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Jesienna refleksyjność spowodo-
wała, że w tym numerze, odno-
towując spadek nastrojów patrio-
tycznych wśród widzów i  ich 

mniejsze zainteresowanie wielkimi 
historycznymi produkcjami, przyglą-
damy się temu, co w takim razie jest 
szansą dla polskiego filmu. Widzowie 
nie są gotowi iść do kin ani na sam 
temat, ani na samą zrealizowaną z roz-
machem inscenizację. Musi być jedno 
i drugie! I temat naprawdę rezonujący, 
świeży, szczerze ważny dla twórców, 
i fachowe wykonanie, z warsztatowego 
punktu widzenia bez zarzutu. Jeśli zbie-
gną się obie te zmienne, to mamy suk-
ces jak w przypadku Bożego Ciała Jana 
Komasy, pokonującego tej jesieni całą 
polską konkurencję. 

Na pewno jest nadzieja w młodych. 
Idąc tym tropem, zwracamy uwagę na 
brawurowy debiut Bartosza Kruhli-
ka, który za film Supernowa został już 
nagrodzony w Gdyni. Teraz czeka go 
konfrontacja z widzami. Czy owe dwie 
zmienne znowu przetną się dla niego 
tak szczęśliwie, jak było to w przypad-
ku obrazu Komasy? 

Supernova to kolejny sukces Studia 
Munka. W okładkowym wywiadzie 
z reżyserem Marcin Radomski zada-
je wiele ważnych pytań i niczym rent- 
gen próbuje prześwietlić osobowość 
Kruhlika. A jest ona nadspodziewanie 
ukształtowana, dająca się drobiazgo-
wo opisać. Droga, jaką musiał przejść 

młody reżyser, aby być gotowym do re-
alizacji swojej wersji kina autorskiego 
robi wielkie wrażenie. 

Zajrzeliśmy też na drugą stronę ga-
tunkowej sceny i postanowiliśmy przyj-
rzeć się dokładniej polskiemu krymi-
nałowi. To nigdy nie była nasza spe-
cjalność, ale może teraz jest dobry czas, 
by zająć się tym uwielbianym przez 
widzów gatunkiem? Robert Birkholc 
z filmoznawczym zapałem wykonał dla 
nas detektywistyczną robotę i poszu-
kał najciekawszych wątków oraz naj-
lepszych osiągnięć w polskich filmach 
kryminalnych. Rozwój literatury kry-
minalnej (szczególnie w Europie, a więc 
i w Polsce) w ostatnim czasie sprawił, 
że rynek księgarski odżył i chwycił się 
tej szansy, skwapliwie ją wykorzystując. 
Większość z kryminalnych bestselle-
rów książkowych prędzej czy później 
trafia na ekrany, więc o dopływ inspira-
cji nie powinniśmy się chyba obawiać 
i po prostu zabrać się za lekturę tekstu 
pt. „Na tropie polskich kryminałów”. 

A potem warto sprawdzić, jak się 
sprawy mają w bieżącym repertuarze. 
Listopad sprzyja temu tematowi i w kil-
ku filmach wchodzących właśnie na 
polskie ekrany można odnaleźć wątki 
kryminalne czy szpiegowskie. Jestem 
pewien, że rozpoczęte dzięki temu 
numerowi „Magazynu Filmowego” 
poszukiwania repertuarowe nie będą 
bezowocne.

Miłej lektury!

Tomasz Raczek
Redaktor Naczelny
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SFP/ZAPA

Spór sądowy, który toczy się w tej spra-
wie od przeszło pięciu lat dotyczy 
braku uiszczania przez Cinema City 
wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów na rzecz reprezentowanych przez Sto-
warzyszenie współtwórców utworów audio-
wizualnych. Sąd w wyroku z 15 października 
2019 uznał za prawidłową stosowaną przez 
SFP-ZAPA, a kwestionowaną przez Cinema 
City, stawkę wynagrodzenia na polu eksplo-
atacji wyświetlanie w kinach w wysokości 
0,95 proc. wpływów z biletów wstępu oraz 
innych wpływów uzyskanych za wstęp bez 
żadnych potrąceń (z wyłączeniem podatku 
VAT) i zasądził na rzecz SFP-ZAPA kwotę 
kilkunastu milionów złotych, a w niej wyna-
grodzenie wyliczone w oparciu o ww. staw-
kę wraz z wysokimi odsetkami. W ustnych 
motywach rozstrzygnięcia Sąd wielokrotnie 
podkreślał, że Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich wygrało sprawę w 100 proc. Sąd 
stwierdził także, że Cinema City powinno 
ponieść 100 proc. kosztów procesu.

„Wtorkowe orzeczenie nie dość, że w 100 
proc. przyznaje rację twórcom filmowym, 
to pokazuje, że nieregulowanie tantiem jest 
nieopłacalne. Oprócz należności głównej, 
kino powinno pokryć także całość kosztów 
postępowania oraz zapłacić znaczącą kwotę 
odsetek. Jakkolwiek wyrok nie jest jeszcze 
prawomocny, to jednak już na tym etapie 

sprawy potwierdza zasadność pobierania 
przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
wynagrodzeń od kin na rzecz współtwórców 
utworów audiowizualnych według jednoli-
tej stawki obowiązującej na rynku od wielu 
lat” – powiedział Dominik Skoczek, dyrek-
tor SFP-ZAPA. 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma 
obecnie zawarte ponad 400 umów z indywi-
dualnymi podmiotami prowadzącymi kina 
w Polsce, w których określono stawkę wy-
nagrodzenia dla twórców reprezentowanych 
przez SFP w wysokości 0,95 proc. Pod wzglę-
dem liczby podmiotów, umowami z SFP ob-
jęty jest więc niemal cały rynek kin. Wciąż 
jednak nie uiszczają należnych twórcom wy-

nagrodzeń Cinema City, Multikino i Helios. 
„Ten wyrok to przełom w relacjach SFP-ZA-
PA z operatorami wielosalowych kin. Autorzy 
chronieni przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich przez lata nie dostawali od Cinema 
City, Multikina i Heliosa należnych im usta-
wowo tantiem, pomimo że w tym czasie kina 
zarabiały miliony złotych na wyświetlaniu ich 
filmów. Mam nadzieję, że wyrok szybko się 
uprawomocni w stosunku do Cinema City, 
a także skłoni Multikino i Helios do zawar-
cia umów z SFP-ZAPA” – powiedział Jacek 
Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

Piotr Chaberski

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów 
Audiowizualnych (SFP-ZAPA) z satysfakcją informuje, że w dniu  
15 października 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł 
długo oczekiwany wyrok w sprawie SFP-ZAPA przeciwko największemu 
w Polsce operatorowi sieci kin wielosalowych Cinema City o zapłatę 
tantiem, o których mowa w art. 70 ustawy o prawie autorskim. 

W dniach 24 i 25 września w biurze ZAPA odbył się audit recertyfikujący 
wdrożony i udokumentowany System Zarządzania Jakością. W jego 
wyniku niezależny audytor potwierdził zgodność stosowanych procedur 
z wymaganiami normy ISO 9001:2015, przedłużając tym samym 
ważność posiadanego przez ZAPA certyfikatu do 2022 roku!

STOWARZYSZENIE 
FILMOWCÓW POLSKICH 
WYGRYWA W SĄDZIE  
Z CINEMA CITY!

ZAPA Z CERTYFIKATEM ISO NA KOLEJNE 3 LATA

MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019

Normy ISO serii 9000 zostały 
opracowane z myślą o zagwa-
rantowaniu jak najwyższego po-

ziomu usług i produktów dostarczanych 
klientom przez organizacje różnego typu 
i wielkości. W 2007 roku Związek Auto-
rów i Producentów Audiowizualnych uzy-
skał certyfikat stanowiący międzynarodo-
wy znak jakości, którym będzie mógł się 
szczycić co najmniej przez kolejne 3 lata. 
Wdrożenie systemu zarządzania oparte-
go o podejście procesowe wymusza ukie-
runkowanie na zrozumienie i sprostanie 
oczekiwaniom uprawnionych oraz wy-

znaczanie i kontrolę realizacji celów. Sta-
nowi on dla organizacji fundament dla 
ciągłego doskonalenia pracy, jaką na co 
dzień wykonuje na rzecz autorów i pro-
ducentów. Konieczność potwierdzania 
skutecznej realizacji założeń normy ISO 
przy okazji corocznych auditów ozna-
cza dodatkowy impuls do działania na 
rzecz zwiększania jakości podejmowa-
nych działań.

Podobne jak w latach poprzednich, także 
i w tym roku przedstawiciel zewnętrznej 
jednostki certyfikującej DEKRA Certifi-
cation bardzo wysoko ocenił rozwiąza-

nia wdrożone w ZAPA. Za szczególnie 
mocne strony organizacji uznane zostało 
usystematyzowanie głównych pól dzia-
łalności – poboru tantiem oraz obsługi 
uprawnionych – przy pomocy bardzo do-
brze opracowanych procedur i instrukcji 
oraz zarządzanie ryzykiem wraz z iden-
tyfikowaniem zagrożeń.

Następny audit recertyfikujący, o roz-
budowanej formule, odbędzie się w dru-
giej połowie 2022 roku. W 2020 oraz 2021 
w biurze ZAPA odbędą się audity nadzoru.

Krzysztof Mroczkowski

Uprzejmie informujemy, że Ustawa 
z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbio-
rowym zarządzaniu prawami au-

torskimi i prawami pokrewnymi (dalej: 
„ustawa o OZZ”) zobowiązuje wszystkie 
organizacje zbiorowego zarządzania do 
dostosowania umów, na mocy których 
wykonywane jest zbiorowe zarządzanie 
do stawianych przez nią wymogów. Ter-
min na zmianę dotychczasowych umów 
wyznaczony został na 19 października 
2019. 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – 
Związek Autorów i Producentów Audio-
wizualnych (SFP-ZAPA) przygotowało 
nowe wzory umów, które jesteśmy gotowi 
rozesłać naszym Uprawnionym w wymaga-
nym ustawą o OZZ terminie. Do dziś nie 
otrzymaliśmy jednak od Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego decyzji do-

INFORMACJA DLA UPRAWNIONYCH AUTORÓW 
I PRODUCENTÓW DOTYCZĄCA TERMINU ZAWARCIA 
NOWYCH UMÓW Z SFP-ZAPA NA ZBIOROWE 
ZARZĄDZANIE PRAWAMI AUTORSKIMI

tyczącej kształtu naszego zezwolenia na 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 
oraz pokrewnymi, choć postępowanie w tej 
sprawie – obowiązkowe wobec wszystkich 
organizacji zbiorowego zarządzania – zo-
stało wszczęte w listopadzie ubiegłego ro-
ku. Obawiamy się, że zawieranie tymcza-
sowych umów, odzwierciedlających obecny 
stan rzeczy i aneksowanie ich w niedługim 

terminie po uzyskaniu decyzji dotyczą-
cej rewizji zezwolenia, będzie dla naszych 
Uprawnionych oraz dla samej organizacji 
dodatkowym obciążeniem. W związku 
z tym podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu się 
z procesem dostosowania umów do czasu 
wydania decyzji w przedmiocie rewizji 
zezwolenia. Do momentu zawarcia no-
wych umów, dotychczasowe umowy po-
zostają w mocy. 

Po wydaniu przez MKiDN decyzji, do 
wszystkich Uprawnionych, którzy powie-
rzyli swoje prawa w zbiorowy zarząd SFP-
-ZAPA, zostanie wysłana nowa umowa wraz 
z załącznikami. Umowa będzie wymagała 
podpisania przez Uprawnionego, a następ-
nie odesłania do SFP-ZAPA w dołączonej do 
korespondencji i opłaconej zwrotnie kopercie. 

Kinga SzelenbaumFo
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DOKUMENT W KULTURZE DOKUMENT W KULTURZE

Obraz Macieja J. Dry-
gasa opowiada o po-
czątkach radzieckiej 
kosmonautyki uka-

zanej z perspektywy lat 90. Autor 
pokazuje m.in. kosmodrom Baj-
konur w Kazachstanie, po któ-
rym zostały rdzewiejące kon-
strukcje, a po stepie poniewierają 
się szczątki kapsuł. Na kontynu-
owanie programu kosmicznego 
zabrakło pieniędzy. 

Maciej J. Drygas dotarł do 
sześciu radzieckich kosmonau-
tów – Hermana Titowa, Gieorgi-
ja Greczki, Witalija Żebrowa, 
Władimira Sołowiowa, Alek-
sandra Ławiejkina i Walerija Po-
lakowa. Udało mu się również 
uzyskać dźwiękowe fragmenty 
seansów łączności Ziemi ze sta-
cją orbitalną i zarejestrowane na 
dyktafonie dzienniki kosmo-
nauty Walerija Polakowa, nigdy 
wcześniej niepokazywane ma-
teriały z archiwów, m.in. Rosyj-
skiego Państwowego Archiwum 
Dokumentacji Filmowej, Rosyj-
skiego Centrum Dokumentacji 
Kosmicznej czy moskiewskiego 
„Videokosmosu”.

Po seansie, o filmie, „Karcie”, 
historii z perspektywy jednost-

ki rozmawiali twórcy, dla któ-
rych wydarzenia XX wieku są 
inspiracją do pracy nad słowem 
i obrazem: reżyser i scenarzy-
sta Maciej J. Drygas, reporter 
Cezary Łazarewicz oraz histo-
ryk prof. Rafał Wnuk i redak-
tor naczelny „Karty” Zbigniew 
Gluza. Spotkanie prowadziła 
publicystka historyczna Mar-
ta Grzywacz.

Dyskusja rozpoczęła się od 
opowieści Macieja J. Drygasa 
o okolicznościach powstania fil-
mu: „To była dla mnie gigantycz-
na przygoda. Wcześniej kom-
pletnie nie interesowałem się 
kosmonautyką i nie czytałem 
literatury science fiction. Takim 
pretekstem do realizacji tego fil-
mu było coś, co na końcu oka-
zało się nieprawdą. Otóż w tym 

czasie (1991 rok –  przyp. A.K.) 
media na całym świecie komen-
towały sytuację, że na stacji or-
bitalnej Mir przebywa samotny 
kosmonauta Siergiej Krikalow. 
Właśnie upadał Związek Ra-
dziecki. Krikalow wystartował 
w Związku Radzieckim, a wylą-
dował w Rosji. Ale zanim wró-
cił, były w ogóle problemy z jego 
powrotem. Pomyślałem wtedy, 
że to jest fantastyczny pretekst, 
żeby opowiedzieć o człowieku, 
który porwał się na nieskończo-
ność i nagle okazało się, że z po-
wodu prozy życia to się wszyst-
ko wali.

Reżyser wspominał o żmud-
nym oglądaniu archiwaliów 
i odsłuchiwaniu rozmów z ko-
smonautami z ich pobytu w ko-
smosie: „Przesłuchałem ponad 
650 godzin rozmów Ziemia-Ko-
smos – właśnie z lotu Krikalo-
wa, żeby zrozumieć, co tam się 
wydarzyło. Jeżeli byście zadali 
mi wtedy pytanie, co oznacza 
każdy przycisk na stacji orbi-
talnej Mir – to bym odpowie-
dział od razu. Byłem w kosmo-
sie, tylko mojego ciała tam nie 
było. Najbardziej pozostała mi 
w głowie refleksja, że choćby nie 
wiadomo co się z tobą wyda-
rzyło, jak bardzo byłbyś prze-
czołgany przez historię, to i tak 
nikt ci nie zabierze tego wspo-
mnienia, że tam byłeś i mogłeś 
spojrzeć na Ziemię z tak wyso-
ka. I może, trawestując te sło-
wa, nikt mi tego nie zabierze. 
W ubiegłym roku postanowi-
łem przekazać moje archiwum 
kosmiczne. Tam było około 50 
taśm rozmów z kosmonauta-
mi. Chciałem, żeby to zosta-
ło dla potomności. Państwo 
w »Karcie« wszystko przepi-
sali i przetłumaczyli, i ten dzi-
siejszy tekst, który znalazł się w 
setnym numerze »Karty«, to jest 
takie postscriptum do filmu”.

Albert Kiciński

Dokument Przypadek 
Johanny Langefeld 
op ow i a d a  m a ł o 
znaną historię ko-

mendantki kobiecych obozów 
koncentracyjnych – SS Obera-
ufseherin Johanny Langefeld. 
Po seansie o filmie rozmawiali 
twórcy: Władysław Jurkow (re-
żyser), Jan Kaczmarski (pro-
ducent, Arkadia Film) i Marek 
Drążewski (przewodniczący 
Sekcji Filmu Dokumentalne-
go SFP). Autorzy obrazu wyru-
szyli w podróż do przeszłości, 
by wyjaśnić tajemnicę uciecz-
ki Langefeld w grudniu 1946 
roku z więzienia Montelupich 
w Krakowie. „To była tragiczna 
postać” – mówił reżyser. „Uwi-
kłana w nazizm, przekonana 
o słuszności działań, z drugiej 
jednak strony osoba religijna 
i starająca się w miarę możli-
wości przyzwoicie zachowy-
wać. Zaczynaliśmy film od 
zebrania relacji byłych więź-
niarek – Polek, które przeżyły 
obóz w Ravensbrück. Okaza-
ły się bardzo pozytywne, po-
znaliśmy Langefeld od dobrej 
strony. Dopiero później do-
tarliśmy do dokumentów i hi-
storyków, którzy opowiedzieli 
o jej mrocznym obliczu” – do-
dał reżyser. „Langefeld była an-
tysemitką, uległa nazistowskiej 
ideologii. Potwierdza to jej se-
kretarka, ciekawa postać Mar-
garete Buber-Neumann, nie-
miecka komunistka i ona opi-
suje zachowanie, gdzie Lan-
gefeld okazuje nienawiść do 
żydowskich więźniarek” – ko-
mentował Jurkow. 

Johanna Langefeld w 1942 
roku organizowała obóz kobie-
cy w Auschwitz i jako pierwsza 
nim kierowała. Esesmanka mia-
ła być sądzona w procesie za-
łogi obozu Auschwitz w Krako-
wie. Historia była przez wiele 
lat trzymana w tajemnicy, bo jej 

wielu festiwalach w całej Eu-
ropie. Polsko-niemiecka ekipa 
filmowa dotarła do nieznanych 
wcześniej materiałów i relacji 
świadków. Historia Johanny 
Langefeld to jedyny udokumen-
towany przypadek z drugiej woj-
ny światowej, gdy komendantka 
obozu koncentracyjnego została 
uratowana od kary śmierci przez 
swoje byłe więźniarki. To rów-
nież jeden z pierwszych filmów 
dokumentalnych poświęconych 
dramatycznym wydarzeniom 
z okresu drugiej wojny świato-
wej zrealizowany w polsko-nie-
mieckiej reżyserii.

Marcin Radomski 

PORWAĆ SIĘ 
NA NIESKOŃCZONOŚĆ
Ośrodek Karta i Sekcja Filmu Dokumentalnego 
SFP zorganizowały specjalny pokaz filmu 
Macieja J. Drygasa Stan nieważkości. Seans 
odbył się w związku z jubileuszowym wydaniem 
setnego numeru czasopisma „Karta”, w którym 
poruszany jest temat kosmosu i kosmonautyki.

ujawnienie groziło karą zarów-
no Niemce, jak i Polkom, które 
zorganizowały jej ucieczkę. Wy-
darzenia z tamtych lat są punk-
tem wyjścia do filmowej opowie-
ści, a śledztwo prowadzone przez 
autorów stanowi główny wątek 
narracyjny filmu. W Przypadku 
Johanny Langefeld przytoczona 
jest m.in. historia Kazimiery Po-
biedzińskiej, która dzięki straż-
niczce uniknęła rozstrzelania 
i przeżyła obóz koncentracyjny. 

Producentem dokumentu jest 
Jan Kaczmarski (Arkadia Film). 
Obraz powstał w koprodukcji 
z Rohde Dahl Filmproduktion 
z Berlina przy wsparciu polskich 
i niemieckich instytucji filmo-

wych. Przypadek Johanny Lan-
gefeld zdobył główną nagrodę na 
AegeanDocs International Do-
cumentary Film Festival w Gre-
cji, a także był pokazywany na 

OPOWIEŚĆ O WOJNIE 
Z PERSPEKTYWY KOBIET
Przypadek Johanny Langefeld w reżyserii 
Władysława Jurkowa i Gerburg Rohde-Dahl został 
zaprezentowany w kinie Kultura w ramach pokazów 
Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP. 

Stan nieważkości,  
reż. Maciej J. Drygas
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Przypadek Johanny Langefeld, 
reż. Władysław Jurkow, 
Gerburg Rohde-Dahl
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ANIMARKT GWIAZDA PROF. BOLESŁAWA W. LEWICKIEGO

Na program wydarze-
nia złożyły się 3 sek-
cje tematyczne: Ani-
markt Masters, kon-

kurs Animarkt Pitching oraz 
Animarkt Business. Producen-
ci, dystrybutorzy i twórcy ani-
macji omawiali przedstawione 
pomysły, nawiązywali kontakty, 
wymieniali się doświadczenia-
mi. Obok masterclass, dyskusji 
oraz warsztatów dla specjalistów 
odbywały się liczne wydarzenia 
adresowane do miłośników ani-
macji.

Łódź, ze spuścizną pozostawio-
ną przez Studio Se-ma-for Pro-
dukcja Filmowa, nieprzypadko-
wo stała się miejscem realizacji 
branżowej platformy dla spotkań 
specjalistów i młodych twórców. 
Pierwsza edycja w 2016 trwała tyl-

ko jeden dzień, rok później posze-
rzono formułę, zaś listę zgłoszeń 
do udziału w kolejnych edycjach 
zamknięto już na kilka miesię-
cy przed rozpoczęciem imprezy.

„W projekcie Animarkt sta-
wiamy przede wszystkim na in-
tegrację branży” – mówi Pauli-
na Zacharek z firmy Momakin, 
organizującej wydarzenie, na co 
dzień zajmującej się populary-
zacją i upowszechnianiem ani-
macji. – „Łączymy ludzi, którzy 
pracują przy animacjach po to, 
aby znaleźli więcej możliwości 
na realizację swoich projektów, 
a także zainspirowali się tym, co 
zobaczą i usłyszą”.

