuchardt, Sebastian 
Fabijański, Jan Frycz i Mirosław Baka. Film jest 
współfinansowany przez PISF, a dystrybutorem 
będzie Kino Świat. Premierę zaplanowano na 17 
stycznia 2020 roku.  S.N.

NA PLANIE FILMU 
PSY 3. W IMIĘ ZASAD

terki, które rozjaśniały ekran. 
W Słodko gorzkim było ich 
nawet tyle, że nie wiadomo 
było, na kim oko zawiesić... 
I tym razem nie będzie ina-
czej.

To nie pierwsza pani 
współpraca z Wła-
dysławem Pasikow-
skim. Czy reżyser lubi 
 ingerować w pomysły 
twórcze kostiumografa, 
czy też pozostawia mu 
wolną rękę w tworzeniu 
wizji kostiumowej filmu?
Małgorzata Braszka: Współ-
pracuję z Władysławem Pasi-
kowskim od dawna, od reali-

Psy 3. W imię zasad,  
reż. Władysław Pasikowski

Fo
t. 

Ba
rto

sz
 M

ro
zo

w
sk

i/K
in

o 
Św

ia
t 



42 43MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

FESTIWALE ZA GRANICĄ WENECJA

Jeżeli by  się kierować wyłącznie 
głosami przebywających na Lido 
dziennikarzy, to nowy film Romana 
Polańskiego zaliczał się do grona 

faworytów weneckiego Konkursu Głów-
nego. W wychodzącej na festiwalu codzien-
nej gazecie „Ciak” miał jedną z najwyższych 
średnich ocen wystawianych przez grono 
międzynarodowych krytyków, a zewsząd 
słychać było zachwyty nad reżyserskim 
kunsztem twórcy Dziecka Rosemary. 

(NIE)SPODZIEWANE 
NAGRODY
Zainteresowanie Oficerem i szpiegiem było 
ogromne, na konferencji prasowej pojawiły 
się tłumy, choć zabrakło na niej (nawet 

wirtualnie) osoby najważniejszej – pol-
skiego reżysera. O ile zatem laur FIPRE-
SCI, który przypadł w udziale Polańskiemu, 
nie powinien specjalnie dziwić, o tyle dru-
gie co do ważności festiwalowe wyróż-
nienie, jakim jest Wielka Nagroda Jury, 
z pewnością nieco bardziej. I nie chodzi 
tu o artystyczną wartość filmu przybliża-
jącego polityczny skandal z końca XIX 
wieku we Francji, jakim była sprawa Drey-
fusa, a o okoliczności i kontrowersje zwią-
zane z osobą polskiego twórcy. Wszystko 
za sprawą przewodniczącej tegorocznego 
jury, argentyńskiej reżyserki Lucrecii Mar-
tel. Podczas inaugurującej festiwal konfe-
rencji prasowej wyraziła wątpliwość zwią-
zaną z samą obecnością filmu Polańskiego 

w Konkursie. Przekonywała, że trudno 
jej oddzielić twórczość od prywatnego 
życia artysty, i zapowiadała, że nie weź-
mie udziału w uroczystej premierze Ofi-
cera i szpiega. Skandal wisiał w powietrzu, 
zwłaszcza że w kuluarach mówiło się, że 
producenci filmu rozważają nawet opcję 
wycofania go z rywalizacji o Złotego Lwa. 
Do tego ostatecznie nie doszło. Martel tłu-
maczyła później, że została źle zrozumiana, 
ale i tak panowało przekonanie, że Oficer 
i szpieg zostanie zignorowany w jurorskim 
werdykcie. Tak się na szczęście nie stało. 

Pominięty został za to Malowany ptak 
czeskiego reżysera Václava Marhoula. Film, 
któremu również towarzyszyło odium spo-
rej kontrowersji, choć tym razem z uwagi na 

dioPrób w Szkole Wajdy, a nie tak dawno 
współpracował jako operator z Maciejem 
Sobieszczańskim przy jego fabularnym 
debiucie – filmie Zgoda. 

ZE SKRAJNOŚCI 
W SKRAJNOŚĆ
Wenecka rywalizacja o Złotego Lwa była 
w tym roku bardzo nierówna. Znalazło 
się w niej miejsce i na prawdziwe perełki, 
i na produkcje nieudane, w czym brylowali 

zwłaszcza gospodarze, a zatem kinemato-
grafia włoska. Trudno nie zauważyć, że 
najstarszy festiwal filmowy coraz bardziej 
się zmienia. Impreza, na której przez lata 
nagradzano wielkich europejskich mistrzów 
z Federico Fellinim, Andriejem Tarkow-
skim, Jean-Lukiem Godardem czy Luisem 
Buñuelem na czele, dziś z utęsknieniem 
spogląda za ocean. Nie dość powiedzieć, 
że najbardziej oczekiwanym filmem tego-
rocznej edycji był Joker Todda Phillipsa, 
na którego długo przed seansem ustawiały 
się wielometrowe kolejki, to jeszcze zyskał 

76. MFF w Wenecji okazał się szczęśliwy dla polskiego kina. 
Ważne nagrody trafiły do Romana Polańskiego za Oficera 
i szpiega oraz Jana Komasy za Boże Ciało, wyróżniona 
została też włosko-polska koprodukcja Sole Carlo Sironiego.

on uznanie jury, zdobywając Złotego Lwa. 
Zresztą całkiem zasłużenie, choć chyba 
mało kto przewidywał, że jurorzy zdecy-
dują się na tak odważny krok i najważniej-
szym weneckim laurem uhonorują film 
wywodzący się z uniwersum superbohate-
rów. Choć tylko w teorii, bo Jokera, z fanta-
styczną rolą Joaquina Phoenixa, porównuje 
się raczej do Taksówkarza Martina Scor-
sese niż do klasycznych, wysokobudżeto-
wych produkcji. 

Po raz kolejny festiwal w Wenecji stał 
się beneficjentem canneńskiego sporu 
o produkcje Netflixa. Dyrektor Alberto 
Barbera, zachęcony ubiegłorocznym suk-
cesem Romy Alfonso Cuaróna, zaprosił 
w tym roku do konkursu aż trzy filmy: 
Marriage Story Noaha Baumbacha, The 
King Davida Michôda oraz The Laundro-
mat Stevena Soderbergha. Wszak trudno 
mu się dziwić, gdyż każdy z tytułów zapew-
niał dopływ wielkich gwiazd na Lido – od 
Meryl Streep, przez Scarlett Johansson 
czy Adama Drivera, po Timothée Cha-
lameta. Z propozycji streamingowego 
giganta większą uwagę warto było zwró-
cić jedynie na znakomitą, wzruszającą 
opowieść o rozpadzie małżeństwa, jaką 
okazał się Marriage Story. Film jednogło-
śnie uznany za największego przegranego 
festiwalu. Wydawało się, że amerykański 
reżyser jest pewniakiem do Srebrnego Lwa 
za reżyserię. Ten ostatecznie trafił w ręce 
szwedzkiego weterana Roya Anderssona 
(za About Endlessness). 

Kuba Armata 

POWRÓT Z TARCZĄ Jean Dujardin i Louis Garrel  
w filmie Oficer i szpieg,  
reż. Roman Polański

Sandra Drzymalska
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Jan Komasa, Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, 
Eliza Rycembel i Tomasz Ziętek

względy artystyczne. To adaptacja wydanej 
w 1965 roku głośnej książki Jerzego Kosiń-
skiego pod tym samym tytułem. Zrealizo-
wana w czerni i bieli ekranizacja szokuje, 
zgodnie z literackim pierwowzorem, sce-
nami bestialskiej przemocy. Deborah Young 
w recenzji na łamach „The Hollywood 
Reporter” pisała: „Zamiast paraliżować 
widza, ta parada zła jest niczym okrutne 
crescendo, przed którym nie można uciec”. 
Część widzów, nie wytrzymując tego, co się 
dzieje na ekranie, zdecydowała się na ten 
ruch, gromadnie opuszczając salę kinową. 
Ci, którzy zostali w sporej części obwołali 
film arcydziełem. Zrealizowany w między-
narodowej obsadzie (obok Stellana Skar-
sgårda, Harveya Keitela czy Udo Kiera 
pojawia się Lech Dyblik) Malowany ptak 
to koprodukcja Czech, Słowacji i Ukrainy. 
Mimo prób reżysera zabrakło w niej Pol-
ski, gdyż jak przekonywał mnie w rozmo-
wie Marhoul, projekt dwukrotnie został 
odrzucony przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, a żadna z szesnastu firm pro-
ducenckich, do których się zwrócił, nie 
była zainteresowana współpracą. 

Kontrowersji nie wzbudził za to nowy 
film Jana Komasy, czego dowodem kil-
kuminutowa owacja na stojąco po pre-
mierowym pokazie. Boże Ciało prezento-
wane było w Wenecji w konkursie Giornate 
degli Autori. Opowieść o młodym chło-
paku z trudną przeszłością, który niespo-
dziewanie wchodzi w rolę księdza w nie-
wielkiej społeczności, spodobała się tak 
publiczności, jak i krytykom. W recen-
zjach zwracano uwagę na intensywność 
filmu oraz świetną, fizyczną rolę Bartosza 
Bieleni. David Rooney z „The Hollywood 
Reporter” pisał nawet o intrygującym, dzi-
kim spojrzeniu młodego polskiego aktora. 
Twórcy Bożego Ciała wyjechali z Wene-
cji z dwiema nagrodami. Pierwsza, przy-
znawana przez organizacją Europa Cine-
mas, obejmuje pomoc w dystrybucji filmu 
i „opiekę” jednego z czołowych agentów 
prasowych Charlesa McDonalda. Druga 
to Edipo Re Inclusion Award, honorująca 
produkcje o wysokich wartościach huma-
nistycznych. 

W innym z weneckich konkursów – 
Horyzonty – nagrodą Włoskiej Federacji 
Klubów Filmowych wyróżniona została 
włosko-polska koprodukcja Sole Carlo 
Sironiego, z Sandrą Drzymalską w jed-
nej z głównych ról. Warto dodać, że zwy-
cięzcą tej sekcji okazał się Atlantis Valen-
tyna Vasyanovycha. Ukraiński reżyser 
i operator jest absolwentem kursu #Stu-
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Na Toronto International Film 
Festival (TIFF) swoje filmy 
przywozili w ostatnich latach 
m.in. Andrzej Wajda (Powi-

doki), Jerzy Skolimowski (11 minut), Mar-
cin Wrona (Demon), Urszula Antoniak 
(Pomiędzy słowami), Małgorzata Szumow-
ska (Body/Ciało). Zarówno Szumowska, jak 
i wcześniej Agnieszka Holland były rów-
nież członkiniami trzyosobowych składów 
jurorskich w sekcji Platform przyznających 
nagrody dla najbardziej twórczych reżyse-
rów i reżyserek. To nie lada wyczyn biorąc 
pod uwagę fakt, że tego rodzaju wyróż-
nienie istnieje dopiero od 5 lat. 

Kino polskie jest w Toronto bardzo chęt-
nie oglądane i żywo komentowane także 
za sprawą wyjątkowych zainteresowań 
jednego człowieka – byłego już (od aktu-
alnej edycji w 2019) dyrektora festiwalu 
Piersa Handlinga, ogromnego i wiernego 
wielbiciela naszych produkcji. Tajemnicą 
poliszynela jest, że Handling co roku na 
wiosnę przyjeżdżał do Warszawy oglądać 
najnowsze polskie filmy, z których potem 
wybierał tytuły pokazywane następnie na 
festiwalu we wrześniu. Aktualnie w szere-
gach programerów TIFF znajduje się Polka 
Dorota Lech, od lutego zajmująca stano-
wisko głównej selekcjonerki sekcji Odkryć 
i kina międzynarodowego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

W tym roku, podczas 44. edycji TIFF, 
pokazano kilka produkcji i koprodukcji 
z Polski, a każdy taki seans wzbudził nie-
małe emocje, choć z różnych względów. 
Jedynym w całości polskim filmem poka-
zywanym w ramach festiwalu było Boże 
Ciało Jana Komasy, na kilka dni po pre-
mierze na festiwalu weneckim i dosłow-
nie kilka dni przed ogłoszeniem, że to 
właśnie ten tytuł będzie reprezentantem 
kraju w wyścigu oscarowym. Jeszcze przed 
tym potwierdzeniem, kilku zagranicznych 
dziennikarzy wieszczyło tego rodzaju suk-
ces w licznych bardzo przychylnych recen-
zjach. Na przykład Alex Heeney napisała, 
że Boże Ciało „przypomina mieszankę bry-
tyjskiego serialu Grantchester z W garnitu-
rach, choć jest znacznie bardziej mroczny, 
bo to przecież Polska”. Mina Takla z kolei 
uznała, że oto objawił się mocny osca-
rowy kandydat, biorąc pod uwagę, że film 
Komasy „wyróżnia elegancja, wyjątkowa 
złożoność i wielowarstwowa narracja cha-
rakteryzująca filmy w rodzaju Polowania 
Vinterberga z Danii czy Niemiłości Zwia-
gincewa z Rosji”. 

TORONTO

MFF w Toronto już od lat bardzo ciepło 
wita polskich reżyserów i ich najnowsze 
filmy. To tu zaczęła się międzynarodowa 
droga arcydzieła Pawła Pawlikowskiego 
Ida, którą z miejsca docenili wyrobieni 
widzowie i krytycy.
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Sekcja kina międzynarodowego jest 
w Toronto zazwyczaj najmocniejsza, bo 
pokazywane są w niej najważniejsze tytuły 
ostatnich kilku miesięcy z całego świata. 
Niektóre miały swoje premiery w  Cannes, 
inne w Wenecji, jeszcze inne będą potem 
jechać do San Sebastian. Wszystkie jed-
nak gromadzą się w jednym miejscu, 
w Kanadzie właśnie, bo stąd najbliżej do 
Stanów Zjednoczonych i Fabryki Snów. 
Zdumiewające, że mimo tak rozwiniętego 
przemysłu filmowego, w USA nie docze-
kano się do tej pory festiwalu podobnej 
skali co TIFF. Jest oczywiście Sundance 
i SXSW, ale ten pierwszy coraz częściej się 
komercjalizuje, a drugi – choć ma znaną 
markę – nie stanowi zwykle dobrego 
miejsca na światową premierę dużego, 
ważnego filmu. Nowojorska Tribeca jest 
za to dość ciasna i mała, a do tego zdu-
miewająco – mimo swego centralnego 
położenia – lokalna. Jeśli więc jakiś tytuł 
ma zrobić wrażenie, liczyć się w sezonie 
nagród, z Toronto do Los Angeles jest po 

prostu najbliżej. Dlatego tak ważny jest tu 
każdy kolejny pokaz, recenzja czy przy-
chylne słowo. Prezentacje Bożego Ciała 
były wyprzedane niemal do ostatniego 
miejsca, a tytułowi od początku towa-
rzyszył festiwalowy „buzz” jeszcze po 
Wenecji. Jak wiadomo, nie ma lepszej 
reklamy niż widzowie odbijający się od 
kasy z karteczką „biletów brak”.

W sekcji Odkrycia pokazano z kolei 
polską koprodukcję Sole debiutanta Carlo 
Sironiego, z mocną główną rolą Sandry 
Drzymalskiej i muzyką skomponowaną 
przez młodą kompozytorkę Teoniki Roży-
nek. Ze strony polskiej w realizację zaan-
gażowana była Lava Films z producentką 
Agnieszką Wasiak na czele. To film o mło-
dej dziewczynie w ciąży, która zamierza 
sprzedać dziecko pewnej włoskiej parze 
zmagającej się z brakiem własnego potom-
stwa, a przy okazji bardzo ciekawe połącze-
nie sił polsko-włoskich, w którym akcenty 
rozkładają się równo między obie naro-
dowości. Wyszła opowieść bardzo suge-

stywna, ale i czuła, subtelna, mocno zako-
rzeniona w społecznym realizmie.

Na festiwalu w Toronto, choć pod flagą 
irlandzko-belgijsko-amerykańską, zapre-
zentowała się też Małgorzata Szumowska 
z długo oczekiwanym The Other Lamb – 
pierwszym anglojęzycznym filmem reży-
serki, z Raffey Cassidy (Zabicie świętego 
jelenia, Vox Lux) i Michielem Huisma-
nem (Gra o tron, Wiek Adaline) w obsa-
dzie. Po pierwszym pokazie posypały się 
świetne recenzje na łamach branżowych 
magazynów „Screen International” i „The 
Hollywood Reporter”, a Małgorzata Szu-
mowska w trakcie krótkiego pobytu na 
TIFF rzuciła się w wir spotkań z ame-
rykańskimi producentami i znajomymi 
z branży. To świetnie wróży przyszłości 
rozchwytywanej reżyserki i samego The 
Other Lamb – historii mrocznej, zagad-
kowej, bardzo aktualnej, wieloznacznej, 
a przez to niezwykle uniwersalnej. Do 
tego wszystkiego, co zupełnie naturalne 
w świecie Szumowskiej, oglądanej okiem 
Michała Englerta, przepięknie sfilmowanej, 
zmontowanej przez Jarosława Kamińskiego 
i okraszonej niepokojącymi, budującymi 
napięcie dźwiękami Pawła Mykietyna (do 
spółki z Rafaëlem Leloupem). Obok tego 
tytułu nie można przejść obojętnie. Jego 
polską premierę planuje się na początek 
2020 roku, dystrybutorem jest Kino Świat.

Filmem zamknięcia 44. TIFF był naj-
nowszy obraz Marjane Satrapi (Persepo-
lis, Kurczak ze śliwkami) – Radioactive 
o naszej najsłynniejszej uczonej Marii 
Curie-Skłodowskiej (w tej roli Rosamund 
Pike). Ciekawe, że dosłownie przed trzema 
laty w jednej z bocznych sekcji można było 
oglądać Marię Curie w reżyserii Marie 
Noëlle z Karoliną Gruszką. Być może 
ktoś z producentów dostrzegł ogromny 
potencjał tej bohaterki i historii, a w końcu 
postanowił przygotować jej własną wersję. 
Niestety, niezależnie od najlepszych chęci 
i solidnego występu Pike, to wciąż nie jest 
film o wybitnej fizyczce i chemiczce, na 
który czekamy.

Mimo braku nagród dla polskich filmów, 
wszak Toronto właściwie nie jest festiwa-
lem konkursowym w przeciwieństwie do 
Berlina, Cannes czy Wenecji, polskie filmy 
zostały w Kanadzie dostrzeżone i szeroko 
komentowane, a w takim natłoku fenome-
nalnych tytułów i imprez towarzyszących 
to naprawdę duży sukces. Oby przyniósł 
dalsze owoce w najbliższej przyszłości.

Magdalena Maksimiuk

NASZA DOBRA 
PASSA TRWA

The Other Lamb,  
reż. Małgorzata Szumowska 



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

POLAND IN FOCUS 
NA FESTIWALU 
W KANADZIE

Na tegorocznym Québec City 
Film Festival (12-20 wrze-
śnia) kanadyjska publicz-
ność mogła zapoznać się z aż 
23 polskimi filmami. Trzy 
z nich (Na zdrowie! Pau-
liny Ziółkowskiej, Chwast 
Adrianny Matwiejczuk 
i Tango tęsknot Marty Szy-
mańskiej) zakwalifikowały 
się do sekcji konkursowej, 
zaś pozostałe zaprezento-
wano na pokazach w roz-
maitych sekcjach pobocz-
nych, w ramach Focusu na 
Polskę. Były to następujące 
tytuły: O Jezu! Betiny Bożek, 
Room Michała Sochy, Co się 
dzieje, gdy dzieci nie chcą jeść 
zupy Pawła Prewenckiego, 
Dróżnik Piotra Szczepanowi-
cza, Danse Macabre Małgo-
rzaty Rżanek, Do serca Twego 
Ewy Borys, Łaźnia Tomka 
Duckiego, Druciane oprawki 
Bartosza Kędzierskiego, 
Udomowienie Sylwii Gaweł, 
Kreatury Tessy Moult- 
-Milewskiej, Nie trać głowy 
Karoliny Specht, Dokument 
Marcina Podolca, Czerń 
Tomasza Popakula, Cipka 
Renaty Gąsiorowskiej, Ber-
nard Anny Oparkowskiej, 
Opowieści z chłodni Grzego-
rza Jaroszuka, Święto zmar-
łych  Aleksandry Terpińskiej, 
Hycel Darii Woszek, 16.03 
Natalii Siwickiej, Kobieta 
budzi się rano Olgi Chaj-
das, Wolta Moniki Koteckiej 
i Karoliny Poryzały, Odwie-
dziny Mateja Bobrika, Super-
jednostka Teresy Czepiec, 
Polonez Agnieszki Elba-
nowskiej, Siostry Michała 
Hytrosia, Daniel Anastazji 
Dąbrowskiej oraz Więzi Zofii 
Kowalewskiej. 
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POLSKIE FILMY 
WYGRYWAJĄ 
W URUGWAJU

Nie masz dystansu Kariny 
Paciorkowskiej oraz Siostry 
Michała Hytrosia okazały się 
bezkonkurencyjne w swoich 
kategoriach i zostały uznane 
najlepszym filmami 19. edy-
cji International Film Schools 
Festival Awards w Urugwaju 
(14-17 sierpnia). Festiwal ten jest 
w całości poświęcony obrazom 
realizowanym przez studentów 
szkół filmowych. Do programu 
konkursowego tegorocznej 
edycji zaproszono 70 krótkich 
metraży z aż 53 szkół znajdują-
cych się w 29 krajach. W trakcie 

festiwalu można było nie tylko 
zobaczyć najciekawsze prace 
zdolnych studentów, ale również 
wziąć udział w masterclassach 
czy warsztatach audiowizual-
nych. W tym roku do konkursu 
zaproszono jedynie dwie pol-
skie produkcje, ale obie zostały 
nagrodzone. Nie masz dystansu 
ogłoszono najlepszą animacją 
festiwalu, a Siostrom przypadł 
tytuł najlepszego dokumentu. 
Zwycięskie Nie masz dystansu to 
ręcznie rysowana animacja pró-
bująca zadawać pytania na temat 
miejsca kobiet we współczesnej 
rzeczywistości, a z kolei akcja 
dokumentalnych Sióstr rozgrywa 
się za potężnym 800-letnim 

murem, w najstarszym żeńskim 
klasztorze klauzurowym w Pol-
sce – klasztorze Benedyktynek 
w podkrakowskich Staniątkach, 
w którym żyje 12 sióstr o śred-
niej wieku 70 lat. 

RETROSPEKTYWA 
ANIMACJI IZABELI 
PLUCIŃSKIEJ 
NA FESTIWALU 
W PETERSBURGU

W trakcie tegorocznej, 29. edycji 
Message to Man International 
Film Festival (14-21 września) 
odbyła się retrospektywa jed-
nej z najciekawszych polskich 
animatorek – Izabeli Pluciń-
skiej. Message to Man to jeden 
z najstarszych i najpopularniej-
szych rosyjskich festiwali filmo-
wych. W programie imprezy jest 
miejsce zarówno dla krótkich 
fabuł, animacji, jak i dokumen-
tów. Obok sekcji konkursowych 
i pozakonkursowych, bardzo 
ważnym punktem festiwalo-
wego programu są retrospek-
tywy nagradzanych i utalen-
towanych reżyserów. W tym 
roku przegląd swojej twór-
czości zaprezentowała Izabela 
Plucińska, pokazując widzom 
sześć animacji: Esterhazy, After-
noon, Darling, Wieczór, 7 more 
minutes i Maraton. Po pokazie 
odbyło się spotkanie z uhono-
rowaną licznymi nagrodami 
reżyserką. Izabela Plucińska 
(ur. 1974) studiowała animację 
w Szkole Filmowej w Łodzi oraz 
grafikę i design na tamtejszej 
ASP, a także w poczdamskiej 
The Film & Television Academy 
(HFF) „Konrad Wolf”. Spośród 
licznych plastelinowych anima-
cji największe sukcesy przy-
niósł jej film Jam Session (2005) 
nagrodzony m.in. Srebrnym 
Niedźwiedziem dla krótkiego 
metrażu na festiwalu w Berlinie. 

STUDENCKI OSCAR 
DLA FAMILY ZE 
SZKOŁY FILMOWEJ 
W ŁODZI

Dokumentalna etiuda Family 
w reżyserii Yifan Sun z łódz-
kiej „Filmówki”, zdobyła Stu-
denckiego Oscara. W tym 
roku o tę cenną statuetkę wal-
czyło aż 1615 tytułów zgło-
szonych przez 255 amery-
kańskich i 105 szkół z całego 
świata. Zdjęcia do Family 
wykonała Alicia Devaux, 
opiekę artystyczną sprawo-
wał Jacek Bławut. O tym, że 
polska etiuda znalazła się 
w finałowej trójce filmów 
dokumentalnych, zgłoszo-
nych przez szkoły filmowe 
z całego świata z wyjątkiem 
Stanów Zjednoczonych (filmy 
amerykańskie są oceniane 
odrębnie), dowiedzieliśmy się 
pod koniec sierpnia. Wyre-
żyserowana przez Yifan Sun 
etiuda rywalizowała z obra-
zem Giseli Carbajal Rodrí-
guez Oro Blanco, który repre-
zentował szkołę z Monachium 
(Niemcy), i z produkcją Ale-
jandry Retana, Césara Cama-
cho i Césara Hernándeza The 
winds Heritage, reprezentan-
tów Uniwersytetu w Guada-
lajarze (Meksyk). Wyniki 
Studenckich Oscarów ogło-
szono 12 września. Student 
Academy Award powołano 
w 1972 roku. Corocznie Aka-
demia przyznaje nagrody 
w czterech kategoriach: film 
animowany, dokumentalny, 
fabularny i alternatywny. Lau-
reatami Studenckich Osca-
rów byli m.in. tacy twórcy, 
jak Robert Zemeckis czy 
Spike Lee. Ceremonia wrę-
czenia studenckich Oscarów 
odbędzie się 18 października 
w Samuel Goldwyn Theater 
w Los Angeles.

Studio Platige Image zostało nominowane w katego-
rii Najlepszy Cinematik do Gry Wideo (Best Game 

Cinematic) w ramach Animago Awards 2019 za tra-
iler Metro Exodus: Artyom’s Nightmare. Trailer autor-
stwa Platige wprowadza w zróżnicowany świat i bogatą 
historię najnowszej odsłony serii gier Metro. Widz wraz 
z Artyomem otrzymuje wizję wydarzeń, które nadejdą 
podczas jego postapokaliptycznej odysei. Metro Exodus, 
wyprodukowane przez 4A Games i wydane przez Deep 
Silver, stanowi część uniwersum Metra, obejmującego 
serię bestsellerowych książek, literackich spin-offów 
i cyfrowych adaptacji. Zespół Platige jest szczególnie 
dumny ze swojego dzieła, które spotkało się ze znako-
mitym odbiorem ze strony fanów serii, a teraz także ze 
strony jury Animago. „Animago to jedna z najważniej-
szych konferencji branży grafiki i animacji. To także 
jedna z niewielu imprez, podczas których specjalną 
kategorię zadedykowano cinematikom. Nasza obecność 
w trójce wyróżnionych prac z roku 2019 to ogromny 
zaszczyt i przywilej” – mówi Tomek Suwalski, reżyser. 
Platige Image to polskie studio produkcji i postproduk-
cji. Specjalizuje się w grafice komputerowej, animacji 
3D i efektach wizualnych na potrzeby filmu, rozrywki 
i reklamy. Jest szczególnie cenione za cinematiki two-
rzone dla znanych na całym świecie studiów produku-
jących gry wideo. Zespół składa się z ponad 200 pro-
fesjonalistów z branży kreacji: reżyserów, reżyserów 
kreatywnych, grafików, animatorów i producentów. 
W ciągu ponad 20 lat działalności studio zostało uho-
norowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. 
BAFTA, EFA, Goya i SIGGRAPH. Było również nomi-
nowane do Oscarów, Złotej Palmy MFF w Cannes oraz 
Złotego Lwa MFF w Wenecji. 

POLACY POWALCZĄ 
O NOMINACJE 
DO EUROPEJSKICH 
NAGRÓD FILMOWYCH

Polskie produkcie i koprodukcje: 
Obywatel Jones Agnieszki Hol-
land, Wilkołak Adriana Panka, 
Kler Wojciecha Smarzowskiego 
i High Life Claire Denis znalazły 
się na liście 46 produkcji, które 
będą się ubiegać o nominacje do 
Europejskich Nagród Filmowych. 
Wszystkie te obrazy były współ-
finansowane przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Europejskie 
Nagrody Filmowe zostaną roz-
dane 7 grudnia w Berlinie.

PRZYSTANEK 
NAGRODZONY 
W HISZPANII

Tomasz Woźniczka i Michał 
Żuberek zostali nagrodzeni na 
hiszpańskim festiwalu filmowym 
Riurau za zdjęcia do krótkome-
trażowego Przystanku Bartosza 
Reetza. Laureaci są absolwen-
tami Wydziału Radia i Tele-
wizji im. Krzysztofa Kieślow-
skiego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Festiwal Riurau 
poświęcony jest filmom krót-
kometrażowym, odbywa się 
w kilku hiszpańskich miastach 
w okresie od końca sierpnia 
do połowy września. Przysta-
nek pokazywano dotąd na wielu 
zagranicznych imprezach, w tym 
Fajr International Film Festival 
w Iranie, na niemieckim Filmfest 
Dresden, węgierskim CineFest 
Miskolc International Film Festi-
val oraz One Shot International 
Short Film Festival w Armenii. 
Producentem obrazu jest jego 
scenarzysta i reżyser Bartosz 
Reetz (Sartoris Film).