Warsztaty poświęcone reżyserii 
animacji, animacji postaci i sztu-
ce operatorskiej prowadzili uty-
tułowani goście z całego świata: 

Barry JC Purves – nominowany 
do Oscara i BAFTA, zajmujący 
się animacją poklatkową od 40 
lat, Juan Soto – animator wyso-
kobudżetowych produkcji, m.in. 
Praziomka czy Nazywam się Cuki-
nia, oraz Malcolm Hadley – autor 
zdjęć do głośnych tytułów: Wyspa 
psów i Frankenweenie. 

Animarkt Business, nowość 
w programie imprezy, w całości 
został poświęcony konsolidacji 
i rozwojowi branży animacji. Pod-
czas konsultacji „Ask the Expert”, 
można było przedstawić pomysły 
producentom, dystrybutorom, 
animatorom, scriptdoctorowi czy 
przedstawicielom instytucji finan-
sowych. W gronie 17 ekspertów 
znaleźli się Tim Allen – animator 
pracujący przy największych lal-
kowych produkcjach, jak Wyspa 

psów, Gnijąca panna młoda oraz 
Sophie Prigent – przedstawicielka 
międzynarodowego dystrybutora 
seriali animowanych.

Ważną częścią imprezy były 
prezentacje finałowych projektów 
na realizację najlepszego filmu 
krótkometrażowego w technice 
stop motion. W ramach Animarkt 
Pitching 2019 przed międzynaro-
dowym jury artyści przedstawili 
15 pomysłów. Wśród faworytów 
znalazł się Glass Elephants w reży-
serii zespołu twórczego Vykintas 
Labanauskas i Dominyka Ado-
maitytė, który zdobył Wyróżnie-
nie Specjalne CeTA (Centrum 
Technologii Audiowizualnych we 
Wrocławiu) – voucher o warto-
ści 60 tys. złotych, wkład kopro-
ducencki Folimage oraz Nagro-
dę Dystrybucyjną od Radiator 
IP Sales.

Kolejne Wyróżnienie Specjalne 
CeTA – voucher o wartości 40 
tys. złotych przyznano pomysło-
wi Money and Happiness, które-
go twórcami są Ana Nedeljković 
i Nikola Majdak jr. Doceniono 
także filmy: Rest in Piece (reż. An-
toine Antabi), Albert (reż. Szan-
dra Pataki), Au (reż. Katarzyna 
Majsner), Luthier (reż. Carlos 
González Penagos), Hain (reż. 
Alejandra Jaramillo) oraz No 
Happily Ever After (reż. Gabriela 
Plačková i Alžběta Göbelová).

Popularność wydarzenia do-
wodzi rosnącego zainteresowa-
nia rynkiem animacji lalkowej 
i stop motion zarówno ze strony 
twórców, jak i środowisk związa-
nych z finansowaniem sztuki fil-
mowej. „Wydaje się, że po latach 
fascynacji idealnymi cyfrowymi 
produkcjami dużych studiów fil-
mowych następuje wyraźny zwrot 
w kierunku innej formy, tworzo-
nej ludzką ręką, a przez to w na-
turalny sposób nam bliższej” – 
mówi Paulina Zacharek.

Anna Michalska

MIĘDZYNARODOWE 
FORUM ANIMACJI 
Animarkt Stop Motion Forum – jedyna na 
świecie impreza branżowa poświęcona animacji 
stop motion i animacji lalkowej – odbyło się  
po raz czwarty w Łodzi (8-12 października).

Warsztaty  
z Malcolmem Hadley'em
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Związany z Państwową 
Wyższą Szkołą Filmo-
wą w Łodzi od 1948, 
był najpierw jej wy-

kładowcą, potem dziekanem 
Pionu Naukowo-Oświatowe-
go, prodziekanem Wydziału 
Reżyserii oraz kierownikiem 
Katedry Teorii i Historii Fil-
mu (1968-71), a wreszcie rek-
torem (1968-69). Pod koniec 
lat 50. rozpoczął współpracę 
z Uniwersytetem Łódzkim, 
gdzie spełnił swoje marzenie: 
powołał do istnienia pierwszy 
w Polsce i jeden z pierwszych 
na świecie uniwersytecki ośro-
dek badań filmoznawczych. 
Wykładał także na Uniwer-
sytecie Gdańskim w Instytu-
cie Filologii Polskiej, pracował 
w Wytwórni Filmów Oświato-
wych w Łodzi, był współpra-
cownikiem Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie, wicepreze-
sem Stowarzyszenia Filmu Na-
ukowego i przewodniczącym 
Krajowej Rady Kin Studyjnych.

Gwiazdę ufundowały uczelnie 
wyższe, które wiele profesoro-
wi zawdzięczają: Uniwersytet 
Łódzki oraz Szkoła Filmowa 
w Łodzi. „Gwiazda prof. Lewic-
kiego w Łódzkiej Alei Gwiazd 
to piękna materialna pamiątka 
pionierskich badań nad filmem, 
ale także początków akademic-
kiej Łodzi” – podkreśla obecny 
kierownik Katedry i Zakładu, 
profesor Piotr Sitarski. Jej odsło-
nięcie zainaugurowało 10. edy-
cję Festiwalu Krytyków Sztuki 
Filmowej Kamera Akcja, który 
stworzyli studenci i absolwen-
ci kierunku założonego przez 
Bolesława W. Lewickiego. Po 
odsłonięciu gwiazdy w Mu-
zeum Kinematografii odbyła 
się projekcja filmu dokumental-
nego Wiesz jak jest w reżyserii 
Grzegorza Królikiewicza, 
którego bohaterem jest profe-
sor. W ramach Festiwalu Ka-

mera Akcja wyświetlono zestaw 
etiud studenckich zrealizowa-
nych pod jego opieką artystycz-
ną i zorganizowano warsztaty 
„Cięcie. Uwolnij umysł z Bole-
sławem Lewickim”.

Odsłonięcie gwiazdy pro-
fesora było jednym z głów-
nych wydarzeń świętowania 
urodzin łódzkiego ośrodka 
filmoznawczego. „60-lecie Ka-
tedry Mediów i Kultury Audio-
wizualnej to szacowny jubileusz” 
– zaznacza profesor Piotr Sitar-
ski. –„Na całym świecie niewie-
le instytucji akademickich ba-
dających film może poszczycić 
się tak długą historią. Dorobek 
prof. Bolesława W. Lewickiego 
i jego uczniów, w szczególności 
prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fi-
delskiej, która przejęła po nim 
kierownictwo łódzkiego ośrod-
ka filmoznawczego, kontynuują 
dziś kolejne pokolenia badaczy”. 

W ciągu sześciu dekad istnie-
nia Zakładu jego pracownikami 
etatowymi byli wybitni naukow-
cy (m.in. Urszula Czartoryska, 
Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wie-
sław Godzic, Alicja Helman, An-
drzej Gwóźdź, Ryszard W. Klusz-
czyński, Maria Kornatowska, 
Krzysztof Loska, Zygmunt Ma-
chwitz, Elżbieta Ostrowska, Jan 
Rek, Kazimierz Sobotka, Broni-
sława Stolarska, Tadeusz Szcze-
pański, Edward Zajiček), a także 
twórcy filmowi (Grzegorz Kró-
likiewicz, Paweł Edelman, Ry-
szard Lenczewski, Maciej Łu-
kowski, Józef Robakowski). Ab-
solwentami filmoznawstwa są 
twórcy (m.in. Łukasz Dzięcioł, 
Paw e ł  E d e l m an ,  D orot a 
Kędzierzawska, Władysław 
Pasikowski, Piotr Trzaskalski) 
oraz krytycy i dziennikarze 
(Dariusz Bugalski, Andrzej 
Bukowiecki, Zbigniew Pietrasik, 
Anna Tatarska, Anita Werner).

Anna Michalska

PAMIĘCI PIONIERA 
POLSKIEGO 
FILMOZNAWSTWA
W Łodzi, 17 października, 
odsłonięto gwiazdę prof. 
Bolesława W. Lewickiego z okazji 
60-lecia Katedry Mediów 
i Kultury Audiowizualnej UŁ, 
którą profesor założył w 1959 roku 
jako Zakład Wiedzy o Filmie.

Adam Lewicki odsłania 
gwiazdę pamięci swojego ojca Fo
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WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY

Festiwal zainaugurowała europej-
ska premiera koprodukcji belgij-
sko-holendersko-chorwacko-nie-
mieckiej – Bosy imperator Jessiki 

Woodworth i Petera Brosensa. Film będący 
satyrą polityczną skupia się na rozpadzie 
Unii Europejskiej i wyborze pierwszego 
cesarza nacjonalistycznej Europy! Tego-
roczny Konkurs Międzynarodowy obfi-
tował w obrazy nawiązujące do dzisiej-
szej sytuacji społeczno-politycznej świata, 
a najbardziej Europy. We francusko-grec-
kim Jutro przejdę na drugą stronę Sepideh 
Farsi czy tureckim Omar i my Maryny Er 
Gorbach i Mehmeta Bahadıra Er przewi-
jał się obraz uchodźców podążających do 
krajów europejskich, a w gruzińskim Shin-
disi Dito Tsintsadze i ukraińsko-polskim 
U311 Czerkasy Tymura Yashchenki temat 
wojny z Rosją. 

Jury Konkursu Międzynarodowego przy-
znało Warsaw Grand Prix i Nagrodę za 
Najlepszą Reżyserię właśnie Shindisi. Spe-
cjalna Nagroda Jury za Najlepszy Scena-
riusz powędrowała do irańskiej Kudłatej 
historii Homayouna Ghanizadeha. Shindisi 
to oparta na realnych wydarzeniach histo-
ria wojskowej interwencji Rosjan w Gruzji 
w 2008 roku. „Uważam ten film za ostrze-
żenie, i przed wojną, i przed Rosją, która 
nadal stanowi zagrożenie” – mówił reży-
ser po projekcji.

W Konkursie Międzynarodowym zna-
lazło się kilka polskich filmów fabular-
nych pokazywanych wcześniej na 44. FPFF 
w Gdyni. Pierwszy z nich – Dolinę Bogów – 
zaprezentował Lech Majewski. Reżyser, 

znany z poetyckiego i malarskiego stylu, 
próbuje skonfrontować filozofię plemienia 
Indian Navaho z dzisiejszą kapitalistyczną 
rzeczywistością. Wielopoziomowy obraz 
autora Młyna i krzyża można interpretować 
jako przestrogę dla niebezpiecznie szybko 
rozwijającej się cywilizacji. Kolejną kon-
kursową propozycją był Proceder Michała 
Węgrzyna, biograficzny film o zmarłym 
w ubiegłym roku raperze Tomaszu Cha-
dzie (bardzo naturalny i charyzmatyczny 
Piotr Witkowski). „Chada rapował o spra-
wach uniwersalnych, m.in. o wierze w Boga. 

Mam wrażenie, że jako jedyny raper w Pol-
sce odwoływał się do takich wartości, nie 
popadając w śmieszność” – mówił Węgrzyn 
na spotkaniu z widzami. 

W Konkursie Międzynarodowym warto 
było również zwrócić uwagę na Pana T. 
Marcina Krzyształowicza. Akcja osadzona 
została w roku 1953 w Warszawie, a jej 
głównym bohaterem jest Pan T. – uznany 
pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów. 
Czarno-biały film w niezwykle wysublimo-
wany sposób porusza istotne, wciąż aktu-
alne tematy – potrzebę wolności myślenia 
i tworzenia, bez której świat staje się jedno-
wymiarowy, o czym mówili twórcy na spo-
tkaniu z publicznością. W konkursie poja-
wiły się produkcje zagraniczne z polskimi 
akcentami, jak japoński Słuchaj Wszech-
świata Kei Ishikawy z Andrzejem Chyrą 
w jednej z głównych ról, oraz chorwacko-
-serbsko-polski Stan wyjątkowy w reżyserii 
Vinko Brešana z Danielem Olbrychskim. 
Ten ostatni jest surrealistyczną tragiko-
medią o przeszłości Bałkanów, oddającą 
prawdę o złożoności rozgrywającego się na 
tamtych terenach geopolitycznego konfliktu.

W Konkursie 1-2 za najlepszy film uznano 
południowokoreański Przenieść grób w reży-
serii Seung-O Jeong, natomiast wyróżnie-
nia otrzymali: ukraińsko-szwajcarscy Zapo-
mniani Darii Onyshchenko oraz dramat 
psychologiczny dziejący się w zakładzie 
poprawczym dla dziewcząt – Wszystko dla 
mojej matki Małgorzaty Imielskiej (zwyciężył 
również w plebiscycie publiczności). „Jeżeli 
widzę, że mój debiut fabularny znajduje 
uznanie w oczach krytyków i publiczności, 

jest to dla mnie powód do dumy. Robiąc 
debiut, zawsze ma się mnóstwo wątpliwości 
i pytań. Ogromnie się cieszę z tego wyróżnie-
nia” – dodała Imielska, odbierając nagrodę.

Na festiwalu można było zobaczyć dwa 
tytuły ze Studia Munka-SFP. W Konkursie 
Filmów Krótkometrażowych startowała 
Gruba Kaśka Julii Pełki o słynnej warszaw-
skiej studni infiltracyjnej i Ondyna Toma-
sza Śliwińskiego (nominowanego do Oscara 
za Naszą klątwę). Za główną rolę w tym 
drugim obrazie Bartosz Bielenia otrzymał 
wyróżnienie.

Żadnej nagrody nie zdobyły dwa polskie 
filmy startujące w Konkursie Dokumentalnym. 
Kult. Film debiutującej za kamerą producentki 
Olgi Bieniek opowiada o kilku ostatnich latach 
słynnego zespołu Kult z jego charyzmatycz-
nym liderem Kazikiem Staszewskim. Autorka 
jednak nie stara się opisać 37-letniej historii 
kapeli, ale pokazuje jej członków od kuchni, 
od strony backstage’y czy życia prywatnego. 
Nasza mała Polska Mateja Bobrika opo-
wiada z kolei o studentach Wydziału Polo-
nistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów 
Zagranicznych. 

W ramach festiwalu pod szyldem Cent-
East Market odbyła się część branżowa, gdzie 
prezentowano również dwa polskie projekty 
w fazie realizacji. Komediodramat Jedyny 
gatunek w rodzaju człowieka Piotra Chrzana 
(autor nagrodzonego w Koszalinie Klezmera) 
to historia dwóch par małżeńskich, które spo-
tykają się na dzień przed weselem ich dzieci. 
Obraz oparty na sztuce samego Chrzana obra-
zuje to, co spoczywa tuż pod powierzchnią 
naszych społecznych konwencji i nawyków. 
Natomiast Parkiet Aleksandra Mindadze to 
koprodukcja polsko-rosyjsko-brytyjsko-ru-
muńska z Andrzejem Chyrą i Agatą Kuleszą 
w rolach głównych. 

Polskie kino wśród obecnych na festi-
walu tytułów również dotyka uniwersalnych 
spraw związanych z naszą współczesnością. 
Chociażby poprzez czerpanie z satyry, jak 
w koprodukcji Stan wyjątkowy, którą można 
zestawić z filmem otwarcia – Bosy impera-
tor – w surrealistycznym spojrzeniu na świat 
wokół nas, ale też w słodko-gorzkim Panie T., 
gdzie widzimy walkę wolnomyśliciela wrzu-
conego w tryby totalitarnego państwa. Boha-
ter tego ostatniego musi przewartościować 

swoje życie tak samo, jak dwóch początkują-
cych poetów z rosyjskiej Wielkiej poezji Ale-
xandra Lungina, którzy dochodzą do wnio-
sku, że jedynym poetyckim działaniem, jakie 
mogą przeprowadzić w dzisiejszym świecie, 
jest obrabowanie banku. Dzisiejsza rzeczy-
wistość wymyka się jednoznacznym kano-
nom, więc często wyłącznym sposobem jej 
okiełznania jest bunt albo śmiech.

Od wielu lat dyrektor WFF podkreśla, 
że festiwal nie ma żadnej tezy, nie dopaso-
wuje się do jakiegoś sloganu, tylko wybiera 
te filmy, które są najlepsze pod względem 
artystycznym, co rokrocznie przyciąga róż-
norodną publiczność. Główna nagroda 
Konkursu Międzynarodowego dla gruziń-
skiego kandydata do Oscara – Shindisi czy 
pokaz kontrowersyjnego czeskiego kandy-
data do Oscara – Malowanego ptaka Václava 
Marhoula zaświadczają również, że WFF 
podąża za palącą aktualnością, dotyka-
jąc sedna rzeczywistości, pamiętając przy 
tym o przeszłości krajów naszego regionu.

Albert Kiciński,  
Marcin Radomski

FOCUS NA EUROPĘ 
WSCHODNIĄ
35. Warszawski Festiwal Filmowy zaprezentował wiele 
artystycznych objawień z całego świata. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się wschodnioeuropejskie kino 
ostatniego sezonu. Publiczność w ciągu 10 dni obejrzała  
aż 180 filmów ze 122 krajów.

Zwycięzcy festiwalu

Tomasz Śliwiński
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KAMERA AKCJA

Festiwal, który kieruje swą uwagę 
na zaangażowanych kinofili, ma 
już swą ugruntowaną pozycję na 
mapie polskich wydarzeń filmo-

wych, a także świetny odbiór publiczności, 
wypełniającej szczelnie sale projekcyjne 
Szkoły Filmowej i Muzeum Kinematografii. 
Nikogo już nie dziwi, że jego gwiazdami są 
postaci na co dzień ukrywające się w cieniu, 
zaś reżyserzy i aktorzy są jedynie ich dopeł-
nieniem. W unikatowym święcie branży 
udział wzięli goście, wśród których znaleźli 
się m.in. Barbara Hollender, Łukasz Macie-
jewski, Anna Osmólska-Mętrak, Mariola 
Wiktor, Anna Wróblewska, Miłosz Stel-
mach, Mateusz Żebrowski, Marta Chy-
lińska, Diana Dąbrowska, Błażej Hrapko-
wicz, Anna Tatarska, Marcin Adamczak, 
Michał Walkiewicz, Michał Piepiórka, Mar-
cin Radomski.

Jednym z najbardziej obleganych wyda-
rzeń była rozmowa z cyklu „Aktor a Kry-
tyk”. Bohaterami tegorocznej edycji byli 
Łukasz Maciejewski oraz Sebastian Fabi-
jański, którego widzowie mogli podziwiać 
w filmie Mowa ptaków w reżyserii Xawe-
rego Żuławskiego.

Hitem festiwalu była całonocna, dziesię-
ciogodzinna dyskusja „Do utraty tchu” – 
połączenie debaty filmoznawczej, projekcji, 
gry towarzyskiej i performansu. Wyjąt-
kowe wydarzenie, w którym udział wzięło 

22 gości, wybitnych polskich krytyków, 
zostało podzielone na sekcje tematyczne: 
„Krytyk się wstydzi”, „Krytyczka zmienia 
kanał”, „Krytyk jest na bieżąco”, „Krytyczka 
nie boi się jutra”, „Krytyk na binge’u. Serio!” 
oraz „Krytyczka kontra reszta świata”.

Nowością w programie festiwalu była 
sekcja poświęcona serialowi Stranger Things 
braci Matta i Rossa Dufferów oraz filmom, 
które wpłynęły na jego powstanie.

Wielkim powodzeniem publiczności cie-
szyły się power speeche branży filmowej, 
podczas których producenci i dystrybuto-
rzy w ciągu 15 minut opowiadali o projek-
tach, które niebawem będą hitami w pol-
skich kinach. 

Osobnym blokiem były dyskusje, np. 
„Skazani na widza. O tworzeniu filmu”, 
której tematem było współistnienie trzech 
światów: procesu twórczego, produkcji 
filmowej i promocji. W debacie wzięli 
udział: producent i właściciel oscarowego 
studia Opus Film Piotr Dzięcioł, reżyserka 
castingu Magdalena Szwarcbart, a także fil-
moznawca Artur Majer oraz PR manager 
odpowiedzialna za promocję Anna Kot.

Kolejna dyskusja to „Pieniądze to (nie) 
wszystko. O kosztach produkcji filmowej”. 
O zderzeniu artystycznych wizji twórców 
z oczekiwaniami finansowymi producen-
tów rozmawiali: Roman Sawka, dziekan 
Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej 
Szkoły Filmowej w Łodzi, Anna Wróblew-
ska, badaczka i menadżer kultury filmowej 
oraz Renata Czarnkowska-Listoś, produ-
centka z ponad 20-letnim doświadczeniem. 

Nie można też pominąć kultowych poka-
zów z kaset wideo. W ramach VHS HELL 
LIVE wyświetlono It’s Alive 3: Island of the 
Alive (tytuł alternatywny: Wyspa morder-
czych bąbelków) z lektorem na żywo impro-
wizującym dialogi.

Festiwal uhonorował także jubileusz 
70-lecia Wytwórni Filmów Oświatowych 
w Łodzi, a śladami Łodzi Filmowej opro-
wadzał Wenancjusz Szuster z Łódź Film 
Commission.

Warto także podkreślić dobór prezen-
towanych tytułów. W ramach rozbudo-
wanej sekcji poświęconej kinu polskiemu 
widzowie mogli zobaczyć m.in. Boże Ciało 
Jana Komasy, Nic nie ginie Kaliny Alabru-
dzińskiej, Wilkołaka Adriana Panka, Ikara. 
Legendę Mietka Kosza Macieja Pieprzycy czy 
krótkometrażowego Dziwora Pawła Dyl-
lusa. Obok tytułów niedostępnych w kra-
jowej dystrybucji, wyświetlanych przedpre-
mierowo, znalazło się miejsce dla obrazów 
archiwalnych, jak choćby Kodu nieznanego 

Michaela Hanekego, a także szkolnych etiud 
zaproszonych gości. 

Oprócz wszystkich wydarzeń specjalnych 
uwagę widzów skupiały konkursy krytyczne. 

W konkursie Krytyk Pisze po raz kolejny 
rywalizowali młodzi krytycy filmowi, któ-
rych teksty przeanalizowały dwa zespoły 
jurorskie. Jury Krytyków uhonorowało 
nagrodą główną Martynę Milewską, autorkę 
tekstu „Tu nie ma prostych rozwiązań – 
o Miłości Michaela Hanekego”. Natomiast 
Jury Twórców przyznało główny laur Łuka-
szowi Mańkowskiemu za tekst „Kalejdo-
skop społecznego niepokoju. Recenzja filmu 
Parasite w reżyserii Bong Joon-ho”.

Konkurs Krytyk Mówi to z kolei propo-
zycja vlogerów, którzy o filmach wolą opo-

wiadać. Zdobywcą nagrody został Marcin 
Łukański za vlog „Na Gałęzi”. Nagroda 
została przyznana za całokształt, jednak 
ze szczególnym uwzględnieniem odcinka 
„Jak zbudować niekończące się napięcie?”.

Adresatami trzeciego z konkursów – Etiud 
i Animacji – byli twórcy filmów krótkome-
trażowych do 30 minut. Tu także obrado-
wały dwa zespoły jurorów. Twórcami doce-
nionymi przez Jury Główne zostali: Michał 
Chmielewski, autor etiudy Hi, How Are You 
za „udane przeniesienie stylu Murakamiego 
na polskie realia, wprowadzenie magii na 
rodzinne podwórko i spójność estetyczną” 
oraz Barbara Rupik, realizatorka najlepszej 
animacji pt. Duszyczka za „tytaniczną pracę, 
która zaowocowała niezwykłym wydarze-
niem formalnym, przyprawiającym o wstrząs 
egzystencjalny”. Wyróżniono etiudę Play Pio-
tra Sułkowskiego oraz Na zdrowie! Pauliny 
Ziółkowskiej. Jury Młodych za najlepszą 

DEKADA 
Z KRYTYKAMI 
FILMOWYMI
Jubileuszowy, 10. Festiwal Krytyków 
Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbył się 
w Łodzi w dniach 17-20 października. 
W trzech konkursach udział wzięli 
młodzi krytycy i twórcy filmowi. 
W programie oprócz licznych projekcji 
znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty 
oraz wydarzenia specjalne.

etiudę uznało Ukąszenie Heleny Oborskiej, 
podkreślając, że „film w bardzo świeży i nie-
konwencjonalny sposób ukazuje trwałość 
ludzkiej pamięci i emocji”. W kategorii ani-
macji zwyciężyło Tango tęsknot Marty Szy-
mańskiej. Doceniono „film, który z obrazu 
i dźwięku tworzy parę idealną”.

Organizatorzy festiwalu, Przemek Glajzner 
i Malwina Czajka, z satysfakcją podsumo-
wują tegoroczną edycję: „Nasz zespół zrobił 
coś nieprawdopodobnego. Wypełnione po 
brzegi sale kinowe, 1000 akredytowanych 
widzów z całej Polski, 60 gości, 80 filmów 
w 10 sekcjach, 5 sal i hal kinowych. Szkoła 
Filmowa pękająca w szwach. Pobity rekord 
świata w dyskutowaniu o kinie, odsłonięta 
gwiazda prof. Bolesława W. Lewickiego 

na Piotrkowskiej, zorganizowany pierw-
szy w Polsce pełnometrażowy pokaz filmu 
interaktywnego. Festiwal odniósł spektaku-
larny sukces. To dla nas na pewno koniec 
pewnego etapu historii festiwalu. Wierzymy, 
że początek nowego, który pozwoli wyko-
rzystać siły na nowe cele”.

10. Festiwal Kamera Akcja obfitował 
w wydarzenia, które łączyły praktykę, teorię 
i kinofilskie fascynacje. Choć tegoroczna 
edycja zaskoczyła różnorodnym progra-
mem i bogactwem wątków, to na pierwszym 
planie wciąż oddawała przestrzeń osobie 
krytyka, blogera, vlogera, dziennikarza, 
a przede wszystkim – miłośnika kina; zaś 
siłą i wyróżnikiem imprezy są porywające, 
czasem irytujące, ale zawsze interesujące 
dyskusje i widzowie, którzy chcą i potrafią 
rozmawiać aż do utraty tchu. 

Anna Michalska

Wręczenie nagród

Uczestnicy dyskusji 
„Do utraty tchu”
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FESTIWAL KULTURY I SZTUKI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

W programie festiwalu znalazły 
się ponad 154 filmy z całego 
świata ,  prezentowane 
w ramach 8 sekcji. W Kon-

kursie Głównym pokazano 9 pełnych metraży 
dla widzów w wieku od 4 do 12 lat, z tego aż 
6 tytułów premierowo. Z kolei w Konkursie 
Filmowych Odkryć zobaczyliśmy łącznie  
7 obrazów, w tym 5 premier polskich. Filmy 
z obu sekcji konkursowych wyświetlane 
były z angielskimi napisami – i to był strzał 
w dziesiątkę! Chodząc na weekendowe seanse 
w Warszawie do kina Muranów i Kinoteki, 
widziałam wielu obcokrajowców z dziećmi. 

Plebiscyt na najlepszy zdaniem widzów film 
festiwalu wygrała kanadyjska animacja Szybcy 
i śnieżni w reżyserii Benoît Godbout, nad którą 
przez 3 lata pracowało 150 specjalistów. To 
opowieść o bandzie nastoletnich łobuziaków, 
którzy urządzają zimowe wyścigi. Historia ma 
uczyć zdrowej rywalizacji, umiejętności nie-
sienia pomocy, wybaczania i empatii. Twór-
com zależało, by ukazać, jak cenną rzeczą jest 

przyjaźń i czas spędzony wspólnie – na świe-
żym powietrzu, w ruchu, bez telefonów i gier 
komputerowych. Oraz... bez rodziców! Film 
wejdzie do kin w styczniu 2020 roku, zresztą 
wszystkie tytuły z Konkursu Głównego trafią 
na polskie ekrany, a Gordon i Paddy trafili już 
11 października. Jest to ekranizacja znanych 
w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci 
autorstwa Ulfa Nilssona i Gitty Spees.

Każda festiwalowa odsłona zwieńczona 
jest nagrodami przyznawanymi przez różne 
gremia jurorskie. Jury dziennikarzy nagrodę 
Kwiatu Paproci przyznało koprodukcji łotew-
sko-polskiej w reżyserii Edmundsa Jansonsa – 
Jakub, Mimmi i gadające psy. Tutaj tytuł mówi 
wszystko: kuzyni Jakub i Mimmi zaprzy-
jaźniają się – dosłownie! – z gangiem psów, 
które potrafią mówić ludzkim głosem! Dow-
cipna i ciepła produkcja ujmuje fabularnym 
wdziękiem. 

Z kolei tegoroczne jury złożone z twór-
ców nagrodziło Kwiatem Paproci Niezwy-
kłe lato z Tess Stevena Wouterlooda. Ten 

film już na Berlinale podbił serca krytyków. 
Nakręcona z rozmachem, w urokliwej let-
niej scenerii, historia rodzącej się przyjaźni 
chłopca i dziewczyny, to przy okazji kronika 
trudnych relacji rodzinnych. Dowcipna, bły-
skotliwa i nostalgiczna podróż porywa ze 
sobą dzieci i dorosłych. 

Warto jeszcze wspomnieć o nagrodzie jury 
Konkursu Filmowych Odkryć. To był przy-
wilej, obok Magdy Hueckel i Marty Pajek, 
móc uczestniczyć w seansach tej sekcji, a póź-
niej mierzyć się z wcale niełatwą, ale jakże 
odpowiedzialną decyzją, i przyznać nagrodę 
dla filmu, który znalazł się w tak ambitnym 
i różnorodnym zestawieniu. Jednogłośnie 
wybrałyśmy tytuł Marona – psia opowieść 
Anki Damian. To niezwykła propozycja: 
chwytająca za serce, ale i sumienia, psia spo-
wiedź skłaniająca do myślenia, kim jeste-
śmy wobec zwierząt – jakie mamy względem 
nich powinności i jak de facto obchodzimy 
się z nimi. Z dwóch kinowych seansów, na 
których byłam, zachowam obraz widowni 
szczerze poruszonej tym wielkim filmem 
i jego przesłaniem.

Podczas 6. MFF Kino Dzieci zaprezen-
towano też przegląd twórczości Stanisława 
Jędryki, a w sekcji narodowej Ciao Italia! 
obrazy z Włoch. Projekcjom towarzyszyły 
spotkania z gośćmi specjalnymi, seanse 
z muzyką na żywo oraz warsztaty dla dzieci 
i dorosłych. Swoją kontynuację miał cykl dla 
nauczycieli i opiekunów Kino Dzieci o wycho-
waniu oraz wydarzenie branżowe Warsaw 
Kids Film Forum.

Anna Serdiukow

STRZAŁ 
W DZIESIĄTKĘ

Dyrektor festiwalu Renacie Nych 
i Mazowieckiemu Stowarzysze-
niu Pracy dla Niepełnospraw-
nych „De Facto” (Renata Nych 

jest przewodniczącą Zarządu Stowarzy-
szenia – przyp. red.) przyświeca wciąż ta 
sama idea: wyrównywać szanse w dostępie 
do kultury pomiędzy tymi, którzy widzą, 
a tymi, którzy wzrok utracili. Albo tracą. Bo 
w Płocku spotykają się zarówno ci, którzy 
są niewidomi od urodzenia, jak i ci, którzy 
zobaczyli, jak wygląda kolor albo kształt. 
Dla tych pierwszych to pojęcia czysto abs-
trakcyjne. Audiodeskrypcja musi być dosto-
sowana do jednych i drugich. I tak podana, 
żeby nie nachodzić na ścieżkę dialogową. 
W telegraficznym skrócie musi streścić, co 
dzieje się na ekranie, a czego publiczność 
nie może zobaczyć.

Pamiętam pierwsze edycje płockiego festi-
walu, na których widownia zgłaszała ciągłe 
niedoskonałości. Za dużo słów, zbyt skom-
plikowane zdania, za szczegółowe opisy albo 
niedokładne. I trudno się dziwić, że podobne 
uwagi padały, bo festiwal w Płocku był pio-
nierski. Dyrektorka Nych nie miała takiego 
luksusu, żeby wybierać spośród dostępnych 
ścieżek audiodeskrypcji i na tej podstawie 
przygotowywać program. Wyglądało to 
odwrotnie: najpierw zdobywała prawa do 
pokazania filmów, a dopiero potem przy-
gotowywano specjalnie na festiwal audio-
deskrypcję. Uczono się na błędach. Zresztą 
ten model działania do dziś obowiązuje.

Dzisiaj jednak po seansach słychać niemal 
wyłącznie pochwały. Dobrze napisane ścieżki 
audiodeskrypcji są czytane przez aktorów 
i lektorów – m.in. Julię Chętkowską, Kata-
rzynę Anzorge, Hannę Chojnacką-Gościniak 
czy Wojciecha Chorążego, którzy przez lata 
współpracy z festiwalem wyspecjalizowali się 
w czytaniu audiodeskrypcji. W Płocku nie 
nagrywa się jej wcześniej. Czytający siedzi 
razem z publicznością i na żywo reaguje na 
film, co wzmacnia jeszcze bardziej poczucie 
współuczestnictwa w seansie.

Bo właśnie to jest dla widzów – pamię-
tajmy, że osoby niewidome i niedowidzące 
nie życzą sobie, żeby używać innego pojęcia, 
oni są widzami, tyle że oglądają film inaczej 
niż my – płockiej imprezy najważniejsze, żeby 
czuć się częścią grupy połączonej projek-
cją. Nie mogą po to doświadczenie pójść do 
kina, które wciąż nie odpowiada na potrzeby 
niewidomych. Chyba tylko w Płocku mają 
szansę nadrobić kinowe zaległości. A w tym 
roku program był naprawdę mocny – poka-
zano m.in. Faworytę, Żonę, Green Book, Vice, 
Ciemno, prawie noc czy Ninę.

Dojechali też goście, którzy w Płocku 
mogą przekonać się, jak wielka jest potrzeba 
uczestniczenia w kulturze filmowej niewi-
domych. Cieszy, że są wśród nich osoby 
powracające, które stają się ambasadorami 
audiodeskrypcji. Tak jak producentka Aneta 
Hickinbotham, która zgodziła się na przed-
premierowy pokaz Bożego Ciała na festi-
walu. Jestem przekonany, że jeszcze kilka 
lat prężnej pracy Stowarzyszenia „De Facto”, 
a stanie się możliwe zlecanie audiodeskryp-
cji przez producentów w czasie kręcenia 
filmów. Dziś to się praktycznie nie zdarza.

Może wtedy płocki festiwal zamiast 
w pocie czoła przygotowywać wszystko od 
podstaw będzie mógł skupić się na doce-
nianiu jakości audiodeskrypcji? Przecież 
w Niemczech festiwale dla niewidomych rok-
rocznie przyznają swoje statuetki właśnie dla 
najlepszych audiodeskrypcji. Pora by i u nas 
tak się stało. Gdzie, jeśli nie w Płocku?

Artur Zaborski

NIEWIDOMI W KINIE
W Płocku odbył się 9. Festiwal Kultury  
i Sztuki dla Osób Niewidomych  
(21-28 września). Impreza rozwija się 
imponująco, oferując coraz bardziej 
ambitny i wartościowy program.

KINO DZIECI

Dyrektor festiwalu  
Renata Nych

Szybcy i śnieżni,  
reż. Benoît Godbout
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Podczas 6. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Kino Dzieci,  
w ciągu 9 festiwalowych dni, 23 kina  
w całej Polsce odwiedziło ponad 28 tys. 
widzów! To wielki sukces organizatorów. 
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OFF CINEMA

Tegoroczna edycja Off Cinema 
(15-20 października) okazała się 
pod wieloma względami wyjąt-
kowa. Trwała dzień dłużej, zgło-

szono ponad 2,5 tys. dokumentów do kon-
kursu podzielonego po raz pierwszy na 
dwie kategorie: krótkiego (do 30 minut) 
i długiego metrażu.

W Zamku (Cesarskim, najmłodszym 
w Europie), który w Poznaniu służy jako 
siedziba Centrum Kultury, można było 
doświadczyć 70 festiwalowych seansów, 
poukładanych w sekcje tematyczne – filmy 
o filmach, górach, muzyce czy architekturze. 
Tegoroczny laureat Platynowego Zamku – 
nagrody za całokształt twórczości – Marian 
Marzyński stwierdził, że centrum festi-
walowe samo w sobie jest dokumentalne, 
inspirujące, przez swą historię zmuszające 
do refleksji. 

Dokumentalizm autobiograficzny oraz 
motyw uchodźczej egzystencji to tematy 
bliskie Marzyńskiemu, jak i twórcom kon-
kursowym. 

Jury krótkich metraży (Marian Marzyń-
ski – przewodniczący, Emilia Mazik i Marta 
Prus) przyznało Brązowy Zamek niemieckiej 
produkcji Blue Boy Manuela Abramovicha, 
który niecodziennie przełamuje koncepcję 
„gadających głów”, opowiadając o zawodzie 
męskich prostytutek. Srebrny Zamek otrzy-
mały polskie Krzyżoki Anny Gawlity, formalny 
majstersztyk pokazujący tradycyjne obchody 
Wielkanocy na południu Polski. Natomiast 
Złoty Zamek zdobył Antonio Zagal, bardzo 
młody chilijski twórca obrazu The Happy 
Marriage. Autor mierzy się w filmie z odkrytą 
przez siebie mroczną tajemnicą rodzinną, 
będącą mocnym komentarzem do obecnej 
sytuacji politycznej w ojczyźnie reżysera. Jury 
trafnie uzasadniło swoją decyzję słowami 
„za szczerość”. 

Z kolei w kategorii długometrażowej, jury 
(Wojciech Staroń – przewodniczący, Fran-
cesco Clerici i Katarzyna Mąka-Malatyńska) 
nagrodziło Brązowym Zamkiem film In 
Touch Pawła Ziemilskiego, który przedstawia 
prawdziwe emocje w niezwykle wyrazistej 
formie, portretując mieszkańców mazur-
skiej wsi, z której ponad połowa społecz-
ności wyemigrowała na Islandię. Srebrny 
Zamek przypadł, pokazywanemu też na tego-
rocznym Berlinale, amerykańskiemu doku-
mentowi Midnight Traveler Hassana Fazi-
liego. Wstrząsający obraz pokazuje ucieczkę 
bohaterów przed Talibami z Afganistanu do 
stolicy Niemiec, gdzie do dzisiaj czekają na 
pomoc. Złoty Zamek oraz Nagroda Publicz-
ności trafiły do rąk Rafała Łysaka, reżysera 

i bohatera filmu Miłość bezwa-
runkowa. Autor portretuje wyjąt-
kową, bo bezwarunkową relację 
z własną babcią, której pewnego 
dnia wyjawia, że jest gejem. Łysak 
sprawnie i bez tanich chwytów 
ukazuje rzeczywistość metodą 
„część za całość” – jak trudno jest 
wciąż żyć w polskim, heteronor-
matywnym społeczeństwie. 

Pośrednio odnosi się również do tego 
film Grzegorza Paprzyckiego o ironicznym 
tytule Mój kraj taki piękny, który repor-
terską poetyką oddaje głęboki podział 
polskiego społeczeństwa i rosnące w siłę 
ruchy nacjonalistyczne. Wymowne, że 
obraz ten wyjechał z Poznania również 
z Nagrodą Publiczności (w kategorii krót-
kiego metrażu).

Trzeba jeszcze wspomnieć o porusza-
jącej, wyróżnionej przez jury długiego 

metrażu Jeździe obowiązkowej 
Ewy Kochańskiej o ukraińskiej 
rodzinie mieszkającej w Warsza-
wie, dzielącej życie pomiędzy 
pozostawionym po Euromaj-
danie dobytkiem, ciężką pracą 
a wychowywaniem trójki dzieci 
(w tym 10-letniej Julii marzącej 
o karierze łyżwiarki figurowej). 

Festiwal Off Cinema od lat 
stawia na relacje widza z filmem w kinie, 
poza salą – autora z odbiorcą. Wszyscy 
spotykają się w jednym, wyjątkowym miej-
scu. Dokumentaliści, chwytając otaczającą 
ich rzeczywistość, spotkali się już wcze-
śniej z bohaterami, niejako w naszym imie-
niu. Artystyczny zapis tej obserwacji może 
stać się ważnym, trwałym zapisem również 
w naszej pamięci. 

Piotr Szczyszyk

W MURACH
DOKUMENTU 

Podczas gali wieńczącej 23. MFDD 
Off Cinema w Poznaniu (19 paź-
dziernika) Marian Marzyński 
odebrał Platynowy Zamek za 

twórczość dokumentalną. Zainicjował 
ją jako reporter telewizyjny (a wcześniej 
radiowy) w latach 60., realizując (wspólnie 
z Witoldem Zadrowskim i Jerzym Gruzą) 
reportaże na żywo, transmitowane z róż-
nych miejsc (najczęściej) w Warszawie, 
oraz kręcąc krótkie formy dokumentalne. 
Zasłynął z „przeszczepienia” na polski 
grunt metody cinéma vérité (opartej na 
rejestrowaniu spontanicznie prowadzonych 
wywiadów „na ulicy”), zainicjowanej i roz-
wijanej we francuskim nowofalowym kinie 
faktów. Z Andrzejem Kamińskim nakręcił 
efektowny cykl dokumentalny Lot (1963), 
tropiąc jego bohaterów w różnych stoli-
cach Europy. W rewelacyjnym Powrocie 
statku (1963, podwójne Grand Prix w kon-
kursie krajowym i międzynarodowym na 
krakowskim festiwalu) zapisał kamerą 
i mikrofonem swoje rozmowy z polonu-
sami wracającymi do ojczyzny z USA na 
pokładzie „Batorego”. Od tego filmu temat 
losu wygnańców i wędrowców z Polski, 
przewija się przez całą jego twórczość. 
Na pokładzie tego samego trans atlantyku 
uwiecznił emigrantów powracających do 
Ameryki w Pożegnaniu z ojczyzną (1964). 
W Licytacji (1964), Wyścigu (1966), Prze-
praszamy za usterki (1966), Dniu X (1967), 
Być (1967, Srebrny Smok w Krakowie), 
Wywiadówce (1967) i Monte Calvarii 
(1968) pokazywał „w zbliżeniu” Polskę 
dekady „małej stabilizacji”. Szeroką popu-
larność przyniosła Marzyńskiemu praca 
przy programach telewizyjnych „Wszyscy 
jesteśmy sędziami” i „Turniej miast”. Fil-
mowym śladem tych dokonań jest krót-
kometrażowy dokument Przed turniejem 
(1965, Brązowy Lajkonik w Krakowie), 
nakręcony wspólnie z Krzysztofem Szma-
gierem. Do bohaterów filmu i programu 
powrócił w swoim ostatnim dziele –  
Po turnieju (2018). 

Po wydarzeniach Marca ’68 Marzyński 
wyemigrował do Danii, gdzie nakręcił 
reportaż z życia żydowskich uchodźców 
z Polski. Zapisał kamerą i mikrofonem 
rozmowy z mieszkańcami zamienionego 
w hotel statku w Kopenhadze, pełne gory-
czy, ale i nadziei na rychły powrót do kraju. 
Po latach zmontował z nich Skibet (1970- 
-2010). Po wyjeździe do USA wykładał 
w szkole filmowej na Rhode Island (opo-
wiedział o tym w filmie Life on Marz, 
2007). W 1981 nakręcił Return to Poland, 

o Polsce w okresie karnawału Solidarności. 
Owocem kolejnych przyjazdów do kraju 
były filmy: Warsaw File (1984, o amery-
kańskich korespondentach telewizyjnych 
w Warszawie stanu wojennego), Looking 
for Gorbachev in Poland (1987, o prze-
mianach dokonujących się w kraju pod 
koniec lat 80.), oraz Messenger to Poland 
(1989). W Welcome to America (1984) oraz 
God Bless America and Poland, Too (1990) 
pokazał życie różnych pokoleń polskich 
emigrantów w USA. Kręcone w Polsce 
amerykańskie filmy Marzyńskiego mają 
charakter autobiograficzny. Opowiada 

w nich o swoim ocaleniu z Holocaustu 
i życiu w Polsce przed emigracją. Wątek 
ten powraca w jego najważniejszych auto-
dokumentach: Jewish Mother (1983), Shtetl 
(1996), A Jew Among the Germans (2005) 
oraz Never Forget to Lie (2012). Obecny 
jest też w być może najbardziej wyjątko-
wym pośród jego dzieł, Anya (In and Out 
of Focus) (2004), kręconym przez 30 lat 
dokumencie o dorastaniu córki reżysera 
i wrastaniu w Amerykę jej polsko-żydow-
skiej rodziny.