Oprac. Julia  
Michałowska

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

PLATIGE IMAGE NOMINOWANE 
DO ANIMAGO AWARD 2019

Film Tomka Popakula 
został uznany najlepszą 

animacją krótkometrażową 
na Monterrey Internatio-
nal Film Festival w Meksyku 
(15-23 sierpnia). Z kolei na 
szwajcarskim Fantoche – 
International Animation 
Film Festival (3-8 września) 
Acid Rain otrzymał nagrodę 
High Risk. Akcja docenio-
nej animacji toczy się gdzieś 
w Europie Wschodniej. 
Młoda ucieka z domu, jak 
najdalej od szarej miejsco-
wości. Początkowa ekscytacja 

podróżą autostopem opada, 
gdy ląduje na obrzeżach mia-
sta w środku nocy. Na moście 
spostrzega postać balansującą 
niebezpiecznie na barierce. 
Tak poznaje Chudego, tro-
chę niezrównoważonego 
dziwaka. Chudy mieszka 
w kamperze, którym jeździ, 
załatwiając niekoniecznie 
legalne sprawunki. Młoda 
postanawia się z nim zabrać. 
Ich wspólna droga prowadzi 
w coraz dziwniejsze rejony, 
a między nimi szybko zawią-
zuje się nienazwana więź.

ACID RAIN Z NAGRODAMI W MEKSYKU 
I SZWAJCARII

Metro Exodus:  
Artyom's Nightmare

Acid Rain, reż. Tomek Popakul
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Minęło ponad 
30 lat od reali-
zacji Biesów.
Dla mnie 

wszystko ma taką świeżość, 
że mógłbym w tej chwili 
zacząć się spierać, czy jed-
nak zdjęcia nie odbyły się 
rok temu, góra dwa! Biesy 
to do dziś jedno z moich 
najważniejszych, najbar-
dziej niezwykłych zawodo-
wych przeżyć. Zachowałem 
dobre wspomnienia, wynio-
słem wielką lekcję zawodu 
ze spotkania z polskimi fil-
mowcami. Trudno jest mi 
zresztą pogodzić się z fak-
tem, że Andrzeja Wajdy nie 
ma już z nami. O jego śmierci 
dowiedzieliśmy się we Francji 
natychmiast. Bardzo to prze-
żyliśmy.

Mieliście kontakt?
Sporadyczny, przypad-
kowy. Ale Wajda zajmował 
szczególne miejsce w moim 
sercu – i nie mówię tego 
tylko przez wzgląd na naszą 
współpracę, przede wszyst-
kim bliski był mi zawsze jego 
dorobek. 

Wracał pan do filmów 
Wajdy?
Nie zliczę ile razy oglądałem 
Kanał, Popiół i diament czy 
Ziemię obiecaną. Wcielający 
się w Maksa Bauma Andrzej 
Seweryn to był gość – myśla-
łem, gdy po raz pierwszy 
oglądałem ten film! A potem 
to samo poczucie, obcowa-
nia z wielkim talentem, wra-
cało do mnie, gdy spotykałem 
się z Ziemią obiecaną po raz 

o uwagę reżysera, jego zado-
wolenie, przychylność... Nie 
wiedziała pani? A wracając 
do milczenia Wajdy, gdy spy-
tałem dlaczego z niektórymi 
aktorami w ogóle nie rozma-
wia, usłyszałem, że ma do 
nich zaufanie absolutne. Nie 
musi rozmawiać. 

Czyli takie porozumienie 
totalne?
Tak, ponad słowami. Z kolei 
do mnie Wajda miał trochę 
uwag, szybko więc wywnio-
skowałem, że pewnie nie do 
końca może na mnie polegać 
i nie jest ze mnie zadowolony. 
Był to powód mojej naprawdę 
wielkiej i szczerej zgryzoty. 
(śmiech) Wielokrotnie żali-
łem się Jean-Claude’owi. On 

tylko podkręcał – dziś wiem, 
że w żartach – moje wątpli-
wości, ripostując: zaimpono-
wać Wajdzie?! Wzbudzić jego 
zaufanie?! To chyba tylko 
Jerzy Radziwiłowicz potrafi! 
(śmiech)

Niezły żartowniś! 
No tak, dziś się z tego śmieję, 
jednak wtedy wszystko miało 
nieco inny wymiar. Trafiłem 
do Polski, kraju owianego 
pewną legendą. 

Był rok 1988.
O Wajdzie słyszeliśmy za 
sprawą nagród i dorobku – 
mimo zmieniającego się, nie-
łatwego klimatu politycznego, 
jemu zawsze udawało się 
pracować i tworzyć. Z kolei 

o Polsce mówiło się wcześniej 
głównie w kontekście stanu 
wojennego. Miałem wielu 
znajomych, których stan 
wojenny zastał za granicą, we 
Francji, albo w Niemczech – 
martwili się o rodziny i przy-
jaciół w Polsce. To był wielki 
dylemat, wracać czy nie. My 
tego do końca nie rozumieli-
śmy, żyliśmy w wolnym kraju. 
Później o Polsce znów zrobiło 
się głośno za sprawą strajków. 
Spekulowano, co przyniosą 
najbliższe lata, czyli te po 
1988 roku. W pewnym sensie 
już wtedy, gdy byliśmy pod 
Krakowem, czuło się nadcho-
dzącą woltę: obrady okrą-
głego stołu niedługo później 
utwierdziły nas – francuskich 
aktorów – w przekonaniu, że 

Rozmowa z francuskim aktorem  
Lambertem Wilsonem o jego współpracy  
z Andrzejem Wajdą

drugi, trzeci, piąty, siódmy. 
Wielokrotnie oglądałem 
również film Niewinni cza-
rodzieje – za każdym razem 
wzruszał mnie ten obraz 
i dogłębnie przejmował, 
choć uroczy i dowcipny, był 
niczym cichy lament. Według 
mnie ten tytuł urósł do poko-
leniowego symbolu, był 
jak Nowa Fala znad Wisły. 
(śmiech)

Ale z Andrzejem Wajdą 
łączyła pana jeszcze jedna 
znajomość.
To fakt. Jean-Claude Car-
rière, czyli współscenarzysta 
Andrzeja. Napisał scenariu-
sze do Dantona i do Biesów 
właśnie – wspaniale wówczas 
się złożyło, gdy przyszło nam 
pracować nad Biesami. Jean-
-Claude był przewodnikiem 
nie tylko po własnym scena-
riuszu, ale przede wszystkim 
po powieści Fiodora Dosto-
jewskiego. Tłumaczył nam, 
zaangażowanym w produk-
cję Wajdy francuskim akto-
rom, co rosyjski pisarz chciał 

wyrazić w swoim tekście, 
co chciał przekazać, jakie 
były istotne dla całej historii 
konteksty. Ubogaciło nas to 
mocno.

A Wajda?
Był czujnym i obecnym 
reżyserem, ale nie pamię-
tam byśmy dużo rozmawiali 
na planie. Wiem, bo dość 
dobrze to pamiętam, że pra-
wie z planu nie schodził. 
Biesy realizowane były gdzieś 
pod Krakowem, zachowa-
łem w pamięci piękne kra-
jobrazy: Polskę pokrytą 
śniegiem – nigdzie póź-
niej nie widziałem już takiej 
zimy. Jak z baśni. Przypo-
minam sobie teraz gospo-
dynię z pobliskiej wsi – sta-
rowinkę – która przywoziła 
nam furmanką świeże mleko 
od krowy. Niektórzy człon-
kowie ekipy pili ten rarytas 
prosto z baniaczka. Nikt nie 
chorował mimo minusowych 
temperatur! 

Teraz takiej zimy próżno 
szukać. 
Z pewnością. Ten plan 
w ogóle był szczególny – żad-
nego pośpiechu, ponaglania, 
zniecierpliwienia. Andrzej 
miał sztab zaufanych współ-
pracowników, byli to ludzie, 
z którymi rozumiał się bez 
słów. Zresztą on w ogóle 
chyba bardzo mało mówił. 
Był. Wytwarzał coś takiego 
swoją obecnością, że wszy-
scy wiedzieliśmy, co mamy 
robić i jak. Mieliśmy oczywi-
ście próby, nim weszliśmy na 
plan, było omawianie scena-

BIESY JAK Z BAJKI

riusza i analizy poszczegól-
nych scen. Jednak potem, już 
na zdjęciach, Andrzej był sku-
piony w dużej mierze na obra-
zie, kadrze, detalu – na pewno 
bardziej niż na nas, aktorach. 
Ze mną kilka razy nawet roz-
mawiał, co tylko potęgowało 
mój niepokój. (śmiech)

Jak to?
Byli aktorzy, z którymi 
Wajda w ogóle nie rozma-
wiał. Na przykład Isabelle 
Huppert, która pojawiła się 
na planie, zagrała instynk-
townie to, co do niej nale-
żało, i wyjechała. A Andrzej 
zachwycał się potem jej 
kreacją i jej obecnością 
przez kilka dni. Aktorzy są 
zazdrośni o siebie nawzajem, 

trafiliśmy do Polski w wyjąt-
kowym momencie.

Wierzy pan w pewien 
mechanizm ukazany wła-
śnie przez Dostojewskiego, 
że romantyczny zryw może 
przerodzić się w bandycką 
jatkę? 
Oczywiście. Każda rewolu-
cja niesie ze sobą ofiary. Jest 
to nieuchronne. A świat, 
w którym żyjemy obecnie, 
już został naznaczony przez 
dekadentyzm i paskudny 
nihilizm. Dla mnie ma to 
znamiona bandytyzmu – 
obywatelskiego bandytyzmu! 
Nie obchodzi nas, co będzie 
za 20 lub 40 lat, bo tak jest 
łatwiej. Odwracamy wzrok, 
a przecież wszyscy czujemy 
nadchodzącą zmianę. I lęk 
przed tym. Może będzie 
to miało wymiar rewolu-
cji – kończy się era przemy-
słowa, katastroficzna w skut-
kach działalność człowieka 
wyeksploatowała naturalne 
zasoby Ziemi, zniszczyła ją. 
Co robimy ze zwierzętami? 
Nasze dzieci odpowiedzą za 
chów przemysłowy, za to jak 
nisko moralnie upadliśmy 
w kwestii produkcji mięsa, 
modyfikacji genetycznych 
czy zarządzania odpadami 
chemicznymi. Być może 
potrzeba nam rewolucji 
moralnej, ekologicznej, sam 
nie wiem... 

Czy w tym wszystkim 
będzie miejsce na sztukę, 
na kino, na piękno? 
A może świat zrobi restart 
i cofnie się do najprostszych 
przyjemności, wartością nad-
rzędną będzie spacer po lesie 
albo czystej plaży? A może 
czyste plaże będziemy mogli 
oglądać wyłącznie na ekra-
nie? W najbliższych latach na 
pewno zmieni się rola sztuki 
oraz pozycja i status artysty. 
Bardzo jestem tego ciekaw. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

Lambert Wilson i Jerzy 
Radziwiłowicz na planie filmu 

Biesy, reż. Andrzej Wajda

Lambert Wilson
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Zostałaś coachem 
aktorskim z pasji, 
czy decyzja wyni-
kała z zapotrzebo-

wania rynku?
Aktorstwo zawsze było mi 
bliskie. Pracowałam jako 
aktorka w Studium Teatral-
nym Piotra Borowskiego, 
współpracownika Jerzego 
Grotowskiego. Skończyłam 
reżyserię filmową w Szkole 
Wajdy. Prowadziłam też 
warsztaty, na których pra-
cowałam z ciałem, głosem, 
snami. Zawsze dużo czerpa-
łam z psychologii Junga i psy-
chologii procesu Mindella. 
Moją pracę znała Agnieszka 
Smoczyńska i zaprosiła mnie 
do współpracy przy swoim 
debiucie Córki Dancingu. 
Celem warsztatów było 
otwarcie młodych aktorek, 
wydobycie z nich zwierzę-
cej i „syreniej” energii oraz 
zbudowanie miedzy nimi 
głębokiej więzi. Tak więc 
moja obecna praca jest owo-
cem całych lat doświad-
czeń, ale w pewnym sensie to 
Agnieszka powołała mnie do 
tego zawodu.

Praca przy Fudze była 
naturalną konsekwencją tej 
współpracy?
Tak, przy Fudze poprowa-
dziłam kilkumiesięczny 
coaching z Gabrysią Muskałą, 
która miała do zagrania 
dwie biegunowo odmienne 
kobiety, a w roli Alicji 
musiała stać się kimś na co 
dzień sobie obcym. Widy-
wałyśmy się co dwa tygo-
dnie, Gabrysia otwierała się 
i uruchamiała swoje aktorskie 
zasoby. Pracowałyśmy z jej 
blokadami, z ciałem i energią, 
dopiero potem włączyłam 
pracę na scenach. Muszę nad-
mienić, że Agnieszka Smo-
czyńska była obecna i pod-
czas warsztatu przed Córkami 
Dancingu, i przed Fugą, 
ponieważ pracuję na celach 
reżysera. Zresztą oprócz 
coachingu aktorskiego pro-

poprowadziłam pracę nad 
sceną transowego rytuału. 
To była kulminacja całego 
warsztatu. 

Pracujesz również na pla-
nie?
Tak, jeśli jest taka potrzeba. 
Uruchomienie postaci 
odbywa się na warsztacie 
i kiedy rozpoczyna się plan, 
aktorzy są już zazwyczaj 
dobrze osadzeni w rolach. 
Czasami jednak przed trud-
niejszymi scenami jest 
potrzebna moja specjalna 
praca albo aktorzy potrzebują 
po prostu mojej obecności. 
Jestem wtedy na zdjęciach 
i ich wspieram, ale wiem 
z doświadczenia, że postać 
uruchomiona na warsztacie 
działa również na planie fil-
mowym.

Sięgając tak głęboko 
w serca i dusze postaci, 
aktorzy nie mają proble-
mów, by z nich wyjść po 
zakończeniu sceny?
Zwracam dużą uwagę 
zarówno na świadome 
wychodzenie z roli, jak 
i świadome wchodzenie 
w rolę. W mojej pracy klu-
czowy jest kontakt z cia-
łem i świadomość proce-
sów, jakie w nim zachodzą. 
Z jednej strony aktor uru-
chamia się i jest w proce-
sie, w przepływie emocji 
postaci, tu i teraz, ale z dru-
giej strony uczę go jednocze-
śnie zauważać, co wtedy się 
z nim dzieje, z jego ciałem, 
myślami. Ważne jest, aby był 
w aktorze ten wewnętrzny 
obserwator, który widzi, jak 
energia postaci przepływa 
przez ciało, i jakoś się tym 
procesem opiekuje. I kiedy 
aktor wychodzi z roli, wła-
śnie ta świadomość i uważ-
ność pozwala bezpiecznie 
wyjść z postaci.

Pracujesz również z akto-
rami nad reagowaniem na 
innych aktorów na planie?

Tak, oczywiście. Aktorzy 
tworzą wspólnie pole danej 
relacji, uczą się reagować na 
siebie zgodnie z płynącymi 
z ich ciał impulsami. Ważne 
jest wyłączenie umysłu i wej-
ście w ciało, bo postać rodzi 
się z ciała. Wtedy napływają 
wyjątkowe i niepowtarzalne 
bodźce i odczucia, których 
aktor w inny sposób by nie 
poznał. Nie są stereotypowe, 
ale prawdziwe i żywe dla tej 
właśnie postaci albo dla danej 
relacji. Szczególną sytuacją 
są sceny zbiorowe, w których 
grupa jest jak jedno ciało. 
Widać to w scenach zbioro-
wych w Monumencie albo 
w Nic nie ginie Kaliny Ala-
brudzińskiej, gdzie ostatnio 
pracowałam nad grupowymi 
scenami terapii. W pracy 
indywidualnej aktor podąża 
za impulsami własnymi, 
a w grupie uczy się rozpozna-
wać impulsy innych i podą-
żać za energią całej grupy.

Uczysz również chodzenia 
na kompromisy? W grupie 
jest to chyba nieodzowne.
Ta metoda funkcjonuje 
poza kategorią kompromisu 
czy rywalizacji. Jeśli wszy-
scy w grupie zaczną podą-

żać za swoimi wewnętrz-
nymi impulsami, to każdy 
znajdzie własne miejsce. Tu 
nie chodzi o zabłyśnięcie 
czy popisywanie się, ale o to, 
żeby poddać się wspólnemu 
procesowi i stać się częścią 
grupy, w której każdy ma coś 
do dania. Myślę, że dlatego 
scena w Monumencie oka-
zała się tak sugestywna – tam 
naprawdę wspólnota była 
ważniejsza od ego.

Pracujesz z różnymi twór-
cami. Zauważasz jakąś róż-
nicę pokoleniową?
Tak, do współpracy zapra-
szają mnie raczej reżyserzy 
młodszego pokolenia, którzy 
widzą duże możliwości 
takiej współpracy. Nie oba-
wiają się, że coaching aktor-
ski czy reżyserski odbierze 
im wartość jako reżyserom. 
Dla nich jest to sposób na 
wzmocnienie potencjału 
opowiadanej w filmie histo-
rii. Jeśli chodzi o aktorów, 
nowe pokolenie jest bar-
dzo otwarte. Prowadzę m.in. 
warsztaty dla studentów 
w Szkole Filmowej w Łodzi 
i Szkole Teatralnej we Wro-
cławiu. Dla nich coaching 
jest czymś naturalnym, chcą 

ponuję też coaching projektu 
czy też coaching reżyser-
ski. Chodzi o wsparcie reży-
sera na różnych obszarach 
tak, żeby projekt mógł 
urzeczywistnić swój poten-
cjał.

Pracujesz, korzystając ze 
swojej autorskiej metody, 
czy czerpiesz z dorobku 
zachodnich coachów?
Podążam własną ścieżką 
i dostosowuję pracę do każ-
dego projektu, kierując 

się doświadczeniem, wie-
dzą i intuicją. Każdy film 
ma inne cele, a dla mnie to 
one wyznaczają podejście. 
Ważne jest dobre przygoto-
wanie warsztatu. Rozmawiam 
dużo z reżyserem i analizuję 
scenariusz, rozwój postaci 
i ich wewnętrzne procesy. 
Na podstawie tego propo-
nuję aktorom różne ćwicze-
nia. Dużo czerpię od akto-
rów – od sygnałów, które od 
nich płyną, z ciała, z głosu, 
mimiki, emocji, a nawet Fo
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oddechu. Uważnie podążam 
za procesem aktora. Pracu-
jemy z potencjałem i bloka-
dami oraz nad uruchomie-
niem postaci. Czasami to jest 
praca na tekście, czasami na 
konkretnej scenie, ale bez 
słów. Często w uruchamia-
niu postaci prowadzi nas sen 
aktora, jego zmysły lub ruch. 
Nie ma reguły. Moim zada-
niem jest wiedzieć, co otwo-
rzy daną osobę.

Jakie cele postawiła ci 
Jagoda Szelc w Monumen-
cie?
Głównym celem było przy-
gotowanie aktorów do sceny 
transowej ceremonii, w któ-
rej Jagoda chciała osią-
gnąć rodzaj rytuału przej-
ścia. W trakcie trzydniowego 
warsztatu aktorzy poznawali 
metodę – najpierw w małych 
grupach uczyli się pracy 
z ciałem i energią oraz pra-
cowali nad swoimi indywi-
dulanymi postaciami i nad 
konkretnymi scenami. Praco-
wali nad rolą, a jednocześnie 
tworzyło się to ich wspólne 
ciało zespołu. Kiedy tkwili 
już głęboko w swoich posta-
ciach, a zarazem poddawali 
się wspólnym przepływom, 

się rozwijać i szukać głęboko 
w sobie. To, co ich blokuje 
najbardziej, to wewnętrzny 
krytyk, brak zaufania do sie-
bie i lęk przed oceną. Bar-
dziej doświadczeni akto-
rzy radzą sobie lepiej z tym 
wewnętrznym głosem, nato-
miast często obszarem pracy 
jest wyjście z wieloletnich 
aktorskich nawyków i porzu-
cenie masek.

Myślisz, że zawód coacha 
staje się coraz bardziej roz-
poznawalny w Polsce?
Od momentu, gdy zaczęłam 
współpracę z Agnieszką Smo-
czyńską, widzę rosnące zain-
teresowanie aktorów, reży-
serów, scenarzystów. Coach 
nie tylko uruchomia w akto-
rze postać, ale także pomaga 
twórcom sięgnąć głęboko 
w siebie, pokonać blokady, 
uświadomić sobie, co dana 
osoba potrzebuje przepraco-
wać, aby jej projekt mógł się 
urzeczywistnić. A to przydaje 
się bardzo często przedstawi-
cielom innych zawodów fil-
mowych. Cieszę się, że coraz 
więcej osób mi ufa.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

PODĄŻAM 
ZA PROCESEM
AKTORA
Rozmowa z Anną Skorupą, coachem 
aktorskim kinowych projektów fabularnych

Gabriela Muskała w filmie Fuga,  
reż. Agnieszka Smoczyńska

Anna Skorupa 
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O nowej fali polskiego dokumentu 
można mówić od kilkunastu lat. Nasze 
filmy są doceniane na świecie z wielu 
względów: znakomitych zdjęć, uważ-
nego podejścia reżysera i cierpliwej 
pracy z bohaterem, realizacji w spo-
sób – jakby to powiedzieć – mniej tele-
wizyjny, a bardziej kinowy. Zauważalna 
zmiana w tym czasie to fakt, że powstaje 
coraz więcej pełnometrażowych lub 
godzinnych filmów, zaś wcześniej prze-
ważały krótkie metraże. Ale to wynik 
zmian na rynku światowym – na krót-
sze obrazy trudniej zdobyć finansowa-
nie, trudniej z nimi wejść w koproduk-
cje. Doc Lab Poland stara się podążać 
za tymi trendami, by zwiększać szanse 
naszych rodzimych produkcji na ryn-
kach międzynarodowych.

Jakie tematy najczęściej poruszają 
twórcy?
Trudno wskazać jeden dominujący 
temat. Oczywiście dominuje kino tzw. 
społeczne, czyli w skrócie mówiąc 
„o ludziach”, ale w bardzo wielu kon-
tekstach: od filmów opowiadających 
o sportowcach czy twórcach (muzy-
kach, plastykach), poprzez filmy traktu-
jące o historii, po dramatyczne histo-
rie miłości i nienawiści. Sporo jest 
projektów bardzo osobistych, w któ-
rych twórcy kierują kamerę na siebie 
i własną rodzinę, lub chcą opowiedzieć 
o bliskich, którzy odeszli. Są produk-
cje o religii albo o przestępcach. Równie 
dużo jest projektów traktujących o dale-
kich krajach, co o polskiej wsi. Nie spo-
sób się nudzić. Selekcjonując projekty 
na nasz program, staramy się brać pod 
uwagę ich potencjał międzynarodowy, 
ale to bardzo szerokie pojęcie – zainte-
resowanie zagranicznych koproducen-
tów i widowni może wzbudzić zarówno 
film opisujący świat w szerszej skali: 
wojnę, kryzys społeczeństwa, świat 
sztuki, jak i kameralna historia między 
dwójką bohaterów, ponieważ ich pro-
blemy i emocje są uniwersalne. 

A jak wygląda wasza współpraca 
z zagranicznymi partnerami i jak 
rozwijała się przez lata?
Od samego początku wspierał nas naj-
ważniejszy niemiecki festiwal doku-
mentalny DOK Leipzig – udział 
w warsztatach jego szefowej Leeny 
Pasanen jest nie do przecenienia. 
European Documentary Network 

również był naszym partnerem „od 
zawsze” – rok temu organizacja ta 
uznała, że robimy na tyle dobrą robotę, 
że warto nas uhonorować coroczną 
Nagrodą EDN za znaczący wpływ 
w rozwój europejskiej kultury filmowej. 
Co roku HBO Europe wręcza w ramach 
Doc Lab Poland swoją nagrodę, a udział 
w warsztatach szefowej produkcji doku-
mentalnej, Hanki Kastelicovej, owocuje 
rozwojem koprodukcji z HBO. Rozwi-
jamy partnerstwo z czeskim Instytutem 
Filmu Dokumentalnego oraz holen-
derskim festiwalem IDFA. Mam też 
nadzieję na kolejne partnerskie poro-
zumienia, np. z CPH DOX. Ponadto, 
Krakowski Festiwal Filmowy co roku 
zaprasza grono ważnych dystrybuto-
rów, agentów sprzedaży i selekcjone-
rów festiwalowych. My zaś ściągamy 
do Krakowa świetnych producentów – 
w tym roku byli np. przedstawiciele 
Netflixa czy Al Jazeery.

Jak dystrybuować dokumenty?
Oby jak najszerzej. Często spotykam 
się z pytaniem: „Gdzie te wszystkie 
świetne filmy można zobaczyć?”. Naj-
lepiej w kinie, choć wciąż zbyt mało 
dokumentów trafia na duże ekrany. 
Model dystrybucji tytułów dokumental-
nych jest płynny. Dominujący wcześniej 
gracze – nadawcy telewizyjni – tracą 
monopol. Rola internetu stale się zmie-
nia; rośnie, ale to nie znaczy, że można 
tam zobaczyć wszystko. Platformy HBO 
czy Netflix oferują głównie własne pro-
dukcje tylko swoim odbiorcom. Z dru-
giej strony dużo jest festiwali i przeglą-
dów – w tym nasz Doc Hot Selection 
w Warszawie, w ramach którego jesienią 
pokazujemy najlepsze, najnowsze pol-
skie filmy dokumentalne. Festiwale są 
już uznawane za odrębny kanał dystry-
bucyjny. Z punktu widzenia odbiorcy – 
najlepiej chyba jeździć na festiwale. 
Z punktu widzenia twórcy i producenta 
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Co jest największym osiągnię-
ciem pięciolecia Doc Lab 
Poland?
Przede wszystkim to, że istnie-

jemy. Pięć lat temu zaczynaliśmy od zera, 
bez siedziby i funduszy, tylko z naszą 
wiedzą, zapałem i wsparciem przyjaciół. 
Z roku na rok jest coraz lepiej. Ostatnio 
w Krakowie usłyszałem tyle pochwał, 
że aż się rumieniłem. Wszyscy mówią 
nam, że Doc Lab Poland jest ważny 
i potrzebny. Zatem chyba największym 
osiągnięciem jest marka, jaką udało nam 
się wypracować. 

Jak zmieniają się zgłaszane do was 
projekty na przestrzeni ostatnich lat? 
Są coraz lepiej przygotowane. Zawsze 
były bardzo ciekawe, ale coraz więcej jest 
bardzo dobrze prowadzonych produ-
cencko. Niedługo nasi uczestnicy będą 
wiedzieli więcej od nas i okaże się, że 
jesteśmy niepotrzebni! Ale mamy ten 
komfort, że dostajemy dużo zgłoszeń, 
więc jesteśmy w stanie wybrać naprawdę 
mocne projekty. One pracują na naszą 
reputację, my staramy się im pomóc.

Które filmy dokumentalne ostatnich 
lat zapadły ci szczególnie w pamięci?
Bardzo lubię dokumentalne komedie 
i obrazy łączące humor z poważnymi 
tematami. Dlatego zawsze wspominam 
o Wsi pływających krów Kasi Trzaski, 
Miłości bezwarunkowej Rafała Łysaka, 
Najbrzydszym samochodzie świata Grze-
gorza Szczepaniaka czy Maksymiuku.
Koncercie na dwoje Tomasza Drozdowi-
cza. W tegorocznej edycji też jest kilka 
podobnych projektów, nie mogę się 
doczekać filmów. Są też tytuły, o któ-
rych słyszeli wszyscy interesujący się 
dokumentem: 21 x Nowy Jork, Over the 
Limit, Książę i dybuk, oraz hity z ostat-
niego roku: Diagnosis, In Touch, Jazda 
obowiązkowa i wiele innych. Teraz wszy-
scy czekamy na premierę kinową Wia-
tru. Thrillera dokumentalnego. W ciągu 
pięciu edycji przez nasz program prze-
winęło się blisko 120 projektów, z któ-
rych powstało już około 40 filmów, więc 
wymieniać mógłbym długo. Nie będę 
nawet wspominać o kolejnych 160 pro-
jektach na Marketach Koprodukcyjnych. 

Jak zmienił się rodzimy dokument na 
przestrzeni ostatnich lat? Czy można 
mówić o nowej fali polskiego filmu 
dokumentalnego?

PODĄŻAJĄC 
ZA TRENDAMI 
Rozmowa z Adamem Ślesickim, 
dyrektorem programu Doc Lab Poland
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jest to skomplikowana sprawa. Z jednej 
strony film jest przedsięwzięciem biz-
nesowym – chciałoby się więc choć tro-
chę pieniędzy włożonych w produkcję 
odzyskać. Z drugiej strony zależy nam, 
by jak najwięcej ludzi zobaczyło efekt 
naszej pracy. Więc najpierw wysyła 
się filmy na festiwale, potem sprzedaje 
licencje do telewizji i platform VOD, 
internetu. Na koniec mogą trafić do 
bezpłatnych serwisów. Ten proces zaj-
muje kilka lat i najlepiej, jeśli zajmuje 
się nim wyspecjalizowany agent sprze-
daży. Na Doc Lab Poland staramy się 
właśnie m.in. doprowadzać do spotkań 
producentów z agentami, by wspomóc 
dystrybucję.