Mikołaj Jazdon

POWRACAJĄCEMU 
DO POLSKI 
Platynowy Zamek – nagrodę za całokształt 
twórczości – Międzynarodowego  
Festiwalu Filmów Dokumentalnych  
Off Cinema w Poznaniu otrzymał  
w tym roku Marian Marzyński.

To był już 23. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Dokumentalnych Off Cinema. 
O poznańskie Zamki i nagrody pieniężne 
walczyło 30 tytułów z całego świata  
(16 krótko- i 14 długometrażowych).

Marian Marzyński

Rafał Łysak i Antonio Zagal
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TOFIFEST

Kręgosłup festiwalu jest bardzo 
silny, bo Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy Tofifest wybiera 
dzieła i twórców, którzy sprze-

ciwiają się zastanej rzeczywistości, stawiają 
niełatwe pytania i potrafią stanowczo powie-
dzieć „nie”. 

„Niepokorność zwykle przynosiła mi 
same problemy, a teraz przyniosła mi wspa-
niałą nagrodę” – powiedziała podczas gali 
zakończenia Agnieszka Holland. Reżyserka 
Obywatela Jonesa pytana o rolę kina przy-
znała, że przekaz może być inspiracją do 
otwarcia oczu na to, co dzieje się dookoła, 
jednak filmy muszą trafić na odpowiedni 
moment i uważnego widza. Specjalne 
wyróżnienie trafiło również do rąk Pawła 
Pawlikowskiego. „Całe życie wszyscy mi 
mówili, że powinienem uczyć się pokory, 
ale chwała Bogu, że ten festiwal docenia jej 
brak” – stwierdził laureat Oscara. Najwię-
cej gorących emocji wzbudziło spotkanie 
z Olegiem Sencowem, ukraińskim reżyse-
rem, więzionym do niedawna w rosyjskim 
łagrze. „Kiedy byłem w łagrze, cały czas 

czułem wsparcie od polskich filmowców, 
ale też od zwykłych obywateli.  Czułem się 
tam bardziej pewnie, wiedząc, że podej-
mowane są starania, by mnie uwolnić” – 
wyjaśnił Sencow. Wielu widzów przyszło 
posłuchać pouczających uwag o umiłowa-
nej wolności. 

Choć oczywiście najważniejsze są 
filmy, to rozmowy po projekcjach sta-
nowią sedno festiwalu. Widzowie obrazu 
Janka (reż. Adela Kaczmarek) po projek-
cji mogli spotkać się z jego bohaterką. 
Janina Ochojska opowiadała o odwadze 
w życiu prywatnym i zawodowym. Kazik 
Staszewski przywołał wiele zaskakujących 
anegdot z historii swojego zespołu punk-
rockowego Kult. A rozmowa z muzykiem 
odbyła się po seansie dokumentu Olgi 
Bieniek Kult. Film. Torunianie obejrzeli 
również Zgniłe uszy Piotra Dylewskiego 
i skonfrontowali się z czwórką niezależ-
nych twórców – Piotrem Dylewskim, 
Magdaleną Celmer, Piotrem Chomą oraz 
Grzegorzem Hartfielem. Na Tofifest przy-
jechali: reżyserka Magdalena Łazarkie-

wicz i aktorka Agnieszka Warchulska 
z filmem Powrót, Maciej Pieprzyca z Ika-
rem. Legendą Mietka Kosza czy Łukasz 
Kośmicki i Robert Więckiewicz z Ukrytą 
grą. W programie festiwalu znalazło się 
nieme kino z krajów rejonu Morza Bał-
tyckiego, retrospektywa Franco Zeffi-
relliego, dokumenty zwracające uwagę 
na globalne zjawiska przyrodnicze i kli-
matyczne oraz sekcja filmów z Kanady.

W Międzynarodowym Konkursie Fil-
mów Fabularnych „On Air”, wystartowało 
13 światowych debiutów. Jury przewodni-
czyła reżyserka Joanna Kos-Krauze. Grand 
Prix przyznano słowacko-czeskiemu fil-
mowi Let There Be Light w reżyserii Marko 
Škopa. Złoty Anioł za najlepszą reżyserię 
trafił w ręce Mounii Meddour za obraz 
Papicha, dramatyczną historię o religij-
nym terrorze wobec kobiet, jaki pojawia 
się w Algierii. Z kolei w Międzynarodo-
wym Konkursie Filmów Krótkometra-
żowych „Shortcut” zwyciężył hiszpański 
Watermelon Juice w reżyserii Irene Moray. 
Publiczność wskazała najlepszą propozycję 
w Konkursie Polskim „From Poland”– tu 
wygrało Boże Ciało Jana Komasy.

„Wrócę tu!” – zapowiadał T-800 w kul-
towej scenie Terminatora. Odrestaurowany 
klasyk kina obejrzeli widzowie Tofifestu. 
Przejmująca dystopia o świecie, w którym 
maszyny przejęły władzę nad ludźmi, oka-
zuje się niezwykle aktualna. Festiwal śledzi 
najważniejsze trendy, ale nigdy nie zapo-
mina o swojej niepokorności. Ja na pewno 
wrócę do Torunia. 

Marcin Radomski

Tofifest po raz 17. przyznał nagrody 
za niepokorność twórczą. Złote Anioły 
odebrali Agnieszka Holland, Paweł 
Pawlikowski, Oleg Sencow, Maja 
Ostaszewska, Dawid Ogrodnik  
i Krzysztof Globisz. 

WYZNAWCY NIEPOKORNOŚCI

Paweł PawlikowskiAgnieszka Holland
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Dołącz do grona beneficjentów programu 
Kreatywna Europa i złóż aplikację w jednym 

z obszarów dofinansowania komponentu MEDIA: 

• Development - projekt pojedynczy: 13 listopada 2019 i 12 maja 2020

• Festiwale filmowe: 21 listopada 2019 i 23 kwietnia 2020

• TV Programming: 28 listopada 2019 i 14 maja 2020

• Development - pakiet projektów: 4 lutego 2020 

• Dostęp do rynków: 6 lutego 2020 

• Development gier wideo: 12 lutego 2020 

• Edukacja filmowa: 12 marca 2020 

• Promocja online: 7 kwietnia 2020 

• Dystrybucja - schemat selektywny: 10 grudnia 2019 i 16 czerwca 2020 

• Dystrybucja i Agenci sprzedaży - schemat automatyczny:
8 września 2020 i 29 października 2020 

Dowiedz się więcej: 
www.kreatywna-europa.eu
www.facebook.com/kreatywnaeuropa
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rozmawia Marcin Radomski
Z  Bartoszem Kruhlikiem 
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Czy chłopak z Lubska zawsze lubił kino? 
To byłby bardzo dobry pseudonim – „chłopak z Lub-
ska”. Mogę powiedzieć, że od zawsze towarzyszyło mi 
kino. Na początku kino kopane, później zafascyno-

wał mnie komiks. Od sąsiada odziedziczyłem dwa pufy komik-
sów i to były moje lektury w podstawówce. Miałem więcej 
historii obrazkowych niż książek. Od tego momentu w mojej 
głowie zaczęły się pojawiać konkretne obrazy. W komiksach jest 
podział na plany, często opowiada się dymkiem dialogowym 
lub jest kilka kartek, gdzie padają pojedyncze słowa, więc to 
był zalążek ruchomych obrazów. Ale czekaj, mam też anegdotę 
związaną z filmem Amadeusz Miloša Formana. Na początku 
liceum robiliśmy Mikołajki. W prezencie dostałem oryginalną 
kasetę VHS z tym tytułem. Po powrocie do domu odpaliłem go 
i obejrzałem dwa razy. Zgniotło mnie, popłakałem się i nie wie-
działem, o co chodzi. To było kompletnie niewiarygodne. On 
coś we mnie zmienił. Byłem lekkim freakiem, miałem wideo, 
nagrywałem po nocach filmy. Czasem rodzicie musieli mnie 
uciszać przez ścianę. Od wczesnych lat wyczuwałem kino, ale 
nie wiedziałem, że skończę „filmówkę”.

Wcześniej było liceum plastyczne w Zielonej Górze. 
Zdobyłem tam umiejętność podstawowego rysunku, która 
przydaje się w zawodzie reżysera. Wcześniej cztery lata gra-
łem na pianinie, co też teraz bardzo się przydaje. Pod koniec 
liceum zacząłem się bardziej interesować kinem. Nie chciałem 
robić nic innego. Dowiedziałem się, że istnieje Szkoła Filmowa 
w Łodzi. Czułem się niegotowy. Mówiłem rodzicom: „ja to bym 
chciał zrobić film, ale za parę lat”. Znalazłem prywatną „fil-
mówkę” we Wrocławiu. Skończyłem Szkołę Filmową Master-
shot i zrobiłem film. Od razu zgłosiłem się do Łodzi. Dostałem 
się za drugim razem. Za pierwszym odrzucili mnie na etapie 
teczki, co było zasadne, bo była słaba. Następnym razem poka-
załem film o mojej babci i się dostałem. Babcia mi sprzyjała. 

W Szkole Filmowej zrobiłeś kilka nagradzanych na świe-
cie krótkich metraży. Często wspominasz o HTTP://.
To mój jedyny spełniony krótki metraż. 

Dlaczego?
Przełożyłem na ekran to, co zapisałem na papierze. Wyciąłem 
tylko dwa ujęcia. To jest moim zdaniem powinnością reży-
sera. Oczywiście są różne szkoły. Niektórzy pracują bardziej na 
improwizacji, ale według mnie najpierw film musi działać na 
papierze. Biorę odpowiedzialność za realizację i ona działa na 
widzów. To daje satysfakcję twórcy. 

Andrzej Żuławski był podobnego zdania. Dlaczego 
improwizacja nie jest dobra?
Nie jest zła. Chcę przenosić 90 proc. scenariusza na ekran, ale 
zostawiam 10 proc. na improwizację. Nie uważam, że dobrą 
metodą jest „coś tam się nakręci, coś tam się zmontuje”.

A jak wyglądała praca nad Adaptacją, dyplomem reżyser-
skim? 
Pracowałem nad tekstem literackim z Heleną Szodą-Woźniak 
i to nam się udało, ale popełniłem błąd. Bardzo zakochałem się 
nie w tym bohaterze, w którym powinienem. Chciałem zrobić 
film o ojcu, człowieku dojrzałym, zamiast skupić się na mło-

dym. Po zmontowaniu pierwszej wersji montażowej, jak zapyta-
łem się ludzi, kto jest głównym bohaterem, to wszyscy mówili: 
„kibicujemy młodemu”. Dla mnie to był nokaut. Oczywiście nie 
wyszło źle, ale nie jestem w pełni usatysfakcjonowany tym fil-
mem. 

Na ile realizacja krótkich metraży pomogła ci przy pracy 
nad pełnometrażowym debiutem Supernova? 
Nie wstaniesz rano i nie zagrasz na instrumencie bez przygo-
towania. Tak samo jest z filmem, nie ma lepszej szkoły robie-
nia kina niż je robić. Wyreżyserowałem dziewięć krótkich 
dokumentów i fabuł, żaden z tych obrazów nie miał więcej niż 
dwadzieścia pięć minut, a teraz zrobiłem film trwający pra-
wie osiemdziesiąt minut. Krótkie formy oprócz doskonale-
nia warsztatu dały mi też reżyserską pewność siebie, mimo że 
z każdym kolejnym tytułem cholernie się boję i tak już chyba 
zostanie.

Twój debiut przypadł do gustu krytykom, widzom i jury 
festiwalu w Gdyni. Jak odebrałeś gdyńskie zainteresowa-
nie Supernovą? 
Zaskakujący był dla mnie odbiór. Wiedziałem, że mamy dobry 
film, a wiedziałem dlatego, że dobrze się przygotowaliśmy z całą 
ekipą i tyle serca włożyliśmy w pracę. Po pierwszych poka-
zach miałem feedback, że obraz działa na ludzi. Z dnia na dzień 
odbiór przerósł moje oczekiwania, bo okazało się, że rezonuje 
na widzów w gigantyczny sposób. To wszystkich onieśmielało. 
Aktorzy podsyłali mi recenzje i mówili, co piszą o naszym fil-
mie. To było fantastyczne uczucie. Jestem szczęśliwy, bo w cza-
sie premiery mieliśmy na scenie około trzydziestu osób z ekipy. 

I nagroda za debiut reżyserski.
Nagrodą jest to, że przez siedem dni zaistnieliśmy bardzo 
w świadomości środowiska. Wyróżnienie przez jury było 
wisienką na torcie. Ciekawe, jak życie doświadcza. Pisano 
„supernowy” czy „superdobry” reżyser. Nie jest tak, że robiłem 
badania, jaki tytuł wybrać. 

A dlaczego właśnie Supernova?
Tytuł jest dla mnie jak okładka książki, powinien zaintrygować 
i zachęcić, by zobaczyć, co jest w środku. Z drugiej strony działa 
trochę jak logo, dobrze gdyby został zapamiętany i kojarzył się 
z konkretnym filmem. W przypadku Supernovej gra z widzem. 
Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy to astrono-
mia, a okazuje się, że to realistyczna historia, w której bohate-
rowie nie szybują w kosmosie, tylko mocno stąpają po ziemi. 
Supernova zazębia się z teraźniejszością. Ten film jest „z teraz” 
i „o teraz”. To komentarz, wzięcie w nawias pewnych wydarzeń.

Supernova to film obyczajowy oscylujący na granicy dra-
matu, thrillera i kina katastroficznego.
Rzeczywiście miesza się ze sobą kilka gatunków, jeden płyn-
nie przechodzi w drugi. To mnie pociąga w kinie. Ale historia 
jest też zbudowana na założeniach greckiej tragedii z jedno-
ścią czasu, miejsca i akcji. W filmie wychodzę z realistycznego 
wydarzenia w stronę metafory dotyczącej całego życia, jakie-
goś wyższego sensu, czegoś, co trudno uchwycić, fatum, prze-
znaczenia, przypadku. Pole do interpretacji pozostawiam już 
widzom. 

WYWIAD NUMERU

Casting jest dla mnie 
równie ważny  
co scenariusz, montaż 
czy zdjęcia. Zła obsada, 
to błąd popełniony  
na samym początku Supernova, reż. Bartosz Kruhlik

Agnieszka Skibicka, Marcin Zarzeczny  
i Bartosz Kruhlik na planie filmu Supernova
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sza konfrontacja filmu z zagraniczną publicznością i to od razu 
na festiwalu tzw. klasy A. 

A jakie kino chcesz robić?
Moje. Bardzo lubię, jak za projektem stoi konkretna osoba, 
robi to szczerze i przekłada język „duszy” na ekran. Zrobi-
łem film o bohaterze zbiorowym oparty na dramatycznych 
emocjach, ale to nie znaczy, że będę, czy też chcę być np. 
drugim Wojciechem Smarzowskim. Jestem i chcę być sobą. 
Jeśli już miałbym do kogoś porównywać swój „styl”, powie-
działbym, że moje kino to połączenie pierwszych filmów 
braci Dardenne i Asghara Farhadiego. Pewnie dlatego, że 
twórczość tych reżyserów wywarła na mnie największe wra-
żenie i pewnie gdzieś tam głęboko żyje we mnie, nawet gdy 
robię swoje filmy. Zastanawiałem się ostatnio, kim chcę być 
jako reżyser? Co jest moje? 

I?
Doszedłem do tego, że z jakichś powodów muszę „dojechać” 
swoich bohaterów, postawić ich przed sytuacją, w której muszą 
przekroczyć siebie. Istotny jest również nacisk na emocjonalne, 
mocne aktorstwo. Lubię sceny dwójkowe. Gdybym miał reali-
zować komedię romantyczną, to wyreżyserowałbym ją jak naj-
lepiej, ale to nie byłby mój film. Ufam pierwotnym instynktom. 
Nieważne kim jesteś – profesorem czy osobą z podstawowym 
wykształceniem – w pewnych momentach stajesz się równy 
wobec sytuacji życiowych. To przyciąga mnie jak magnes. Tam 
dopiero ujawnia się człowieczeństwo. Wiesz, mam taką obser-
wację, że reżyser jest zaprogramowany na pięć lub sześć filmów 
i potem się kończy. Jest wiele nazwisk, które straciły werwę. 
Z każdym kolejnym tytułem zjadają swój własny ogon, bo robią 
filmy tak samo jak kiedyś, tylko już bez tej początkowej iskry. 
Ale np. Lars von Trier jest przykładem reżysera, który potrafi 
deptać swoje status quo, przeszedł różne fazy, zasłynął Dogmą, 
teraz stał się estetą formalnym. To sprawia, że jego kino jest 
cały czas młode i świeże. Trzeba być jak von Trier. Robić swoje. 
Ryzykować. Skakać w przepaść. Cieszę się, że Supernova jest 
bardzo moja. Kolejny film będzie w podobnym klimacie.

To twój drugi film z narracją skoncentrowaną wokół 
wypadku samochodowego. Wcześniej nakręciłeś o tym 
krótkometrażową Adaptację. 
Myśląc o każdym kolejnym filmie, staram się zawsze wyjść 
z jakiegoś uniwersalnego wydarzenia, czegoś, co od razu deter-
minuje działania bohaterów i jest zrozumiałe pod każdą szeroko-
ścią geograficzną. Wypadek drogowy jest właśnie takim wydarze-
niem. Nikt nie przejdzie obojętnie obok wypadku, co więcej, nie 
jest łatwo zrozumieć, dlaczego w ułamku sekundy giną ludzie. 
To abstrakcja dla umysłu, a także obserwatorów tragedii. Chcia-
łem przepracować psychologię bohaterów takiego wydarzenia. 
W trakcie konsultacji ze strażą pożarną i ratownictwem medycz-
nym dowiadywałem się wielu nowych rzeczy. 

A jak budowałeś konstrukcję skomplikowanej fabuły?
Z draftu na draft. Wielką pomoc uzyskałem od wspomnianej 
wcześniej story editor Heleny Szody-Woźniak. Z nią zaciska-
liśmy kolejne pętle na tekście, aby skupić się na celach postaci 
i wyeliminować niepotrzebne sceny.

Z drugiej strony ograniczenie do jednego miejsca – drogi, 
kilku samochodów i kilkunastu aktorów. Jak skoordyno-
wałeś tę produkcję? 

To było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, bo w swoich 
dotychczasowych krótkich metrażach najczęściej skupia-
łem się na dwóch, trzech osobach. W Supernovej śledzimy 
losy poszczególnych postaci, później jedna z nich znika na 
pół godziny. Wydało mi się to bardzo ciekawe, wręcz nie-
możliwe do obronienia na ekranie, jak chaos, nad którym 
musisz nagle zapanować i nadać mu sens. Mnogość wątków 
i bohaterów była ogromnym wyzwaniem, tym bardziej, że 
widz w filmie nie jest wszystkowiedzący. Obserwuje wszyst-
kich jednocześnie, ale nie zna ich przeszłości. Jądrem napę-
dzającym obraz są konflikty w skali mikro, tzn. kto jest kim 
dla kogo. W miarę rozwoju akcji wszystko się komplikuje 
i wymyka z rąk kolejnych postaci. Film naszpikowany jest 
dużą ilością suspensów.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Marcin Hycnar, Mar-
cin Zarzeczny, Marek Braun, Dariusz Dłużewski, Anna 
Mrozowska czy Agnieszka Skibicka. Większość z nich nie 
jest znana szerszej publiczności. Jak ich znalazłeś i z nimi 
pracowałeś?
Casting jest dla mnie równorzędny w skali ważności ze sce-
nariuszem, montażem czy zdjęciami. W pewnym sensie może 
nawet ważniejszy, bo jeśli źle obsadzisz aktora, źle dopasujesz 
jego unikatową energię do postaci, to ani tego dobrze nie sfil-
mujesz, ani nie zmontujesz. Zrobisz błąd na samym początku. 
Bardzo długo dobierałem aktorów, zapraszałem kolejne 
osoby na castingi. Każdy jest inny. Musisz być czujny, sprytny 
i otwarty na współpracę. Z niektórymi trzeba było pogadać, 
z innymi pomilczeć, jeszcze innym wysyłałem linki z filmi-
kami wideo dokumentującymi akcje z wypadków drogowych. 
Jedno wiem na pewno, aktorów mamy w Polsce naprawdę 
wspaniałych.

Film miał polską premierę w Gdyni. Gdzie pokazujecie go 
na świecie? 
Przed nami premiera międzynarodowa na festiwalu Black 
Nights w Tallinie. Jesteśmy tam w Konkursie Debiutów (First 
Feature Competition). Bardzo się cieszę, gdyż będzie to pierw-

Z autorem zdjęć, Michałem Dymkiem, opracowaliśmy cały film 
na zabawkach. Szeroka taśma była drogą, podpisane ludziki były 
konkretnymi postaciami. Ustawiliśmy resoraki na podłodze 
i krok po kroku upewnialiśmy się, że to, co napisałem w scena-
riuszu jest możliwe do nakręcenia. Robiąc film, pracowaliśmy na 
długich ujęciach, które w mojej opinii są najlepsze w kinie. Jeśli 
zagra ze sobą kilka elementów, długie ujęcie tworzy na ekranie 
pewnego rodzaju alchemię, która wytrąca widza ze strefy kom-
fortu.

Bardzo precyzyjnie ułożyłeś cały schemat działania. Czy 
zrealizowałeś te założenia na planie? 
Robienie filmu składało się z dwóch etapów. Pierwszy to część 
artystyczna, a drugi wypełnianie tabelki w Excelu. Wcho-
dząc w meandry produkcji, mogę ci powiedzieć, że cały plan 
zdjęciowy (czyli odcinek drogi) mieliśmy podzielony na trzy 
strefy. Jednego dnia kręciliśmy sceny na stronę A i C, dru-
giego na B, a trzeciego znowu na A. Raz nie było statystów, 
innym razem musieliśmy pamiętać o kontynuacji światła. Na 
szczęście przez cały okres zdjęciowy – czternaście dni – mieli-
śmy słońce. 