Czy dokumenty pozwalają nam lepiej 
zrozumieć świat?
Zawsze mówię, że – z całym szacun-
kiem dla scenarzystów – fabuła rodzi 
się w głowie człowieka, który wymyśla 
historię, zaś dokument, czerpiąc w 100 

proc. z życia, potrafi pokazać nam coś 
niesamowitego i zaskakującego, na co 
czasem scenarzysta by nie wpadł. No, 
może z wyjątkiem science fiction, które 
też bardzo lubię. Sytuacje, nawet w fil-
mach dziejących się blisko nas, czę-
sto okazują się bardzo ciekawe zarówno 
w warstwie poznawczej, jak i emocjo-
nalnej. Możemy więc mówić o lepszym 
rozumieniu świata, bo np. dowiadujemy 
się, że istnieje coś takiego jak turystyka 
wojenna, psychoterapia miast, czy orga-
nizowane są wybory miss spośród oca-
lałych z Holocaustu, ale też dlatego, że 
widzimy jak babcia, słuchaczka Radia 
Maryja, i wnuczek gej, dzięki miłości 
potrafią pokonać wszelkie dzielące ich 
przeszkody. Tak, dokument z pewnością 
pozwala lepiej zrozumieć świat i docenić 
jego bogactwo.

Rozmawiał  
Marcin Radomski

W ciągu 5 edycji przez ten program 
przewinęło się blisko 120 projektów,  
z których powstało już około 40 filmów

Adam Ślesicki
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Dlaczego nie-
miecki produ-
cent zdecydo-
wał się na pracę 

w Polsce? Czy tylko ze 
względu na cash rebate?
Cash rebate to mocny argu-
ment, ale nie jedyny. Ta 
historia musiała być prze-
cież opowiedziana w Polsce, 
z Polakami. Jest mocno z tym 
krajem zrośnięta: jej boha-
terami są niemiecki dezerter 
i dziewczyna z polskiej par-
tyzantki. Spora część akcji 
rozgrywa się na ziemiach pol-
skich. Gdzie indziej mogli-
byśmy więc ten film zre-
alizować? Chcieliśmy też 
tu pracować ze względu na 
relacje pomiędzy naszymi 
krajami – Dezerter to pro-
jekt, który daje szansę, żeby 
stworzyć coś razem. Jedno-
czy. Pozwala inaczej spojrzeć 
na drugą wojnę światową 
i ukazać historię z innej per-
spektywy. Poza tym nigdzie 
w Niemczech nie znaleźli-
byśmy takich lokalizacji – 
miejsc, budynków. W Nowej 
Hucie udało się nam odtwo-
rzyć powojenny Berlin. 
Jestem zachwycony wszyst-
kim, co tu odkrywamy – 
nigdy wcześniej w Polsce nie 
pracowałem.

A jak wyglądała droga do 
zakwalifikowania się do 
schematu zachęt? Jak pan 
ją ocenia?
Jesteśmy jedną z pierwszych 
produkcji, które zostały zaak-
ceptowane przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej w ramach 
schematu wsparcia produk-
cji audiowizualnej. Organiza-
cyjnie były to szalone mie-
siące, gdyż schemat był dopiero 
uruchamiany i nikt do końca 
nie wiedział, jak to wszystko 
będzie działać. Nie było jeszcze 
wypracowanych procedur – 
mam poczucie, że po części je 
współtworzyliśmy. Konieczne 
było przesyłanie wielu doku-
mentów, tłumaczeń, ale cały 
czas czuliśmy, że polskiej stro-

nie zależy na tym, żeby to 
wszystko się udało, a nie jest to 
wcale tak oczywiste w Europie.

Historia romansu Niemca-
-dezertera i Polki na pewno 
będzie surowo oceniana 
przez widzów w Polsce. 
Niedawno sporo kontro-
wersji wywołał serial Nasze 
matki, nasi ojcowie. Nie ma 
pan tu żadnych obaw?
Dezerter podejmuje zupeł-
nie inny temat niż Nasze 
matki, nasi ojcowie i przed-
stawia zupełnie inne podej-
ście, dlatego nie miałem tu 
żadnych obaw. Odczuwam 
raczej wielką odpowiedzial-
ność. Od chwili, gdy prze-
czytałem książkę Siegfrieda 
Lenza, bardzo zaangażowa-
łem się w ten projekt – to takie 
moje „dziecko”. Wielu produ-
centów było zainteresowanych 
nabyciem praw filmowych, 
ale spadkobierców i wydawcę 
najbardziej przekonał pomysł, 
który przedstawiłem ze swo-
imi współpracownikami. 
A potem zainteresowałem 
nim polską stronę – na wielu 
poziomach to polska pro-
dukcja. Polacy stanowią 95 
proc. ekipy. Na bardzo wcze-
snym etapie pracy przekaza-
liśmy wszystkim scenariusz 
i zaprosiliśmy do podzielenia 
się swoimi opiniami. Wspie-
rają nas polscy i niemieccy 
historycy – jako konsultanci. 
Chcieliśmy, żeby wszyscy nasi 
współpracownicy rozmawiali 
o tamtych latach ze swoimi 
rodzicami, dziadkami. Chcie-
liśmy, żeby czuli się komfor-
towo z tym, co się dzieje na 
planie, jak ten film ma wyglą-
dać. Jestem głęboko przeko-
nany, że jesteśmy na właściwej 
ścieżce. 

Z Polską związany jest 
również reżyser – Florian 
Gallenberger, ale to chyba 
nie dlatego zdecydował się 
pan na współpracę z nim?
Od dawna chciałem z nim 
pracować. Gdy zaproponowa-

łem Dezertera, nie wiedzia-
łem, że jego żoną jest Polka. 
I że poznali się tak samo jak 
bohaterowie – w innych cza-
sach oczywiście – w pociągu 
w Polsce. Florian jest wspa-
niałym reżyserem i scenarzy-
stą – inteligentnym, docie-
kliwym, otwartym. Wkłada 
w pracę cały swój talent 
i serce. Pierwsza wersja scena-
riusza powstała w 2016 roku, 
a Florian dołączył do pro-
dukcji w lutym 2019 i od razu 
wyniósł ją na nowy poziom, 
wzbogacił, nie odchodząc 
zanadto od literackiego pier-
wowzoru. Nigdy wcześniej 
nie pracował dla telewi-
zji, a z myślą o niej – jako 
180-minutowy film, emito-
wany w dwóch częściach, 
Dezerter powstaje. Florian 
jednak opowiada go „kinowo”. 
Taką krótszą wersję, do pre-
zentacji festiwalowej i krót-
szego okna dystrybucyjnego, 
też mamy w planach. W dys-
trybucji międzynarodowej 
chcemy Dezertera sprzedawać 
zarówno jako miniserial, jak 
i film kinowy właśnie.

Roboczy zwiastun, z pierw-
szych materiałów zdjęcio-
wych, zapowiada obraz 
z dużym rozmachem. Wię-
cej będzie tu dramatu psy-
chologicznego czy właśnie 
akcji?
To produkcja premium, 
z budżetem około 7 mln euro, 
chociaż Florian na pewno 
powie, że lepiej byłoby mieć 
10 mln. Ale i w tym budże-
cie można wiele osiągnąć. 
Momentami będzie to bardzo 
epicka opowieść, z efektami 
specjalnymi, nad którymi 
pracuje polskie studio pro-
dukcyjne Orka. 

Porozmawiajmy o polskiej 
ekipie…
W ich znalezieniu bardzo 
pomogła nam firma Film 
Poland Productions. Pra-
cują z nami najlepsi – Arthur 
Reinhart odpowiada za zdję-

cia. Małgorzata Mikołaj-
czak, którą znalazła wśród 
70 kandydatek Magdalena 
Szwarcbart, gra główną rolę 
kobiecą. Muzykę pisze Antoni 
Komasa-Łazarkiewicz, który 
zresztą mieszka na co dzień 
w Berlinie. Chciałbym, żeby 
każdy plan tak wyglądał. 
Członkowie ekipy są bardzo 
zaangażowani, nawet oświe-
tleniowcy znają scenariusz. 
Florian zawsze chętnie wysłu-
chuje uwag wszystkich. A ja 
na film od zawsze patrzę jak 
na szwajcarski zegarek. Nie-
ważne, czy jesteś dużym czy 
małym trybikiem – liczy się 
wspólny wysiłek. Każdy jest 
ważny. 

Co najbardziej przycią-
gnęło pana do tego pro-
jektu? 
Wydawało mi się, że na temat 
drugiej wojny światowej 
powstało już tak wiele wspa-
niałych filmów i seriali, że 
trudno tu będzie dodać coś 
nowego – do czasu, aż prze-
czytałem książkę Lenza. Tak 
samo zareagował scenarzysta 
Bernd Lange, który regularnie 
otrzymuje propozycje napi-
sania czegoś o drugiej wojnie 
i regularnie je odrzuca. Oby-
dwaj zobaczyliśmy w Walte-
rze bohatera nieoczywistego, 
do którego sytuacji łatwo się 
odnieść, zastanawiać się, co 
samemu zrobiłoby się na jego 
miejscu. Ukryć? Uciekać? 
Przejść na stronę wroga? Dziś Fo
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mamy pokój, dobrobyt, wol-
ność, ale ciągle towarzyszy 
nam poczucie, że świat się wali: 
brexit, Donald Trump, prawi-
cowy nacjonalizm… Mamy 
wszystko, a dzieje się tak źle. 
Może dlatego, że nie doświad-
czyliśmy takiego cierpienia? 
Te pytania zaczęły nas dręczyć. 
Chcieliśmy opowiedzieć histo-
rię, która może nie wskazuje 
wyraźnie palcem, ale niesie 
jakieś przesłanie. 

Jakie?
Dezerter przypomina, że takie 
rzeczy, jak wolność, dobro-
byt, wszystkie wartości, nad 
którymi tak ciężko praco-
waliśmy, nie są nam dane 

raz na zawsze. Musimy stale 
o nie walczyć. Nie możemy 
stać z boku, nic nie robić. Nie 
chcę, żeby to brzmiało bardzo 
górnolotnie, ale chciałbym, 
żeby nasz film skłonił widzów 
do tego, żeby się nad tym 
wszystkim przez chwilę zasta-
nowili. Jeżeli to się uda, jeżeli 
Dezerter ich wciągnie i poru-
szy, będzie doskonale. 

Rozmawiała  
Dagmara 
Romanowska

*  Sprzedażą Dezertera 
kieruje Beta Film. Za 
produkcję odpowiada 
Dreamtool Entertainment. 
Premiera planowana jest na 
2020 rok. 

NIEMCY KRĘCĄ
W POLSCE
Rozmowa ze Stefanem Raiserem,  
producentem filmu Dezerter – ekranizacji  
powieści Siegfrieda Lenza pod tym samym 
tytułem

Arthur Reinhart  
i Florian Gallenberger  

na planie filmu Dezerter

Stefan Raiser



ANNA TRZEBIATOWSKA

56 57

RYNEK FILMOWY

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

Dołączyłaś do 
grona selekcjo-
nerek i selekcjo-
nerów festiwalu 

Sundance. To duża sprawa! 
Nie będę ukrywać, że było to 
moim cichym marzeniem od 
bardzo dawna. Cichym, bo 
nigdy nie sądziłam, że są na 
to jakiekolwiek realne szanse. 

Kiedy po raz pierwszy tam 
pojechałaś?
W 2009 roku. I potem już 
robiłam wszystko, by jeździć 
co roku. 

Jak wyglądał proces rekru-
tacyjny?
Praca marzeń – nie tylko 
moich – ma to do siebie, że 
nikt z niej raczej nie zrezy-
gnuje. Tak się szczęśliwie dla 
mnie złożyło, że jakiś czas 
temu doszło do niespodzie-
wanych przetasowań. Dwoje 
programerów, w tym kobieta 
instytucja – Caroline Libre-
sco – odeszło z Instytutu Sun-
dance po wielu latach pracy. 
I w ten sposób pojawiło się 
tam miejsce. Wieści o tym 
dotarły i do mnie.

Od razu czułaś, że masz 
szansę?
Liczyłam, że moje doświad-
czenie zaprocentuje. Znam 
dobrze strukturę festiwalu 

obrazów bardziej uzna-
nych twórców, jak również 
pozakonkursowe pokazy 
w ramach festiwalu. 

Ile filmów trafia do całego 
programu Sundance?
Około 115 pełnometrażo-
wych. To jest mniej więcej 
jedna trzecia tego, co poka-
zuje np. festiwal w Toronto. 
I to mi zawsze też impono-
wało w Sundance, czyli jakość 
selekcji – zawężenie wyboru 
do najlepszych i najciekaw-
szych tytułów. 

A ile jest zgłoszeń co roku?
Około 15 tys. Mamy wrze-
sień, a już napłynęło prawie 9 
tys. Nabór zamyka się w paź-
dzierniku. Myślę, że napłynie 
drugie tyle. W branży żartuje 
się, że łatwiej jest dostać się na 
Harvard niż na festiwal Sun-

dance. Żarty żartami, ale liczby 
wskazują, że taka jest prawda...

A czujesz, że w Stanach 
premiowane są inne cechy 
charakteru niż w Europie, 
w tego typu zawodach? 
Wszystko zależy od stanowi-
ska. W takim podstawowym 
wariancie mile widziane jest 
doświadczenie – minimum 5 
lat programowania – i co naj-
mniej licencjat. W Stanach 
zdecydowanie mniejszą wagę 
przykłada się do powierz-
chownych spraw. A osobo-
wościowo na pewno liczy się 
umiejętność pracy w zespole. 
Selekcjonerzy Sundance to 
kameralny krąg. Kim Yutani, 
dyrektorka programowa, 
od początku podkreślała, że 
zależy jej na tym, by nowy 
pracownik umiał porozumieć 
się z resztą. Szukała kogoś, 

kto ma określony gust i wła-
sne zdanie, ale też kogoś, kto 
wpisze się w system pracy 
i kierunek programowych 
poszukiwań zespołu. 

A to, że jesteś dyrektorką 
artystyczną OFF Camery 
miało znaczenie?
Na pewno pomogło. OFF 
Camera ma świetną reputa-
cję, szczególnie jeśli chodzi 
o wspieranie początkujących 
talentów. Lubimy inwesto-
wać w debiutujących twórców, 
którzy nie boją się ryzyka. 
Do tego istotne okazało się 
również moje doświadczenie 
w dziale sprzedaży oraz kupna 
fikcji i dokumentów w Visit 
Films i Autlook Filmsales. 
To dało mi nieco inną per-
spektywę patrzenia na kino. 
Walory artystyczne były i są 
dla mnie bardzo ważne, czy 

Sundance, jego organizatorów 
i programerów. A poza tym 
przez ostatnie półtora roku 
pracowałam przy filmach 
dokumentalnych w Autlook 
Filmsales, co na pewno miało 
znaczenie, bo festiwal szu-
kał kogoś, kto zna tę część 
branży filmowej. Praca w Sta-
nach pozwoliła mi też dobrze 
poznać środowisko festiwa-
lowe, dystrybucyjne i pro-
ducenckie, a także ludzi tu 
pracujących – wbrew pozo-
rom nie jest to liczna grupa. 
No i co tu dużo mówić, pro-
gramuję OFF Camerę od lat 
(może lepiej nie mówmy jak 
wielu…). Gdy czytałam opis 
osoby, której szukali, czu-
łam, że mam i odpowiednie 
doświadczenie, i właściwą 
edukację do tej pracy. Złoży-
łam podanie jak wszyscy inni 
i spokojnie czekałam na roz-
wój wypadków.

Czym konkretnie będziesz 
się zajmować?
Stanowisko, które objęłam 
nazywa się po prostu pro-
grammer. To ktoś, kto buduje 
program festiwalu, albo jeden 
z tematycznych bloków pro-
gramowych. Ja akurat dołą-
czyłam do grupy, która selek-
cjonuje przede wszystkim 
pełnometrażowe filmy doku-
mentalne. 

Cały zespół liczy ile osób?
Trzon programowy odpo-
wiedzialny za pełny metraż 
to bodaj 10 osób. Jesteśmy 
podzieleni na grupy: od fikcji 
i dokumentu. Do tego docho-
dzą programerzy filmów 
krótkich. W praktyce jed-
nak wygląda to tak, że wszy-
scy oglądają wszystkie filmy, 
które są brane pod uwagę na 
finalnym etapie selekcji. 

Dlaczego?
To rodzaj kolektywnej, 
zespołowej pracy, w któ-
rej wymiana myśli i opinii 
jest kluczowa. Siłą festiwalu 
Sundance ostatecznie jest to, 
że każdy selekcjoner może 
wypowiedzieć się na temat 
każdego filmu, także spoza 
swojej specjalizacji. To szcze-
gólnie istotne, gdy dochodzi 
presja czasu. Dam przykład: 
teraz mieliśmy nieco przy-
spieszoną preselekcję, co jest 
typowe w okolicy zamykania 
programu jesiennych imprez 
typu festiwal w Wenecji czy 
Toronto. Zgłoszone do nas 
pełne metraże jednocześnie 
otrzymały zaproszenia wła-
śnie z Wenecji i Toronto. Ich 
twórcy i producenci chcieli 
sprawdzić, czy mieliby szanse 
na zaproszenie z Sundance, 
jako że festiwal odbywa się 
kilka miesięcy później – de 

PRZEDE WSZYSTKIM 
JAKOŚĆ SELEKCJI

facto chodziło o to, czy mają 
trzymać film dla nas, czy 
powinni pokazać go na wcze-
śniejszych festiwalach.

To typowe?
Tak. Dość często producenci 
zgłaszają się do nas w tym ter-
minie z pytaniem, czy byłoby 
możliwe przyspieszenie decyzji 
w ich sprawie. Nie chcąc dzia-
łać na szkodę filmu, jeśli tylko 
możemy, dokonujemy takiej 
wcześniejszej preselekcji. 

Rozumiem, że w tym pier-
wotnym założeniu doko-
nujesz selekcji filmów 
dokumentalnych z całego 
świata?
Tak. Oznacza to wybór tytu-
łów do dwóch konkursów: 
amerykańskich filmów doku-
mentalnych i zagranicznych. 
Są też premierowe pokazy 

wręcz fundamentalne – wciąż 
pragnę w pierwszej kolejności 
zachwycić się kinem – a z dru-
giej strony zwracam uwagę 
także na potencjał frekwen-
cyjny. Nauczyłam się wyławiać 
filmy, które mają szansę trafić 
do nieco szerszej widowni. 

Twój sposób patrzenia na 
kino pokrywa się z ideą, 
która przyświecała Rober-
towi Redfordowi, kiedy 
zakładał Instytut Sun-
dance. 
Dokładnie tak! Na początku 
Redford organizował warsz-
taty w Sundance Resort, póź-
niej znane jako Sundance 
Lab. W ramach tych spo-
tkań powstawały filmy, które 
gdzieś trzeba było pokazać. 
To były kameralne produkcje, 
ale Redford dostrzegł w nich 
potencjał. Jego ówczesna 
działalność była w całkowitej 
kontrze do polityki wielkich 
studiów filmowych. To, że on 
już wtedy stworzył platformę 
do realizacji i promocji nieza-
leżnych produkcji, świadczy 
o jego niebywałym wyczu-
ciu i darze przewidywania. 
Redford był prekursorem. 
Jego inicjatywa przerodziła 
się w wielki festiwal, który 
dziś działa trochę jak market.

To znaczy? 
Dzięki Sundance niezależne 
produkcje z całego świata 
mają szansę zaistnieć na ame-
rykańskim rynku kinowym 
i dystrybucyjnym. Festiwal 
stał się tak ważny, bo choć 
nim nie jest, spełnia też rolę 
marketu festiwalowego – 
dzięki Sundance kameralne, 
nieanglojęzyczne filmy dostają 
swoją szansę na kinową dys-
trybucję w USA. Trafiają też 
dalej na inne amerykańskie 
festiwale i przeglądy. Myślę, 
że to dodatkowo wpływa na 
naszą markę i buduje sympa-
tię branży. 

Rozmawiała  
Anna Serdiukow Fo
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Rozmowa z Anną Trzebiatowską, dyrektor 
artystyczną Międzynarodowego Festiwalu 
Kina Niezależnego OFF Camera i programerką 
Festiwalu Filmowego Sundance

Anna Trzebiatowska
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Jak narodził się pomysł na Pu-
stostan?
Impulsem było dla mnie opowia-
danie E. L. Doctorowa, w którym 

przedstawiona została zbliżona sytu-
acja do tej, którą pokazałam w filmie. 
Dotyczyła jednak mężczyzny, a głów-
nym problemem było wyzwalanie się 
z duszącego komfortu uprzywilejowanej 
klasy średniej. Mnie bardziej zaintrygo-
wał aspekt podglądania bliskich, przyj-
rzenia się własnemu życiu z zewnątrz, 
z dystansu. Wydało mi się to uniwer-
salną fantazją, a film wdzięcznym 
medium do jej eksploracji. Od początku 
było też dla mnie jasne, że bohaterką 
będzie kobieta, bo jej perspektywa jest 
mi zdecydowanie bliższa.

Agnieszka Podsiadlik była pani 
pierwszym wyborem?
Gdy tylko się poznałyśmy, wiedziałam, 
że właśnie z nią chcę pracować. Nie mia-
łam w głowie żadnych alternatyw. 

Akcja, która rozgrywa się równole-
gle w dwóch oddalonych od siebie 
przestrzeniach musiała być insceni-
zacyjnym wyzwaniem. Jak przebie-
gała praca? 
Zaczęliśmy od scen, które obserwuje 
główna bohaterka, żeby później zare-
jestrować odpowiednie reakcje. Cała 
inscenizacja była precyzyjnie zaplano-
wana ze względu na formalno-tech-
niczne ograniczenia i bardzo krótki 
okres zdjęciowy. Nie było tu niestety 
czasu na improwizację. Na więcej spon-
taniczności mogliśmy sobie pozwolić 
podczas kręcenia roli Anny w pustosta-
nie. Agnieszka przez większość planu 
trzymała się na uboczu, żeby nie „prze-
siąknąć” produkcyjnym procesem 
i zachować świeżość reakcji oraz natu-
ralność w byciu tu i teraz. Nawigowanie, 
jak pusta przestrzeń rezonuje z jej pełną 
osobowością, było jednym z bardziej 
niezwykłych momentów.

Wyzwaniem musiało być chyba też 
utrzymanie napięcia? 
Realizacja Pustostanu była trudna i ryzy-
kowna przede wszystkim ze względu 
na formalne ograniczenia, które sobie 
narzuciłam. Założyłam, że widz będzie 
słyszał i widział tyle samo, co boha-
terka. Nie więcej. Film jest cichy, niemal 
pozbawiony dialogów, większość sytu-
acji ukazanych ma z dystansu. Dodat-

kowo wystawiamy cierpliwość widza 
na próbę, grając z oczekiwaniem, że ten 
cały voyeuryzm spełni się w rozwikła-
niu jakiejś zagadki. Nic takiego się tu nie 
wydarza. Anna nie dokonuje żadnych 
wstrząsających odkryć na temat swo-
ich bliskich czy sąsiadów. Perspektywa, 
którą przyjmuje, zwraca jej spojrzenie 
ku samej sobie. 

Ten dom poniekąd ją wciąga. Wcho-
dzi do niego przez przypadek i…
…zostaje mimo woli. W tej ciszy 
i pustce jest coś uwodzącego. Coś, co 

daje ukojenie, a przede wszystkim 
pozwala otworzyć się na te stany i wsłu-
chać w te myśli, które w codziennej 
rutynie zostają konsekwentnie zagłu-
szane.

Film posiada wyrazistą formę wizu-
alną. Dwie przestrzenie sprawiają, że 
nie jest ona tak oczywista. Za zdjęcia 
odpowiadała Zuzanna Kernbach.
Z Zuzią pracowałyśmy wcześniej przy 
Skwarze, który współreżyserowałam 
z Mateuszem Pacewiczem. Wtedy oka-
zało się, że nasze charaktery nieźle się 
dopełniają, a wyobraźnie spotykają. 
Zuzia jest szalenie zdyscyplinowana 
i precyzyjna, ale myśli niebanalnie, trój-
wymiarowo. Bardzo istotny jest dla niej 
kolor. Przy realizacji Pustostanu trochę 
walczyłyśmy z materią. Najpierw długo 
szukałyśmy lokalizacji z odpowiednim 
układem domów, potem sporo czasu 
poświęciłyśmy na rozplanowanie ujęć, 
które wydobędą plastyczność i magię 
z przestrzeni, która nie posiada wielu 
estetycznych walorów… Z tego samego 
powodu sporym wyzwaniem okazał się 
coloring, ale ostatecznie wydaje mi się, 
że efekt końcowy jest zadowalający.

Co dalej?
Nadal chcę się rozwijać jako reżyserka. 
Pracuję nad dwoma scenariuszami fil-
mów pełnometrażowych. To jednak 
długi proces. Nie śpieszę się. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

PUSTOSTANSHORT MIESIĄCA
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PODGLĄDAJĄC
(SWOJE) ŻYCIE
Rozmowa z Agatą Trzebuchowską, 
scenarzystką i reżyserką filmu 
Pustostan, który powstał  
w programie 30 Minut, w Studiu 
Munka-SFP
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NIE DO LAMUSA

T radycyjnie pojmo-
wany etos kryty-
ka filmowego uległ 
stopniowemu roz-

cieńczeniu w świecie zorien-
towanym na momentalną gra-
tyfikację i mnogość ogólnodo-
stępnych bodźców, zmuszając 
obecnych adeptów tego zawo-
du – tego sposobu myślenia 
o kinie i życiowym romansie 
z X Muzą – do podejmowania 
się rozmaitych działalności po-
bocznych. Być może nie jest to 
jednak nic złego, a wręcz nie-
zgorszy pomysł na zróżnicowa-
ny rozwój osobisty oraz moc-
niejsze zaistnienie w wyobraźni 
odbiorców, którzy poszukują 
dziś przede wszystkim emo-
cjonalnych przekazów i wyra-
zistych partnerów w rozmo-
wie. Modeli potwierdzających 
tę tezę nie trzeba szukać dale-
ko, można równie dobrze cof-
nąć się o kilka dekad, gdy nie-
strudzony Bolesław Michałek, 
wybitny intelektualista i jeden 
z ojców polskiej krytyki filmo-
wej, promował otwartość wobec 
Zachodu i toczył zażarte literac-
kie i werbalne boje o przyszłość 
rodzimej kinematografii.

Ze względu na pokoleniową 
potrzebę zdecydowanego od-
cięcia się od komunistycznych 
czasów, dokonania Michałka 
trafiły po jego śmierci do her-
metycznej szufladki ze specja-
listyczną wiedzą filmoznawczą, 
jednakże warto przywrócić jego 
nazwisko do zbiorowej świado-
mości. Oto niekwestionowany 
autorytet na obszarze kultury 
i sztuki oraz istny człowiek re-
nesansu, który nie zamykał się 
nigdy w wieży własnej erudycji, 
lecz dążył do szczerego dialogu 
zarówno wewnątrz środowisk 
krytycznych i filmowych, jak 
i pomiędzy nimi. Działał ak-
tywnie w Stowarzyszeniu Dzien-
nikarzy Polskich i Stowarzy-
szeniu Filmowców Polskich. 
Przewodził Międzynarodowej 
Federacji Krytyków Filmowych 
FIPRESCI, zyskując na arenie 
europejskiej prestiż i rozpozna-
walność, a w tym samym czasie 
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pracował niejako u podstaw ja-
ko kierownik literacki Zespołu 
Filmowego „X”, a kilka lat póź-
niej Zespołu Filmowego „Tor”. 

To zaledwie część imponu-
jącego dorobku urodzonego 
w 1925 roku w Toruniu Mi-
chałka, który przez niemal pół 
wieku aktywności zawodowej – 
właściwie od momentu ukoń-
czenia w 1949 Wydziału Histo-
rii i Socjologii Sztuki Université 
Libre w Brukseli aż do śmierci 
w 1997 w wieku 72 lat – anga-
żował się w poprawę sytuacji 
polskiego kina. Jako świadomy 
swych powinności krytyk, ale 
także pasjonat zakochany w do-
brym, nieszablonowym kinie, 
doskonale rozumiał potencjał 
ruchomych obrazów w kreowa-
niu postaw i komentowaniu ota-
czającej rzeczywistości, który 
każda kolejna urzędująca wła-
dza pragnęła zaprząc w służbie 
promowania jedynej słusznej 
wizji świata. Dlatego w swych 
tekstach naświetlał interesu-
jące, nierzadko nieoczywiste 
konteksty i przyjmował niepol-
skie perspektywy, by pokazać, 
że dobre kino cechuje wielość 
interpretacji, a „żelazna kurty-
na” nie usprawiedliwia lenistwa 
myślowego.