I jeszcze udało się sportretować bohatera zbiorowego. 

Realizując film, chcę przenieść 90 proc. scenariusza 
na ekran, a 10 proc. zostawić na improwizację

Adaptacja, reż. Bartosz Kruhlik

Na planie filmu Supernova,  
reż. Bartosz Kruhlik
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POLSKIE FILMY KRYMINALNE

Robert Birkholc

NA TROPIE 
POLSKICH 
KRYMINAŁÓW

Choć jeszcze 10 lat temu nasze kino 
kryminalne znajdowało się w stanie 
głębokiej zapaści, to w ostatnim czasie 
jesteśmy świadkami dynamicznego 
odradzania się tego gatunku. 
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Dotknięcie nocy, 
reż. Stanisław Bareja 
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Mniej więcej od 2014 roku 
w Polsce regularnie powstają 
opowieści o nadwiślańskich 
zbrodniach, osamotnionych 

śledczych i mrocznych tajemnicach się-
gających daleko w przeszłość. Impulsem 
do realizacji współczesnych kryminałów 
są nie tylko niezwykle popularne seriale 
i filmy zagraniczne, ale też rodzima twór-
czość literacka – wszak utwory Zygmunta 
Miłoszewskiego, Marka Krajewskiego czy 
Katarzyny Bondy należą obecnie do naj-
chętniej czytanych polskich powieści. Re-
żyserzy próbują wykorzystać ów renesans 
gatunku i skwapliwie adaptują co ciekaw-
sze lektury, lecz polski kryminał filmowy 
nie zrobił jeszcze takiej furory jak jego 
literacki odpowiednik. Być może jest to 
jednak wyłącznie kwestia czasu.

Na obronę filmowców trzeba powie-
dzieć, że tradycja gatunku nie jest w kinie 
polskim bogata, a za czasów PRL-u po-
wstało ledwie kilka udanych filmów ogni-
skujących się wokół klasycznego pytania 
„kto zabił?”. Współczesnym twórcom nie 
można poza tym odmówić ambicji – o ile 
polskie filmy sensacyjne są zazwyczaj czy-
sto rozrywkowe, o tyle kryminały niosą 
ze sobą historyczne, społeczne czy psy-
chologiczne prawdy. Problem w tym, że 
wysokie aspiracje reżyserów nie zawsze 
idą w parze z opanowaniem konwencji, 
która rządzi się własnymi prawami i wy-
maga precyzji zegarmistrza. Niezależnie 
od pewnych konstrukcyjnych wad, pol-
skie kryminały – zarówno te starsze, jak 
i nowe – są jednak fascynującym przed-
miotem badań, ponieważ odzwierciedlają 
kulturę, obyczaje i problemy, jakimi żyje 
nasze społeczeństwo. 

DOTKNIĘCIA NOCY, CZYLI 
CZARNE KRYMINAŁY 
W POLSCE LUDOWEJ
Co zrozumiałe, na realizację pierwszych 
kryminałów w czasach PRL-u trzeba było 
trochę poczekać, ponieważ powojenna ki-
nematografia wzgardziła tak „niskim” ga-
tunkiem. Większe zasługi dla kryminału 
miała wówczas telewizja – w 1956 roku, 
kiedy w kinach królowały rozrachunkowe 
arcydzieła polskiej szkoły filmowej, na ma-
łych ekranach zadebiutował Teatr Sensacji 
„Kobra”, który przez kolejnych kilkadziesiąt 
lat przyciągał przed telewizory niepopraw-
nych wielbicieli intryg, tajemnic i zbrod-
ni. Pierwszym powojennym kryminałem 
kinowym było jednak dopiero Dotknięcie 
nocy (1961) Stanisława Barei, film niedoce-

niony i wciąż czekający na odkrycie. Bare-
ja nie tworzy klasycznej opowieści w stylu 
Agathy Christie, ale przyjmuje konwencję 
czarnego kryminału, w którym ważniej-
szy od intrygi jest posępny, fatalistyczny 
nastrój. O wyjątkowości filmu świadczy 
choćby fakt, że opowieść o brutalnym na-
padzie na konwój z pieniędzmi została 
przedstawiona z perspektywy złoczyńcy. 
Co więcej, choć fotograf Roman Jacenko 
(Jerzy Kozakiewicz) jest bohaterem bez-
względnym i odpychającym, to jednak 
wyraźnie odbiega od postaci stereotypo-
wych, demonicznych czarnych charakte-
rów. Zarazem nieśmiały i narcystyczny 
Jacenko mieszka w obskurnym pokoiku 
na prowincji i można domniemywać, że – 
podobnie jak Raskolnikow Dostojewskie-
go – skłania się ku zbrodni, ponieważ czu-
je, że zasłużył na lepsze życie. Bareja nie 

mówi co prawda wiele o motywach po-
staci, jednak kreuje gęstą psychologicznie 
atmosferę, wyraźnie inspirując się kinem 
noir spod znaku Orsona Wellesa. Mrocz-
ne oświetlenie, ekspresywna kompozycja 
kadru i scenografia (zaciemniony pokój 
Romana, śmietnisko czy ponura ciemnia 
fotograficzna w milicyjnej piwnicy) two-
rzą przestrzeń, w której poczucie osacze-
nia odczuwane przez mordercę staje się 
wręcz namacalne.

Trzeba dodać, że Bareja nie zakończył 
swojej przygody z kryminałem na Dotknię-
ciu nocy. W 1964 roku kultowy twórca 
został współscenarzystą serialu Barbara 
i Jan (1964) o reporterach prowadzących 
dziennikarskie śledztwa, a w 1965 wyreży-
serował słynną serię Kapitan Sowa na tro-
pie, w której Wiesław Gołas – występujący 
w roli śledczego już w Dotknięciu nocy, za-

grał błyskotliwego milicjanta. Ironicznym 
pożegnaniem z konwencją był natomiast 
Brunet wieczorową porą (1976), gdzie Bareja 
zakpił z podstawowych założeń gatunku. 
Główny bohater tej komedii kryminalnej 
nie znajduje bowiem złoczyńcy na sku-
tek dedukcji, ale dzięki… absurdalnemu 
skojarzeniu z obejrzanym w kinie dresz-
czowcem. Przestępca zostaje zdemasko-
wany, ponieważ posiada czerwony kape-
lusz, podobny do nakrycia głowy złodzieja 
w amerykańskiej produkcji, którą przez 
przypadek obejrzał próbujący rozwikłać 
zagadkę protagonista filmu.

Drugi godny zapamiętania polski czarny 
kryminał, Morderca zostawia ślad (1967), 
nie nawiązuje do amerykańskiego noir, ale 
obficie czerpie z rodzimej tradycji filmowej 
oraz z polskiej historii. Obraz Aleksandra 
Ścibora-Rylskiego rozgrywa się w schyłko-
wym okresie wojny. Śledztwo prowadzone 
przez porucznika Lotara (Tadeusz Schmidt) 
dotyczy morderstwa prokuratora i kradzie-
ży kartoteki gestapo, zawierającej nazwi-
ska kolaborantów. Skradzione dokumenty 
nie pełnią w filmie jednak wyłącznie roli 
Hitchcockowskiego MacGuffina – poka-
zując, jak o kartotekę walczą gestapowcy, 
szpicle, szantażyści i samotni mściciele, 
Ścibor-Rylski przedstawia moralną de-
grengoladę i chaos rzeczywistości końca 
wojny. Chłodny, realistyczny Morderca 
zostawia ślad to ciekawa propozycja kina 
środka – reżyser w atrakcyjnej formule 
pokazuje problemy, jakimi zajmowali się 
wcześniej twórcy polskiej szkoły filmowej.

MIĘDZY AGATHĄ 
CHRISTIE A POWIEŚCIĄ 
MILICYJNĄ
Niestety większość polskich kryminałów 
z czasów Gomułkowskiej „małej stabiliza-
cji” reprezentuje niższy poziom. Nie są to 
przeważnie czarne kryminały, ale bardziej 
klasyczne opowieści, oparte na dedukcyj-
nym myśleniu i skupione wyłącznie na 
rozwiązaniu zagadki. Filmom tym patro-
nuje nazwisko Macieja Słomczyńskiego, 
który w przerwach między tłumaczeniem 
utworów Szekspira i Jamesa Joyce’a, pisy-
wał kryminały (jako Joe Alex) i powieści 
milicyjne (jako Kazimierz Kwaśniewski). 

W adaptacjach tych utworów charakte-
rystyczny jest przede wszystkim główny 
bohater. Oczywiście zgodnie z oficjalnym 
przekazem w Polsce Ludowej nie mogło 
dochodzić do zbrodni, których nie potra-
fiłaby wyjaśnić władza, dlatego prowadzą-
cym śledztwo powinien być milicjant. Kiedy 

Inspiracją dla najnowszych 
kryminałów są popularne 
seriale i filmy zagraniczne  
oraz rodzime powieści
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protagonistą jest kto inny, np. taksówkarz 
(Stanisław Mikulski) niesłusznie posądzany 
o popełnienie zbrodni w Ostatnim kursie 
(1963) Jana Batorego, to mundurowi mu-
szą przynajmniej w ostatniej scenie przyjść 
bohaterowi z odsieczą. Milicjanci ukazywa-
ni są zresztą w bardzo szczególny sposób – 
nie mają w sobie późniejszej chropowatości 
porucznika Borewicza, ale wdzięk i ogładę 
rasowych inteligentów. Kapitan MO (Zbi-
gniew Cybulski) w Zbrodniarzu i pannie 
(1963) Janusza Nasfetera jest romantykiem, 
który przeżywa konflikt, ponieważ zakochał 
się w kobiecie będącej przynętą w śledztwie. 
Z kolei grany przez Andrzeja Łapickiego 
milicjant tropiący szajkę złodziei obrazów 
w Gdzie jest trzeci król? (1966) Ryszarda 
Bera świetnie zna się na sztuce, zgrabnie 
prowadzi dysputy intelektualne i bez trudu 
rozpoznaje wiek i pochodzenie zabytków 
(„Bardzo ładne, początek XVII wieku, po-
łudniowa Francja, wpływy ludowe”). 

W filmach tych szczególnie interesujący 
jest ambiwalentny stosunek do kultury „ze-
psutego” Zachodu. Nie bez pewnej dumy 
twórcy podkreślają, że również i w Polsce 
istnieją nocne kluby, kurorty pełne eleganc-
kich gości i hotele, w których za dotknię-
ciem przycisku można wezwać fryzjera, 
kelnera i manicurzystkę. Bohaterka Zbrod-
niarza i panny (Ewa Krzyżewska), kasjerka 
z PKO, która jako przynęta milicji jedzie 
do ekskluzywnego hotelu na Wybrzeżu, 
zakochuje się w nieznanych wcześniej luk-
susach. Pozornie atrakcyjny świat okazuje 
się jednak lęgowiskiem zła: eleganccy pa-
nowie są w polskich kryminałach oszusta-
mi i niebieskimi ptakami, a seksowne pio-
senkarki mordują po godzinach klientów. 

Istotne przewartościowania pojawiają 
się pod koniec lat 60. Zmienia się wówczas 
wizerunek milicjanta, który z czarującego 
inteligenta staje się doświadczonym przez 
los i zgorzkniałym – acz sprawiedliwym – 
śledczym rodem z czarnych kryminałów. 
Wspomnieć należy tu przede wszystkim 
o Zbrodniarzu, który ukradł zbrodnię (1969) 
Janusza Majewskiego, na podstawie po-
wieści Krzysztofa Kąkolewskiego. Reżyser 
zrobił nowoczesny film, operujący piętro-
wymi retrospekcjami i utrzymany w stylu 
reportażowym. Główny bohater (Zygmunt 
Hübner), emerytowany milicjant od dawna 
przyprószony siwizną, która jest znakiem 
gorzkich doświadczeń i troski o społeczeń-
stwo, próbuje rozwikłać sprawę zabójstwa 
dziewczyny z marginesu. W filmie Majew-
skiego najciekawszy jest obraz warszawskie-
go półświatka – postaci zdeprawowanych 

Pieprzyca nawiązuje do historii Zdzisława 
Marchwickiego, rzekomego „wampira z Za-
głębia”, straconego w 1977 roku. W świetle 
nowych ustaleń Marchwicki – który w pe-
erelowskim kryminale „Anna” i wampir 
(1981) Janusza Kidawy przedstawiany był 
jako zboczeniec i degenerat – mógł być je-
dynie kozłem ofiarnym milicji. Pieprzyca 
rozwija ten wątek, jednak nie skupia się na 
oskarżonym (Arkadiusz Jakubik), ale na 
młodym milicjancie (Mirosław Haniszew-
ski), rozdartym między potrzebą ujawnienia 
prawdy a pokusą zrobienia szybkiej kariery 
w Gierkowskiej „dekadzie sukcesu”. Grający 
głównego bohatera Haniszewski przypomi-
na trochę młodego Jerzego Stuhra, a cała 
historia ma w sobie coś z kina moralnego 
niepokoju. W Ach, śpij kochanie wina Wła-
dysława Mazurkiewicza (Andrzej Chyra), 
seryjnego mordercy o stylu bycia salonowca, 
jest bezdyskusyjna, ale postępowanie śled-
cze staje się punktem wyjścia do pokaza-
nia zepsucia aparatu państwowego w po-
łowie lat 50. Jednym z głównych wątków 
jest starcie młodego, ambitnego poruczni-
ka (Tomasz Schuchardt) ze skorumpowaną 
i obłudną władzą.

Najambitniejszym w zamyśle filmem z tej 
grupy jest Ziarno prawdy (2015) Borysa 
Lankosza, na podstawie powieści Zygmunta 
Miłoszewskiego. Posługując się konwencją 
neo-noirowego kryminału, reżyser rozlicza 
się z polskimi demonami. Pozornie cynicz-
ny, lecz w istocie nieugięty prokurator Teo-
dor Szacki (Robert Więckiewicz) próbuje 
wyjaśnić zabójstwa w Sandomierzu, które 
zostają uznane przez media za mordy ry-
tualne. Miejsce akcji jest nieprzypadkowe, 
ponieważ właśnie w sandomierskiej kate-
drze znajduje się haniebny obraz przed-
stawiający rzekomy krwawy rytuał Żydów. 
Dochodzenie w sprawie morderstw jest 
jednocześnie „śledztwem” kulturowym, 
ujawniającym żywotność polskiego anty-
semityzmu. Pozory mylą zarówno w za-
gadkach kryminalnych – zdają się mówić 
twórcy filmu – jak i w przypadku odwiecz-
nych przesądów, w których często nie ma 
nawet ziarna prawdy. 

W Czarnym Mercedesie (2019) Janusza 
Majewskiego historia jest natomiast wy-
łącznie tłem. Choć akcja filmu rozgrywa 
się w okupowanej Warszawie w 1942 roku, 
to jednak kontekst wojenny zostaje tu le-
dwie zarysowany. W okresie kiedy w Pol-
sce dokonywane są masowe morderstwa 
na nieprawdopodobną skalę, nadkomi-
sarz Król (Andrzej Zieliński) zajmuje się 
zbrodnią dość szczególną jak na czas woj-

POLSKIE FILMY KRYMINALNE

oparte na powieści Zygmunta Miłoszewskie-
go. Młoda prokurator (Maja Ostaszewska) 
próbująca wyjaśnić morderstwo dokonane 
w grupie niekonwencjonalnego psychote-
rapeuty, zdobywa podczas śledztwa wiedzę 
nie tylko o działaniach esbeków z końca lat 
80., ale też o mechanizmach rządzących 
współczesną Polską. Bromski kreuje obraz 
kraju opanowanego przez układ, w którym 
IPN zajmuje się wyłącznie płotkami, a byli 
esbecy mają się znakomicie. Twórca Uwi-
kłania nie tworzy przy tym dzieła politycz-
nego, lecz wykorzystuje tematy rozpalające 
wyobraźnię Polaków po 1989 roku, by re-
aktywować zaniedbany w Polsce gatunek. 

Ponieważ celem śledztw jest ustalenie 
źródeł i okoliczności zbrodni, opowieści 
kryminalne niemal zawsze prowadzą ku 
przeszłości. Nic dziwnego więc, że pełna 
białych plam historia PRL-u staje się dobrym 
paliwem dla współczesnych kryminałów – 
szukając genezy zbrodni, śledczy prędzej 
czy później natrafiają na jakieś mroczne 

tajemnice, mające źródło jeszcze w Polsce 
Ludowej. Bardzo często kontekst społecz-
no-historyczny przyćmiewa zresztą samą 
intrygę kryminalną. W nowym pejzażu pol-
skiego kryminału złoczyńcy nie są wyłącz-
nie krwiożerczymi bestiami, ale, w pewnej 
mierze, ofiarami społeczeństwa. Najlepiej 
widać to w ponurym polsko-rosyjskim Fo-
tografie (2014) Waldemara Krzystka, gdzie 
policjanci tropiący seryjnego mordercę do-
wiadują się, że przestępca od dziecka nie 
mówi własnym głosem, lecz naśladuje in-
nych. Motyw ten jest symboliczny – zabój-
ca w filmie Krzystka dokonuje okrutnych 
zbrodni, ponieważ w dzieciństwie wchłonął 
w siebie otaczające zło. Miejscem dorasta-
nia zabójcy była Legnica, miasto, w którym 
w czasach komunizmu stacjonowało bez-
karne wojsko radzieckie. 

Historia pełni istotną rolę też w filmach 
o seryjnych mordercach z czasów PRL-u – 
Jestem mordercą (2016) Macieja Pieprzycy 
i Ach, śpij kochanie (2017) Krzysztofa Langa. 

Filip Pławiak w filmie Prosta 
historia o morderstwie,  
reż. Arkadiusz Jakubik
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sprzedawczyń z Bazaru Różyckiego czy 
pijackich melin, na których wszyscy leżą 
pokotem. Podczas gdy większość polskich 
kryminałów z lat 60. rozgrywa się w zu-
pełnie nierzeczywistym świecie, Majewski 
mocno osadza swoją opowieść w – jakże 
barwnych – polskich realiach.

Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię nie 
otworzył jednak złotej epoki polskiego kry-
minału. Opowieści o morderstwach, powsta-
jące w latach 70. i 80. przeważnie trudno 
zaliczyć do tego gatunku – były to bowiem 
albo dramaty społeczne, albo dynamiczne 
filmy sensacyjne (o wyjątkowym Wśród 
nocnej ciszy piszę niżej). Również i w tym 
okresie najbardziej zasłużyła się dla gatunku 
telewizja, a to za sprawą serialu 07 zgłoś się 
(1976-1989) Krzysztofa Szmagiera. Polski 
kryminał schyłkowej fazy PRL-u miał twarz 
Borewicza (Bronisław Cieślak) – brutalne-
go, złośliwego i ironicznego porucznika, 
który jednak śladem dawnych noirowskich 
detektywów nieustraszenie walczy ze złem.

ŚLEDZTWA HISTORYCZNE
W kinie sensacyjnym lat 90., zdominowa-
nym przez brutalne filmy o gangsterskich 
porachunkach, niewiele było miejsca dla 
klasycznych kryminałów. Choć w wolnej 
Polsce pojawiło się wiele seriali policyj-
nych, to jednak na odrodzenie kina krymi-
nalnego trzeba było czekać aż do drugiej 
dekady XXI wieku. Filmem zapowiadają-
cym powrót gatunku na duże ekrany było 
Uwikłanie (2011) Jacka Bromskiego, luźno 

Jowita Budnik w filmie 
Jeziorak, reż. Michał Otłowski
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ny, bo dokonaną z pobudek osobistych. 
W inteligenckim domu adwokata Karola 
Holzera (Artur Żmijewski) zamordowana 
zostaje Aneta (Maria Dębska), oficjalnie żo-
na prawnika, a w rzeczywistości Żydówka, 
której mężczyzna udzielił schronienia. Ma-
jewski opowiada o zerwanych przez wojnę 
związkach miłosnych, niekontrolowanych 
erotycznych pragnieniach i o moralnych 
powinnościach Polaków, jednak wątki te 
pełnią jedynie służebną rolę wobec kon-
wencji kryminału. Wypełniony kabareto-
wym humorem, sensacyjnymi zwrotami 
akcji oraz „komiksowymi” postaciami (np. 
perwersyjnych nazistów) film nie próbuje 
być niczym więcej niż czystą rozrywką. 

POLSKIE PIEKIEŁKO
Najsilniejszą grupę filmów tworzą polskie 
kryminały psychologiczne, w których zbrod-
nia wyrasta na łonie rodziny, a śledczy świa-
domie bądź nie, sami są w nią jakoś uwi-
kłani. W końcu, jeśli prawdą jest, że każda 
polska rodzina trzyma trupy w szafie, to 
nie ma lepszej konwencji niż kryminał na 
ujawnienie tego stanu rzeczy. Za pierw-
szy film należący do tej kategorii można 
uznać Wśród nocnej ciszy (1978) Tadeusza 
Chmielewskiego, gdzie przedstawione zo-
stały powikłane relacje między surowym 
komisarzem (Tomasz Zaliwski) tropiącym 
seryjnego mordercę a jego nastoletnim sy-
nem Wiktorem (Piotr Łysak). Paradoksal-
nie, okaże się, że to „dobre” cechy stróża 
porządku – bezwzględne umiłowanie pra-
wa, wiara w skuteczność kary, starotesta-
mentowa sprawiedliwość – zawierają w so-
bie pierwiastek zła i prowadzą do tragedii. 
Niebanalna psychologia, czarny humor 
i świetnie odtworzona atmosfera między-
wojnia sprawiają, że dla wielu widzów film 
Chmielewskiego pozostaje najlepszym kry-
minałem w historii polskiego kina.

Tajemnicza zbrodnia jest pretekstem do 
ujawniania rodzinnych ran również w Pro-
stej historii o morderstwie (2016) Arkadiusza 
Jakubika. Film składa się z serii retrospekcji 
wyjaśniających genezę zabójstwa policjanta 
Romana (Andrzej Chyra) i jego żony Te-
resy (Kinga Preis). Na początku oglądamy 
sielankową wizję rodziny – syn Jacek (Filip 
Pławiak) idzie w ślady ojca, kończy szkołę 
policyjną i rozpoczyna pracę w komisaria-
cie w rodzinnym mieście. W miarę upływu 
akcji Jakubik pokazuje jednak coraz większe 
rysy na pocztówkowym obrazku i ujawnia 
patologie trawiące zarówno lokalną policję, 
jak i pozornie zgraną familię – ciemne in-
teresy stróżów prawa, przemoc domową 

i alkoholizm. Kiedy widz zorientuje się, że 
film Jakubika to opowieść o toksycznych 
relacjach rodzinnych, intryga kryminalna 
staje się przewidywalna. Od wątków sen-
sacyjnych ważniejszy jest jednak portret 
psychologiczny niejednoznacznych boha-
terów, rozdartych między miłością a nie-
nawiścią do bliskich.

Wiele opisywanych wcześniej motywów 
znajdziemy też w Jezioraku (2014) Micha-
ła Otłowskiego. Również i w tym wypad-
ku śledztwo w sprawie śmierci młodej pro-
stytutki jest punktem wyjścia do pokaza-
nia korupcji i zepsucia prowincjonalnego 
miasteczka. Pomimo to, na tle polskich 
kryminałów, Jeziorak pozostaje dziełem 
szczególnie godnym uwagi. Po pierwsze, ze 
względu na główną bohaterkę, Izę Dereń 
(Jowita Budnik), zmęczoną i doświadczo-
ną przez życie, brzemienną podkomisarz, 
która okazuje się godnym następcą detek-
tywów z czarnych kryminałów. Po drugie, 

że Ukryta gra przypomina dobre ame-
rykańskie thrillery. Twórcy wykorzystu-
ją przy tym lokalny peerelowski koloryt. 
Labiryntem, w którym uwięziony zosta-
je główny bohater filmu jest wszak sam 
Pałac Kultury, a „magicznym” eliksirem 
wspomagającym pogrążonego w kryzysie 
matematyka – polska wódka. 

Świetnie, że polscy twórcy podcho-
dzą do kina popularnego poważnie i przy 
okazji wyjaśniania zbrodni próbują po-
wiedzieć coś o powikłanej polskiej hi-
storii, dylematach etycznych i kondycji 
polskiej rodziny. Gorzej, że nie zawsze 
zostaje odrobiona lekcja z poetyki ga-
tunku – w realizowanych nad Wisłą kry-
minałach pojawiają się niekiedy niedo-
rzeczności i fabularne klisze. Proste, wy-
dawałoby się, sprawy, wymagają cofania 
się o pokolenia wstecz; w trakcie śledztwa 
policjanci dowiadują się nieoczekiwanie, 
że mają osobiste powiązania ze sprawą; 
mordercy to byli esbecy (lub też, w in-
nym wariancie, agenci Stasi); szef policji 
z pewnością bierze łapówki, o ile sam nie 
dokonuje zbrodni, itd. Jeśli polski krymi-
nał ma sprawiać satysfakcję wielbicielom 
kina gatunkowego, warto unikać tego ro-
dzaju schematów. Generalnie rzecz bio-
rąc, można być chyba jednak spokojnym 
o dalszy rozwój gatunku. Liczne polskie 
powieści kryminalne, w przeważającej 
części jeszcze niezekranizowane, stano-
wią bardzo dobrą bazę scenariuszową 
i z pewnością zasilą jeszcze niejeden film. 

z powodu sugestywnej, ponurej, neo-noi-
rowej atmosfery, wyraźnie zainspirowanej 
serialem The Killing, ale wykreowanej w re-
aliach polskiej prowincji. 

W epoce mieszania gatunków najciekaw-
sze są jednak filmy hybrydyczne, jedynie 
bawiące się konwencją kryminału. Pokot 
(2017) Agnieszki Holland i Kasi Adamik 
(na podstawie powieści Olgi Tokarczuk 
„Prowadź swój pług przez kości umar-
łych”) i Ciemno, prawie noc (2019) Borysa 
Lankosza (według powieści Joanny Bator 
pod tym samym tytułem) to zaskakujące 
mieszanki baśni, horroru, thrillera i krymi-
nału. W Pokocie morderstwa dokonywane 
w Kotlinie Kłodzkiej są odpowiedzią na 
gwałt zadawany przez człowieka naturze, 
a cała historia jest fantazją o odwecie uci-
śnionych na brutalnej, „męskiej” kulturze. 
Z kolei Ciemno, prawie noc na pierwszy rzut 
oka może wydawać się kolejnym filmem 
o polskim piekle: dziennikarka Alicja Tabor 

(Magdalena Cielecka) wraca do rodzinne-
go miasta, by napisać reportaż o zaginio-
nych, prawdopodobnie zamordowanych 
dzieciach. Choć Lankosz ujawnia rozmaite 
rodzinne patologie i z pewnością nie robi 
reklamy Wałbrzychowi, który przypomina 
w Ciemno, prawie noc Inferno, to jednak 
jego film nie ma w sobie nic z realistycz-
nego kina społecznego. Reżyser posługuje 
się surrealistyczną konwencją, by opowie-
dzieć o wędrówce w sferę nocy i o mierze-
niu się z wewnętrznym złem. Mieszanka 
gatunkowa i stylistyczna, jaką proponują 
Agnieszka Holland, Kasia Adamik i Borys 
Lankosz, nie dla wszystkich odbiorców 
bywa strawna, ale warto docenić stara-
nia twórców próbujących wytyczyć nowe 
szlaki dla kina gatunkowego.

Choć fala filmów o zbrodni nie przynio-
sła na razie tak znakomitych rezultatów 
jak boom kryminału w literaturze, to jed-
nak powstają ostatnio w Polsce zarówno 
klasyczne historie kryminalne, jak i cie-
kawe eksperymenty w stylu Pokotu. No-
wą jakość do polskiego kina gatunkowego 
wnosi ponadto Ukryta gra (2019) Łukasza 
Kośmickiego, film co prawda szpiegowski, 
ale zawierający wątki kryminalne. Zim-
nowojenny dreszczowiec o amerykań-
skim matematyku, który podczas kryzy-
su kubańskiego musi stoczyć w Warsza-
wie pojedynek szachowy z radzieckim 
mistrzem – a w istocie wspomóc służby 

POLSKIE FILMY KRYMINALNE

Pełna białych plam historia  
PRL-u staje się dobrym paliwem 
dla współczesnych kryminałów 

specjalne i wpłynąć na losy świata – to 
kino w prawdziwie hollywoodzkim stylu. 
Nie jest to wyłącznie kwestia wielkich na-
zwisk, choć przy filmie pracowali twórcy 
tej miary co Paweł Edelman i Allan Star-
ski, a główną rolę zagrał sam Bill Pullman. 
Przede wszystkim to jednak dynamiczny 
sposób prowadzenia narracji, fabular-
ne twisty i wyraziste postaci sprawiają, Fo
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Jestem mordercą,  
reż. Maciej Pieprzyca

Morderca zostawia ślad,  
reż. Aleksander Ścibor-Rylski
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 1800 GRAMÓW
PREMIERA: 15 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Marcin Głowacki
scenariusz: Piotr Jasek, Jan 
Holoubek
zdjęcia: Dariusz Rudziński
muzyka: Paweł Lucewicz
scenografia: Ryszard Melliwa
kostiumy: Justyna Stolarz
charakteryzacja: Mirela 
Zawiszewska
montaż: Krzysztof Boroń

dźwięk: Michał Fojcik 
obsada: Magdalena Różczka, Piotr 
Głowacki, Maciej Zakościelny, 
Dorota Kolak, Aleksandra 
Popławska, Magdalena Lamparska, 
Wojciech Mecwaldowski, Danuta 
Stenka, Anna Tomaszewska, Anna 
Próchniak, Wojciech Zieliński, Roma 
Gąsiorowska
producentki: Krystyna Lasoń, Anna 
Waśniewska-Gill, Anna Plutecka-
-Mesjasz
produkcja: TVN
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Kino Świat

Kraków przygotowuje się na 
nadejście Świąt. Ewa (Mag-
dalena Różczka), kobieta, dla 
której nie ma rzeczy niemożli-
wych, szuka nowych opieku-
nów dla dzieci pozbawionych 
rodzin. Jest wulkanem energii, 
potrafi wyważyć każde drzwi 
i nagiąć każdy przepis, aby 
im pomóc. Tuż przed Bożym 
Narodzeniem w jej życiu poja-
wia się niezwykła dziew-
czynka – Nutka, niemowlę 
pozostawione przez matkę. Dla 
jej dobra Ewa gotowa jest zro-

bić wszystko, nawet poświęcić 
siebie, swoją karierę i szansę 
na miłość… Nie spodziewa 
się, że wkrótce przez jej życie 
przetoczy się prawdziwa lawina 
emocji, na którą nie przygoto-
wało jej nic, czego do tej pory 
doświadczyła. Czy bezinte-
resownie ratując jeden mały 
świat, można uratować rów-
nież siebie?

 NIEBIESKIE 
 CHACHARY
PREMIERA: 15 LISTOPADA

film dokumentalny
reżyseria: Cezary Grzesiuk
scenariusz: Cezary Grzesiuk
zdjęcia: Cezary Grzesiuk, Paweł 
Labe, Tomasz Szołtys, Jan Mamoń, 
Ireneusz Sobierajski, Karol Czyż, 
Marcin Banot, Radosław Kowalczyk
muzyka: Rafał Rozmus
montaż: Cezary Grzesiuk, Cezary 
Grzesiuk jr
dźwięk: Katarzyna Dzida-Hamela, 
Jacek Hamela, Piotr Knop, Jacek 
Niszkiewicz, Robert Niszkiewicz, 
Mateusz Stasiak, Zbigniew 
Waraksa

producent: Cezary Grzesiuk
produkcja: Blue Dream Film
czas projekcji: 94 min
dystrybucja: Holly Pictures

Dlaczego człowiek zostaje 
kibicem? Czy decydują o tym 
emocje, pasja, bycie we wspól-
nocie, czy może wyjątkowa 
historia klubu? Co kieruje 
futbolowymi fanatykami? 
Cezary Grzesiuk przez dekadę 
filmował życie fanów Ruchu 
Chorzów. Wiele lat pracy 
dało możliwość sfotografo-
wania zamkniętego środowi-
ska piłkarskich fanatyków. Nie 
z boku, nie zza szpaleru poli-
cjantów, ale z samego środka 
stadionowego „młyna”. Umoż-
liwiło to pokazanie jasnych 
i ciemnych stron kibicow-
skiego świata w Polsce, jak 
i za granicą. Jednym z wątków 
filmu jest przyjaźń sympaty-
ków Atlético Madryt i Ruchu 
Chorzów, innym chuligański 
kodeks przekazywany z ojca 
na syna. Przenikając przez 
różne grupy kibicowskie, reży-
ser oddaje głos fanom i fanaty-

KALENDARZ PREMIER
 DZIURA W GŁOWIE
PREMIERA: 1 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Piotr Subbotko
scenariusz: Piotr Subbotko
zdjęcia: Wojciech Staroń
muzyka: Paweł Szymański
scenografia: Tomasz Bartczak, 
Joanna Hrisulidu
kostiumy: Barbara Sikorska-Bouffał
charakteryzacja: Anna Dąbrowska
montaż: Witold Chomiński
dźwięk: Piotr Domaradzki, Barbara 
Domaradzka
obsada: Bartłomiej Topa, Andrzej 
Szeremeta, Sandra Korzeniak, Ewa 
Dałkowska, Teresa Marczewska, 
Zygmunt Malanowicz, Marta Zięba, 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, 
Piotr Skiba
producent: Lambros Ziotas
produkcja: Argomedia Sp. z o.o.
czas projekcji: 93 min
dystrybucja: Holly Pictures

Bartłomiej Topa wciela się 
w postać aktora, który wysta-
wia sztukę Thomasa Bern-
harda pod tytułem „Kome-
diant”. Razem z trupą teatralną 
aktor pokazuje spektakl nie-
daleko granicy z Białorusią. 
W końcu docierają w okolice 
jego rodzinnej wsi. W domu, 
gdzie leży umierająca matka 
bohatera, jest też Andrze-
jek, upośledzony mężczyzna, 
w którym filmowy aktor roz-
poznaje swojego sobowtóra. 
Próba rozwiązania zagadki, 
kim jest ten tajemniczy czło-
wiek, staje się jego obsesją, 
a w konsekwencji prowadzi do 
zaskakującego finału.

 STAN WYJĄTKOWY
PREMIERA: 8 LISTOPADA

koprodukcja chorwacko-serbsko-
-polska
film fabularny
reżyseria: Vinko Brešan

scenariusz: Mate Matišić
zdjęcia: Branko Linta
muzyka: Maciej Zieliński
scenografia: Damir Gabelica
kostiumy: Željka Franulović
charakteryzacja: Ana Bulajic-Crcek
montaż: Sandra Botica Brešan
dźwięk: Bartosz Putkiewicz
obsada: Krešimir Mikić, Lazar 
Ristovski, Niksa Butijer, Sebastian 
Cavazza, Dražen Kühn, Daniel 
Olbrychski
producent: Ivan Maloča
koproducenci: Jacek Kulczycki, 
Magdalena Zimecka, Radosława 
Bardes
produkcja: Interfilm
koprodukcja: Studio Produkcyjne 
Orka, Telewizja Polska
czas projekcji: 118 min
dystrybucja: TVP Dystrybucja 
Kinowa

Surrealistyczna opowieść 
o szalonej kradzieży trumien 
ze szczątkami zmarłych pre-
zydentów Chorwacji i Serbii; 
o generale, którego prześladuje 
pokusa popełnienia samobój-

stwa; ministrze chorwackiego 
rządu, który podczas uroczy-
stości w więzieniu nieoczeki-
wanie zamyka się w jednej z cel 
i odmawia jej opuszczenia.

 UKRYTA GRA
PREMIERA: 8 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Łukasz Kośmicki
scenariusz: Łukasz Kośmicki, 
Marcel Sawicki
zdjęcia: Paweł Edelman
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Allan Starski
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Agnieszka 
Hodowana, Ewa Drobiec
montaż: Robert Gryka, Wolfgang 
Weigl, Krzysztof Arszennik
dźwięk: Jarosław Bajdowski, 
Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki
obsada: Bill Pullman, Lotte Verbeek, 
James Bloor, Robert Więckiewicz, 
Aleksiej Serebriakow, Corey 
Johnson, Nicholas Farrell, Evgeny 
Sidikhin, Cezary Kosiński
producenci: Piotr Woźniak-Starak, 
Krzysztof Terej, Daniel Baur
produkcja: Watchout Studio
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Next Film

Początek lat 60. U szczytu 
kryzysu kubańskiego amery-
kańskie tajne służby pory-
wają wybitnego matematyka 
Joshuę Mansky’ego. Naduży-
wający alkoholu zapomniany 

geniusz ma wystąpić w sza-
chowym pojedynku prze-
ciwko sowieckiemu mistrzowi 
Gawryłowowi na międzynaro-
dowym turnieju w warszaw-
skim Pałacu Kultury i Nauki. 
Rywalizacja to jednak tylko 
przykrywka do szpiegowskiej 
rozgrywki. Kiedy sojusznicy 
okazują się wrogami i nie wia-
domo, komu naprawdę ufać, 
Mansky musi wykonać decy-
dujący ruch, mający powstrzy-
mać konflikt nuklearny.

LISTOPAD 2019

Ukryta gra,  
reż. Łukasz Kośmicki

Proceder, reż. Michał Węgrzyn 

Niebieskie chachary,  
reż. Cezary Grzesiuk

Dziura w głowie,  
reż. Piotr Subbotko

Stan wyjątkowy,  
reż. Vinko Brešan

1800 gramów, 
reż. Marcin Głowacki
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 JAK POŚLUBIĆ 
 MILIONERA
PREMIERA: 29 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Filip Zylber
scenariusz: Karolina Szymczyk-
-Majchrzak
zdjęcia: Mateusz Wichłacz
muzyka: Paweł Lucewicz
scenografia: Ewa Solecka, Agata 
Lepacka
kostiumy: Anna Męczyńska
charakteryzacja: Mirela 
Zawiszewska
montaż: Krzysztof Boroń
dźwięk: Sebastian Brański
obsada: Małgorzata Socha, Michał 
Malinowski, Anita Sokołowska, 
Małgorzata Foremniak, Iwo 
Rajski, Piotr Polk, Wojciech 
Mecwaldowski, Mikołaj Roznerski
producentki: Nina Terentiew, 
Agnieszka Odorowicz
produkcja: Endemol Shine Polska 
na zlecenie firm: Telewizja Polska, 
Cyfrowy Polsat i Polkomtel
czas projekcji: 104 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

To komediowy przewodnik 
dla wszystkich, którzy marzą 
o szczęśliwych związkach. 
Główni bohaterowie filmu 
zamiast czekać, aż ślepy los ześle 
im upragnioną miłość, biorą 
sprawy w swoje ręce i zapisują 
się na kurs gwarantujący znale-

kom, starając się znaleźć odpo-
wiedź na pytanie, kim jest 
współczesny kibic.

 PROCEDER
PREMIERA: 15 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Michał Węgrzyn
scenariusz: Maciej Chwedo, 
Aleksandra Górecka, Michał Kalicki, 
Krzysztof Tyszowiecki
zdjęcia: Wojciech Węgrzyn
muzyka: Rafał Sielawa
scenografia: Jacek Mocny
kostiumy: Anna Szaluś
charakteryzacja: Monika 
Podnajmer
montaż: Bartosz Karczyński
dźwięk: Bartosz Putkiewicz, Paweł 
Rytelewski
obsada: Piotr Witkowski, 
Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek, 
Antoni Pawlicki, Marcin Gutkowski, 
Małgorzata Kożuchowska, Anna 
Matysiak, Bartosz Zieliński, Jan 
Frycz, Gabriela Muskała
producenci: Heatcliff Janusz 
Iwanowski, Jolanta Owczarczyk
produkcja: Global Studio
czas projekcji: 137 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

To historia rapera Tomasza 
Chady – chłopaka z blokowisk, 
z duszą poety i darem do 
wpadania w poważne kłopoty. 
Prawdziwy i szczery do bólu 
w swoich tekstach Chada ginie 

 ŻELAZNY MOST
PREMIERA: 22 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Monika Jordan-
-Młodzianowska
scenariusz: Monika Jordan-
-Młodzianowska
zdjęcia: Piotr Kukla
muzyka: Andrey Dergachev
scenografia: Michał Hrisulidis
kostiumy: Małgorzata Karpiuk
charakteryzacja: Alina Janerka
montaż: Bartosz Pietras
dźwięk: Wacław Pilkowski, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiński
obsada: Julia Kijowska, Bartłomiej 
Topa, Łukasz Simlat, Andrzej 
Konopka, Cezary Łukaszewicz, 
Przemysław Redkowski, Maciej 
Bochniak
producenci: Anna Wereda, Karol 
Wożbiński
produkcja: Autograf
czas projekcji: 84 min
dystrybucja: TVP Dystrybucja 
Kinowa

To dramatyczna opowieść 
o trójce bohaterów uwikła-
nych w miłosną relację. Pra-
cujący na stanowisku szty-
gara Kacper (Bartłomiej Topa) 
ma romans z żoną swojego 
przyjaciela, Oskara (Łukasz 
Simlat), również górnika. Żeby 
móc spotykać się z kochanką 
Magdą (Julia Kijowska), Kac-
per wysyła Oskara do pracy na 
odległe i niebezpieczne odcinki 
kopalni. W czasie ich kolej-
nej schadzki w kopalni nastę-
puje tąpnięcie, a Oskar zostaje 
odcięty w zawalonym chod-
niku. Kochankowie rzucają się 
w wir akcji ratowniczej, muszą 
przy tym uporać się z poczu-
ciem winy oraz świadomością, 
że pośrednio przyczynili się 
do dramatu zasypanego męża 
i przyjaciela. Nie pomaga im 
w tym żywe uczucie, jakim 
nadal siebie darzą. 

zienie drugiej połówki. Oczywi-
ście, jeśli przy okazji okaże się, 
że wybranek serca jest milio-
nerem, nikt nie będzie składać 
reklamacji. Czy faktycznie ist-
nieją sprawdzone metody uwo-
dzenia, które działają na wszyst-
kich mężczyzn? Co można, 
a czego absolutnie nie wolno 
robić na pierwszej randce? Jak 
znaleźć miłość i nie zepsuć 
wszystkiego w jeden dzień? 

 SOLID GOLD
PREMIERA: 29 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Jacek Bromski
scenariusz: Jacek Bromski
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Ludek Drizhal
scenografia: Anna Wunderlich
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Liliana Gałązka
montaż: Krzysztof Szpetmański
dźwięk: Mariusz Wysocki, Tomasz 
Dukszta
obsada: Janusz Gajos, Andrzej 
Seweryn, Marta Nieradkiewicz, 

Olgierd Łukaszewicz, Danuta 
Stenka, Piotr Stramowski, Andrzej 
Konopka, Mateusz Kościukiewicz, 
Maciej Maleńczuk, Krzysztof 
Stroiński
producent: Michał Kwieciński
produkcja: Akson Studio
czas projekcji: 145 min
dystrybucja: Kino Świat

Kaja Miller (Marta Nierad-
kiewicz) jest młodą, uczciwą 
policjantką. W czasie jednej 
z nieudolnie przeprowadzo-
nych akcji zostaje porwana 
i zgwałcona. Uciekając, zabija 
swoich oprawców, a w rapor-
cie zataja okoliczności zajścia 
i odchodzi z pracy. Osiem lat 
później do Gdyni ściąga ją 
jej były szef, Nowicki (Janusz 
Gajos), wysoki oficer CBŚ, 
który stoi na czele zespołu 
prowadzącego dochodzenie 
w sprawie biznesowo-poli-
tycznych powiązań na Pomo-
rzu. Grupa ma za zadanie 
rozpracowanie przestępców 
zajmujących się budowaniem 
piramidy finansowej o ogrom-
nym zasięgu. Tropy prowa-
dzą do Kaweckiego (Andrzej 
Seweryn) – nieuczciwego 
biznesmena wykorzystują-
cego polityczne znajomości do 
ochrony własnych interesów. 
Śledztwo zatacza coraz szer-
sze kręgi i obnaża powiązania 
świata biznesu, służb i prze-
stępczości zorganizowanej.