Pozbawione ideologii pisa-
nie o kinie było dla Michałka 

ważne, uważał bowiem, iż tyl-
ko przez rozmowę i wymianę 
poglądów można świadomie 
dostrzec w medium filmowym 
to, co w nim najpiękniejsze, ale 
też najbardziej kruche i podatne 
na manipulację. Miał ogromny 
szacunek dla ludzi tworzących 
polskie kino, ale gdy dostrze-
gał w ich produkcjach coś, co 
mu się nie podobało i jego zda-
niem nie służyło rozwojowi ki-
nematografii, potrafił wchodzić 
w ostrą – aczkolwiek zawsze 
kulturalną – polemikę. Nawet 
z polską szkołą filmową, którą 
krytykował chociażby za brak 
psychologicznej introspekcji 
jednostek. Uczestniczył w licz-
nych filmowych imprezach ran-
gi europejskiej i zauważał więcej 
niż inni, próbował więc kon-
frontować Polaków z zachod-
nią myślą filmową i różnymi 
trendami. W hołdzie pamięci 
oraz niezwykłej erudycji Mi-
chałka miesięcznik „Kino” przy-
znaje od 1997 roku nagrodę je-
go imienia autorowi najlepszej 
książki filmowej roku. 

Bolesława Michałka należy 
wspominać również przez pry-
zmat zasług na polu praktycz-
nego kształtowania polskiego 
kina. W Zespole Filmowym „X” 
stał niejako w cieniu Andrzeja 
Wajdy, ale ten wspominał po 
latach, że to właśnie Michałek 
stworzył z szeregu uzdolnionych 
artystycznie jednostek zgrany 
zespół o jednolitej tożsamości 
i wspólnym kierunku rozwoju. 
Pracował z młodymi, którzy ze-
brali się wokół Wajdy, inspiro-
wał ich do szerszego patrzenia 
na rzeczywistość i różne jej od-
cienie. Był dla nich mentorem 
i przyjacielem, a kiedy trzeba 
było – największym krytykiem. 
Wspomógł powstawanie takich 
filmów, jak Aktorzy prowincjo-
nalni i Gorączka Agnieszki Hol-
land, Pokój z widokiem na morze 
i Matka Królów Janusza Zaor-
skiego, W środku lata i Wodzi-
rej Feliksa Falka czy Kung-fu 
i Głosy Janusza Kijowskiego.

Pracował również z weterana-
mi, z Tadeuszem Chmielewskim 

przy Wśród nocnej ciszy i Wier-
nej rzece, a z Wajdą przy Czło-
wieku z marmuru, Bez znieczule-
nia, Pannach z Wilka, Człowieku 
z żelaza czy Dantonie, do któ-
rego współtworzył scenariusz. 
Napisał z Jerzym Kawalerowi-
czem znakomitą, wielowymia-
rową Śmierć prezydenta, a z Ja-
nuszem Majewskim przywrócił 
polskiej opinii publicznej słynny 
przedwojenny proces w Sprawie 
Gorgonowej. Za scenariusz do 
Łabędziego śpiewu Roberta Gliń-
skiego otrzymał Nagrodę Szefa 
Kinematografii. Był jedną z sił 
napędowych kina moralnego 
niepokoju, a łącząc działalność 
k ie row ni ka  l i te rack iego 
z  reputacją w  środowisku 
krytycznym, przyczynił się do 
wysyłania polskich produkcji 
na zagraniczne festiwale, na 
których te odnosiły sukcesy. 
Zyskiwana w ten sposób reno-

ma pozwalała reżyserom reali-
zować odważniejsze projekty, 
które inaczej mogłyby w ogóle 
nie powstać. 

Innymi słowy, Bolesław Mi-
chałek był cichym współtwór-
cą wielu oblicz polskiego kina, 
jednak starał się pracować nie 
dla poklasku czy uznania, lecz 
dla dobra medium, które uko-
chał. A że w dzisiejszym świe-
cie promuje się głównie to, co 
nowe, świeże, popularne, a naj-
lepiej również atrakcyjne i ła-
twe do przyswojenia, pamięć 
o zmarłym ponad dwadzieścia 
lat temu krytyku oraz jego nie-
możliwych do przeceniania do-
konaniach i zasługach mocno 
wyblakła. Również dlatego, że 
wiele z rzeczy, o które walczył, 
wydaje się dla nas dzisiaj czymś 
naturalnym. Mimo to postu-
laty Michałka są wciąż zasad-
ne, a jego dorobek zawodowy 

może nadal służyć za inspirację 
i skarbnicę pomysłów. Jak w po-
niższym fragmencie przemó-
wienia, które Michałek wygłosił 
na Kongresie Kultury Polskiej 
w 1981 roku, zawierając w kil-
ku zaledwie zdaniach diagnozę, 
której trafność nie uległa mimo 
prawie czterdziestu lat żadnemu 
rozcieńczeniu: „…[polska kine-
matografia] musi cała zwrócić 
się wreszcie w stronę tych, dla 
których istnieje. Zwrócić się do 
publiczności, do społeczeństwa. 
Nie po to, żeby mu schlebiać, nie 
po to, żeby mówić wyłącznie to, 
czego publiczność chce usłyszeć, 
lecz po to, by w zgodzie lub nie-
zgodzie z powszechną świado-
mością, oświetlić publiczności 
jej własne doświadczenie: histo-
ryczne, społeczne, ludzkie. I po 
prostu powiedzieć, kim jest”.

Darek Kuźma

NIESTRUDZONY 
PASJONAT
Nie było w drugiej połowie XX wieku 
człowieka, który bardziej od Bolesława 
Michałka angażowałby się w rozwój  
polskiego kina oraz jego promocję  
na światowych salonach.

Zawsze dążył do szczerego dialogu 
wewnątrz środowisk krytycznych  
i filmowych, jak i pomiędzy nimi
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BOLESŁAW MICHAŁEK
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Sprawa Gorgonowej,  
reż. Janusz Majewski

Bolesław Michałek
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PRZEZ SUBIEKTYW CZEGO NIE WIDAĆ
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Wrzesień i październik to czas 
ofensywy polskiego kina. 
Jedna za drugą wskakują 
na ekrany kolejne rodzime 

produkcje, wybierany jest polski kandydat 
do Oscara, w mediach trąbi się o festiwalu 
w Gdyni… Gdy jednak ten felieton ukaże się 
drukiem, będzie już po ptakach. Nawet po 
Mowie ptaków. Postanowiłem więc napisać – 
zgodnie zresztą z tytułem cyklu – „Czego 
nie widać” – o tym, czego w polskim kinie 
nie dostrzegam. A co dostrzec bym pragnął.

Natchnęło mnie zresztą do tego dzieło 
produkcji izraelsko-francuskiej, laureat 
Złotego Niedźwiedzia na tegorocznym 
festiwalu w Berlinie, film Synonimy (od paź-
dziernika na polskich ekranach). Jest tam 
scena, w której rosły mężczyzna żydow-
skiego pochodzenia zakłada kipę, pod-
chodzi do pasażerów paryskiego metra 
i zaczepia ich agresywnie słowami: „Jestem 
Żydem. Masz coś przeciwko?”.

Aż się prosi, by zrobić w polskim kinie 
remake tej sceny. Akcja nawet nie musia-
łaby rozgrywać się w Paryżu. Mogłoby to być 
warszawskie metro albo któryś z miejskich 
tramwajów. Dryblas w „wyklętej” koszulce 
deranżuje podróżnych zdaniem: „Jestem 
prawdziwym Polakiem. Masz coś przeciwko?”.

Tyle że w przeciwieństwie do bohatera 
Synonimów nie czeka na odpowiedź, a od 
razu wali w pysk. Zgodnie ze słowami jed-
nej z piosenek Jeremiego Przybory: „A Sło-
wianin z duszą jasną, rzewnym sercem / 
musi na to wziąć i komuś w mordę dać”.

Moja tęsknota za polską wersją Syno-
nimów nie wynika jednak wyłącznie 
z powierzchownych skojarzeń. Film Nadava 
Lapida jest bowiem gombrowiczowski 
z ducha. Opowiada o desperackiej (i oczy-
wiście daremnej) ucieczce przed tożsamo-
ścią. Przed gębą, którą narzucają nam nasza 
narodowość i nasz język. O operetce, jaką 
jest tzw. rzeczywistość. Zwłaszcza rzeczy-
wistość polityczna. O pojedynku na miny, 
w jakim, chcąc nie chcąc, musimy brać 
udział – czy to w kraju, czy na emigracji.

Bohater filmu, Yoah, próbuje w Paryżu 
narodzić się na nowo. Od podstaw. Od 
„goła”. W pierwszych scenach jest nagi, 
jak naga była Albertynka w epilogu „Ope-
retki”. Chce odrzucić wszystko, co wiązało 
go z Izraelem. Przestaje nawet mówić po 

hebrajsku, odpowiada wyłącznie po fran-
cusku. Sam też prowokuje. Albo broni się 
przed atakami tożsamości ironią, grotesko-
wym przegięciem, wygłupem… Im głu-
piej, tym mądrzej. Część opinii publicznej 
w Izraelu jest oburzona Synonimami. Szarga-
niem świętości, którego dopuścił się Lapid. 
Ach, jakże chciałbym zobaczyć w polskim 
kinie podobną bezkompromisowość, bluź-
nierczość, a i podobne poczucie humoru! 
Żeby ktoś wreszcie uderzył bez znieczulenia. 
W samo jądro naszej tożsamości i naszej 
historii. Tego wszystkiego, co nas kształ-
tuje i więzi. Żeby tak któryś z reżyserów 
dał w mordę wszystkim Polakom, nie tylko 
owemu „głupiemu karkowi” czy „mohero-
wej babci”. Wiem, że to bardzo trudne, bo 
trzeba by i samemu sobie skopać d… – ok, 
niech będzie po gombrowiczowsku, pupę.

MIĘDZY GĘBĄ A ŁYDKĄ

Czym jest nasza tożsamość i jak umie ją 
obnażać kino? Skąd pochodzimy i kim 
jesteśmy – to wciąż pytania-wyzwania 
dla polskiej sztuki filmowej.

MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019

Filmowe przygody z Gombrowiczem 
nie należą zresztą do najszczęśliwszych. 
Nie udała się Jerzemu Skolimowskiemu 
adaptacja Ferdydurke, dyskusyjna okazała 
się Pornografia Jana Jakuba Kolskiego, 
przerobiona na dramat psychologiczny 
z Holocaustem w tle. Najbardziej intry-
gująco wypadł – co ciekawe, podobnie 
jak Synonimy, nakręcony po francusku – 
Kosmos. Choć i w tym wypadku Andrzej 
Żuławski sfilmował raczej swój „kosmos” 
niż Gombrowicza. 

Może więc należy przeczytać polskiego 
pisarza przez pryzmat izraelsko-francu-
skich Synonimów i zrobić coś na kształt 
synonimicznej adaptacji imigranckiego 
„Transatlantyku”? To dopiero byłoby 
fascynujące spiętrzenie form, gąb, pup 
i łydek!

Bartosz Żurawiecki

Synonimy, reż. Nadav Lapid
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WYOBRAŹ SOBIE

Tekst Norweżki to świetny mate-
riał na obfitujący w zmienne 
nastroje film. W centrum zain-
teresowania – rodzina. Pozna-

jemy ją w trakcie podróży do Włoch, 
która jest częścią celebrowania 70. uro-
dzin ojca. W samolocie patrzymy na żonę 
jubilata, jego wnuki, a także dorosłego 
syna i dwie córki, razem z życiowymi part-
nerami. Mamy więc tych, którzy od lat 
tworzą „podstawową komórkę spo-
łeczną” i tych, którzy do niej dołączyli, 
mniej lub bardziej wkomponowując 
się w zastaną całość. Dorosłe rodzeń-
stwo na wspólnej wyprawie z rodzi-
cami było lata temu. W tej wyprawie 
jest coś sztucznego, ale też nadzieja na 
moment zatrzymania, który pozwoli 
zintensyfikować nieco rozluźnione 
więzi. Wyjazd nieoczekiwanie staje 
się emocjonalnym trzęsieniem ziemi, 
kiedy w sielskiej scenerii stateczny 
jubilat informuje o rozwodzie. Jak 
takie oświadczenie przyjmują dorosłe 
dzieci? Helga Flatland pokazuje reak-
cję trójki rodzeństwa. Każde z nich 
przefiltrowuje to, co się dzieje przez 
własne pragnienia i doświadczenia. 
Ludzie mający tych samych rodzi-
ców potrafią się diametralnie różnić. 
Łączy ich to, że informacja, której 
nikt się nie spodziewał, destabilizuje 
rodzinną układankę. Ich przekonania 
i deklaracje weryfikuje życie. 

Liv, której perspektywę pozna-
jemy w pierwszej kolejności, sama 
jest matką dwójki dzieci, której nie 
opuszcza strach o swoje potomstwo. 
Realizuje się, nieustannie ratując 

Powieść Helgi Flatland „Współczesna rodzina” uruchamia w głowie 
masę pytań i wstydliwych emocji. Takich, o których wolimy  
czasem nie myśleć. Rodzina w tej książce jest miejscem schronienia, 
nieosiągalnym celem, w końcu instytucją, z której człowiek czasami 
chciałby się wypisać. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

OPRESJA I UKOJENIE

słowa, pracuje jako specjalistka od marke-
tingu politycznego. W życiu prywatnym 
desperacko stara się zostać matką, ale 
jej ciało zdecydowanie odmawia współ-
pracy (to poruszający wątek, który poczują 
kobiety borykające się z niepłodnością). 
Dzieci własnej siostry każdego dnia przy-
pominają jej o tym, czego nie ma. Ona 
sama czuje się jak wybrakowany egzem-
plarz. Ich młodszy brat – 30-letni Håkon 

jest na etapie korzystania z życia, 
wierzy w wolną miłość… do czasu, 
kiedy zaskakuje go uczucie, które 
domaga się wyłączności.

„Współczesna rodzina” działa jak 
wizyta u psychoterapeuty. Otwiera 
w głowie pytania i motywuje do szu-
kania odpowiedzi. Dlaczego w rela-
cjach z bliskimi często pojawia się 
poczucie winy? Czy jest możliwe 
bezbolesne „odcięcie pępowiny”? Co 
powoduje, że tak trudno wyjść nam 
ze ściśle opisanych ról i spojrzeć 
np. na własnego ojca jak na czło-
wieka z określonymi marzeniami 
i rozczarowaniami, kogoś, kogo nie 
definiuje jedynie rodzicielstwo? Czy 
można się zobowiązać do miłości na 
całe życie? To tylko kilka z tema-
tów, wokół których krążą myśli po 
lekturze tej książki. Flatland cel-
nie pokazuje, jak łatwo potrafimy 
odmówić komuś prawa do decyzji, 
która zaburza nasze poczucie bez-
pieczeństwa. Ten tekst wciąga czy-
telnika w intymny świat, ale emo-
cje, o których opowiada są bardzo 
uniwersalne.
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innych, w sposób nadwrażliwy odbiera 
emocje matki, nie potrafi do końca odciąć 
pępowiny. To ta siostra, która zawsze łago-
dzi sytuację i dąży do domowego spo-
koju. Z ogromnym trudem przychodzi 
jej zaakceptowanie faktu, że życia nie da 
się w pełni kontrolować. Młodsza Ellen 
jest dużo bardziej  konfrontacyjna, o pro-
blemach chce rozmawiać wprost, zna siłę 

63MAGAZYN FILMOWY  nr 98/październik 2019



PRZEZ SUBIEKTYW KRÓTKOMETRAŻOWCY

64

F ilm zaczyna się niemal bukolicz-
nie, jak – urzekająca wysublimo-
waną estetyką – impresja doku-
mentalna. Zamglone pastelowe 

obrazy toru wyścigowego. Czyjaś anoni-
mowa ręka podaje pupilowi kostkę cukru. 
Ze ścieżki dźwiękowej dobiega delikatnie 
brzmiący akompaniament harfy i fletu. Na 
ekranie pojawia się seria migawek foto-
graficznych z przygotowań do wielkiego 
crossu. Samotny koń oczekujący w stajni 
na to, co przyniesie dzień. Z oddali docho-
dzą odgłosy gwaru z trybun wypełnionych 
tłumem widzów, którzy oczekują na roz-
poczęcie dorocznego wyścigu w miejscu 
startu i mety.

Jacek Bławut, Krzysztof Ptak oraz ekipa 
tego filmu myślą i czują synestetycznie, 
operując polifonią zmontowanych w Kostce 

płoty oraz usytuowane za nimi szerokie 
rowy wypełnione wodą. Historia gonitwy 
jest bardzo długa. Zawody odbywają się 
od roku 1874. Tor pardubicki ma też swoją 
lokalną legendę: to dżokej Josef Váňa, wielo-
krotny triumfator wyścigu. Ale te szczegóły, 
choć na swój sposób ciekawe, nie obcho-
dzą realizatorów.

Zwraca uwagę całkowita nieobecność 
słowa. Ani jednego zdania komentarza. 
Wszystko gotowe, kamera włączona, goni-
twa wkrótce się zacznie. Słychać dźwięki 
trąbki myśliwskiej w połączeniu z zakła-
daniem wierzchowcowi ochraniaczy na 
pęciny. Konie i jeźdźcy ruszają na trasę. 
Chwilę później biorą pierwszą przeszkodę. 
Oglądamy te zmagania sfilmowane z róż-
nych perspektyw w zwolnionym tempie. 
W połowie filmu – pierwszy groźnie wyglą-
dający upadek konia i jeźdźca, a po nim 
następne. Za rowem jeden z rumaków leży 
na boku, przebierając nogami i nie mogąc 
wstać. To koń z numerem startowym 5, ma 
złamaną tylną kończynę. Domyślamy się, 
co to znaczy. Przerażone zwierzę z rozdę-
tymi chrapami, daremnie rozglądające się 
wokół spojrzeniem pełnym strachu, także 
zdaje się wiedzieć, co je czeka.

Następuje kluczowy moment pardu-
bickiego dramatu. Za zasłoną zielonego 
parawanu odbywa się egzekucja ran-
nego rumaka, który rażony paralizato-
rem w skroń pada martwy na trawę. Żad-
nych iluzji, żadnych niedomówień. Dla 
zaspokojenia swoich okrutnych fanaberii, 
pozbawiony skrupułów, bezwzględny homo 
sapiens poświęcił życie pięknego zwierzęcia, 
mieniąc się być – a jakże! – jego odwiecz-
nym przyjacielem.

Obojętne, kto dobiegł do mety pierwszy, 
drugi, trzeci, kto zdołał pokonać całą trasę, 
a kto tego dnia nie ukończył wyścigu. Kostka 
cukru jest konkretem, kluczowym rekwizy-
tem filmu i jednocześnie – metaforą doma-
gającą się głębszego odczytania. Dzięki gry-
zącej i atakującej wrażliwość widza ironii, 
okrucieństwo hippicznego rytuału zostaje 
wydobyte za pomocą biegunowo odmien-
nej estetyki zachowującej empatię rejestra-
cji tego, co się naprawdę wydarzyło. Kropkę 
nad „i” stawia ostatnie ujęcie: sfilmowanych 
od tyłu widzów obojętnie opuszczających 
grupkami tor po zawodach.

Bezbłędnie trafiony, ironiczny tytuł tego 
krótkiego metrażu nasuwa adresatowi 
skojarzenie z sielsko przyjaznym 
stosunkiem gatunku ludzkiego do 
zwierząt. Nic bardziej mylnego…

Marek Hendrykowski
cukru obrazów wizualnych i audialnych. 
To nie jest zwykłe połączenie obu jakości 
wynikające z rutyny warsztatu, lecz wyższa 
szkoła filmowej jazdy. Dzięki niej powstała – 
przenosząca całą rzecz w inny wymiar – 
kompozycja audiowizualna złożona z barw-
nych i czarno-białych ruchomych obrazów. 
Twórczo użyty dźwięk funkcjonuje w jej 
ramach na zasadach partnerstwa z tym, co 
widzą oczy. Jedno doznanie przenika się 
z drugim. Czemu ma służyć ta synestezja? 
O tym już za chwilę.

Trasa słynnej gonitwy zwanej Wielką 
Pardubicką (Velká Pardubická) liczy sobie 
blisko siedem kilometrów. To niezwykle 
wymagający, iście morderczy cross jeź-
dziecki. Rozstawiono na nim ponad trzy-
dzieści trudnych przeszkód. Rozpędzone 
konie mają do pokonania wysokie żywo-

KOSTKA CUKRU
SZKIEŁKO I OKO

Warto jeszcze pamiętać, aby 
trzymać smartfon hory-
zontalnie i sprawdzić, czy 
szkiełko ochronne obiek-

tywu nie jest zatłuszczone i zakurzone. Ina-
czej – mamy impresjonizm zamiast twardej 
rzeczywistości. 

„Wszystkomający” smartfon to nie tylko 
narzędzie komunikacji. Spis urządzeń i przy-
rządów, które nam zastępuje liczy kilkadzie-
siąt pozycji. Dzięki mediom społecznościo-
wym filmiki różnych wpadek i wygłupów 
trafiają do milionów internautów. Często 
zajmują pionowy pas pośrodku ekranu, bo 
w ferworze akcji ktoś zapomina, że wszyst-
kie ekrany i monitory są poziome, bardzo 
rzadko obracane.

Żeby nie utrudniać życia tym, którzy trzy-
mają go pionowo, jak podczas rozmowy 
i robienia zdjęcia pojedynczej osobie – Face-
book wprowadził na swoje profile format 
kwadratowy, dawno zapomniany w foto-
grafii. Widać tylko środek kadru. 

Cała wiedza potrzebna do rejestracji 
ruchomych obrazków – to wiedzieć, gdzie 
jest ekranowy przycisk z czerwoną kropką. 
Musimy wystartować i zatrzymać zapis 
w odpowiednim momencie. Resztą zajmie 
się oprogramowanie. Funkcja rejestracji 
ruchomych obrazów została wprowadzona 
do telefonów komórkowych – takich z fizycz-
nymi klawiszami, ponad dekadę temu. Obraz 
był fatalny, ale przy pewnych tematach nie 
przeszkadzało to utalentowanym filmow-
com. Warto zobaczyć w sieci trailer fabuły 
SMS Sugar Man z 2008 roku. Noc wigilijna 
w Johanesburgu. Kryminalny horror pomię-
dzy narkotykowym dealerem i prostytutkami, 
czarnymi i białymi. Mroczny, kontrastowy 
i przekolorowany obraz, często z blokami 
pikseli. Rozdzielczość marna. Zarejestro-
wano to dobrym wtedy telefonem Sony 
Ericsson W900i.

Obecnie nawet tani smartfon na pewno 
dałby lepszy obraz. Aby mieć porównanie – 
zobaczcie trailer wysoko ocenianego filmu 
fabularnego Tangerine (Mandarynka). Tema-
tyka i czas akcji podobne, ale jakość obrazu 
ze smartfona młodszego o dziesięć lat – bar-
dzo dobra. Jedno się nie zmieniło. Obraz 
nadal jest soczysty i kontrastowy, jak z wcze-
snych modeli filmujących lustrzanek. Można 
to skorygować, dokupując którąś z filmo-

NIE DZWOŃ TERAZ, WŁAŚNIE KRĘCĘ!

wych aplikacji, np. Film Pro 
lub podobne, które pozwa-
lają na ustawianie ręczne albo 
blokowane wybranych para-
metrów obrazu, oraz regula-
cję jego charakterystyki – jest 
też tryb „soft”. Podobnie jak 
lustrzanki – filmowe telefony 
obrosły akcesoriami. Moim 
zdaniem najważniejsze z nich 
to tzw. gimbal (stabilizator 
żyroskopowy). Na YouTu-
bie można obejrzeć płynne, 
stabilne ujęcia zrealizowane 
z ręki, „na piechotę”, smart-
fonem zainstalowanym na 
takim chińskim urządzeniu. 
W  „telekamerze” zwykle 
mamy tylko jeden, dość sze-
roki, obiektyw. Zbudowano 
adaptery optyczno-mecha-
niczne do użycia obiektywów 
filmowych i fotograficznych. 
Jest też nasadka anamorfo-
tyczna oferowana przez firmę Moondog 
Labs. Obecnie prawie wszystkie filmujące 
smartfony z wyższej (a nawet średniej) półki 
cenowej oferują możliwość pracy w rozdziel-
czości UHD/4K, więc śmiało można kasze-
tować obraz. Dźwięk z planu lepiej zapisać 
na cyfrowym rekorderze z odpowiednimi 
mikrofonami.

Jest już kilka festiwali prezentujących 
wyłącznie filmy zrealizowane smartfonami. 
I tu anegdotka. Brytyjski filmowiec, Simon 
Horrocks, po czterech latach pracy przy orga-
nizacji Mobile Motion Film Festival postano-
wił spróbować swych sił. Z pomocą kolegów 
rozpoczął produkcję kilku krótkich obrazów 
fantastycznych, oczywiście smartfonem – 

topowym modelem Samsung Galaxy 9. 
Produkcja była „zero budżetowa”, więc bez 
cateringu. Coś tam zjedli w trakcie przerwy 
na lunch i (na szczęście) – zrzucili przed-
południowe materiały. Gdy już wieczorem 
Horrocks chciał zrzucić resztę, dopadł go 
głód i zszedł na dół kupić coś do jedzenia. 
Właśnie pisał SMS-a do kolegi, gdy dwóch 
facetów na motocyklu wjechało na chod-
nik i wyrwało mu smartfona, wraz z resztą 
materiałów z tego dnia. Przerwa w zdję-
ciach trwała miesiąc. Trzeba było filmować 
poprzednim modelem.

Gdy zaczynamy taki projekt – zaopa-
trzmy lodówkę i przełóżmy kartę SIM do 
starszego telefonu.
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Taka krótka rozmowa i przerwane ujęcie 
może się zdarzyć, gdy ktoś używający 
swojego smartfona jako kamery, 
zapomni ustawić „tryb samolotowy” – 
offline, aby być poza zasięgiem. 
Andrzej M. Bogusz

Sony Ericsson W900i
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Kostka cukru,  
reż. Jacek Bławut
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Zaproszenia do Koszalina bardzo 
sobie cenię, mimo że podróże 
bywają wyzwaniem. Oczywiście 
kiedyś było gorzej. Na tym tle dzi-

siejsza podróż to szczyty komfortu, ale gdyby 
tło zmienić...? Nawet pendolino od Gdańska 
zamienia się w pociąg niespieszny i dojeż-
dża, kiedy wszelka komunikacja z Kosza-
lina do Mielna zanika. Wrócić do Warszawy 
jest jeszcze trudniej. Tym razem wybrałam 
TLK około 11.00 i wiem, że za rok poszu-
kam innej opcji. Natomiast, jak już się doje-
dzie i nie martwi powrotem… jest pięknie. 

W tym roku mieszkałam w Marinie, 
nad Jamnem i z takim widokiem pijałam 
poranną kawę. Do morza było blisko, więc 
odbywałam wieczorne spacery, wdychając 
jod. Mieszkanie w Mielnie ma mankamenty 
transportowe, ale dla mnie godzina 9.00 to 
piękny czas na rozpoczęcie filmowego dnia, 
a powrót o 20.00 znakomicie taki dzień koń-
czy, chociaż pozbawia ostatniej projekcji. 
Już dawno zrezygnowałam z uczestnicze-
nia na festiwalach we wszystkich seansach. 
Wybieram własny zestaw i uzupełniam go 
o spotkania i warsztaty, które są równie 
ważne i ciekawe. W tym roku postawiłam 
na obrazy dokumentalne, których w pro-
gramie było ponad 60. Na szczęście na co 
dzień oglądam wiele filmów (fabuły: Nina, 
Juliusz, Poniedziałek, Ptaki śpiewają w Kigali) 
i przy wielu pracuję (Cicha Noc, seria Teatro-
teka,). Z tej oferty nie muszę już korzystać, 
chociaż bywają wyjątki…

Pobiegłam zobaczyć Feminę Piotra Szul-
kina, film zapomniany przez Boga i ludzi, 
a w szczególny sposób piękny. Kino Alter-
natywa było zajęte najwyżej w połowie. Ci 
co przyszli nie żałowali, a ja mogłam posłu-
chać bardzo emocjonalnych komentarzy, 
zachowując pełne incognito. Najbardziej 
polubiłam panią, która komplementowała 
muzykę, zauważając, że to niesamowi-
cie dobrany do siebie melanż, w którym 
niczego nie chciałaby zmienić. Obie z kole-
żanką rozpoznawały wykorzystane utwory, 
a nawet źródła pastiszy. Pomyślałam, że to 
jest widz, dla którego warto zagłębiać się 
w wysmakowane aluzje i zakamuflowane 
rozwiązania, bo wtedy wartość dodana, jaka 
powstaje na styku wielowarstwowej kon-
strukcji, rozkwita, a bonus dla uważnych, 
inteligentnych i wrażliwych jest wyjątkowo 

okazały. Te panie obdarzyliśmy właśnie 
taką nagrodą.

Pracowałam prawie przy wszystkich fil-
mach Piotra i są one dla mnie i mojego arty-
stycznego rozwoju bardzo ważne. Femina 
to obraz wyjątkowy. Zamykał jeden cykl, 
a miał otwierać następny, który już nigdy 
nie powstał. Praca nad nim była, jak zawsze 
z Piotrem, ekscytująca, twórcza i wyczerpu-
jąca psychicznie. Opracowanie muzyczne 
powstało przed zdjęciami i były to pomysły 
na konkretne utwory oraz szczególne ich 
wykonania, a Zbigniew Górny pisał dla nas 
muzykę autorską (smugi: „rozpacz”, „nie-
pokój” itp.) oraz rodzaj pastiszy, opartych 
na pierwowzorach, które były naszą inspi-
racją w trakcie zdjęć (na prawa nie było 
pieniędzy). 

Trochę bałam się spotkania z filmem 
po latach, ale ciekawość zwyciężyła. Ze 
zdziwieniem stwierdziłam, że obraz się 
nie zestarzał. Znałam jego moc, ale nie 
wierzyłam, że nadal może być tak komu-
nikatywny. Oczywiście zmieniła się moda 
(współczesne wtedy kostiumy są równie 
historyczne, jak te w retrospekcjach). Ekran 
3 x 4 zastąpiło Panavision, a monofoniczny 
dźwięk – odsłuch wielokanałowy. Film 
powstał wiele lat temu (1990), ale nic nie 
utracił ze swojej wymowy. Zawdzięcza 
to jasnej, klarownej i realizowanej przez 
reżysera, z żelazną konsekwencją, kon-
cepcji. To wizja artystyczna rozpisana na 
całą orkiestrę: światło, obraz, wykorzy-
stywane obiektywy i ruchy kamery, grę 
aktorską, dekoracje, kostiumy, charakte-
ryzację, muzykę i wielowarstwowy dźwięk. 
Pomiędzy poszczególnymi elementami 
panuje harmonia doskonała. Wszystkie do 
siebie pasują, a więc stanowią unikatowy 
komplet, w którym niczego nie trzeba, nie 
można i nie wolno (!!!) zmienić.

To niewątpliwy przyczynek do dyskusji 
nad kolorowaniem czarno-białych filmów, 
zmienianiem formatu obrazu, ustereofonicz-
nianiem, uzupełnianiem i wzbogacaniem 
ścieżek dźwiękowych. Na szczęście mamy 
to chyba za sobą. Pozostaje, oby nigdy nie 
zamknięty, dyskurs na temat wzajemnej spój-
ności wszystkich elementów składających się 
na filmową wypowiedź reżysera i jego współ-
pracowników, oraz świadomość, jak znako-
micie można wzbogacić nasze kanały poro-

Z PERSPEKTYWY    KOSZALINA
Od kilku lat jestem zapraszana 
na Koszaliński Festiwal Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”. Gdy 
w tym roku oglądałam dzieła twórców 
wchodzących w świat kina, nasunęły mi 
się pewne refleksje z mojej dziedziny – 
dźwięku.
Małgorzata Przedpełska-Bieniek
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zumienia z widzem, jeżeli umiemy dobrze 
gospodarować argumentami, które mamy 
w swoich filmowych rękach.

To był temat naszych rozmów z Radkiem 
Ochnio, a także warsztatów dźwiękowych, 
które w tym roku prowadził. Oboje śledzi-
liśmy zmagania uczestników festiwalu. On 
miał wskazać film dźwiękowo najciekaw-
szy (wybrał etiudę Nawojki Wierzbow-
skiej Bajka na niespokojny sen, docenia-
jąc Konrada Błaszczyka za „stworzenie 
dźwiękowego świata podkreślającego 
wewnętrzne przeżycia bohaterki i stwa-
rzającego dodatkową warstwę narracyjną, 
wyważony miks, a także umiejętne połą-
czenie muzyki i dźwięku w jedną spójną 
całość”. Ja nie miałam takiego obowiązku, 
ale słuchałam filmów także pod tym kątem. 
Wnioski? Taki obraz to wyjątek. A szkoda.

Śledząc od lat dźwiękowe perypetie pol-
skich produkcji, a szczególnie filmów krót-
kich, studenckich, czy poprzedzających 
dorosłe debiuty, mogę powiedzieć, że jakość 
dźwięku generalnie bardzo się poprawiła. 
Coraz rzadziej zdarzają się filmy z dźwię-
kiem fatalnie nagranym na planie, właści-
wie nieudźwiękowione lub udźwiękowione 
przy okazji montażu obrazu. Coraz rzadziej, 
ale jednak, zawsze jeden czy kilka takich się 
znajdzie. Pozostałe są udźwiękowione i speł-
niają normy, które nazwałabym technicz-
nymi. To wspaniale, ale także mniej więcej 
tyle co ostre zdjęcia, niedrżące panoramy 
czy bohaterowie bez obciętych kadrem głów. 
Minimum niezbędne, aby powstała sztuka, 
ale także żadna gwarancja, że dzięki speł-
nieniu tych kryteriów sztuka powstanie. 

Większość filmów, które widziałam 
w Koszalinie spełniała lepiej lub gorzej, ale 
tylko najbardziej podstawowe warunki. Były 
kroki, drzwi, jakieś ptaszki, ruch uliczny, 
odstawiona na stół szklanka. Nawet czasem 
przyzwoicie wyczyszczone dialogi i nagrane 
postsynchrony. Była muzyka, ale częściej 
załatwiająca doraźne problemy niż pomy-
ślana jako kolejna warstwa narracji. Całość 
przypominała bardziej obiad w stołówce, niż 
danie w eleganckiej restauracji. Nawet jeżeli 
były zręby pomysłu, to realizowane niekon-
sekwentnie, brakowało jednolitej stylistyki, 
albo weny starczało tylko na część realizacji.

Obejrzałam 30 krótkich filmów i dwa 
fabularne pełnometrażowe, więc była to 

próba reprezentatywna. Na tym tle nagro-
dzony za dźwięk obraz bardzo pozytyw-
nie się wybijał. Zobaczyłam go jako pierw-
szy i siłą rzeczy wszystkie pozostałe z nim 
porównywałam. Oboje z Radkiem zwró-
ciliśmy uwagę np. na animację, w której 
dźwięki towarzyszące postaciom zrobiono 
ustami. Pomysł wydawał się super, ale oka-
zało się, że kolejne postaci są już odwzo-
rowywane w inny sposób, w innym stylu 
i cały czar prysł. Brak konsekwencji? Może 
autorzy nie byli świadomi, że coś wymy-
ślili? Może stało się im to przypadkiem? 
Na pewno sztuka sama się nie zrobi. Trzeba 
w to włożyć pewien wysiłek, użyć właści-
wego języka, a wcześniej ten język poznać 
i umieć zastosować.

Język filmu to pojęcie utworzone przez 
André Bazina. Uważał, że język, jakim 
posługuje się kino może śmiało konku-
rować z językiem mówionym, bo operuje 
nie tylko słowem, ale także całym obrazem 
wizualno-dźwiękowym. Forma ekspresji, 
jaką reprezentuje jest najbardziej suge-
stywna i najbliższa rzeczywistości. Daje 
wrażenie współuczestnictwa i to decy-
duje o sile, jaką jest język filmu. Podstawą 
naszego odbioru jest zrozumienie specy-
ficznego języka komunikatów audiowizu-
alnych. Przekaz filmowy jest wielopłasz-
czyznowy, a więc suma wrażeń może dać 
obraz pełen znaczeń ukrytych, przenośni, 
półcieni, itp. W całości zawsze jest bogatszy 
i niesie więcej niespodzianek niż uczestni-
czące w nim warstwy i elementy. 

Michel Chion w dziele „Audio-wizja. 
Dźwięk i obraz w kinie” mówi o synchrezie, 
czyli wzajemnym oddziaływaniu obrazu 
i dźwięku, co w efekcie powoduje zmul-
tiplikowanie wrażenia, tworząc wartość 
dodaną. Zmiana jednego z elementów 
(dwa różne udźwiękowienia tego samego 
obrazu, ten sam dźwięk, ale w innym kon-
tekście obrazowym) powoduje, że drugi 
zaczynamy odbierać inaczej. Jednocześnie 
obraz i dźwięk niezmiennie tworzą dwa 
niezależne kanały przekazywania infor-
macji, z których żaden nie jest zależny 
od drugiego. Stąd próby, aby wykorzy-
stać je do dwóch niezależnych, jednocze-
śnie przedstawianych opowiadań. Przo-
dowali w tym twórcy radzieccy, którym 
dano szansę najbardziej nieograniczonego 

Warsztaty dźwiękowe  
z Radosławem Ochnio 
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rozwoju artystycznego. Nie do końca udany 
eksperyment wyznacza granice i pozwala 
uświadomić filmowcom, że nie może być 
to stała metoda realizacji, ale rozwiązanie, 
które stosowane z ogromnym umiarem, 
może być pożyteczne (przykład Na wylot 
Grzegorza Królikiewicza).

Wielopłaszczyznowość i wartość dodana 
to dwa klucze do myślenia o bogatym, satys-
fakcjonującym widza przekazie filmowym 
i dźwięk powinien mieć w tym opowiadaniu 
poczesne miejsce. Dźwięku nie obowiązuje 
wyznaczony przez obraz kadr. Podobnie 
jak w rzeczywistości, może dobiegać do 
nas z całej przestrzeni wokół głowy nawet 
wtedy, gdy oglądamy film monofoniczny. 
Można uznać, że dźwięk jest dodatkiem do 
obrazu, bo bez obrazu film przestaje istnieć. 
Również obraz determinuje to, co może 
znaleźć się w ścieżce dźwiękowej. Jednak to 
dźwięk z reguły wskazuje, co reżyser chce, 
abyśmy zobaczyli. Patrząc na historię roz-
woju języka filmowego, trzeba zauważyć, że 
największy rozwój dokonał się w warstwie 
dźwięku i warto byłoby to wykorzystywać. 

Dźwięk jest dopełnieniem obrazu filmo-
wego na trzech polach:

–  przesłania intelektualnego – jest to 
narracja;

–  dramaturgii – jest to działanie wspiera-
jące, wypełniające przestrzeń filmową, 
ułatwiające przeskoki akcji przez opi-

sywanie kolejnych miejsc za pomocą 
właściwych im dźwięków i łączenie 
fabuły w całość;

–  wydźwięku emocjonalnego – jest to 
rola, która oznacza budowę nastrojów, 
klimatu czy samopoczucia widza. To 
tworzenie pojęć abstrakcyjnych, jak 
strach, radość, rozpacz, szczęście, entu-
zjazm, marazm, smutek, komizm itp.

Najważniejszą rolą dźwięku jest informa-
cja. Podstawowym oczekiwaniem – czytel-
ność i naturalność dialogów. Bogactwo, jakie 
kryje dźwięk, to świetna metoda wielopłasz-
czyznowego przekazu różnorodnych tre-
ści. Tylko obraz i dialog odbieramy z pełną 
świadomością. Wskazania pozostałych zmy-
słów, jeżeli są dla danej sytuacji naturalne 
i nie wzbudzają niepokoju, bardzo szybko 
zaczynają być odbierane podświadomie, 
poza nami oceniane i klasyfikowane przez 
mózg. Dlatego nie umiemy odpowiedzieć 
na pytanie o sygnał czyjegoś telefonu, ale 
umiemy go rozpoznać. 

Tę właściwość możemy w filmie wyko-
rzystywać z ogromnym skutkiem. Mamy 
głębokie przekonanie dotyczące samo-
poczucia, sytuacji materialnej bohatera, 
okolicy w jakiej mieszka itp., chociaż nie 
umiemy wskazać konkretnych na to prze-
słanek. Tak przekazywane wiadomości czy 
wrażenia docierają do widza celniej, bo 
podświadomie nie można manipulować 

ich oceną, co często nam się zdarza w pełni 
świadomości, np. gdy wiadomość jest dla 
nas przykra czy niekorzystna. Przez odpo-
wiednio dobrane dźwięki (np. tła i atmos-
fery) możemy budować wrażenia, emocje, 
nastroje i dopowiadać rzeczy niekonkretne 
czy ulotne, które uzupełnią całościową per-
cepcję. Świąteczny nastrój Pana Tadeusza 
nazywaliśmy „cepelią”; w obrazie skrzyły 
się kolory w dźwięku, wspaniałe bogate 
atmosfery i muzyka. Ponurą kolorystykę 
Długu także wspierały zimowe, dołujące 
efekty i atmosfery.

Stąd potrzeba precyzyjnego opracowy-
wania i komponowania ścieżek dźwięko-
wych, bo wtedy spektrum wrażeń odebra-
nych przez widza staje się wielokrotnie 
większe. Taką koncepcję nazywano dźwię-
kopisem. Obecnie częściej mówimy – sound 
design, uwypuklając element kompozy-
cyjny tej pracy, która jest specyficznym 
utworem dźwiękowym i może być porów-
nywana z kompozycją muzyki konkretnej 
czy elektronicznej. Budulcem są zarówno 
dźwięki rzeczywiste, jak i materiały syn-
tetyczne, które w procesie tworzenia war-
stwy dźwiękowej filmu ulegają przetwa-
rzaniu i mieszaniu, tworząc artystycznie 
spójną całość. 

Jakość ścieżki dźwiękowej ma także nie-
bagatelne znaczenie dla odbioru filmu. 
Dźwięk lepszej jakości zawiera więcej infor-
macji, może nieść ze sobą więcej materia-
lizujących się czynników. Odnosi się do 
bardziej ożywionego, wytężonego, szyb-
kiego i czujnego słuchu, zwłaszcza w przy-
padku dynamicznych zjawisk, które mają 
miejsce w tych rejonach (wrażenie przy-
spieszenia). Dźwięk prezentowany w fil-
mie nie musi być prawdziwy, ale musi być 
wiarygodny, a więc odbierany przez widza 
jako realistyczny i prawidłowo kojarzony 
z jego przyczyną.

Podsumowując, zacytuję jeszcze jednego 
z największych znawców filmu, jego historii, 
rozwoju i ewolucji technicznej – Barry’ego 
Salta: „Moim zdaniem film jest najbardziej 
złożonym medium artystycznym ze wszyst-
kich, jakie istnieją, a w konsekwencji ma 
wiele różnych aspektów, wymyka się zatem 
każdej prostej redukcji, która wynika z opi-
sywania go jako fenomenu tylko mime-
tycznego bądź tylko lingwistycznego, bądź 
tylko jako systemu komunikacyjnego”. Jest 
to przede wszystkim sztuka przedstawia-
jąca, ale składa się z wielu elementów, które 
chłoniemy, często całkowicie podświado-
mie, tak jak odbieramy złożony obraz ota-
czającego nas świata. Fo
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Hanna Dunowska w filmie 
Femina, reż. Piotr Szulkin 

MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Teraz dzięki firmie GAD Records, 
wydawcy płyty „Kroniki Filmowe. 
Polish Library Music 1963-78”, 
ta muzyka trzeciego planu może 

wybrzmieć w pełni, i to w pierwszym planie.
Muzyka w kinie istniała od narodzin 

kinematografu. Szczególną rolę pełniła 
w czasach kina… niemego, wszak taper 
akompaniujący wyświetlaniu pierwszych 
„ruchomych fotografii” – jak nazywano 
wówczas pionierskie filmiki braci Lumière 
czy Georges’a Mélièsa – musiał swą grą 
przede wszystkim tłumić ter-
kot aparatu projekcyjnego, 
a  także ilustrować prezen-
towane nieme obrazy, czyli 
naśladować ich tempo, odda-
wać nastrój.

Na tej zasadzie opraco-
wuje się ścieżki dźwiękowe 
kronik filmowych czy nie-
których obrazów dokumen-
talnych, głównie montażo-
wych. Zajmują się tym – jak 
się ich żargonowo określa – 
muzyczni „oprawcy”. Znako-
mite ich grono skupiała war-
szawska WFDiF, która właśnie 
obchodzi swe 70. urodziny. 
Wystarczy wymienić choćby 
Krystynę Tunicką-Palluth, 
Marię Broczkowską, Tatianę 
Kamińską, Ryszarda Sulew-
skiego, Marka Lusztiga czy 
Henryka Kuźniaka, także 
znakomitego kompozytora. 
To niezwykle interesująca 

cją jego dokumentu (który był zrealizo-
wany na dwóch taśmach – osobno obraz, 
osobno dźwięk), co spowodowało w cza-
sie projekcji ogromny asynchron obrazo-
wo-dźwiękowy. I w ten sposób scenę har-
cerskiej przysięgi ilustrowała popularna 
faszystowska pieśń wykonywana przez 
oddziały wkraczających do Polski wojsk 
Wehrmachtu...

A  wracając do wspomnianej płyty 
z muzyką ilustracyjną z Polskiej Kroniki 
Filmowej, znalazły się na niej utwory róż-
norodne rodzajowo i gatunkowo w wyko-
naniu znanych gwiazd naszej muzyki popu-
larnej (Orkiestra Rozrywkowa PRiTV pod 
dyrekcją Zbigniewa Górnego), poważnej 
(Augustyn Bloch), jazzowej (Polish Jazz 
Quartet) czy rockowej (Czterech, Klan, 
SBB). Pochodzą one z ich autonomicznego 
repertuaru i zostały zakupione na potrzeby 
WFDiF, albo zostały zrealizowane na spe-
cjalnych sesjach organizowanych przez 
warszawską wytwórnię. 

„Z  ukłonem w  stronę tych, którzy 
przez lata opracowywali muzycznie Pol-
ską Kronikę Filmową (i nie tylko), odda-
jemy w wasze ręce ten album. Świadectwo 
innego wymiaru polskiej muzyki rozryw-

kowej. Mało znanego, ale na 
pewno nie gorszego” – pisze 
wydawca „Kronik Filmo-
wych”. Dodam, że to nieje-
dyny rarytas z tzw. muzyką 
trzeciego planu, która dzięki 
GAD Records wyszła z cie-
nia na plan pierwszy. Nakła-
dem tej wytwórni ukazała się 
m.in. muzyka z programu 
telewizyjnego Sonda czy 
Halo Wenus – kompletny 
zapis sesji zespołu Mate-
usza Święcickiego dla Polskiej 
Kroniki Filmowej z rewela-
cyjną muzyką elektroniczną, 
pochodzącą z czasów, gdy sta-
wiała ona u nas swoje pierw-
sze kroki. Zapewne jeszcze 
niejedną muzyczno-filmową 
niespodziankę sprawi nam 
GAD Records, dzięki współ-
pracy z szacowną Jubilatką 
z Chełmskiej 21. Wszystkiego 
najlepszego! 

Fonoteka Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych skrywa 
prawdziwe skarby. To tzw. muzyka 
trzeciego planu, pełniąca funkcje 
ilustracyjne, często mocno przykryta  
nie tylko obrazem, ale i głosem lektora. 
Jerzy Armata

praca, satysfakcjonująca artystycznie, ale 
i ogromnie odpowiedzialna. Co w pew-
nym sensie potwierdza przygoda, która 
mnie spotkała w czasach, gdy pełniłem 
funkcję kierownika programowego Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego. Pewnego 
wieczora, w wypełnionym po brzegi festi-
walowym kinie Kijów, gonił mnie jeden 
z reżyserów, krzycząc, że mnie ukatrupi, 
wtedy – jak twierdził – przynajmniej 
będzie miał za co siedzieć. Okazało się, 
że kinooperator źle wystartował z projek-

MUZYCZNE SKARBY NA CHEŁMSKIEJ
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STUDIO MUNKA

S upernova jest filmem, 
z którego bije blask” – 
mówi Tomasz Raczek 
o filmie Bartosza Kru-

hlika, który wyjechał z Gdy-
ni z nagrodą za debiut. Zanim 
jednak do tego doszło, prze-
żyliśmy ciężkie chwile, kiedy 
okazało się, że ani Supernova, 
ani Eastern Piotra Adamskie-
go nie dostały się do Konkursu 
Głównego.

Ostatecznie, jak wszyscy wie-
my, film Kruhlika razem z dwo-
ma innymi do Konkursu wszedł 
i możemy z całym przekona-
niem powiedzieć, że mało było 
tak niekontrowersyjnych punk-
tów w werdykcie jury jak laury 
dla Supernovej. 

„Supernova otwiera nowy 
rozdział w historii polskich fil-
mów moralnego niepokoju” – 
uważa Tomasz Raczek, słusznie 
interpretując obraz jako przypo-
wieść. Zauważa ogromną wni-
kliwość, uważne oko, co przy-
wodzi mu na myśl Krzysztofa 
Kieślowskiego. „To się tak oglą-
da, jak Krótki film o zabijaniu, 
jak Krótki film o miłości. A tu 
mamy »Krótki film o odpowie-
dzialności«, której nie ponoszą 
winni, jeśli są politycznie umo-
cowani. Obserwujemy z  zimną 
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dokładnością ten mechanizm, 
jak on funkcjonuje, jak się ukrę-
ca łeb sprawie”. 

„Supernova to Polska agre-
sywna, zastraszona, pijana i na-
wiedzona, ale także Polska czu-
jąca, ropiejąca i tęskniąca. Za 
czym? – sama nie wie. Za kim? – 
być może za życiem, które było, 
którego nie uda się przywró-
cić” – interpretuje Łukasz Ma-
ciejewski dla Onetu. „Brawuro-
wy debiut Kruhlika trzyma wi-
dza za gardło od pierwszej – no 
dobrze, od trzeciej – do ostatniej 
minuty” – podsumowuje swój 
artykuł dla „Gazety Wyborczej” 

Przemek Gulda, tytułując go, 
nomen omen – „Supernowy 
reżyser i jego superdobry film”. 
Obraz wprowadzi na ekrany, 22 
listopada, Forum Film Poland.

Po dłuższym namyśle zde-
cydowaliśmy się także wyrazić 
zgodę na pokaz, w sekcji Pano-
rama Kina Polskiego, świetne-
go Easternu Piotra Adamskie-
go. Trzy nagrody w Koszalinie 
były dla nas wystarczającą re-
komendacją, wiedzieliśmy, że 
film się spodoba. Wielokrotnie 
czytaliśmy, że ten tytuł powi-
nien bezwzględnie znaleźć się 
w Konkursie Głównym. Ma-

teusz Demski z Papaya Rocks 
wręcz zaliczył go do pięciu naj-
lepszych tytułów 44. FPFF. „(…) 
potrzebny nam jest ten rodzaj 
eksperymentalizmu. Przekro-
czenie i bunt przeciw pętają-
cej polskich filmowców stan-
daryzacji, normalizacji, empi-
rycznej monotonii” – ocenił. 
„Eastern jest bezprecedenso-
wym na polskim poletku przy-
padkiem kobiecego kina zemsty 
bez eksploatacji kobiecych ciał. 
Jedyną formą zniewalającej cie-
lesnej dyscypliny pozostaje tutaj 
ćwiczenie w obojętności na ból 
i śmierć” – napisał Marcin Sta-
chowicz dla Filmwebu. Against 
Gravity wprowadzi Eastern do 
kin w marcu 2020. 

Wyjeżdżaliśmy więc z Gdyni 
usatysfakcjonowani, zwłaszcza, 
że krytyka i publiczność do-
ceniły nie tylko reżyserów, ale 
zdolnych debiutantów aktor-
skich z naszych filmów. Wisien-
ką na torcie okazała się Nagroda 
Specjalna w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych dla obra-
zu Marcel Marcina Mikulskiego 
(produkcja: Studio Munka-SFP, 
34Film!, TVN Film, Coloroffon, 
Dreamsound) „za błyskotliwą 
narrację, lekki dowcip i wyrazi-
stą kreację Piotra Żurawskiego”.

A kiedy już wróciliśmy, przy-
szła do nas wiadomość z grec-
kiego festiwalu „szortów” 
w Dramie. Story Joli Bańkow-
skiej wygrała konkurs anima-
cji. Jury natomiast wytypowało 
obraz Sztangista (reż. Dmytro 
Sukholytkyy-Sobchuk) do Eu-
ropejskiej Nagrody Filmowej 
w kategorii Najlepszy Film Krót-
kometrażowy. W tej kategorii 
najważniejsze europejskie fe-
stiwale typują łącznie 24 kan-
dydatury, spośród których zo-
stanie wyłoniona piątka nomi-
nowanych. 

Nie mieliśmy jednak czasu spe-
cjalnie świętować sukcesów, gdyż 
właśnie ruszają zdjęcia do kolej-
nej „sześćdziesiątki” – Wiaroło-
ma Piotra Złotorowicza. Za mie-
siąc – pierwsze zdjęcia z planu…

Anna Wróblewska
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KRÓTKI FILM 
O ODPOWIEDZIALNOŚCI, 
CZYLI KRUHLIK 
JAK KIEŚLOWSKI
Na tegoroczny FPFF jechaliśmy z mieszanymi 
uczuciami. Wywieźliśmy jednak z niego dwie 
prestiżowe nagrody i przekonanie, że program 
60 Minut ma sens i trzeba go kontynuować. 

Supernova, reż. Bartosz Kruhlik
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10 PYTAŃ DO KASI SMUTNIAK
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1. Parafrazując tytuł filmu 
Jacka Borcucha, jaki jest twój 

wymarzony słodki koniec dnia?
Od razu widzę taki obrazek – sie-
dzimy wszyscy przy stole, z przyjaciółmi 
i z rodziną, w moim domu pod Rzy-
mem. Zbliża się wieczór, jemy pyszno-
ści i pijemy schłodzone wino na weran-
dzie. Jest gwarno, dzieci generują sporo 
zamieszania, dorośli rozmawiają, śmieją 
się. Jesteśmy razem. 

2. Realizując Słodki koniec dnia 
mieliście czas, by się zatrzymać, 

pobyć ze sobą? Film opowiada 
o bardzo konkretnych ludziach, ale 
stanowi też portret współczesnej 
Europy. Do tego wygląda na 
inicjatywę przyjaciół, którzy właśnie 
zebrali się na werandzie, bo lubią być 
razem.

klisze. Nie zgadzałam się z tak uprosz-
czoną wizją. Jacek uchwycił prawdę tego 
miejsca bez popadania w laurkę. Nie 
każdy to potrafi, nie każdy chce zajrzeć 
głębiej, pod powierzchnię turystycznego 
pudru.   

4. A twój punkt widzenia?
Jest dość specyficzny: Polka od 20 

lat mieszkająca we Włoszech. Jestem już 
stąd, choć cały czas patrzę z zewnątrz. 
Moja perspektywa zakłada wiele obaw. 
Europę ogarnia wielki lęk przed czymś 
nieznanym. Trudno to nazwać, ale... każ-
dego dnia jesteśmy karmieni strachem. 
Odbija się to na jakości życia. Jednak 
wyraźnie zobaczyłam to dopiero, gdy 
przeczytałam scenariusz filmu Jacka. 

5. Jak zapamiętałaś spotkanie 
z Krystyną Jandą?

To był wyjątkowy projekt – rzeczywiście 
takiego typowego planu i filmowej harówki 
było mało. Cały czas prowadziliśmy ze 
sobą dialog: słuchaliśmy siebie, czy wręcz 
wsłuchiwaliśmy się w siebie. To przywilej 
tak pracować i jeśli się udaje, to zawsze za 
sprawą reżysera i odpowiedniego podej-
ścia: jego wrażliwości, inteligencji, wyczu-
cia osób, sytuacji i kontekstów dookoła. 
Jacek umiał stworzyć niesamowitą atmos-
ferę. Zarówno ze mną, jak i z Krystyną 
Jandą, spotykał się i pracował wcześniej, 
nim obie pojawiłyśmy się na planie. Jacek 
wiele rzeczy omówił i przeanalizował 
z nami osobno. Tu też wykazał się instynk-
tem, bo kiedy już byliśmy gotowi do zdjęć, 
czułam, że udało się stworzyć krąg osób, 
które chcą powiedzieć to samo.

3. Na ile zaprocentował swoisty 
kosmopolityzm? Jacek jeździ po 

Kiedy decydujesz się zaprosić do współ-
pracy taką aktorkę jak Krystyna Janda, to 
musisz wykazać się gotowością, by przy-
jąć wielką artystkę z całym jej dorob-
kiem i bagażem. Krystyna Janda to dziś 
instytucja, symbol, to deklaracja pewnej 
obywatelskiej postawy. Mnie spotka-
nie z Krysią bardzo odmieniło – mówię 
to jako kobieta, obywatelka, Europejka 
i wreszcie jako aktorka. Praca z nią była 
wspaniałym doświadczeniem, praca to 
zresztą złe słowo, tu była: akcja – reakcja! 
Na planie cały czas modyfikowałyśmy 
dialogi. Choć rozpisano kwestie w scena-
riuszu, Jacek dał nam pole do improwi-
zacji. 

6. Dla odmiany u Paolo 
Sorrentino – u którego zagrałaś 

w filmie Oni – wszystko jest 
precyzyjnie zainscenizowane i ujęte 
w konwencję.
Sorrentino jest bezkompromisowym 
twórcą. Podziwiam go za to! Przy-
jął, że z niczego nie musi się tłuma-
czyć. U innych twórców są sceny bar-
dziej ważne i te mniej istotne – u Paolo 
wszystkie sceny są najważniejsze! Robi 
kino mocne, abstrakcyjne, przeryso-
wane. Czerpie z Felliniego, poszukuje 
piękna. Potrafi zrealizować ogromną 
scenę, bo zachwycił go detal: mała rzecz, 
która na ekranie urasta do wielkich roz-
miarów. Bez wątpienia polaryzuje – albo 
się go kocha, albo nie rozumie. Współ-
pracę z nim przyrównałabym do relacji 
z malarzem – film to jego i tylko jego 
wizja! Inni mogą nawet go nie rozumieć, 
muszą jednak za nim podążyć, poddać 
się.

7. Jak oceniasz polskie kino?
Z perspektywy widza zagranicznego 

polskie kino jawi mi się jako niezwykle 
odważne. Nie mówię o kinie komercyj-
nym, które wszędzie wygląda mniej wię-
cej tak samo i jest robione z tych samych 
powodów. Odnoszę się do kina autor-
skiego – widzę i czytam więcej odważ-
nych scenariuszy w Polsce niż we Wło-
szech, są one też bardziej różnorodne. 
Z drugiej strony, w Polsce pracuje się 
ciężej niż na planie w Italii – jest więcej 
godzin zdjęciowych, warunki zwykle są 
gorsze, poza tym wymaga się pełnej dys-
pozycyjności. Kładziesz na szali zobo-
wiązania rodzinno-społeczne. We Wło-
szech rozgranicza się czas wolny i ten dla 
rodziny od czasu pracy.