Oprac.  
Albert Kiciński
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w niewyjaśnionych okolicz-
nościach, zostawiając zszoko-
wanych fanów i dziewczynę, 
którą kochał. Muzyka była 
całym jego życiem – pasją 
i światem, w który uciekał, gdy 
rzeczywistość nie miała mu 
zbyt wiele do zaoferowania.  

 KULT. FILM
PREMIERA: 22 LISTOPADA

film dokumentalny
reżyseria: Olga Bieniek
scenariusz: Olga Bieniek, Leszek 
Gnoiński
zdjęcia: Bartosz Bieniek, Krzysztof 
Kowalski
muzyka: Kult
montaż: Maciej Niemiro
dźwięk: Mirosław Makowski, 
Remigiusz Botiuk, Wojciech Cwyk, 
Marcin Jachyra
producenci: Olga Bieniek, 
Mirosław Piepka
produkcja: Filmicon
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: Next Film

Film dokumentalny zawie-
rający wyjątkowe i nigdzie 
niepublikowane materiały 
zakulisowe z życia legen-
darnego zespołu Kult oraz 
samego Kazika Staszewskiego. 
Prawdziwy, emocjonujący 
i wyczekiwany film o ludziach, 
bez których polska scena 
muzyczna nie mogłaby istnieć. 
Kamera towarzyszyła muzy-

kom podczas trasy koncerto-
wej oraz w życiu codziennym, 
pokazując fenomen i grupy, 
i jej zupełnie niespotykanej 
gdzie indziej więzi z fanami.

 SUPERNOVA
PREMIERA: 22 LISTOPADA

film fabularny
reżyseria: Bartosz Kruhlik
scenariusz: Bartosz Kruhlik
zdjęcia: Michał Dymek
muzyka: Endy Yden
scenografia: Radosław Zielonka
kostiumy: Krzysztof Łoszewski
charakteryzacja: Jolanta Grzelak
montaż: Magdalena Chowańska
dźwięk: Zofia Moruś, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiński
obsada: Marek Braun, Marcin 
Hycnar, Marcin Zarzeczny, 
Agnieszka Skibicka, Anna 
Mrozowska, Michał Pawlik, 
Paweł Koślik, Dariusz Dłużewski, 

Małgorzata Witkowska
producenci: Jacek Bromski, Jerzy 
Kapuściński, Ewa Jastrzębska
produkcja: Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich – Studio 
Munka, Canal+ Polska
czas projekcji: 78 min
dystrybucja: Forum Film Poland

Trzech mężczyzn, jedno miej-
sce, jeden dzień i jedno zda-
rzenie, które zmieni ich losy. 
Oto polityk, który chce wygrać 
wybory; policjant pragnący 
dotrwać spokojnie do eme-
rytury; i mieszkaniec pol-
skiej wsi, który ma rodzinę 
na utrzymaniu. Nieszczęśliwy 
wypadek pociąga za sobą 
lawinę konsekwencji. Ludzie 
postawieni w sytuacji granicz-
nej – a także widzowie – staną 
przed pytaniem o rolę przy-
padku i przeznaczenia w życiu 
każdego z nas.

Solid Gold,  
reż. Jacek Bromski

Żelazny most, reż. Monika 
Jordan-Młodzianowska

Supernova, reż. Bartosz Kruhlik

Jak poślubić milionera,  
reż. Filip Zylber

Kult. Film,  
reż. Olga Bieniek
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Dziura w głowie to film bar-
dziej impresyjny niż opo-
wiadający. To interesuje 
pana jako twórcę? Roz-

budzanie emocji, czasami wręcz 
sprzecznych?
Impresyjny, czyli jaki? Wzbudzający 
emocje? Każdy film powinien je wzbu-
dzać. W przypadku Dziury w głowie różni 
ludzie w odległych od siebie miejscach na 
świecie potwierdzają, że obraz ten uru-
chamia w nich podobne uczucia. Jest pod 
tym względem jasny i uniwersalny. Opo-
wiada o emocjonalnym rollercoasterze 
głównego bohatera, gdzie wysokie mie-
sza się z niskim, a tragedia z komedią. 
Interpretacja należy do widza, a każdy 
z widzów jest inny. Każdy może i powi-
nien rozumieć tę historię po swojemu. 
Celem takiego filmu jest najpierw poru-
szenie człowieka, zainicjowanie w nim 
procesu emocjonalnego, który może 
potem stać się procesem intelektualnym. 

Główny bohater jest aktorem teatral-
nym, zmagającym się z frustracją 
zawodową, a w drugim segmencie – 
osobistą. Czy można kogoś takiego 
uwolnić od bolączki bycia sobą?
Ta postać zmaga się z kimś, kto ist-
nieje wewnątrz niego. Każdy z nas od 
momentu narodzin do grobowej deski 
zmaga się z kimś takim, a w moim filmie 
ten zwizualizowany „drugi” jest rodzajem 
metafory, „ósmym pasażerem Nostromo”, 
który nagle wychodzi ze środka i siada 
naprzeciwko. To rodzaj demona, uwie-
rającego nas intruza, personifikacja cze-
goś, czego nie chcemy, nie rozumiemy, 
ale z czym musimy się zmagać. My tylko 
udajemy, że wszystko rozumiemy, pod-
czas gdy nie rozumiemy prawie nic. 
Główny bohater jest aktorem nie tylko 
w ujęciu zawodowym. Gdy te poszcze-
gólne warstwy i maski z niego opadają, 
docieramy na końcu do nagiego, bezbron-
nego, tragicznego człowieka.
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Rozmowa z Piotrem Subbotko, 
reżyserem filmu Dziura w głowie

DZIURA W GŁOWIE

oczywiście tego wszystkiego w sposób 
dosłowny, jedynie sugerujemy, to tylko 
refleks właściwej historii, ukryty nurt.

W zdjęciach Wojciecha Staronia czuć 
tę nieco tajemniczą, nierealistyczną 
sferę Podlasia. Pasuje do tego, co 
mówi pan o inspiracjach.
To zdecydowanie inny świat. W tej histo-
rii bardzo ważne są przejścia i granice, 
nie tylko ta polsko-białoruska, między 
Zachodem a Wschodem, ale też mię-
dzy światłem a ciemnością, tym, co jest 
dziś i co było wczoraj, a także te granice 
wewnątrz bohatera, między normalno-
ścią a obłędem. Objawia się to również 
w języku, który jest amalgamatem roz-
maitych wpływów kulturowych. Niesa-
mowite w tym świecie jest to, że wciąż 
istnieją tam różne kultury – prawosławni, 
katolicy, muzułmanie – i to w niespo-
tykanej symbiozie. Pokazujemy, że nasz 
świat nie jest homogeniczny. W ekrano-
wej rzeczywistości główny bohater jest 
niewątpliwie obcym, bo film opowiada 
i o tej opozycji. Świat prawosławia, czyli 
ikon oddajemy za pomocą kompozycji 
kadrów i koloru. Kolor w Dziurze w gło-
wie jest ważny – szczególnie złoty i żółty, 
który odnosi się do niewidzianego świa-

tła. Przeprowadziliśmy z Wojtkiem wiele 
rozmów na temat relacji scenografii, 
kostiumu, światła i kolorów. Głównym 
kluczem kolorystycznym w naszym fil-
mie jest więc ten, który bierze się z orto-
doksyjnej ikony. Złoto-żółta paleta barw 
należy, oczywiście w cudzysłowie, do 
zbawiciela. W tamtej kulturze, jak mówi-
łem, istnieje figura szaleńca bożego, juro-
diwego, czyli kogoś, kto nie poddaje się 
regułom i często w sposób paradoksalny 
wskazuje i piętnuje grzechy społeczności. 
To postać naszego głównego bohatera, ale 
i tego „drugiego”.

Thomas Bernhrad w „Komediancie”, 
do którego pana film się odnosi, nie 
jest optymistą w sferze mediacji inte-
lektualistów i artystów z ludem. Czy 
twórczość austriackiego pisarza jest 
wciąż aktualna?
Bernhard opisuje Austrię niedługo po 
wojnie, a jego spostrzeżenia jak ulał 
pasują do współczesnej Polski. Najzabaw-
niejsze jest to, że scenariusz filmu powsta-
wał w 2012 roku, a dzisiaj jest może bar-
dziej aktualny niż wtedy. Bernhard oraz 
Dziura w głowie opisują również kondy-
cję sztuki, zadają pytanie, czy jest jeszcze 
komukolwiek do czegokolwiek potrzebna. 

Główny bohater jest sfrustrowany tym, że 
być może wcale potrzebna nie jest. 

Pytanie na koniec – jak się nosi dziurę 
w głowie? Lepiej chodzić z odkry-
tym mózgiem? A może czym prędzej 
trzeba tę dziurę jakoś zalepić?
Życie podsuwa nam coraz to now-
sze kleje, takie Super Glue do łatania 
duszy, lekarstwa na chwilę, a ja uwa-
żam, że należy włożyć w taką dziurę 
palec i pojątrzyć. Do tego powinna służyć 
sztuka, a film, jak mówi Wojciech Mar-
czewski, czasami sztuką bywa. Dziura 
w głowie to obraz opowiadany w nieco 
inny sposób niż filmy skupione tylko 
i wyłącznie na story. Zostawiamy dużo 
miejsca widzowi, który musi wypełniać 
elipsy „po swojemu”. Taka powinna być 
rola przynajmniej niektórych dzieł. Ame-
rykanie mówią, że dobry film powinno się 
opowiedzieć jednym zdaniem, natomiast 
Antonioni uważał, że jeśli da go się opo-
wiedzieć jednym zdaniem, to nie może 
być dobry. Jestem bliższy zdania Antonio-
niego. Życie nie jest takie proste, jak pró-
bują nam wciskać Amerykanie.

Rozmawiał  
Jakub Koisz

Czy pomocne było w tym procesie 
zaangażowanie aktorów teatralnych? 
Bartłomiej Topa, Andrzej Szeremeta 
i Sandra Korzeniak...
Nie uznaję takiego rozróżnienia. Akto-
rzy są dobrzy albo źli. Ci, których pan 
wymienił, są po prostu wybitni. Prawdą 
jest, że znałem ich wcześniej, bo miałem 
krótki epizod w życiu, kiedy występowa-
liśmy razem w spektaklu Krystiana Lupy. 
Dziura w głowie to film o aktorze i wielu 
wspaniałych aktorów się w nim poja-
wia, wśród nich legendy polskiego kina, 
jak Ewa Dałkowska czy Zygmunt Mala-
nowicz. Tacy aktorzy zadają mnóstwo 
pytań, stawiają twórcy wysokie wyma-
gania, każdy z nich wnosi do filmu swój 
własny świat. Z przyjemnością więc spo-
tykamy się na twórczym gruncie, który 
jest dla wszystkich nowym terytorium. 
I patrzymy, co się z takiego starcia zrodzi. 

Czy postać, którą spotyka główny 
bohater po powrocie do rodzinnych 
stron jest jego swoistym alter ego? 
Czy ma mu pomóc ułożyć swój świat 
na nowo?
Można go tak odbierać. Sobowtór jest 
zwykle swego rodzaju zwiastunem końca. 
Postać „drugiego” docierała do mnie róż-
nymi dopływami. Jeden z nich to książka 
„Świat utracony i odzyskany” Aleksan-
dra Łurii o lejtnancie, który po urazie 
mózgu wraca do świata poprzez język, od 
nowa nazywa świat. Drugi dopływ to nie-
samowita historia, która miała początek 
w latach 30. ubiegłego wieku na Podlasiu, 
gdzie wdrażano program socjalizacji osób 
chorych psychicznie wśród lokalnej spo-
łeczności. Pewien psychiatra terapeutyzo-
wał chorych, umieszczając ich w zwykłych 
wiejskich rodzinach w zamian za pomoc 
na roli. Wyobraźmy więc sobie całe wioski, 
w których żyło po kilka osób ze schizo-
frenią. Z czasem „wrastały” one w lokalną 
społeczność. Jakoś to korespondowało 
z figurą tzw. szaleńca bożego obecnego 
we wschodniej kulturze. Nie opowiadamy 
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NIE ŻYJEMY W ŚWIECIE 
HOMOGENICZNYM

Bartłomiej Topa i Sandra Korzeniak  
w filmie Dziura w głowie, reż. Piotr Subbotko

Piotr Subbotko 
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Co zainspirowało oryginalny 
pomysł, jaki rozwinął pan 
w Ukrytej grze?
Opowiadam, trochę jako aneg-

dotę, o moim spotkaniu z Robertem 
Więckiewiczem, który powiedział, że jak 
coś fajnego napiszę, to on w tym zagra. 
No to napisałem… Sam pomysł to kom-
pilacja kilku elementów, które zawsze 
w jakiś sposób mnie fascynowały. Lata 
60. i zimna wojna. Bohater wrzucony 
w niesprzyjające okoliczności. Filmy 
noir. Szachy. Do tego Pałac Kultury 
i Nauki – warszawska wersja Gotham 
City. Jeszcze pomysł „złapania” na intry-
gującą, główną rolę aktora, który takiej 
roli jest głodny. Na koniec angielski jako 
język główny, co daje szansę na szerszą 
dystrybucję, a co za tym idzie zwiększa 
możliwość sfinansowania całości.

Film wygląda jak międzynarodowa 
koprodukcja.
Ale jest sfinansowany wyłącznie przez 
polskich inwestorów, nakręcony z pol-
ską ekipą i w stu procentach w Polsce. 
Tylko aktorzy są międzynarodowi, bo 
historia jest międzynarodowa – stąd 
angielski jako język główny filmu. Od 
samego początku liczyła się jakość. Jako-
ściowe zdjęcia, scenografia, kostiumy… 
A przede wszystkim aktorstwo. Postaci 
musiały być wiarygodne, mówić z odpo-
wiednim akcentem. Dlatego Rosjan 
grają Rosjanie, Polaków Polacy, a Ame-
rykanów Amerykanie. Nie chcieliśmy 
niczego udawać.

Jak przekonał pan Krzysztofa Tereja  
i Piotra Woźniak-Staraka z Watchout 
Studio, że to projekt dla nich?
Kluczowy był scenariusz. Najpierw 

tkani przy nich ludzie, nabyte doświad-
czenia, ogromnie mi pomogły przy 
reżyserskim debiucie. Krzysiek zapro-
ponował mi debiut w czasie, gdy tych 
debiutów było bardzo mało. To było bar-
dzo ważne spotkanie. Wojtka zaś pozna-
łem jakieś trzydzieści lat temu w łódzkiej 
Szkole Filmowej. Łączyły nas podobne 
kinowe fascynacje, przegadaliśmy tysiące 
godzin, napisaliśmy wspólnie dwa sce-
nariusze. Dlatego bardzo cieszę się, że 
jest opiekunem artystycznym filmu. Jego 
perspektywa i uwagi były ważne i celne.

Czy Ukryta gra od początku miała 
być pana debiutem reżyserskim? 
Jakie towarzyszyły temu emocje, lęki?
Tak, choć wiele osób mi to odradzało 
i sugerowało jakiś bardziej bezpieczny 
projekt. Obawy, niepewność i emocje 
to integralne składowe procesu robie-
nia filmu. Dlatego nigdy przed zdjęciami 
nie buduję w sobie wrażenia, że robię coś 
bardzo trudnego. Byliśmy świetnie przy-
gotowani, powstał shoot ingboard, mie-
liśmy trzy tygodnie prób ze wszystkimi 
aktorami… Żeby nie było za dobrze, 
piątego dnia zdjęciowego William Hurt 
miał wypadek, musieliśmy zmienić 
głównego aktora. Pojawił się Bill Pull-
man i powstał zupełnie inny film…
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UKRYTA GRA

Jak przebiegał casting do ról obcoję-
zycznych, jakie były kryteria?
Kluczowe było znalezienie odtwórcy 
głównej roli. Wokół niego budowali-
śmy dalszą cześć obsady. Aktor wyso-
kiej klasy bardzo uwiarygadniał nasz 
projekt. Po pozyskaniu „numeru 1” od 
razu zaczęły potwierdzać się niesamo-
wite propozycje i to zarówno te angloję-
zyczne, jak i np. z Rosji – Aleksiej Sierie-
briakow czy Jewgienij Sidikhin.

Czy Pullman od razu zaaklimaty-
zował się na planie, wiedząc, że był 
„drugim wyborem”?
Bill nie był drugim wyborem – to on 
wybrał nas. Po wypadku Williama dostał 
scenariusz, przeczytał go, zadzwonił do 
mnie i 72 godziny później był już w Pol-
sce. Z Billem powstał zupełnie inny film. 
Chciałbym mieć taką ciekawość świata 
i odwagę jak on. Na planie odnalazł się 
świetnie. Jest uroczy i ciepły. Niesamo-
wicie walczył o swojego Mansky’ego. 
Zamiana głównego bohatera po kilku 
dniach zdjęciowych to doświadczenie 
ciężkie, dziwne, zaskakujące, ale też na 
swój sposób fascynujące.

Różne rynki mają różne podejścia 
do aktorskiego zawodu. Czy zaobser-

wował pan jakieś znaczące różnice 
pośród swoich aktorów?
Aktorzy zawsze chcą dojść do prawdy. 
Ale całkiem innymi drogami. Amery-
kanie zwykle najpierw zastanawiają się: 
kim mój bohater jest? Jakim jest człowie-
kiem? Często zaczynają od zewnątrz: jak 
on oddycha, ubiera się, porusza? Dopiero 
potem odkrywają wnętrze. Wschodnia 
szkoła, którą często spotyka się też w Pol-
sce, porusza postać od drugiej strony. To 
wnętrze i emocje rzutują na sylwetkę. Ale 
profesjonalizm to coś, co funkcjonuje 
poza różnicami kulturowymi.

Ukryta gra to film ambitny, ale  
i atrakcyjny. Gdzieś pomiędzy  
komercją a nurtem festiwalowym.
Zawsze dzieliłem filmy tylko na dobre 
i złe. Tak samo lubię oglądać Speed  
i Siedem, jak Szepty i krzyki czy Białą 
wstążkę. Chcieliśmy zrobić film otwarty 
na widza. Nasz obraz będzie miał dystry-
bucję kinową w USA, Kanadzie, w kilku-
nastu innych krajach. Dlatego dokładnie 
badaliśmy reakcje widowni testowych 
zarówno w Polsce, ale też w Stanach. 
Grupy fokusowe dały nam wiele infor-
macji, niekiedy zaskakujących. Dzięki 
temu, wypracowaliśmy wersję, która dla 
widza oczekującego rozrywki jest intry-

gująca, a dla chcącego pomyśleć ciekawa. 
Przynajmniej takie opinie słyszałem od 
pierwszych widzów w Gdyni.

Polacy zawsze z dumą przyjmują 
zagraniczne gwiazdy w „naszych” 
filmach. A jak Amerykanie i inni 
widzowie z zagranicy reagują na 
Polaków na ekranie? 
Podczas wspomnianych testów w USA 
Robert Więckiewicz dostał tak wyso-
kie noty, że tamtejsza agencja badawcza 
była co najmniej zaskoczona. Widziałem, 
z jakim szacunkiem i zaufaniem odno-
sili się do niego na planie Bill czy Aleksiej. 
Zresztą nie tylko do niego. Nie musimy 
mieć kompleksów, jakość sama się obroni.

Czy według pana wasz film znajduje 
receptę na to, jak opowiadać o pol-
skiej historii w sposób, który rezo-
nuje także poza naszymi granicami? 
Jestem debiutantem, więc może pocze-
kam z ogłaszaniem recept. Zrobiłem film 
najlepiej jak umiałem. Jak wspomniałem, 
kino dzielę na dobre i złe. Zaś widzów nie 
dzielę w ogóle – jestem jednym z nich. 
Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. 

Rozmawiała  
Anna Tatarska
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otworzył mi drzwi do Watchoutu, 
a potem otwierał kolejne drzwi już nam 
wspólnie. Po pierwszym spotkaniu z Pio-
trem i Krzysztofem nie miałem wątpli-
wości, że tylko oni mogą wyprodukować 
ten film. Mieli w sobie odrobinę sza-
leństwa, dużo wiary i niesamowitą chęć 
działania. Byli gotowi porwać się na tak 
trudny i skomplikowany projekt.

Jest pan współautorem scenariusza 
do Domu złego Wojciecha Smarzow-
skiego, robił pan zdjęcia do Gier 
ulicznych Krzysztofa Krauzego. Czy 
przeszłe współprace wpłynęły jakoś 
na ten projekt? 
Jako operator współtworzyłem kilka fil-
mów i teatrów telewizji. Wyreżysero-
wałem kilkadziesiąt odcinków różnych 
seriali, zrobiłem kilkaset reklam. Spo-

JAKOŚĆ SAMA SIĘ OBRONI
Rozmowa  
z Łukaszem 
Kośmickim, 
reżyserem filmu 
Ukryta gra

Bill Pullman w filmie Ukryta gra, 
reż. Łukasz Kośmicki
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Łukasz Kośmicki

James Bloor, Bill Pullman i Lotte 
Verbeek w filmie Ukryta gra,  

reż. Łukasz Kośmicki
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Doprecyzujmy, że 1800 gra-
mów to tytuł filmu oraz…
Waga niemowlęcia, wcze-
śniaka. Narodziny takiego 

dziecka rzutują na życie głównej boha-
terki, Ewy, dyrektor ośrodka preadop-
cyjnego. 

Gra ją Magdalena Różczka. Temat 
wcześniaków oraz ośrodek, który się 
nimi opiekuje to sprawy szczególnie 
jej bliskie.
Magda od wielu lat współpracuje z Inter-
wencyjnym Ośrodkiem Preadopcyj-
nym w Otwocku. Pomaga placówce jako 
ambasadorka, organizuje dla niej zbiórki, 
tym samym uczestniczy w życiu tej nie-
zwykłej placówki. Dzieci są tam zosta-
wiane przez rodziców z różnych powo-
dów, często to wynik złej sytuacji życiowej 
czy choroby dziecka lub ich. Magda wpa-
dła na pomysł, żeby zebrać kilka takich 
historii i opowiedzieć za pomocą narzę-
dzi filmu fabularnego. Scenariusz napisali 
Piotr Jasek i Jan Holoubek.