8. Wracasz czasami do 
zawodowych początków? To 

zdaje się był film Haker Janusza 
Zaorskiego i rok 2002... 
Miałam 19 lat, nad wieloma rzeczami się 
po prostu nie zastanawiałam! I słusznie, 
młodość to czas ryzyka i spontaniczno-
ści. A z Januszem do dziś utrzymujemy 
kontakt! Praca z Bartkiem Obuchowi-
czem i Piotrkiem Miazgą była cudowna, 
tyle że byliśmy dziećmi. Niewiele wie-
działam o aktorstwie.

9. Dzisiaj aktorstwo to... 
Dziś wybieram projekty, które 

wyrażają mnie. Na pewno zmieniły się 
moje priorytety. To już nie jest kwe-
stia wygrania castingu, czy dostania 
wielkiej roli – ważniejsza jest rodzina, 
czas spędzony z bliskimi, a w zawodzie 
to, abym utożsamiała się z projektem. 
Unikam powielania rzeczy, które już 
zagrałam. Chcę poznawać nowe, nie-
znane, a nie odcinać kupony od tego, 
co było. 

10. Co zatem przekonało cię, 
by zagrać w (Nie)znajomych 

Tadeusza Śliwy (polska premiera 
27 września)? To adaptacja włoskiej 
produkcji Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie Paolo Genovese. W obu 
przypadkach grasz tę samą postać. 
Warto dodać, że film Genovese to 
hit – od dwóch lat obecny w polskich 
kinach! 
Długo się wahałam, nim przyjęłam tę 
propozycję. Przekonał mnie świetny 
scenariusz i obsada! Na planie spo-
tkałam Maję Ostaszewską, Aleksandrę 
Domańską, Łukasza Simlata, Tomka 
Kota, Michała Żurawskiego. Byłam pod 
wrażeniem, jak producenci zgrali naszą 
ekipę, jak nas świetne dobrali charak-
terologicznie. A reżyser dotrzymał 
słowa – mimo że grałam we włoskim 
pierwowzorze, u niego na planie mia-
łam poczucie, iż biorę udział w zupeł-
nie nowym projekcie. Nie powielałam 
sprawdzonych patentów, był to swoisty 
sprawdzian dla mnie i mojego warsz-
tatu. Ponowne spotkanie z tą historią, 
tyle że w nieco innym wariancie – bo 
w przełożeniu na polskie realia – było 
bardzo ciekawym i potrzebnym mi 
doświadczeniem. 

Pytania zadawała 
Anna Serdiukow 

świecie i realizuje filmy poza Polską; 
Krystyna Janda, choć związana 
z ojczyzną, pracowała w kinie 
i w teatrze w wielu miejscach poza 
nią; z kolei ty Kasiu na co dzień 
mieszkasz i pracujesz we Włoszech. 
Wszyscy jesteście mocno związani 
z Europą, a jednak spoglądacie na nią 
z dystansu...
Faktycznie, trzeba było reżysera z Pol-
ski, który potrafiłby tak szczerze 
i uczciwie sportretować współczesną 
Europę – uchwycić bolączki i deficyty jej 
mieszkańców. Jacek trafił w sedno. To, że 
akcja filmu rozgrywa się w małej miej-
scowości w Toskanii, też nie jest tu przy-
padkowe. To miejsce, w którym hołduje 
się pewnym wartościom – życiu, kultu-
rze, pięknu, szczęściu, rodzinie. Obraz 
beztroskiej Toskanii często przedsta-
wiany w kinie czy w literaturze powiela 
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Katarzyna Smutniak  
i Maja Ostaszewska w filmie 

Nie(znajomi), reż. Tadeusz Śliwa
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z miejscowości Pokój. Blisko 
stuletni budynek, w którym 
działało kino Gwiazda, gdzie 
pracowała w latach 1962-88, 
należy obecnie do parafii ewan-
gelicko-augsburskiej, prowa-
dzonej przez energicznego 
pastora Eneasza Kowalskiego. 
Dyrektor Centrum Kultury 
w Głuchołazach, Jan Ćwiek, 
na gruzach kina Zdrojowego 
wybudował nowoczesną biblio-
tekę, bo nie opuszcza go wiara 
w rozwój czytelnictwa. Zrujno-
wane kino Syrena w Wołczy-
nie w nowy ośrodek kultury 
przebudowuje zielonoświąt-
kowy pastor Andrzej Urgacz, 
wspierany przez dawnych pra-
cowników placówki. Gdy tak 
trudno przebić jest się z kulturą, 
ci działacze nie tracą optymi-
zmu i zapału. I chyba nimi tro-
chę zarażają.

Kierunek kolejnego Kino-
busu jeszcze nie został ustalony, 
ale ja rezerwuję bilet w ciemno!

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

Już po raz piąty, pod koniec 
sierpnia, w trasę ruszył 
Kinobus. Tym razem festi-
wal zwiedzał województwo 

opolskie.
Kiedy to zleciało? W 2015 roku 

był to zupełnie nowy pomysł, 
trochę eksperyment filmowo- 
-edukacyjno-turystyczny, do 
którego niezbędne były trzy 
elementy: pasja organizatorów, 
ciekawość pasażerów i… auto-
kar. Na pokład wsiedli zapa-
leńcy gotowi na to, żeby przez 
trzy, a od drugiej edycji cztery 
dni jeździć po niekoniecznie 
wyremontowanych, prowincjo-
nalnych drogach i odwiedzać 
niewielkie kina, domy kultury, 
a czasem wręcz ruiny, w któ-
rych kiedyś tętniło filmowe 
życie: 500 -800-1000 miejsc 
na widowni, a dziś w powie-
trzu kurz i  zapach grzyba, 
pleśni i Bóg wie czego jesz-
cze… W 2019 Kinobus ma już 
swoje miejsce na festiwalowej 
mapie Polski, Nagrodę PISF 
i grono wiernych pasażerów. 
Ci, którzy jadą po raz pierw-
szy, chętnie wracają, a gdy nie 
mogą – starają się przynajmniej 
utrzymać kontakt, zadzwonić 
w czasie kolejnej wyprawy. Przy 
tak niewielkiej liczbie uczest-
ników (równej pojemności 
autokaru) oraz kolonijnych 
warunkach (noclegi w akade-
mikach, schroniskach, dom-
kach w lesie) – integracja kwit-
nie. Bilety rozchodzą się zwykle 
w dniu ogłoszenia sprzedaży. 
Pomysłodawca imprezy, autor 
jej kolejnych tras i organizator 
Maciej Gil pytania o następne 
eskapady otrzymuje wiele mie-
sięcy wcześniej. Przygoda, jaką 
Kinobus jest, wciąga.

Przez te pięć edycji wiele się 
już wydarzyło. Za pierwszym 
razem, gdy trasa wiodła przez 
Podkarpacie, autokar prawie 
stoczył się ze skarpy. Na kolej-
nych wyprawach fotografo-
waliśmy się przy chrząszczu 
w Szczebrzeszynie, zwiedza-
liśmy schron Hitlera, cheł-
mskie podziemia, muzeum 
Łukaszewicza, winnicę Tur-
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Wzruszyło niewątpliwie spo-
tkanie w kinie Bajka w Klucz-
borku. Na premierę notacji 
Jerzy Mayer, przygotowanej 
przez Barbarę Lutzner i Kac-
pra Jurowicza, bohater przy-
szedł z całą rodziną. To właśnie 
ojciec pana Jerzego, Bolesław 
Mayer, uruchomił Bajkę tuż 
po wojnie. Omal nie przypła-
cił tego zdrowiem: żeby otrzy-
mać projektory i nagłośnienie, 
musiał spędzić wiele wieczo-
rów przy kieliszku z pewnym 
wylewnym oficerem sowieckim. 
Ale plan się powiódł. Bajka – 
nazwę podrzucił jako dziecko 
sam pan Jerzy – działa do dziś 
i to bardzo dobrze. Kino, jesz-
cze niedawno wystawione na 
internetowej aukcji (tak, tak!) 
i kupione przez miasto, przeszło 
gruntowny remont, gra premie-
rowy repertuar, a jego dyrek-
torka, Katarzyna Juranek-Ma-
zurczak, dba o pamięć o historii 
tego miejsca.

25 spotkań! 17 miejscowości! 
Poznaliśmy też panią Helenę 
Cajdler, kinooperatorkę (!) 

KINOBUS

nau. W te wakacje spaliśmy 
w podupadającym i pełnym 
nietypowych pamiątek pałacu 
Watzdorfów w  Proślicach 
(nie zabrakło ekscentrycz-
nej zarządczyni, a ze strychu 
docierało tajemnicze skrzy-
pienie) i podglądaliśmy życie 
pszczół w pasiece w Maciejo-
wie (degustując miody). Regio-
nalna kuchnia to obowiązkowy 
punkt wyprawy, obok spotkań 
z pasjonatami i przewodnikami, 
regionalistami, nie tylko etato-
wymi kierownikami domów 
kultury i kiniarzami. Dni są bar-
dzo intensywne, zaczynają się 
wcześnie i kończą późno, i nabi-
tego harmonogramu marszruty 
trzeba się bezwzględnie trzy-
mać. A potem już tylko głowa 

pęka od wrażeń i informacji. 
W tym roku m.in. od filmo-
znawczyni Urszuli Biel, która 
wprowadziła nas w barwną 
opowieść o przedwojennych 
kinach na niemieckim Śląsku 
(badaczka przygotowuje książkę 
na ten temat).

Historii w trakcie Kinobusu 
2019 było zresztą więcej. Na 
szlaku znalazła się Sala Tra-
dycji Amatorskiego Ruchu 
Filmowego „Projektorownia” 
w Kędzierzynie-Koźlu, stwo-
rzona w kabinie projekcyjnej 
nieczynnego już kina Lech, 
pełna pamiątek po nieistnie-
jących AKF Alchemik i AKF 
Groteska. To jedyne takie miej-
sce w Polsce. Ileż tam skarbów 
można było obejrzeć, nawet 

dotknąć, chwycić kamerę 
i  poczuć się niczym Filip 
Mosz w Amatorze. Odwiedziny 
musiało upamiętnić grupowe 
zdjęcie pod „Postumentem 
kinematografii i amatorskiego 
ruchu filmowego” projektu 
Ignacego Nowodworskiego, 
wedle koncepcji Andrzeja Wró-
bla, postawionego w roku 2008 
przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Kędzierzynie-Koźlu.

Pasjonujący był też przy-
stanek w Praszce, w niedzia-
łającym już kinie Polonez, 
gdzie o tutejszym DKF Klub 
Dobrego Filmu opowiadała 
Barbara Owczarek. Gawędzie 
towarzyszyły artefakty z prze-
szłości: księga filmów z ręcz-
nie wypisywanymi metrycz-
kami i krótkimi streszczeniami, 
ulotki, podsumowania zjazdów, 
spotkań i księga gości, w której 
Piotr Szulkin enigmatycznie 
zanotował: „Byłem. Chciałem 
w  basenie, ale nie zdąży-
łem. Bardzo miło” (w 1985), 
a Roman Wilhelmi: „Kochani! 
Poetą nie jestem, pisać nie 
umiem. Było pięknie! Hej” 
(1984). Na kolejnych kartach 
jeszcze noty od Marka Pie-
straka, Jerzego Stuhra, Piotra 
Pawła Lutczyna i wielu, wielu 
innych.

Kinobusowemu wojażowi 
towarzyszyły też seanse fil-
mowe. Maciej Gil zawsze 
przygotowuje dla podróżni-
ków niespodzianki, ale tym 
razem przeszedł samego siebie. 
Przedstawił m.in. trzy doku-
menty, które pozwoliły prze-
nieść się nam w czasie. Podróż 
rozpoczęła się w Opolu i tu 
właśnie, w kinie Helios, mul-
tipleksie, który uczcił histo-
rię kinematograficzną miasta, 
nadając poszczególnym salom 
nazwy dawnych kin (Bolko, 
Kinoplex, Kosmos, Kraków, 
Odra i Stylowe), zobaczyliśmy 
zarejestrowaną przez Artura 
Janowskiego i zmontowaną 
przez Macieja Gila notację 
Instynkt, panowie, której boha-
terem jest kinooperator Jan 
Ciuk. To jemu Opole zawdzię-
cza uruchomienie pierwszego 
po drugiej wojnie światowej 
kina w mieście. On też przy-
wiózł pierwszy film do wyświe-
tlenia. Później pracował we 
wszystkich tamtejszych kinach. 
Miał się z nami spotkać, zmarł 

jednak tuż przed wakacjami, 
w wieku 95 lat. To nie pierw-
szy taki przypadek w historii 
Kinobusu. Odchodzą świad-
kowie kinowych dziejów. 
„Zbyt późno zaczęliśmy jeź-
dzić Kinobusem” – powtarza 
Robert Skrzydlewski, prezes 
Fundacji Wspierania Kultury 
Filmowej Cyrk Edison – orga-
nizatora imprezy.

W innym opolskim kinie, 
Meduzie, poznaliśmy kulisy 
Opolskich Lam, ale i życie pra-
cowników opolskich kin. Ich 
własnymi oczami, zarejestro-
wane na taśmie 16mm. Nieme, 
amatorskie filmy sprzed pół-
wiecza, które otrzymały tytuły: 
Wycieczka zakładowa i Spar-
takiada, nie pokazują nic spe-
cjalnego: spacery, wspólne 
posiłki, ćwiczenia i  żarty, 
a  jednak w pokazie, który 
odbył się ze starego projek-
tora (ten terkot i ciepło bijące 
od lampy) i wymagał wysiłku 
kilku kinobusowiczów (w ruch 
poszła nawet wkrętarka), było 
coś magicznego.

PRZYGODA, 
KTÓRA WCIĄGA
512 kilometrów, 17 miejscowości, 17 kin, 
25 spotkań oraz 48 pasażerek i pasażerów 
ciekawych opowieści o polskim życiu 
filmowym z perspektywy miejsc, z których 
każde ma własną, niepowtarzalną historię. 
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Ekipa Kinobusu  
w Kędzierzynie-Koźlu 
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Sala Tradycji Amatorskiego 
Ruchu Filmowego 
„Projektorownia”



SWOICH NIE ZNACIE

Należałaś do nie-
licznej grupy, 
która przed 
laty pod egidą 

dr. Antoniego Szrama 
zaczynała, a potem budo-
wała – dosłownie i meta-
forycznie – Muzeum 
Kinematografii w Łodzi. 
Żegnasz się z instytucją 
jako ostatnia z tamtego 
pionierskiego zespołu. Czy 
przechodząc na emeryturę, 
czujesz się zawodowo speł-
niona?
Myślę, że mogę tak powie-
dzieć. Mój czas pracy 
w Muzeum Kinematografii 
to 33 lata i pół, można dodać 
jeszcze kilka, kiedy nasze 
muzeum wyrastało w struk-
turze Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi jako dział, a później 
oddział. Cały ten czas zajmo-
wałam się zbiorami, wszyst-
kie obiekty muzealne – a jest 
ich ponad 65 tys. – kolekcje, 
przedmioty unikatowe, dzieła 
sztuki i techniki, przeszły 
przez moje ręce. Mam satys-
fakcję z tego przede wszyst-
kim, że wiem, jakie skarby 
udało nam się zgromadzić 
w ciągu tych lat. I jak wiele 
one znaczą dla dziejów pol-
skiej kinematografii. 

Znają je też, w pewnej mie-
rze, wszyscy zajmujący się 
zawodowo kinem: publi-
cyści, krytycy, studenci, 
doktoranci i profesoro-
wie filmoznawstwa, często 
też historycy. Wydawcy 
książek i albumów, ale 
i scenografowie szuka-
jący w muzealnych zbio-
rach obiektów, które mogą 
„wystąpić” w nowopowsta-
jących filmach.
Ostatnio udostępnialiśmy 
rekwizyty m.in. do filmu Kle-
cha w reżyserii Jacka Gwiz-
dały, a także do serialu 
o Agnieszce Osieckiej. Zawsze 
wielką przyjemność spra-
wia mi ten moment, kiedy 
w napisach końcowych filmu 
pojawiają się podziękowania 

pamiątki i nagrody związane 
z działalnością filmową Tade-
usza Konwickiego. Ta kolek-
cja liczy około 500 pozy-
cji. A przecież w zbiorach 
znajdują się też archiwalia 
z okresu emigracyjnego Alek-
sandra Forda, dokumenty 
i pamiątki po Andrzeju 
Munku, Jerzym Ziarniku, 
Jerzym Gabryelskim, nie tak 
może obszerne, ale z pew-
nością istotne dla historii. 
Podobnie jak spora doku-
mentacja polskiego „roz-
działu” producenckiej dzia-
łalności niedawno zmarłego 
Artura Braunera. Zawsze też 
cieszyłam się, kiedy mogłam 
udostępniać je ludziom zain-
teresowanym źródłami. Czę-
stymi naszymi gośćmi byli 
prof. Marek Hendrykowski, 
prof. Seweryn Kuśmierczyk, 
red. Stanisław Janicki, ale 
wielu młodych filmoznawców 
również korzystało z gro-
madzonych tu dokumen-
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tów i pamiątek. Archiwalia to 
tylko kilka rozdziałów muze-
alnych zbiorów. W wielkiej 
kolekcji plakatów filmowych 
można wyodrębnić zbiory 
ilustrujące i dokumentujące 
światową recepcję wybranych 
twórców. Wydane na świecie 
plakaty do filmów Andrzeja 
Wajdy, Romana Polańskiego, 
Krzysztofa Kieślowskiego 
czy Poli Negri to są odrębne 
zespoły, tworzone od pod-
staw z zamiarem zgromadze-
nia i pokazania za ich pośred-
nictwem, jak bardzo światowi 
to są artyści, jak daleko, sze-
roko są znani i popularni. 
Wystawy prezentujące te 
kolekcje pokazywane były 
nie tylko w kraju, ale niemal 
na całym świecie. Podobnie 
jak monograficzne wystawy 
dokumentujące dzieła 
Krzysztofa Kieślowskiego, 
Romana Polańskiego, Jerzego 
Kawalerowicza, Jerzego Hof-
fmana, Agnieszki Holland. 

One dosłownie objeździły 
świat: od Berlinale, gdzie roz-
poczęła się światowa trasa 
cyklu wystaw o Kieślowskim, 
aż po tak odległe miejsca, jak 
Singapur, Sao Paulo, Toronto, 
Ankara, Goa i oczywiście 
większość stolic i ośrodków 
filmowych w Europie, z festi-
walami włącznie. Byłam 
kuratorką wielu z wymienio-
nych przedsięwzięć.

Za wystawę „Roman 
Polański. Aktor. Reżyser” 
muzeum zostało wyróż-
nione nagrodą PISF-u, 
inne wystawy, publika-
cje były nominowane do 
tej nagrody. Przygoto-
wany w muzeum pro-
gram edukacyjny z okazji 
premiery filmu Ogniem 
i mieczem został wyróż-
niony „Sybillą” w kon-
kursie MKiDN na Muze-
alne Wydarzenie Roku. 
Miałaś znaczący udział 

w tych sukcesach. Nie żal 
ci odchodzić? Pozostawiać 
„swoje” skarby, których 
wartość i znaczenie ty 
jedna chyba z całego 
obecnego zespołu 
naprawdę dobrze znasz?
Nasze muzealne skarby są 
opisane, opracowywane, 
digitalizowane i częściowo 
udostępnione w sieci. Są 
dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. Ich 
prezentacja na wystawach 
czasowych, stałych, 
w publikacjach czy nawet 
obrazach filmowych to 
już osobny problem. Nie 
ukrywam, że najbardziej 
cieszyłabym się z twórczej 
kontynuacji tego wszystkiego, 
co razem zaczynaliśmy, ja 
kontynuowałam, a teraz 
zostawiam następcom. 

Rozmawiał  
Mieczysław 
Kuźmicki 

dla Muzeum Kinematogra-
fii. Wiem, że rzetelnie przy-
łożyliśmy się do oczekiwań 
twórców, którzy notabene są 
coraz młodsi i często trzeba 
im zwracać uwagę na różnice 
między epokami. Nie każda 
wystarczająco „stara” kamera 
może pojawić się w dowolnej 
epoce. Ale właśnie od tego jest 
muzeum i specjaliści-konsul-
tanci, którzy to wiedzą.

No właśnie. Czasami także 
twoje nazwisko widziałem 
wśród tych, którym dzię-
kowano na ekranie. To tak 
na potwierdzenie jako-
ści i fachowości. Zupełnie 
niedawno znalazłem cytat 
z twojej pracy magister-
skiej w książce history-
ków filmu (Michał Don-
dzik, Krzysztof Jajko, Emil 
Sowiński, „Elementarz 
WFO”, 2018). Zatem już 
w czasie studiów intereso-
wałaś się kinem? 
Ukończyłam studia histo-
ryczne na Uniwersytecie 
Łódzkim, a pracę magister-
ską pisałam na temat zwią-
zany z przeszłością Wytwórni 

Filmów Oświatowych. Dziś 
to się przydało jako materiał 
źródłowy i oczywiście jest to 
powód do satysfakcji. Skończy-
łam dodatkowo podyplomowe 
studia filmoznawcze i mogłam 
poczuć się pełnoprawnym 
członkiem zespołu budującego 
Muzeum Kinematografii.

I dostałaś najważniej-
sze zadanie do wykona-
nia. Takie, które nigdy się 
nie kończy. Opieka nad 
zbiorami: inwentaryza-
cja, opracowywanie, digi-
talizacja, udostępnianie, 
popularyzowanie, nadzór 
i kontrola ruchu obiektów, 
ich wypożyczeń, udziału 
w wystawach. Do tego 
zapewnienie im odpowied-
nich warunków bezpie-
czeństwa, ochrona przed 
ogniem, zagubieniem, kra-
dzieżą. To trzeba oczywi-
ście umieć, a ja obserwując 
cię przez blisko 40 lat (pra-
cowaliśmy razem do końca 
2014 roku), mogę dodać, 
że lubiłaś swoją pracę. Sta-
nowisko głównego inwen-
taryzatora (szefa Działu 

Zbiorów) w każdym 
muzeum należy do najważ-
niejszych. Bo bez zbiorów 
nie ma muzeum. Żadne 
ścieżki dydaktyczne, żadne 
wirtualne zwiedzanie nie 
zastąpi odpowiedzialnie 
budowanych kolekcji.
Muszę się pochwalić najnow-
szymi nabytkami muzeum. 
Właśnie zakończyliśmy 
opracowanie i digitalizo-
wanie wielkiego, liczącego 
ponad 1500 obiektów, prze-
kazu dokumentów i pamią-
tek po Jerzym Kawalerowi-
czu. Dostaliśmy do zbiorów 
archiwalia związane z osobą 
reżysera Tadeusza Chmielew-
skiego, podobny przekaz od 
operatora i reżysera Marka 
Nowickiego czy archiwum 
Heritage Films. Składa się na 
nie około 1700 pozycji zawie-
rających dokumentację więk-
szości filmów koprodukowa-
nych przez tę firmę, a wśród 
nich dzieł takich, jak Pianista, 
Jakub kłamca, Lista Schin-
dlera, Król Olch, Mała apoka-
lipsa czy niektórych filmów 
Andrzeja Wajdy. Maria Kon-
wicka przekazała do muzeum 

Rozmowa  
z Krystyna 
Zamysłowską, 
kustoszem 
Muzeum 
Kinematografii 
w Łodzi 

KOLEKCJONUJĄC 
HISTORIĘ KINA
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Piotr Kulesza, Krystyna Zamysłowska, 
Andrzej Wajda i Mieczysław Kuźmicki

Krystyna Zamysłowska
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RECENZJE
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Uchwycona przez reżysera Misia 
rzeczywistość, choć przeryso-
wana i karykaturalna, za kilka 
dziesiątków lat wciąż będzie 

mogła być źródłem wiedzy o tym, jak 
wyglądało życie w Polsce w latach 60., 70. 
i 80. Trudno orzec, czy cytaty z Barei nadal 
będą bawić i olśniewać, faktem jest, że dziś 
są tak mocnym punktem twórczości reży-
sera, że wiele osób, nawet jeśli nie pamięta 
tytułu ani fabuły poszczególnych filmów, 
z pewnością zna takie teksty, jak „Idę na 
taras i wracam zaraz” „I zdanżam na czas”, 
„Nowa świecka tradycja”. Pamiętne kwestie 
można by wymieniać długo, natomiast autor 
książki (a także aktor) Rafał Dajbor wybrał 
15 z nich i osnuł wokół nich opowieści o fil-
mach, z których pochodzą, a także – a może 
przede wszystkim – o aktorach, którzy wypo-
wiadają je na ekranie. Tak się bowiem zło-
żyło, że kultowe teksty w filmach Barei 
wypowiadają nie główni bohaterowie, nie 
gwiazdy naszego kina komediowego, ale 
postaci drugo-, trzecioplanowe czy wręcz 
epizodyczne. W rolach tych obsadzani byli 
aktorzy może mniej znani, za to niezwykle 
charakterystyczni i utalentowani. Jedni z nich 
zaznaczyli się wyraźniej na polskim planie 
filmowym i teatralnym, inni nie zyskali szer-
szej popularności, wreszcie byli tacy, którzy 

ducent filmu Ostatnia paróweczka hrabiego 
Barry Kenta odnajduje w melinie sobowtóra 
Ochódzkiego. To właśnie ta scena znalazła 
się na okładce książki. Dyrman także towa-
rzyszy węglarzom w finałowej scenie i to on 
pierwszy dostrzega unoszącego się nad mia-
stem słomianego misia. Inny mocny epizod 
w Misiu przypadł w udziale Zbigniewowi 
Bartosiewiczowi. Przychodzi on na zdję-
cia próbne do roli sobowtóra Ochódzkiego 
jako Wesoły Romek. Bartosiewicz nie był 
zawodowym aktorem. Urodził się na war-
szawskiej Pradze, w czasie wojny był łącz-
nikiem AK, potem ukończył Szkołę Orląt, 
próbował sił w dziennikarstwie zakończoną 
posadą w cenzurze, wreszcie pracował jako 
akwizytor w zakładzie fotograficznym. Stam-
tąd zupełnym przypadkiem trafił na plan 
filmu Barei. Kilka minut na ekranie i kolejna 
barwna opowieść. Ktoś pamięta Tadeusza 
Somogiego, który zagrał ponad sto epizodów, 
a u Barei jako spiker telewizyjny anonsuje 
„nową świecką tradycję”, czyli Dzień Pie-
szego Pasażera? Albo Stanisława Masłow-
skiego, który rozpętuje sklepową awanturę 
w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 
słowami „Pan tu nie stał” skierowanymi do 
wpychającego się do kolejki klienta? Nota-
bene klienta tego zagrał Wojciech Zagórski, 
aktor, który zawodowo aktywny był przez 
niemal 60 lat (zmarł w 2016) i jego charak-
terystyczną twarz pamiętamy pewnie wszy-
scy, ale już nazwisko niekoniecznie. 

Bareja był fenomenem polskiego kina. 
Stworzył niepowtarzalny styl łączący w sobie 
z pozoru nie do pogodzenia elementy. Wyra-
finowany inteligencki humor na tle przaśnej, 
robotniczo-chłopskiej codzienności PRL-u. 
Jego filmy dzieją się wewnątrz tej rzeczywi-
stości, a jednocześnie pokazują ją z satyrycz-
nego dystansu. Ich bogactwo obyczajowe 
i literackie sprawia, że długo będą jeszcze 
źródłem opracowań krytycznych, wspo-
mnień, analiz. I zawsze będą się doskonale 
„czytać”. Tak jak książka Rafała Dajbora.

Hanna Adamkowska

Filmy Stanisława Barei się nie starzeją. 
Nawet teraz, gdy epoka, w której 
powstawały, odeszła w przeszłość, ich 
oparty na absurdzie i grotesce humor 
wydaje się wciąż świeży. 
RAFAŁ DAJBOR
„JAK U BAREI, CZYLI KTO TO POWIEDZIAŁ”
WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ, 
2019

CYTATY Z HISTORIĄ

To pierwsza od kilku dekad 
obszerna, ponad 300-stroni-
cowa, monografia twórczości 
Aleksandra Forda. Jej autorem 

jest debiutant Michał Danielewicz, socjo-
log i badacz kultury, który pisze we wpro-
wadzeniu do książki: „To nie jest biografia 
Aleksandra Forda, on nie chciał biogra-
fii. Ale chyba nie chciał też, aby go zapo-
mniano. To jest opowieść o Fordzie. Jest 
tu miejsce na kino, innych ludzi i czasy, 
w których żyli”.

Mocna opinia Marka Hłaski, który się 
zetknął z reżyserem przy okazji ekraniza-
cji opowiadania „Ósmy dzień tygodnia” 
nie była odosobniona: „Na całej swej dro-
dze nie spotkałem człowieka tak bezbłęd-
nie cwanego jak Ford. Myślę, że mogę to 
o nim śmiało napisać, gdyż wiem, ilu ludzi, 
ile pomysłów i ile filmów zmarnował ten 
człowiek, będący najbardziej chytrym i cwa-
nym oportunistą”. Antoni Bohdziewicz pisał 

w głośnym liście: „To zdanie o Panu mają 
nawet najbliżsi Pańscy współpracownicy 
(...), że Pan wcale nie posiada zdolności 
organizowania, kierowania, rządzenia... że 
jest Pan zmienny, kapryśny, chwiejny (...), 
że bardzo często bierze Pan fikcję za rze-
czywistość”. Emil Karewicz powie krótko: 
„Po prostu się go bałem”, zaś Wanda Jaku-

bowska doda: „Niski, chuderlawy, nieuro-
dziwy”. Ale poważano w nim filmowca. 
„Ford był człowiekiem profesji. Wiedział, 
jak się robi filmy” – oceniał go były asy-
stent, Andrzej Wajda.

Sam żonglował faktami ze swojego życia. 
Zmieniał datę urodzin, liczbę żon i dzieci. 
Nie wiemy gdzie, ani kiedy dokładnie się 
urodził. Na pewno dzieciństwo spędził 
w Łodzi. Wtedy jeszcze nazywał się Mosze 
Lifszyc. W wieku kilkunastu lat pracował 
w łódzkiej fabryce, wkrótce potem szukał 
pracy w Warszawie, gdzie prawdopodob-
nie studiował historię sztuki na uniwer-
sytecie. Jako 21-latek zadebiutował krót-
kometrażowym reportażem Nad ranem. 
Sławę przyniósł mu zrealizowany w 1932 
roku Legion ulicy. Razem z młodymi twór-
cami założył Stowarzyszenie Miłośników 
Filmu Artystycznego START. Po drugiej 
wojnie światowej wrócił z Armią Berlinga 
ze Związku Radzieckiego w roli szefa woj-
skowej jednostki filmowej, potem kiero-
wał, a właściwie apodyktycznie rządził, 
przedsiębiorstwem Film Polski. Nakręcił 
kilka ważnych obrazów, nagradzanych 
i docenianych: Ulicę Graniczną, Piątkę 
z ulicy Barskiej, Młodość Chopina, wreszcie 
widowisko w technikolorze – Krzyżaków.

Na skutek wydarzeń Marca 1968 roku 
opuścił kraj, bez możliwości powrotu. Nikt 
się za nim nie wstawił. Najpierw pojechał 
do Izraela i Niemiec, potem osiedlił się 
w Danii. Tęsknił za Polską. Stworzył filmy, 
które weszły na ekrany okaleczone przez 
producentów: Jest pan wolny, doktorze Kor-
czak, nad którym prace rozpoczął jeszcze 
w Polsce i Ostatni krąg, oparty na prozie 
Aleksandra Sołżenicyna. Pod koniec życia 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
popełnił samobójstwo w Naples na Flo-
rydzie, 4 kwietnia 1980 roku.

Autor publikacji, bogato opisując śro-
dowisko filmowe na tle polityczno-spo-
łecznym, rzucił światło na postać nie-
zwykle tajemniczą, skrytą, powściągliwą. 
I choć człowiek wyłaniający się z kart 
książki daleki jest od jednoznaczności, 
to na pewno zasługuje na przywrócenie 
mu należnego miejsca w historii polskiej 
kinematografii. 

Anna Michalska

Pionier nowoczesnego kina 
w przedwojennej Polsce, car 
kinematografii w drugiej połowie lat 40. 
i 50. XX wieku. Cenił piękne kobiety, 
dobre samochody i garnitury szyte  
na miarę. Ale Aleksander Ford to także 
postać tragiczna.
MICHAŁ DANIELEWICZ
„FORD. REŻYSER”
WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ, 
2019

OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA

zostali całkowicie zapomniani. Ośmiu z nich 
Dajbor poświęcił kolejne rozdziały w swo-
jej książce, tworząc ich barwne portrety. 
Ponieważ opowieści te powstały na bazie 
rodzinnych wspomnień i anegdot kolegów 
(ale też archiwów) są bardzo żywe i bliskie, 
mimo że bohaterowie nie zawsze prowa-
dzili przykładne życie i nie zawsze się ono 
gładko układało. Były problemy i z alko-
holem, i z hazardem, zawodowe frustracje 
i choroby. 

Nałóg zniszczył życie i karierę Ludwika 
Paka, aktora, którego nazwisko pamięta nie-
wielu, a który uważany jest niemal za sym-
bol filmów Barei. Jako Zdzisław Dyrman 
bierze udział w scenie Misia, w której pro-
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Bohater tej książki potrafił hipno-
tyzować i uwodzić ludzi. Potrafił 
ich także niszczyć. I zdaje się, że 
magnetyzm Andrzeja Żuławskiego 

wciąż działa. Jego biografia autorstwa Alek-
sandry Szarłat jest tego najlep-
szym dowodem. 

To niebywale skrupulatnie 
przygotowana pozycja. Atuty 
można by  wyliczyć jednym 
tchem: narracyjna konsekwen-
cja, ujarzmiona wielowątkowość, 
perspektywa odautorska, wresz-
cie, punkt wyjścia tego wielkiego 
biograficznego konstruktu – 
pisarka nie dała się uwieść, ani 
zdominować, ani przestraszyć 
wielkiemu skandaliście. Stwo-
rzyła portret kogoś, kto zawsze 
był w procesie, w negacji wobec 
świata, być może nawet wobec 
siebie samego. Konstytuował 
się cały czas, a jednocześnie był 
niczym monolit. 

„Życiorysy są jedynie tym, 
czym są, niczym więcej. To jest 
tylko mięso dla jakiegoś boskiego 
tygrysa i nie należy z tego budo-
wać pomników. Nie należy upra-
wiać brązownictwa”. Tak mówił 
Andrzej Żuławski w rozmowie 
z Alicją Dołowy dla „Tygodnika 
Solidarność” w 1994 roku. Udała 
się ta sztuka Aleksandrze Szar-

łat, szczęśliwie jej książka to żaden hołd dla 
artysty. Padają bolesne oceny, ale zdaje się 
nikt tu specjalnie nie koloryzuje. Zresztą, 
czym jest prawda? Czy była w kinie, czy 
w książkach Żuławskiego? Rzeczywistość 
często służyła fikcji, a fikcja umożliwiała 
zrozumienie rzeczywistości. Biografia Alek-
sandry Szarłat ukazuje pewien paradoks tak 
życia, jak i osobowości bohatera. To rze-
telne, świadome i po prostu szczere świadec-

two życia twórcy totalnego: zapis jego fobii, 
ambicji, tęsknot i wielkiego ego. Wypad-
kowa rozmów z przyjaciółmi i bliskimi 
reżysera, analiza dokumentów, podróży, 
wypowiedzi i książek. Autorka nie wyciąga 
wniosków i nie stawia ocen – tworzy kro-
nikę przebogatego życia jednego z najwięk-
szych europejskich reżyserów, i chyba przy 
okazji jednego z najbardziej niedocenia-
nych. W czterech częściach kreśli portret 
talentu, wrażliwości, erudycji i tajemnicy. 
Pochodnymi są tu alkoholizm, despotyzm, 
terytorialność, egocentryzm. I samotność 
człowieka – już nie twórcy – po prostu męż-
czyzny, który potrafił ludzi zmieść jednym 
słowem. U kresu życia sam, bo nikt nie 
mógł wytrzymać egzystencji w orbicie tej 
„mrocznej planety”.

Jest o związkach Żuławskiego, o jego 
romansach, problemach ze zdrowiem, 
zawieszeniu pomiędzy... galaktykami, bo 
już nie tylko pomiędzy Polską a Francją. 
Jest o próbach rodzicielstwa, czy wreszcie 
o kulisach powstawania filmów. To książka 

Szarłat uświadamia, jak niedo-
cenianym tytułem jest Na srebr-
nym globie, w którym pojawia się 
bodaj pierwsze w historii selfie, 
gdy aktorzy biorą do ręki kamery 
i kierują je na siebie. Autorka 
uruchamia też całą lawinę uni-
wersalnych pytań, z tym najistot-
niejszym na czele: dlaczego arty-
stom wybacza się więcej? 

Bonusem, ale i  swoistym 
stemplem jakości, są zamyka-
jące książkę rozmowy z synami 
Andrzeja Żuławskiego. Te 
wywiady robią piorunujące 
wrażenie. Xawery, Ignacy, 
Vincent. Mężczyźni są bez-
względnie szczerzy i dziś już 
chyba wolni wobec ocen ojca 
i  jego gniewu. Czuć w nich 
zgodę na niezgodę względem 
niego. Umiejętność nazwania 
i akceptacji genu „żuławsz-
czyzny”, obecnego w każdym 
z nich, jest piękna i przejmu-
jąca. Umiejętność niby poże-
gnania, ale też pojednania. 

Anna Serdiukow 

Ponad 600 stron. I czyta się to jednym 
tchem. Lekturze cały czas towarzyszy 
gonitwa myśli i emocji, pełna skala – od 
wzruszenia, przez radość, po czystą złość. 
ALEKSANDRA SZARŁAT
„ŻUŁAWSKI. SZAMAN” 
WYDAWNICTWO AGORA, 2019

ŻUŁAWSZCZYZNA
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U rodził się 13 stycznia 1930 
roku w Sosnowcu. Był absol-
wentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Katowi-

cach w klasie kompozycji i dyrygentury 
(1954). Tuż po skończeniu studiów został 
dyrygentem Filharmonii Śląskiej. W 1958 
przeniósł się do Filharmonii Poznańskiej, 
w latach 1967-1971 pełnił funkcję jej kie-
rownika artystycznego. Następnie trafił do 
Łodzi, gdzie został zastępcą dyrektora do 
spraw artystycznych i głównym dyrygentem 
miejscowej Filharmonii (1971-1987). „Ślą-
zak z urodzenia, łodzianin z wyboru, dyry-
gent ze stoperem w sercu. Wielka postać 
naszego filharmonicznego świata, Przyjaciel 
i Autorytet” – tymi słowami pożegnali go 
pracownicy Filharmonii Łódzkiej.

Jako kompozytor muzyki filmowej zade-
biutował w 1956 partyturą do dokumentu 
Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego 
Jaś i Małgosia. Jest również autorem muzyki 
do dokumentu Jana Łomnickiego Warszawa 
Główna (1958) oraz Jana Dmowskiego i Boh-
dana Kosińskiego Miasto na wyspach (1958), 
a także do krótkich filmów o sztuce Konstan-
tego Gordona – Xawery Dunikowski (1963), 
Polska rzeźba współczesna (1963), Cyrk (1963) 
i Bronisław Wojciech Linke (1963). Pierw-
szym pełnometrażowym filmem fabular-
nym z muzyką Szostaka była Aria dla atlety 
(1979) Filipa Bajona. Napisał muzykę także 
do następnych obrazów tego reżysera: Wizji 
lokalnej 1901 (1980), Wahadełka (1981) oraz 
Limuzyny Daimler-Benz (1981). Jego kompo-
zycje rozbrzmiewają również w debiutanckim 
dziele Lecha Majewskiego Rycerz (1980). Kom-
ponował muzykę do filmów różnorodnych 
gatunkowo i stylistycznie, m.in. Pensji pani 
Latter (1982) Stanisława Różewicza – udanej 
ekranizacji „Emancypantek” Bolesława Prusa; 
serialu historycznego Królowa Bona (1982) 
i jej kinowego aneksu Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny (1982) Janusza Majewskiego; 
Przeznaczenia (1983) Jacka Koprowicza – 
niekonwencjonalnej opowieści biograficznej 
poświęconej Kazimierzowi Przerwie-Tetma-
jerowi; zainspirowanej powieścią Fredericka 
Tristana Niezwykłej podróży Baltazara Kobera 
(1988) Wojciecha Jerzego Hasa; Kornblumen-
blau (1988) Leszka Wosiewicza – przewrot-
nego dramatu rozgrywającego się w realiach 
obozu koncentracyjnego czy Księgi wielkich 
życzeń (1997) Sławomira Kryńskiego – przej-
mującego dramatu o starości i… młodości.

Miałem przyjemność poznać go w łódz-
kim Muzeum Kinematografii, podczas jednej 
z edycji festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. 
Gdy się dowiedział, że jestem z Krakowa, 

podszedł do mnie na bankiecie, gratulując 
pochodzenia z miasta jego ulubionych kom-
pozytorów. Wspominał przy tym nagrywa-
nie filmowych partytur Zygmunta Koniecz-
nego i Zbigniewa Preisnera. 

13 stycznia ubiegłego roku, w dniu 88. 
urodzin, odsłonił swoją gwiazdę w Łódz-
kiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej. 
Przyznał, że to dla niego jedna z najwięk-

szych życiowych niespodzianek. To właśnie 
w Łodzi zaczęła się jego przygoda z kinem. 
„Bardzo kochałem muzykę klasyczną, ale 
bardzo kochałem też muzykę filmową. I bar-
dzo się cieszyłem, kiedy zaproponowano mi 
pracę przy filmie” – wyznał wyraźnie wzru-
szony. Odszedł 7 września, w wieku 89 lat.

Jerzy Armata

Znakomity kompozytor i dyrygent, 
twórca muzyki do ponad 40 filmów 
fabularnych, dokumentalnych i 
animowanych. Pod jego batutą nagrano 
muzykę (m.in. Wojciecha Kilara, Jerzego 
Maksymiuka, Zbigniewa Preisnera, 
Michała Lorenca) do około 200 filmów. 

Zdzisław Szostak
DYRYGENT ZE
STOPEREM W SERCU

Zdzisław Szostak
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Z  wykształcenia był historykiem 
sztuki, organizował i kierował 
muzeami, ale ukochał sztukę 
filmową. Po studiach i obronie 

doktoratu na UAM w Poznaniu znalazł się 
w Łodzi, bo, jak niedawno powiedział, tu 
było środowisko filmowe, sławna Szkoła 
Filmowa i piękne kobiety. Przyznał też, 
że marzył o studiowaniu w tej Szkole, ale 
nie miał odwagi się sprawdzić. 

Sprawdził się natomiast jako organi-
zator i menadżer. Kiedy w maju 1986 
roku w pałacu Scheiblera w Łodzi, któ-
rego wnętrza znane są z wielu filmów, 
a najbardziej z Ziemi obiecanej, otwie-
rał autonomiczne Muzeum Kinemato-
grafii, uczynił z tego manifestację i hołd 
złożony wielkiemu artyście. Pierwszym 
bohaterem muzealnej wystawy był Andrzej 
Wajda i jego twórczość. Goście wchodzili 
do pałacu po czerwonym dywanie, na 
mistrza czekał biały koń, z balkonów zwi-
sały flagi z logo muzeum, wszyscy otrzy-
mali na pamiątkę lusterka z fotografią 
reżysera. Działo się to jeszcze w poprzed-
nim ustroju, a Andrzej Wajda nie należał 
do ulubieńców władzy. Decydując się na 
taki „chrzest” nowego muzeum, posta-
wił Szram wszystko na szali: mógł stra-
cić w oczach decydentów i polityków, ale 
zyskać w oczach środowiska. Zapytał więc 

na końcu uroczystości Andrzeja Wajdę 
czy zdał egzamin. „Zdał pan” – usłyszał 
w odpowiedzi. Ale pierwszy, może naj-
poważniejszy egzamin ze współpracy zda-
wał na planie Ziemi obiecanej. Jako Miejski 
Konserwator Zabytków był konsultantem 
filmu. Wybierał obiekty do realizacji ujęć 
zlokalizowanych w konkretnym czasie 
i miejscach. Pałace fabrykanckie, wille, 
wnętrza mieszkalne i fabryczne, nawet 
ulice – wszystko musiało odpowiadać 
wizji reżysera, scenografów i jednocze-
śnie zgadzać się z historią. 

Wcześniej, tuż po tym, jak Szram 
w 1970 objął stanowisko konserwatora 
zabytków, współtworzył film Fabryczna 
twarz Łodzi. Był to półgodzinny doku-
ment z telewizyjnego cyklu Ocalić od 
zapomnienia reżyserowany przez Zofię 
Halotę. Szram był współautorem scena-
riusza, autorem komentarza, a także jed-
nym z ekspertów wypowiadających się 
z ekranu. Tamten czas to dla niego rów-
nież wchodzenie w środowisko. Wśród 
jego przyjaciół byli Grzegorz Królikie-
wicz, Leon Niemczyk, Kazimierz Sioma, 
Józef Robakowski, później młodsi, m.in. 
Maciej Łukowski, Krzysztof Tchórzew-
ski. Jako szef Muzeum Kinematografii 
został producentem dokumentalnych ese-
jów filmowych: Człowiek środka (1986) – 

o prof. Jerzym Toepliztu oraz Wiesz, jak 
jest (1987), którego bohaterem był filmo-
znawca prof. Bolesław W. Lewicki – oba 
reżyserował Królikiewicz. Kilka lat póź-
niej w ten sam sposób powstał dokument 
Marka Piestraka – Zawodowiec – o Leonie 
Niemczyku. Jedna z kulminacyjnych scen 
filmu rozegrała się w Paryżu, gdzie aktor 
pamiętany z roli w Nożu w wodzie spotkał 
się z Romanem Polańskim. 

Wśród inicjatyw Szrama były wystawy 
popularyzujące polską kulturę filmową 
pokazywane na całym świecie, książki 
i artykuły, oraz nagroda muzealna „Artur”. 
Początkowo wręczana na festiwalu w Gdyni, 
potem niezależna, a jej laureatami są m.in. 
Artur Brauner, Wojciech Kilar, Andrzej 
Wajda, Wojciech Jerzy Has, Sławomir Idziak, 
Wojciech Pszoniak.

Śro d ow i sko  f i l mowe  d o c e n i a ł o 
jego przyjaźń i zaangażowanie. Został 
wyróżniony nagrodą Laterna Magica ’93, 
a w 2007 roku Srebrnym Medalem Zasłu-
żony Kulturze – Gloria Artis. Pozostało 
po nim wiele śladów, przede wszystkim 
Muzeum Kinematografii w Łodzi, które 
stworzył i kierował nim przez 14 lat. 

Odszedł 27 sierpnia w Łodzi, w wieku 
78 lat.

Mieczysław Kuźmicki 

Antoni Szram
ZAWSZE BLISKO KINA
Łodzianin z wyboru. 
Był pomysłodawcą 
i pierwszym dyrektorem 
Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, 
a także założycielem 
i dyrektorem Muzeum 
Kinematografii, w które 
przekształcono jeden 
z działów MHMŁ.
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wy i telewizyjny. Był absolwentem 
Wydziału Reżyserii Dźwięku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej w Warszawie i Wydziału Aktor-
skiego krakowskiej PWST. Począt-
kowo pracował jako muzyk w Te-
atrze Narodowym (1957-59) oraz 
w klubie studenckim „Stodoła” 
(1958-60). Następnie występował 
w Teatrach: Wybrzeże w Gdańsku 
(1964-69), Klasycznym w Warsza-
wie (1969-71), Studio w Warszawie 
(1971-75), Narodowym w Warsza-
wie (1975-81) i stołecznym Nowym 
(1980-87). W dorobku ekranowym 
ma blisko setkę ról w produkcjach 
kinowych i telewizyjnych. Z fil-
mów należy wymienić takie tytuły, 
jak Ostatni po Bogu Pawła Komo-
rowskiego, Kaszebe Ryszarda Bera, 
Doktor Judym Włodzimierza Hau-
pe, Con amore Jana Batorego, Hal-
lo Szpicbródka, czyli ostatni wy-
stęp króla kasiarzy Janusza Rze-
szowskiego i Mieczysława Jahody, 
Placówka Zygmunta Skonieczne-
go, Baryton Janusza Zaorskiego, 
Enen Feliksa Falka, Mała matura 
1947 (film i serial) Janusza Majew-
skiego, Mój rower Piotra Trzaskal-
skiego. W dorobku Krzysztofa Kal-
czyńskiego są również liczne role 
w spektaklach Teatru Telewizji, ale 
sympatię i rozpoznawalność u wi-
dzów dały mu przede wszystkim 
seriale telewizyjne, w tym m.in. 
Wielka miłość Balzaka Wojciecha 
Solarza, Janosik Jerzego Passen-
dorfera, Życie na gorąco i Pograni-
cze w ogniu Andrzeja Konica, Dom, 
Rzeka kłamstwa i Modrzejewska Ja-
na Łomnickiego, Zmiennicy Stani-
sława Barei, Dziewczyna z Mazur 
Juliana Dziedziny, Marszałek  
Piłsudski Andrzeja Trzosa-Rasta-
wieckiego. Ostatnie lata występo-
wał w popularnych telenowelach 
Klan i Na Wspólnej. 

10 września zmarła Krystyna 
Kowalska (81 l.), montażyst-

ka. Była absolwentką warszawskie-
go Technikum Fototechnicznego. 
Doświadczenie zawodowe zdoby-
wała, montując filmy reklamo-
we dla Wydawnictwa Handlu Za-
granicznego AGPOL. W 1965 ro-

ku rozpoczęła pracę w Wytwórni 
Filmowej Czołówka, głównie ja-
ko montażystka filmów dokumen-
talnych. Jako samodzielna monta-
żystka w dorobku ma blisko 70 ty-
tułów krótko- i pełnometrażowych, 
jak również teledysków. Z jej fil-
mografii warto wymienić doku-
menty: Spojrzenie na wrzesień Ma-
cieja Sieńskiego, Żołnierska war-
ta, Misja, Erupcja i Akcja Janu-
sza Chodnikiewicza, Nie mieczem 
lecz piórem Mariana Ussorowskie-
go, Gdzie twój dom Ryszarda Zgó-
reckiego i Szesnastu Włodzimierza 
Dusiewicza. Za swoją pracę Kry-
styna Kowalska została odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi oraz 
Brązowym Krzyżem za Zasługi dla 
Obronności Kraju.

16 września zmarł w Warsza-
wie Ryszard Gajewski (75 l.), 

operator filmowy. Był absolwen-
tem Wydziału Operatorskiego PW-
STiF w Łodzi. Jako operator kame-
ry pracował m.in. przy takich fil-
mach fabularnych, jak Gniazdo Ja-
na Rybkowskiego, Awans Janusza 
Zaorskiego, W środku lata Feliksa 
Falka, Pasja Stanisława Różewicza, 
Ciuciubabka Radosława Piwowar-
skiego, Krzyk Barbary Sass czy Na 
srebrnym globie Andrzeja Żuław-
skiego. Jako samodzielny autor 
zdjęć, w dorobku ma głównie ty-
tuły dokumentalne, w tym Brzuch 
Andrzeja Papuzińskiego, Nie bój 
się tego… i Najpiękniejsza Andrzeja 
Domalika, Przechodzień Andrzeja 
Titkowa, Krysia Wiktora Skrzynec-
kiego. Ryszard Gajewski był wielo-
letnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

19 września zmarła w Warszawie 
Ewa Andrzejewska (61 l.),  

II reżyser i reżyserka obsady. 
Współpracowała reżysersko przy 
tak znanych filmach, jak Pociąg do 
Hollywood i Kolejność uczuć Rado-
sława Piwowarskiego, Cwał Krzysz-
tofa Zanussiego czy Prymas. Trzy 
lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk. 
W jej dorobku II reżysera (i rów-
nież reżyserki obsady) znalazły się 
tak głośne tytuły, jak Zawrócony 

Kazimierza Kutza, Pokuszenie Bar-
bary Sass, Nic Doroty Kędzierzaw-
skiej, Tam i z powrotem Wojciecha 
Wójcika, Weiser Wojciecha Mar-
czewskiego, Boże skrawki Jerzego 
Bogajewicza czy Różyczka Jana Ki-
dawy-Błońskiego (w trzech ostat-
nich wymienionych filmach by-
ła również reżyserką obsady). Ewa 
Andrzejewska była ponadto II re-
żyserem i odpowiadała za obsadę 
w wielu popularnych serialach, jak 
Kasia i Tomek Bogajewicza, Ranczo 
Wojciecha Adamczyka czy Dziew-
czyny ze Lwowa Adamczyka i Ada-
ma Wojtyszki.

23 września zmarł w Warszawie 
Robert Wiśniewski  

(80 l.), realizator dźwięku. Jako 
warszawiak z urodzenia całe swo-
je życie zawodowe związał ze sto-
łecznymi wytwórniami – Czołów-
ką, Sportfilmem czy WFDiF. Po raz 
pierwszy współpracował dźwię-
kowo przy dokumencie Grzegorza 
Królikiewicza Wierność, natomiast 
jako samodzielny autor dźwięku 
zadebiutował Republiką Piotra Stu-
dzińskiego. W dorobku ma blisko 
sto filmów dokumentalnych, kil-
kanaście fabularnych, jak również 
kilka animowanych. W tak bogatej 
filmografii warto wyróżnić doku-
mentalne obrazy: Szef Królikiewi-
cza, Przed rajdem Krzysztofa Kie-
ślowskiego, Smakowanie miodu Ja-
nusza Chodnikiewicza, Wymarsz 
Wincentego Ronisza, Cichociemni 
Marka  Widarskiego, Życiorys z celi 
śmierci Andrzeja Brzozowskiego 
czy Potęga smaku Adama Pawło-
wicza; fabularne: Choinka strachu 
Tomasza Lengrena, Psy 2. Ostat-
nia krew, Słodko gorzki i Demo-
ny wojny według Goi Władysława 
Pasikowskiego, Pułapka Adka Dra-
bińskiego, Fuks Macieja Dutkiewi-
cza oraz polsko-japoński Avalon 
Mamoru Oshii, a z animacji Kostię 
i Palawer Michała Szczepańskiego. 
Robert Wiśniewski był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

Oprac. Julia 
Michałowska

IN MEMORIAM

28 sierpnia zmarł w Łodzi 
Grzegorz Świetlikowski  

(80 l.), operator filmowy. Po-
chodził z Wilna, lecz całe swo-
je życie zawodowe związał z Ło-
dzią i z tamtejszym Studiem Ma-
łych Form Filmowych „Se-ma-for”. 
Operatorskiego fachu uczył się 
od doświadczonych kolegów, asy-
stując Eugeniuszowi Ignaciukowi 
oraz Wacławowi Fedakowi na pla-
nie animowanych seriali dla dzie-
ci – Przygód Gapiszona, Przygód 
Sindbada Żeglarza i Zaczarowa-
nego ołówka, a także współpracu-
jąc z Danielem Szczechurą przy re-
alizacji jego autorskich filmów – 
Hobby i Desant. Jako samodzielny 
operator zadebiutował rysunkowy-
mi Mysimi troskami Wacława Fe-
daka. Z nim też razem realizował 
zdjęcia do – nagrodzonych w Za-
grzebiu i Londynie – wycinanko-
wych Słupów betonowych Zbignie-
wa Kamińskiego i Krzysztofa No-
waka. Jako operator ma w do-
robku blisko 150 filmów i seriali 
animowanych zarówno rysunko-
wych, wycinankowych, jak i re-
alizowanych w technikach kom-
binowanych. Z bogactwa tytułów 
warto wymienić seriale: Dziwny 
świat kota Filemona, Zaczarowa-
ny ołówek, O czarodzieju Dobro-
dzieju,  Przygód kilka wróbla Ćwir-
ka, W krainie czarnoksiężnika Oza, 
Sceny z życia smoków, a także fil-
my Joasia i smok Tomasz Jerze-
go Kotowskiego czy Jesienne bajki 
Aliny Kotowskiej, które uhonoro-
wano Nagrodami im. Zenona Wa-
silewskiego za najlepsze filmy dla 
dzieci, kolejno w 1979 i 1983 ro-
ku. Świetlikowski jest także auto-
rem zdjęć do wielu autorskich ani-
macji dla dorosłych, m.in. Bez ty-
tułu Andrzeja  Barańskiego, Figi 
Hieronima Naumanna i Broni-
sława  Modrzyńskiego, a tak-
że znakomitych obrazów Pio-
tra Dumały – Czarnego Kaptur-
ka, Ścian, Wolności nogi. Zdjęcia 
do Ścian przyniosły mu Nagro-
dę Szefa Kinematografii. Grze-
gorz Świetlikowski był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

30 sierpnia zmarł Jan Kulma  
(94 l.), reżyser teatralny 

i telewizyjny, muzyk (kompozy-
tor i wykonawca), filozof i pisarz. 
Był współzałożycielem Warszaw-
skiej Opery Kameralnej. W swo-
im dorobku ekranowym ma opra-
cowania inscenizacyjne, scenariu-
sze i reżyserię spektakli Teatru Te-
lewizji, z których warto wymienić 
takie tytuły, jak Szopka mistrza 
Piotra, Dzielny ołowiany żołnie-
rzyk, czy Łokietek, czyli Mazurek 
Dąbrowskiego. Ponadto adapto-
wał i reżyserował m.in. Opowieść 
o żołnierzu (wg „Historii o żołnie-
rzu” Charlesa Ferdinanda Ramu-
za) oraz Bunt aniołów (wg Anato-
le’a France’a). Jan Kulma był lau-
reatem  Nagród Radia i Telewizji, 
a także został odznaczony Krzy-
żem Armii Krajowej, Medalem 
Wojska i Warszawskim Krzyżem 
 Powstańczym.

3 września zmarł Jerzy Dominik 
(63 l.), aktor teatralny, filmo-

wy i telewizyjny oraz reżyser dub-
bingu. Był absolwentem krakow-
skiej PWST. Występował w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu (1980-82), 
a następnie na warszawskich sce-
nach – w Teatrze Polskim (1980-
-82) oraz w Teatrze Studio (1982-
-96). W dorobku ma wiele ról 
w filmach kinowych oraz w pro-
dukcjach telewizyjnych. Z filmów 
należy wymienić Męskie sprawy Ja-
na Kidawy-Błońskiego, Kogel-mo-
gel Romana Załuskiego, Stan stra-
chu Janusza Kijowskiego, Rozmo-
wy kontrolowane Sylwestra Chę-
cińskiego, Panny i wdowy (film 
i serial) Janusza Zaorskiego, Trzy 
kolory. Biały Krzysztofa Kieślow-
skiego czy Kratkę Pawła Łozińskie-
go. Występował również w wielu 
serialach telewizyjnych, jak Ślad na 
ziemi Zbigniewa Chmielewskiego, 
Plecak pełen przygód Janusza Dym-
ka, Twarze i maski Feliksa Falka, 
Magiczne drzewo Andrzeja Malesz-
ki, a także we współczesnych tele-
nowelach – Plebanii, Na Wspólnej 
i w Barwach szczęścia, oraz w kil-
ku spektaklach Teatru Telewizji, 
m.in. w Oskarżycielu publicznym 

w reżyserii Jana Maciejowskiego, 
Selekcji Tadeusza Kijańskiego, Bab-
ci na jabłoni Wojciecha Zimińskie-
go i Brandzie Krzysztofa Langa. Je-
rzy Dominik był ponadto niezwy-
kle cenionym reżyserem dubbingu 
i w tej profesji pracował przy kil-
kudziesięciu filmach telewizyjnych 
i kinowych.

3 września zmarł w Warszawie  
Romuald Szejd (81 l.), aktor te-

atralny, filmowy i telewizyjny, reży-
ser i dyrektor Teatru Scena Prezen-
tacje w Warszawie. Był absolwen-
tem Wydziału Aktorskiego PWSTiF 
w Łodzi oraz Wydziału Reżyserii 
warszawskiej PWST. Występował na 
scenach poznańskich: Teatrów Dra-
matycznych (1961-62) i Teatru Pol-
skiego (1962-63) oraz na deskach 
Teatrów Dramatycznych we Wro-
cławiu (1963-65). W 1979 zało-
żył Teatr Scena Prezentacje w War-
szawie, który początkowo działał 
w Społecznym Domu Kultury na 
Żoliborzu. Od początku działalno-
ści tej sceny był jej dyrektorem na-
czelnym i artystycznym. Romuald 
Szejd wystąpił także w spektaklach 
telewizyjnych: Dr Jakyll i Mr Hy-
de Roberta Louisa Stevensona w re-
żyserii Jerzego Antczaka i Drzewa 
moje ojczyste Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w reżyserii Henry-
ka Boukołowskiego oraz wyreżyse-
rował dla Teatru Telewizji przedsta-
wienia: Ktoś nowy Marka Domań-
skiego, Łysa śpiewaczka Eugè-
ne’a Ionesco, Julio, jesteś czarująca 
Gilberta Sauvajona i Powrót gwiaz-
dy Johna Cromwella. Ponadto za-
grał w kilku filmach, m.in. w Czer-
wonych beretach i Sobótkach Pawła 
Komorowskiego czy Kochaj i rób co 
chcesz Roberta Glińskiego. Romu-
ald Szejd otrzymał za swoją działal-
ność artystyczną wiele nagród i od-
znaczeń, z których należy wymie-
nić Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi 
i Srebrny Medal Zasłużony Kultu-
rze – Gloria Artis.

10 września zmarł w Warszawie 
Krzysztof Kalczyński  

(82 l.), aktor teatralny, filmo-
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Wybitny aktor teatralny i filmowy, a także 
reżyser i pedagog, wielokrotnie nagra-

dzany za swoją twórczość w kraju i za granicą – 
Andrzej Seweryn – otrzymał z rąk ambasadora 
Francji Pierre’a Lévy’ego insygnia francuskiego 
Orderu Sztuki i Literatury w randze Koman-
dora. Odznaczenie przyznawane jest za „zna-
czące osiągnięcia w dziedzinie sztuki i literatury, 
popularyzację sztuki i literatury we Francji 
i na świecie”. Uroczystość wręczenia Koman-
dorii Orderu Sztuki i Literatury odbyła się 24 
września w Ambasadzie Francji w Warsza-
wie. Ambasador Pierre Lévy w przemówieniu 
zaznaczył, że minister kultury Francji, odzna-
czając Andrzeja Seweryna pragnie „wyrazić 
uznanie za jego wybitny wkład w zacieśnia-
nie więzi pomiędzy dwoma krajami”. Francu-
ski Order Sztuki i Literatury (Ordre des Arts 
et des Lettres) to odznaczenie ministerialne 
utworzone w 1957 roku z inicjatywy André 
Malraux, ministra kultury w rządzie prezy-
denta Charles’a de Gaulle’a. Andrzej Sewe-
ryn ma w dorobku teatralnym pracę z naj-
lepszymi reżyserami w Europie, w tym wiele 
głównych ról zarówno z repertuaru klasycz-
nego, jak i współczesnego. 30 lat spędził na 
emigracji we Francji, gdzie przez wiele lat był 
członkiem jednego z najbardziej prestiżowych 
zespołów teatralnych na świecie – francuskiej 
sceny narodowej Comédie Française w Paryżu, 
do której został przyjęty jako trzeci cudzozie-
miec w długiej historii teatru. Jako członek 
tego zespołu otrzymał najwyższe francuskie 

odznaczenie – Legię Honorową. Od 2011 roku 
Andrzej Seweryn jest dyrektorem naczelnym 
Teatru Polskiego w Warszawie. W dorobku 
ekranowym uhonorowanego aktora są wybitne 
kreacje w filmach Andrzeja Wajdy, Agnieszki 
Holland, Andrzeja Żuławskiego, Stevena Spiel-
berga, Jerzego Hoffmana, Jana Kidawy-Błoń-
skiego, Jana P. Matuszyńskiego i wielu innych 
znakomitych reżyserów. 

Andrzej Seweryn z prestiżowym odznaczeniem

Oleg Sencow 
uwolniony

Po ponad 5 latach więzienia 
i łagru za rzekomą działal-

ność terrorystyczną uwolniono 
ukraińskiego twórcę filmo-
wego Olega Sencowa. „Ukra-
iński reżyser, więziony od 2014 
roku przez Rosję, Oleg Sencow 
jest już na Ukrainie! W imie-
niu Polskiej Akademii Filmowej 
dziękuję całej społeczności fil-
mowej na świecie oraz wszyst-
kim ludziom dobrej woli, któ-
rzy nie ustawali w pokojowej 
walce o Jego uwolnienie. Mię-
dzynarodowa solidarność oca-
liła Olega i pozwala nam wie-
rzyć, że razem obronimy nasz 
Lepszy Świat. Przypominam, 
że słynny przywódca Solidar-
ności Lech Wałęsa nominował 
Olega do Pokojowej Nagrody 
Nobla. Wszyscy działajmy od 
dzisiaj na rzecz jej przyznania 
Olegowi! Dziękuję wszystkim 
członkiniom i członkom Aka-
demii za zaangażowanie. Utrzy-
majmy to wszystko, co wyzwoliło 
w nas działanie Olega” – powie-
dział Dariusz Jabłoński, prezy-
dent PAF. W maju 2014 Sen-
cow został aresztowany przez 
Federalną Służbę Bezpieczeń-
stwa Rosyjskiej Federacji w jego 
domu w Symferopolu na Krymie 
i oskarżony o terroryzm. Sen-
cow był zaangażowany w wyda-
rzenia na Majdanie, a potem 
protestował przeciwko aneksji 
przez Rosję rodzinnego Krymu. 
Proces Olega zaczął się w lipcu 
2015 w Rostowie nad Donem, 
po ponad roku od uwięzienia. 
Podczas przesłuchań główny 
świadek oskarżenia odwołał 
swoje zeznania obciążające Sen-
cowa jako złożone pod presją 
i przymusem. Mimo tego Oleg 
został skazany. Apelacja i apele 
międzynarodowej społeczno-
ści ludzi kultury zostały przez 
władze rosyjskie odrzucone. 
W maju 2018 roku przebywa-
jący w rosyjskim łagrze Sen-
cow rozpoczął trwający 145 dni 
strajk głodowy, żądając zwol-
nienia wszystkich ukraińskich 

więźniów politycznych w Rosji.  
Sencow pod groźbą przymuso-
wego karmienia z powodu kry-
tycznego stanu zdrowia przerwał 
swoją głodówkę w październiku 
2018 roku. Nawet będąc w wię-
zieniu, Sencow kontynuował 
walkę o swoje przekonania i wol-
ność Ukrainy. Polska Akademia 
 Filmowa od momentu zatrzy-
mania Olega Sencowa nie usta-
wała w staraniach o uwolnie-
nie reżysera, organizując liczne 
akcje wsparcia, zbiórki pienię-

dzy na potrzeby jego rodziny czy 
coroczną akcję solidarności pod-
czas ceremonii Polskich Nagród 
Filmowych – Orły.

Scenariusz o Poli 
Negri w finale 
ScreenCraft 2019

Scenariusz filmu Pola autor-
stwa Yvonne Potter i Lei 

Sellers dostał się do finału 

konkursu Top 50 Screen-
Craft 2019. Opowiada histo-
rię kariery Poli Negri – od jej 
początków w rodzinnej Pol-
sce, poprzez występy filmowe 
w Niemczech, aż do oszała-
miających sukcesów w Sta-
nach Zjednoczonych. Negri 
stała się jedną z największych 
gwiazd wytwórni Paramount. 
Scenarzyści skupili się również 
na prywatnym życiu aktorki, 
obfitującym w liczne romanse 
z m.in. Charlie Chaplinem czy 

tragicznie zmarłym Rudolfem 
Valentino. Produkcją Poli zaj-
muje się Anna Różalska oraz 
Rafał Buks. „Pola Negri była 
fascynującą osobą, w  jakiś 
sposób unikatową dla cza-
sów, w których żyła. Scena-
riusz jest naprawdę emocjo-
nalnie wciągający i oparty 
na rzetelnej dokumentacji. 
Jesteśmy z Anią bardzo pod-
ekscytowani, mogąc prze-
nieść tę historię na ekran 
kinowy” – mówi Buks. Bry-
tyjski historyk kina i laureat 
honorowego Oscara – Kevin 
Brown low zajmuje się kon-
sultacją projektu. Brownlow, 
specjalista od kina niemego, 
doprowadził do połączenia 
dwóch odnalezionych części 
Żółtego paszportu z Polą Negri, 
dzięki czemu kompletny film 
po wielu latach ujrzał światło 
dzienne.

Word2Picture 
w Krakowie

Literatura i film, czyli Kraków 
Miasto Literatury UNESCO 

oraz Krakow Film Commis-
sion połączyły siły, tworząc 
po raz pierwszy wydarzenie 
literacko-filmowe Word2Pic-
ture. Celem projektu jest zbli-
żenie środowiska wydawców 
i agentów literackich w Polsce 
oraz branży filmowej, a także 
powołanie platformy łączącej 
te dwie branże, która pozwoli 
lepiej poznać wzajemne ocze-
kiwania i na podstawie tej wie-
dzy – zbudować fundamenty 
współpracy przy ekranizacjach 
polskiej literatury. 25 paździer-
nika odbędzie się pitching 12 
książek, z których większość 
będzie świeżo po premierze na 
rynku wydawniczym. Jeszcze 
we wrześniu wydawcy prze-
szli szkolenie, które wdrożyło 
ich w zagadnienia rynku fil-
mowego i wskazało, jak zna-
leźć wspólny język z poten-
cjalnym partnerem z branży 
filmowej. Wydawcy nauczą 
się, jak określać potencjał 

ekranizacyjny oferowanych 
przez nich powieści. W dru-
gim dniu wydarzenia, 26 paź-
dziernika, odbędzie się m.in. 
masterclass Agnieszki Kruk 
o podstawach adaptacji filmo-
wej. Ponadto, o adaptacjach 
w teorii i w praktyce na przy-
kładzie najgłośniejszej pol-
skiej ekranizacji ostatnich 
lat, czyli Ślepnąc od świateł, 
porozmawiają autor książki 
Jakub Żulczyk oraz produ-
centka HBO Izabela Łopuch. 
Word2Picture jest organizo-
wane przez Krakowskie Biuro 
Festiwalowe, operatora pro-
gramów Kraków Miasto Lite-
ratury UNESCO oraz Krakow 
Film Commission przy wspar-

ciu Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. 

Ruszyło Centrum 
Animacji w Krakowie 

Swoją działalność rozpoczęło 
krakowskie Centrum Ani-

macji, studio produkcyjne, które 
wspiera małopolskich twórców 
animacji filmowej. Zrzesza arty-
stów, profesjonalistów, w tym 
m.in. debiutujących absolwen-
tów ASP w Krakowie, oferu-
jąc kompleksową realizację fil-
mów animowanych, projektów 
intermedialnych i koprodukcji. 
Koordynatorem Centrum jest 
Kraków Film Klaster – produk-

cyjny HUB Małopolski. Dyrek-
torem placówki jest Robert 
Sowa producent, reżyser fil-
mów animowanych, autor pro-
jektów multimedialnych łączą-
cych m.in. animację z muzyką 
współczesną. Współpracował 
też przy realizacji wielu obra-
zów fabularnych i dokumen-
talnych. Jest wykładowcą na 
ASP w Krakowie oraz w Insty-
tucie Sztuk Audiowizualnych 
UJ. Robert Sowa kieruje Pra-
cownią Filmu Animowanego 
krakowskiej ASP – rozpozna-
walnym w Polsce i na świecie 
studiem kształcącym w dziedzi-
nie animacji. Więcej o Centrum 
na: www.film.krakow.pl/krako-
w-animation-center/.

Boże Ciało polskim kandydatem do Oscara 2020

Komisja Oscarowa pod przewodnictwem 
Ewy Puszczyńskiej jednogłośnie wybrała 

Boże Ciało – najnowszy film Jana Komasy, 
twórcy hitów Sala samobójców i Miasto 44 na 
polskiego kandydata do Oscara w kategorii 
Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzyna-
rodowy. Tak uzasadniono wybór: „Boże Ciało 
to uniwersalna, poruszająca i prowokująca 
historia o przemianie duchowej człowieka, 
nowe spojrzenie na wiarę w Boga. To doj-
rzały, mądry film młodego twórcy. Pory-
wająca gra Bartosza Bieleni i wiarygodny 
sposób opowiadania Jana Komasy przeko-
nują o tym, że Bóg może się objawiać w nie-
oczywisty sposób. Reakcje widzów i krytyki 
w Wenecji i Toronto oraz zainteresowanie 
dystrybutorów z wielu krajów pozwalają 
wierzyć w międzynarodowy sukces filmu”. 

Światowa premiera Bożego Ciała wyprodu-
kowanego przez Aurum Film odbyła się pod-
czas 76. MFF w Wenecji, skąd obraz wrócił 
z dwiema nagrodami. Kilka dni po światowej 
premierze filmu w Wenecji odbyła się jego 
północnoamerykańska premiera podczas 
największego i najważniejszego wydarzenia 
tego typu w Ameryce Północnej – 44. MFF 
w Toronto. Kolejnym wielkim międzyna-
rodowym festiwalem, na którym pokazane 
zostanie Boże Ciało jest 24. MFF w Busan 
w Korei Południowej. Już teraz wiadomo, że 
Boże Ciało będzie dystrybuowane m.in. we 
Francji, Australii, Nowej Zelandii, na Litwie, 
w Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 
Obecnie trwają rozmowy z  kolejnymi 
dystrybutorami. Agentem sprzedaży obrazu 
jest New Europe Film Sales.

Bartosz Bielenia i Eliza 
Rycembel w filmie Boże Ciało, 
reż. Jan Komasa

Andrzej Seweryn
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KALENDARZ IMPREZ – PAŹDZIERNIK 2019

17. FESTIWAL OPOLSKIE LAMY
OPOLE, 4-12 PAŹDZIERNIKA
www.festiwal.opolskielamy.pl

ANIMARKT
ŁÓDŹ, 8-12 PAŹDZIERNIKA
www.animarkt.pl

6. WAMA FILM FESTIVAL
OLSZTYN, 8-12 PAŹDZIERNIKA
www.wamafestival.pl

35. WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY
WARSZAWA, 11-20 PAŹDZIERNIKA
www.wff.pl

34. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
NIEPOKALANÓW 2019
WROCŁAW, 13-18 PAŹDZIERNIKA
www.mkff.pl

23. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
DOKUMENTALNYCH OFF CINEMA
POZNAŃ, 15-20 PAŹDZIERNIKA
www.offcinema.ckzamek.pl

14. PLENERY FILM SPRING OPEN
KRAKÓW, 15-24 PAŹDZIERNIKA
www.filmspringopen.eu

10. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA
ŁÓDŹ, 17-20 PAŹDZIERNIKA
www.kameraakcja.com.pl

26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW NIEZALEŻNYCH 
IM. IRENEUSZA RADZIA PUBLICYSTYKA 2019
KĘDZIERZYN-KOŹLE, 18-19 PAŹDZIERNIKA
www.publicystyka.mok.com.pl

8. FESTIWAL FILMÓW FRAPUJĄCYCH
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 18-20 PAŹDZIERNIKA
www.mosart.pl

17. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY TOFIFEST
TORUŃ, 19-27 PAŹDZIERNIKA
www.tofifest.pl

14. SZCZECIN EUROPEAN FILM FESTIVAL
SZCZECIN, 23-28 PAŹDZIERNIKA
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

UKRAINA. 4 FESTIWAL FILMOWY
WARSZAWA, 24-27 PAŹDZIERNIKA
www.ukrainaff.com

7. FESTIWAL FILMÓW EMIGRACYJNYCH EMIGRA
WARSZAWA, 25-27 PAŹDZIERNIKA
www.emigra.com.pl

Oprac. Marcin Radomski

Jak pies z kotem 
w światłoczułej 
trasie
Pierwsza powakacyjna trasa 

(5-8 września) Polski Świa-
tłoczułej wiodła przez region 
kujawsko-pomorski. Na spo-
tkania z publicznością ekipa 
Światłoczułej zabrała tym 
razem film Jak pies z kotem 
w  reżyserii  Janusza Kon-
dratiuka. Obraz reprezen-
towała Bożena Stachura  – 
fenomenalna odtwórczyni 
rol i  B eaty,  na którą cze-
kali mieszkańcy Jabłonowa 
Pomorskiego (w  Centrum 
Kultury i Sportu), Górzna 
(w Gminnym Ośrodku Kul-
tury), Rojewa (w Hali Sporto-
wej) i Wieldządza (w Świetlicy 
Wiejskiej). Przejmujący film 
Kondratiuka, opowiadający 
o chorobie i odchodzeniu jego 
brata Andrzeja (również reży-
sera, a przy tym męża Igi Cem-Fo
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Bożena Stachura  
na spotkaniu z widzami

brzyńskiej) dostarcza wielu 
wzruszeń, bolesnych refleksji 
o życiu, ale i sporo humoru, co 
wyjątkowo zachęciło widzów 
do długich, ciekawych dysku-
sji po projekcjach, a Bożena 
Stachura chętnie dzieliła się 
z mieszkańcami odwiedza-
nych miejscowości kulisami 
powstawania Jak pies z kotem 
i wrażeniami z pracy na tak 
wymagającym i   wyjątko-
wym planie, na którym akto-
rzy odgrywali autentycznych 
bohaterów, w tym osoby żyjące 
i publicznie znane. Kolejna, 
jesienna trasa Polski Świa-
tłoczułej – projektu Doroty 
Kędzierzawskiej i Arthura 
Reinharta  – wyruszy nie-
bawem, w następny zakątek 
kraju, gdzie mieszkańcy nie 
mają łatwego dostępu do sta-
cjonarnego kina.

Oprac. Julia 
Michałowska
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 PEWNEGO RAZU...  
W HOLLYWOOD

ONCE UPON A TIME... IN 
HOLLYWOOD

UIP WLK. BRYTANIA/USA/
CHINY

16 702 803 837 138 16 702 803 837 138 236 16.08.2019

2 KRÓL LEW THE LION KING (LIVE ACTION) DISNEY USA 16 281 203 864 010 46 788 529 2 451 046 507 19.07.2019

3 TOY STORY 4 TOY STORY 4 DISNEY USA 15 567 107 850 748 15 567 107 850 748 392 09.08.2019

4 SZYBCY I WŚCIEKLI: 
HOBBS I SHAW

FAST & FURIOUS PRESENTS: 
HOBBS & SHAW

UIP USA 10 321 913 494 522 10 321 913 494 522 190 02.08.2019

5 NA BANK SIĘ UDA NA BANK SIĘ UDA NEXT FILM POLSKA 5 327 436 271 888 5 327 436 271 888 280 15.08.2019

6 SEKRETNE ŻYCIE ZWIE-
RZAKÓW DOMOWYCH 2

THE SECRET LIFE OF PETS 2 UIP FRANCJA/JAPONIA/USA 2 888 140 152 944 26 083 107 1 437 190 296 28.06.2019

7 UPIORNE OPOWIEŚCI PO 
ZMROKU

SCARY STORIES TO TELL IN 
THE DARK

KINO ŚWIAT KANADA/USA/CHINY 2 736 352 144 846 2 736 352 144 846 160 09.08.2019

8 W DESZCZOWY DZIEŃ W 
NOWYM JORKU

A RAINY DAY IN NEW YORK KINO ŚWIAT USA 2 388 377 125 692 3 945 412 210 417 198 26.07.2019

9 DORA I MIASTO ZŁOTA DORA AND THE LOST CITY 
OF GOLD

UIP AUSTRALIA/USA/
MEKSYK

2 025 056 108 204 2 025 056 108 204 132 23.08.2019

10 PLAYMOBIL. FILM PLAYMOBIL: THE MOVIE KINO ŚWIAT FRANCJA/USA 1 901 539 105 742 1 901 539 105 742 278 23.08.2019

76 139 926 3 955 734

11 I ZNOWU ZGRZESZYLIŚMY, 
DOBRY BOŻE

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT 

AU BON DIEU?

GUTEK FILM FRANCJA 1 849 724 96 624 3 958 779 209 036 151 19.07.2019

12 ANNABELLE WRACA 
DO DOMU

ANNABELLE COMES HOME WARNER USA 1 662 756 82 468 9 135 895 455 728 201 12.07.2019

13 WILK W OWCZEJ 
SKÓRZE 2

VOLKI I OVTSY. KHOD SVINEY KINO ŚWIAT ROSJA 1 531 499 90 661 1 531 499 90 661 206 02.08.2019

14 PAVAROTTI PAVAROTTI BEST FILM USA/WLK. BRYTANIA 1 467 783 85 440 1 500 995 87 520 114 02.08.2019

15 SPIDER-MAN: DALEKO 
OD DOMU

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME UIP USA 1 428 402 74 397 16 990 736 849 582 269 05.07.2019

16 BÓL I BLASK DOLOR Y GLORIA GUTEK FILM HISZPANIA 1 384 726 76 589 1 384 726 76 589 157 30.08.2019

17 ŚWIAT W OGNIU ANGEL HAS FALLEN MONOLITH USA 1 223 264 62 426 1 223 264 62 426 123 23.08.2019

18 GRZECZNI CHŁOPCY GOOD BOYS UIP USA 986 425 51 445 986 425 51 445 130 30.08.2019

19 YESTERDAY YESTERDAY UIP WLK. BRYTANIA/ROSJA/
CHINY

562 979 30 162 4 278 590 224 396 194 12.07.2019

20 TAJEMNICA OJCA PIO EL MISTERIO DEL PADRE PIO RAFAEL HISZPANIA/WŁOCHY 522 792 32 276 522 792 32 276 47 16.08.2019

12 620 350 682 488

88 760 276 4 638 222

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 NA BANK SIĘ UDA NEXT FILM 5 327 436 271 888 5 327 436 271 888 280 15.08.2019

2 SŁUGI WOJNY KINO ŚWIAT 463 169 24 611 463 169 24 611 149 23.08.2019

3 FIGHTER KINO ŚWIAT 175 620 9 251 1 293 032 66 043 207 19.07.2019

4 PLANETA SINGLI 3 KINO ŚWIAT 33 452 3 382 27 973 157 1 436 947 492 08.02.2019

5 JA TERAZ KŁAMIĘ KINO ŚWIAT 20 500 1 894 626 495 35 709 180 28.06.2019

6 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 18 690 1 869 23 278 668 1 525 292 255 31.08.2018

7 SŁODKI KONIEC DNIA NEXT FILM 15 895 1 178 2 452 485 139 260 182 10.05.2019

8 MONUMENT VELVET SPOON 12 150 1 249 137 828 12 129 30 15.03.2019

9 UŁASKAWIENIE VELVET SPOON 11 896 1 176 158 638 14 882 27 22.02.2019

10 LETNIE POPOŁUDNIE HOLLY PICTURES 9 980 677 9 980 677 23 30.08.2019

TOP 10: 6 088 788 317 175
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Latem problem jest na pewno z fil-
mami polskimi. W tym roku było 
to szczególnie odczuwalne. W lipcu 
umiarkowanym powodzeniem cie-

szył się jedynie Fighter, na którego wybrało 
się 56 tys. widzów. W sierpniu na kome-
dii Na bank się uda było już 271 tys. osób 
i można mówić o sporym sukcesie, który 
na liście przebojów dał filmowi wyso-
kie piąte miejsce. To jedyny polski tytuł 
w Top 20 ekranowych hitów w sierpniu 
2019, ale prawdę mówiąc dystrybutorzy 
bardzo ostrożnie wprowadzają rodzime 
produkcje w czasie wakacji. I może mają 
rację? Debiutujące także w sierpniu Sługi 
wojny obejrzało jedynie 24,6 tys. widzów.

Na wszystkie tytuły z Top 20 krajowego 
box office’u w sierpniu 2019 wybrało się 
4,6 mln widzów, a wpływy z biletów się-
gnęły 88,7 mln złotych. W porównaniu 
z sierpniem roku poprzedniego wyniki 
te robią spore wrażenie, bo wtedy do kin 
poszło 3,9 mln osób, a wpływy wyniosły 
76,4 mln złotych.

Na frekwencyjny sukces na polskich 
ekranach w sierpniu tego roku najwięk-
szy wpływ miały produkcje z Hollywood. 
O pierwsze miejsce na liście przebojów 
w sierpniu walczyły trzy filmy, a różnice 
pomiędzy nimi są niewielkie. Pewnego 
razu w… Hollywood wpływami pokonało 
Króla Lwa, ale frekwencyjnie lepsza była 
produkcja Disneya. Ten gigant na trzecie 
miejsce wprowadził swoją flagową tego-
roczną animację, czyli Toy Story 4. Każdy 
z tych filmów obejrzało po ponad 800 tys. 
widzów.

Pewnego razu w… Hollywood może się 
pochwalić wpływami w wysokości 16,7 
mln złotych i frekwencją na poziomie 837 
tys. widzów. To rekordowe osiągnięcie 
Quentina Tarantino w Polsce. Nienawistna 
ósemka, poprzedni film mistrza, zgroma-
dziła 388 tys. osób, Django w 2013 roku 

obejrzało 442 tys. widzów, a Bękarty wojny 
w 2009 ściągnęły przed srebrne ekrany 
577 tys. kinomanów. To wyniki zbliżone 
do osiągnięcia Pulp Fiction, które w 1995 
roku obejrzało w Polsce 427 tys. widzów. 
Najnowszy obraz Tarantino pobił więc 
wszystkie wcześniejsze osiągnięcia tego 
twórcy w naszym kraju, a na sukces wpływ 
miał na pewno udział polskiego aktora, 
Rafała Zawieruchy, jako młodego Romana 
Polańskiego i magia nazwisk największych 
gwiazd z Hollywood.

Drugi na liście Król Lew ma nieco mniej-
sze wpływy, ale większą widownię. W sierp-
niu dało mu to drugie miejsce w polskich 
kinach, ale w sumie film obejrzało 2,5 
mln widzów i jest to najlepsze (konku-
rencji na horyzoncie brak) osiągnięcie 2019 
roku. Dobrą decyzją Disneya okazało się 

wprowadzenie na nasze ekrany Toy Story 
4, kilka tygodni po światowej premierze. 
Uniknięto rywalizacji z Sekretnym życiem 
zwierzaków domowych 2, które jednak osta-
tecznie okazały się znacznie bardziej popu-
larne w naszym kraju (blisko 1,5 mln sprze-
danych biletów). Toy Story 4 pod koniec 
września zabiegało o przekroczenie gra-
nicy miliona widzów.

Polska widownia ponownie udowodniła, 
że lubi kino Woody’ego Allena. Nasz kraj 
był pierwszym na świecie, który pokazał 
film W deszczowy dzień w Nowym Jorku, 
a wynik sięgający 200 tys. widzów na koniec 
września to, po dość mizernym przyjęciu 
Na karuzeli życia w 2017 roku, powrót do 
dobrych osiągnięć tego twórcy w Polsce.

Krzysztof Spór

Oba wakacyjne miesiące okazały się bardzo pomyślne dla  
polskich kin. W lipcu filmy obejrzało ponad 4,5 mln widzów,  
w sierpniu wynik ten był jeszcze lepszy. A mówią, że latem nikt  
nie chodzi do kina… Widownia w Polsce, w czasie wakacji, rośnie.

BOX OFFICE

GORĄCE LATO W POLSKICH KINACH

Maciej Stuhr w filmie Na bank się uda, 
reż. Szymon Jakubowski
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