Pan stanął za kamerą. 1800 gramów 
to nie jest pierwszy film oparty na 
faktach w pańskim dorobku. 
Wyreżyserowałem wcześniej Mój bie-
gun, fabularyzowaną biografię Jaśka 
Meli (najmłodszy w historii zdo-
bywca obu biegunów, pierwszy nie-
pełnosprawny, który dokonał takiego 
wyczynu – przyp. red.). Film należał do 
produkowanego przez telewizję TVN 
cyklu „Prawdziwe historie”, z którego 
sporo tytułów trafiło do dystrybucji 
kinowej. To jego producentka, Kry-
styna Lasoń z krakowskiego ośrodka 
TVN, zaproponowała mi reżyserię 1800 
gramów. Tym chętniej przyjąłem tę 
propozycję, że prywatnie bliskie mi są 
opowieści o ludziach, którzy pomagają 
innym, pracują przy akcjach charyta-
tywnych lub wolontariacie.

Możliwe, że to pytanie zabrzmi 
naiwnie, ale czy pana zdaniem filmy 
o takich akcjach czy aktywistach 
mogą zmieniać świat?
Jestem z wykształcenia socjologiem, więc 
gdybym odpowiedział „nie”, zaprze-
czyłbym sensowi mojej edukacji… 
A mówiąc serio, wierzę, że każdy czło-
wiek może przydać się drugiemu. To 
kwestia wyboru, którego dokonujemy 
każdego dnia. Film, a szerzej sztuka, 
może nam bardzo w tym pomóc. Cieszę 

się więc, że opowiadamy w naszym fil-
mie o ludziach, którzy są dobrzy, mają 
pozytywny stosunek do świata, stoją 
po jasnej, a nie ciemnej stronie mocy. 
Podejmują działania mające na celu 
pomoc, a nie zniszczenie człowieka. Przy 
czym nie są oni chodzącymi ideałami, 
każdy z nich ma mnóstwo osobistych 
problemów. 

Oraz skomplikowanych relacji. Ewa 
bardzo łatwo popada w konflikt 
z osobami, które mogą jej ośrod-
kowi pomóc – politykami czy urzęd-
nikami. Ale najwięcej kłopotów, czy 
zamieszania, wprowadza w jej życie 
rodzina.
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czy upośledzonym. Jest powszechnie 
rozpoznawalną postacią, do tego bar-
dzo silną kobietą, podobnie zresztą jak 
jej córka. Obie mają mocne osobowo-
ści, równocześnie obie nie radzą sobie 
w relacjach emocjonalnych z bliskimi. 
Pokazanie dwóch takich bohaterek było 
fascynujące. Szczególnie, że zagrały je 
wybitne aktorki: Dorota Kolak i Magda 
Różczka. Na marginesie dodam, że przy 
okazji zdjęć do filmu miałem ogromne 
szczęście pracować z najwybitniejszymi 
aktorami. Prócz wymienionych: Danuta 
Stenka, Aleksandra Popławska, Mag-
dalena Lamparska, Roma Gąsiorowska, 
Anna Tomaszewska, Piotr Głowacki, 
Wojciech Mecwaldowski, Zbigniew 
Zamachowski, Maciej Zakościelny.  
Radość tym większa, że nie wszystkim 
mogliśmy zaproponować duże role. 

Jedną z takich ról gra przywołana 
już Danuta Stenka. Ona też jest gło-
sem, który wyraża to, o czym pan już 
mówił – że bohaterowie 1800 gramów 
są pełni konfliktów. Mówi Ewie, że jej 
nie lubi, ale szanuje jej pracę. 
Ludzie nie muszą się ze sobą zgadzać, 
ani tym bardziej lubić, ale mogą mimo 
wszystkich różnic się szanować. Często 
jest to po prostu kwestia indywidualnego 
wyboru – uszanowanie innych postaw. 

Tym wykazujecie się również pań-
stwo, twórcy filmu 1800 gramów, 
pokazując np. różne modele rodziny, 
nie wartościując, która jest lepsza, 
a która gorsza.
Owszem, ale nie pokazujemy całego 
spektrum, bo jednak opowieść skupia się 
przede wszystkim na postaci Ewy i oto-
czeniu jej bliskich. 

Ma ona pierwowzór, czyli prawdziwą 
dyrektorkę ośrodka preadopcyj-
nego. Czy oprócz niej mieliście pań-
stwo inny punkt odniesienia, choćby 
Erin Brokovich, na której historii 
oparto film z Julią Roberts, czy naszą 
rodzimą Janinę Ochojską?
Przykłady, które pani podaje są dobrze 
znane i pewnie od takich skojarzeń 
widzowie filmu nie uciekną. Nam jednak 
chodziło o pokazanie nie tyle pewnego 
typu postawy, czy wzoru myślenia o tym, 
czym jest działalność charytatywna, ile 
o spojrzenie na to, jak wygląda prywatne 
życie takiej osoby. Takie bohaterki mają 
problemy, zderzają się z trudnościami, 

muszą walczyć i każdego dnia mozolnie 
pokonywać przeszkody.

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed 
Bożym Narodzeniem. To ciekawy 
kontrast – z jednej strony samotne, 
porzucone dzieci, a z drugiej okres, 
który uznajemy za najbardziej 
rodzinny. 
Boże Narodzenie jest dla nas pretekstem 
do pokazania gorzkiej prawdy o życiu 
i – właśnie – pewnych kontrastów. Wiele 
osób zapomina, że to nie jest święto kon-
sumpcji, przysłowiowe „święto brzu-
cha”, tylko czas, gdy winniśmy zwrócić 
się w stronę innych ludzi. Szczególnie 
tych słabszych i bezbronnych. Nie jest 
to oczywiście oryginalna mądrość, ale 
zawsze aktualna i zwykle zapominana.

W jednej z drugoplanowych ról poja-
wia się raper GrubSon. To bliski 
panu twórca?
Urodziłem się za wcześnie, żeby uznać 
ten gatunek za „swój” generacyjny, 
ale na pewno hip-hop jest muzyką, 
która jest blisko współczesnej rzeczy-
wistości. Może najbliżej. Dzisiaj to 
raperzy najlepiej opisują nasze życie. 
Wydawało mi się, że jeśli chcemy 
mieć w  filmie postać muzyka, który 
wspiera główną bohaterkę i jej ośro-
dek, to wybranie hiphopowca do tej 
roli stanowi wybór oczywisty, równo-
cześnie ukłon i wyraz szacunku wobec 
twórców tego nurtu.

Rozmawiała  
Ola Salwa

Film w głównej warstwie fabularnej 
jest opowieścią o ośrodku preadopcyj-
nym, którym kieruje dorosła, dojrzała 
kobieta. Temat relacji z rodzicami i tego, 
jak one mogą wpływać na resztę życia, 
pojawia się więc naturalnie. Chciałem, 
żeby 1800 gramów było jednak szer-
szą opowieścią o tym, co to znaczy być 
dzieckiem, co znaczy być rodzicem. 
Mam nadzieję, że takie pytania zada-
dzą sobie widzowie filmu, niezależ-
nie od tego, w jakim są wieku. Nasza 
główna bohaterka jest osobą dorosłą, 
ale jest też dzieckiem żyjącym w silnym 
związku emocjonalnym ze swoją matką. 
Matka Ewy poświęciła swoje życie na 
pomaganie innym, osobom słabszym 
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STOJĄC 
PO JASNEJ 
STRONIE MOCY
Rozmowa z Marcinem Głowackim, 
reżyserem filmu 1800 gramów

Magdalena Różczka w filmie 1800 gramów, 
reż. Marcin Głowacki

Marcin Głowacki
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Zacznijmy od końca. 
W ostatniej scenie 
 Procederu przekonujecie, 
że nurt ulicznego rapu jest 

dziś zapomniany i pora to zmie-
nić. Dlaczego tak niewiele się o nim 
mówi?
Michał Węgrzyn: Wydaje mi się, że 
z rapem jest podobnie jak z punk rock-
iem w latach 70. i 80. Muzycy zajmo-
wali się wtedy w jakimś stopniu polityką 
społeczną i w swoich kawałkach śpie-
wali o tym, co wkurza lud. To dotyczy 
także rapu. Odbiorcami jednej i drugiej 
muzyki byli, są normalni ludzie, mający 
najbardziej prozaiczne problemy. Fanów 
hip-hopu jest w naszym kraju bardzo 
wielu, a media udają, że tego w ogóle nie 
dostrzegają.

Nie macie poczucia, że kultura 
hiphopowa jest dosyć hermetyczna?
Wojciech Węgrzyn: Nie promuje się 
tego na wszelki wypadek. Jeżeli zapro-
sisz rapera do programu, to możesz 
mieć pewność, że on szczerze wygar-
nie wszystko, co myśli. Ludzie zajmu-
jący się muzyką popową, rockową czy 
nawet metalową do pewnego stopnia 
mają media oswojone, wiedzą, co wolno, 
a czego nie. Podczas gdy rap to coś wię-
cej niż tylko rozrywka. Zostaliśmy nie-
dawno zaproszeni na wywiad do radio-
wej Trójki. Po rozmowie zapytałem, czy 
mogą puścić na antenie utwór Chady. 
Nie udało się.

Myślicie, że wasz film coś zmieni 
w tej materii?

Rap zawsze kojarzył mi się z tym, że 
jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi 
o rytm czy frazowanie, ale jedno-
cześnie pozostawia sporo miejsca na 
improwizację. W podobny sposób 
budowaliście wasz film?
M.W.: Improwizacja jest w ogóle czymś, 
co do pewnego stopnia nas charakte-
ryzuje. Przy czym mamy wytyczoną 
oś narracyjną, napisany tekst. Cho-
dzi o improwizację w sferze emocji, 
by odnaleźć się w scenie, a niekoniecz-
nie trzymać się ram, które ona z góry 
narzuca. Kiedy aktor „wchodzi” w daną 
postać i naprawdę ją czuje, ma świado-
mość, że w danej sytuacji może się ona 
zachować zupełnie inaczej, niż to sobie 
wymyśliliśmy.

Proceder uwiarygodniony jest też 
przez raperów, którzy w nim wystę-
pują. Sporą rolę gra Marcin Gutkow-
ski znany jako Kali, pojawia się też 
Vienio. 
W.W.: Ich obecność była dla nas istotna. 
Chcieliśmy, by mimo tego, że film opo-
wiada o 20 latach, dotykając nieco histo-
rii polskiego rapu, dobrze odnalazł się 
w dzisiejszych realiach i był strawny dla 
młodych ludzi. 
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M.W.: Jesteśmy trochę starsi od sporej 
części fanów hip-hopu, lokującej się wie-
kowo między 17 a 30 lat. Zależało nam 
na wiarygodności i aktualności. Dla-
tego potrzebowaliśmy raperów, którzy są 
teraz na scenie, by pomogli nam pokazać 
tę historię we współczesny sposób.

Czy na etapie dokumentacji spotyka-
liście się z ludźmi z otoczenia Chady?
W.W.: Przede wszystkim pracowaliśmy 
ze Zbukiem, raperem, który był jego 
przyjacielem. Bardzo aktywnie w pra-
cach przygotowawczych uczestniczyli 
Paweł i Kuba Krok z wytwórni Step 
Records, którzy znali się i opiekowali 
Tomkiem Chadą. 
M.W.: Na planie i w trakcie prób była też 
jego mama. Wiele z nią rozmawialiśmy, 
zwłaszcza w kontekście scen dotyczących 
życia rodzinnego bohatera. Samo to, że 
zgodziła się wziąć udział w projekcie, 
konsultacjach, przekazywała nam różne 
przedmioty Tomka, zdjęcia, ubrania, 
było dla niej bardzo trudne. Wreszcie 
kluczowa sprawa, głównym scenarzystą 
Procederu jest Maciej Chwedo, prywat-
nie kuzyn Chady. Nie było zatem możli-
wości, by ta historia nie była prawdziwa. 

Wcielający się w główną rolę Piotr 
Witkowski na konferencji prasowej 
po gdyńskim pokazie powiedział, że 
każdy, z kim rozmawiał o Chadzie, 
mówił o nim coś zupełnie innego.
M.W.: Kariera Tomka trwała 20 lat. 
Nie ma możliwości, by przez ten czas 
człowiek się nie zmieniał. Tomek miał 
np. taki czas, kiedy przez dwa lata był 
zupełnie trzeźwy. Ludzie, którzy znają 
go z tego okresu, powiedzą, że to złoty 
facet, rozdający pieniądze, uczestniczący 
w różnych zbiórkach dla potrzebujących. 
W.W.: Inni, kojarzący go z okresem, kiedy 
brał dużo narkotyków, będą przekonywać, 
że był agresywny, niesłowny, a w ogóle to 
ćpun i złodziej. Z kolei ci będący blisko 
niego, gdy pracował nad płytą, widzieli 
w nim natchnionego poetę ulicy, socjo-
loga. Chada miał wiele twarzy, ale pewnie 
podobnie jest z każdym z nas.

Jak trafiliście na Piotra Witkow-
skiego?
W.W.: Za sprawą castingu. Niektórzy się 
wycofywali po dwóch tygodniach, gdyż 
stwierdzali, że nie są w stanie podołać 
temu przedsięwzięciu. Mam wrażenie, 
że mogli się też obawiać odpowiedzial-

ności, jaka kryła się za graniem Chady. 
Piotrka poznaliśmy, pracując wspólnie 
nad serialem. Michał zaproponował mu 
udział w castingu. Ja z kolei, kiedy na 
niego patrzyłem, początkowo komplet-
nie nie wierzyłem, że to może być Tomasz 
Chada. Wiedziałem jednak, że Piotr jest 
w stanie zrobić dla roli wszystko i to było 
chyba kluczowe.

Wiązało się z tym jednak pewne 
ryzyko. Dla Piotra to pierwsza tak 
duża rola, do której nie dość, że 
musiał zmienić się mocno fizycznie, 
to jeszcze nauczyć się rapować i jeź-
dzić na deskorolce.
M.W.: Zależało nam też, żeby człowiek, 
który będzie grał Chadę był bardzo 
wrażliwy. Najtrudniej było znaleźć kogoś 
o oczach poety, a jednocześnie goto-
wego do tego, by w sześć tygodni stać 
się bandytą. Piotrek jest perfekcjonistą 
i to zrobiło na nas duże wrażenie. Kiedy 
go obserwowaliśmy, widzieliśmy w nim 
bardzo ciepłego człowieka. Chodziło 

o odkrycie tej mroczniejszej strony. Pra-
cowaliśmy też z Aleksem Mackiewiczem, 
który uczył go rapować. Do tego trener 
od deskorolki, siłowni czy osoba, która 
przybliżyła mu temat bójek ulicznych.

Na czym polegał fenomen Chady?
M.W.: Kiedy przyjrzeć się scenie 
hiphopowej, raperów z tak mocnym 
wizerunkiem jest pewnie z 30 procent. 
Nawet jeszcze gorszych, klnących w każ-
dym zdaniu, wytatuowanych od stóp 
do głów, zgrywających najgroźniejszych 
przestępców świata. Chada był praw-
dziwy, miał charyzmę, dobre teksty. 
W.W.: Nie ma chyba drugiego takiego 
rapera w naszym kraju, który w tak nie-
samowity sposób opowiada o świecie, 
który nas otacza. O osiedlach, życiu nor-
malnych ludzi, bolączkach, nałogach, 
narkotykach, popełnianych błędach. 
Do tego elokwencja i świetna dykcja, co 
w rapie jest niesłychanie ważne.

Rozmawiał Kuba Armata
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M.W.: Nie chodzi nawet o to, 
by ta muzyka wróciła do łask, bo 
chyba nigdy w nich nie była. Dziwne 
jednak, że kraje Europy Zachodniej, 
nie wspominając już o Stanach Zjed-
noczonych, żyją hip-hopem. Tymcza-
sem w Polsce hip-hopu praktycznie 
w ogóle nie ma w przestrzeni publicz-
nej. A przecież klipy na YouTubie mają 
oglądalność dziesięciokrotnie więk-
szą niż najlepsi popowi wykonawcy 
w naszym kraju.

Sami macie muzyczne doświad-
czenie, od kręcenia teledysków po 
zespół, który miał Michał. Pomogło 
wam to przy pracy nad Procederem?
M.W.: Z pewnością. Dużo łatwiej było 
mi się utożsamić z Tomkiem Chadą. 
W tych samych latach co hip-hop 
 pojawił się bowiem w Polsce hard-
core. Graliśmy czasami koncerty ze 
składami hiphopowymi, więc dokład-
nie wiem, jak to wyglądało, ale także 
skąd się wzięła w Polsce gangsterka. 
Wynikało to głównie z transformacji. 
Kiedy ludzie nie mieli za co wyżywić 
rodziny, dzieci, by im pomóc, zabierały 
się za uliczny proceder. Podobnie było 
z Chadą.

RAP TO COŚ WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO ROZRYWKA
Rozmowa z braćmi 
Węgrzyn, 
twórcami filmu 
Proceder
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Piotr Witkowski w filmie 
Proceder, reż. Michał Węgrzyn

Michał i Wojciech Węgrzyn 
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Znacie się z Kazikiem Sta-
szewskim już długo, pierw-
sze wasze rozmowy toczyły 
się kilkanaście lat temu... 

Film natomiast zaczęłaś realizować 
dopiero w 2013 roku. Jak zaczęła się 
przygoda z dokumentem o Kulcie? 
Poznaliśmy się kilkanaście lat temu za 
granicą. Dość szybko nawiązaliśmy kon-
takt. Wielokrotnie spędzaliśmy dni i wie-
czory w towarzystwie przyjaciół czy bli-
skich. Podczas jednego ze spotkań padł 
pomysł realizacji filmu o Kulcie. Dysku-
sja była wartka i pierwsze ustalenia padły 
niemal w trybie natychmiastowym. 
Mimo że pomysł odłożyliśmy, to przez 
cały czas nosiliśmy go w głowach. Kiedy 
poznałam Kazika i pozostałych chłopa-
ków z Kultu, byłam pod ogromnym wra-
żeniem ich relacji zbudowanej na wza-
jemnym szacunku i szczerości. Byli tacy 
nie tylko wobec siebie, ale także wobec 
swoich fanów. Dlatego tak bardzo zale-
żało mi na tym, aby pokazać to w filmie.

Tę szczerość naprawdę widać na 
ekranie. 
Poczułam się uprzywilejowana, że mogę 
to widzieć. Moją idolką jest Aretha Fran-
klin. Gdybym miała być na jej koncercie 
albo spędzić z nią 20 minut przy śniada-
niu – wybrałabym śniadanie. Byłabym 
wtedy jedynym obserwatorem. Pracu-
jąc nad filmem, zależało mi, żeby widz 
stał się beneficjentem tego prywatnego 
czasu, którego mogłam być świadkiem. 
Starałam się uwzględnić potrzeby widza, 
który będzie chciał zobaczyć całą prawdę 
o zespole, nawet tę gorzką. Oczywi-
ście nie da się zmieścić 37-letniej histo-
rii zespołu w półtoragodzinnym filmie. 
Zawsze trzeba wybierać. Wiadomo, że 
fan Kultu będzie zainteresowany nie 
tylko historią zespołu i chronologią. 
Tę zna z wielu publikacji książkowych 
i prasowych. Zwykle nie wie jednak, co 
się dzieje na backstage’u. Uznaliśmy, że 
niewiele osób wie o relacjach w zespole, 

o tym, co boli chłopaków, co ich cieszy 
i wzrusza. Na szczęście Kazik i zespół 
dali mi kredyt zaufania. Głęboko wierzę, 
że ich nie zawiodłam.

Esencją tego filmu jest właśnie poka-
zanie ich sfery prywatnej.
Jestem miłośniczką filmów dokumen-
talnych, ale jako widz uwielbiam też 
kreację. Jednak jeżeli chodzi o odda-
nie prawdy, przedkładam dokumenty 
nad fabuły. Do prawdy w dokumencie 
dochodzi się przez zbliżenie do bohatera. 
Twórca musi czasem obcować z nim bar-
dzo długo, żeby ten mu w ogóle zaufał 
i przestał zważać na kamerę. Realizu-
jąc film, znałam zasady funkcjonujące 
w zespole, byłam więc w stanie odpo-
wiednio przygotować ekipę filmową.
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Nie jestem za bardzo obiektywna, bo 
mam ten przywilej, że mogę się z nimi 
kolegować. Mogę powiedzieć, że są to 
ludzie, którzy po prostu lubią innych. 
Pomimo różnych wzlotów i upadków są 
szczerzy, sympatyczni i oddani swoim 
słuchaczom. Po projekcji na Warszaw-
skim Festiwalu Filmowym Kazik powie-
dział, że nigdy nie wyobrażał sobie, aby 
traktować publiczność jako konieczny 
dodatek. Nie było w tym żadnej hipo-
kryzji. Po tym spotkaniu sam zorga-
nizował sobie miejsce w foyer, żeby 
podpisywać swoim fanom płyty i wspól-
nie się fotografować. Trwało to dobrą 
godzinę.

Kazik klęka pod koniec koncertu 
przed swoimi słuchaczami. To jest 
dopiero szacunek dla fanów. 
To dzieje się na każdym koncercie. 
Szacunek, uczciwość, prawdomów-
ność i pokora – z moich obserwa-
cji wynika, że to podstawowe war-
tości Kazika i reszty zespołu. Ale 
Kult to też oczywiście banda szaleń-
ców. Przepraszam, że to powiem, ale 
to wcale nie są jacyś superwyjątkowi 
ludzie. Mają normalne rodziny i przy-
jaciół. Pozornie nie wyróżniają się 

niczym szczególnym. Działają 37 lat 
na scenie muzycznej! Zanim zapro-
szono mnie do tej komuny, myśla-
łam, że taki zespół to pewnie banda 
nadętych dupków – dumnych i but-
nych. A jest zupełnie inaczej. Na back-
stage’u zawsze panuje świetna atmos-
fera – przychodzą tam dzieci, wnuki 
i fani. Nikt się nie złości, że potrze-
buje ciszy na skupienie, nie dąsa. Jest 
rodzinnie i przyjacielsko.

Na pewno o fenomenie Kultu świad-
czy też ich sposób komunikowania 
się z widzami. 
Zdecydowanie tak. Janek Grudziński 
mówi, w imieniu swoim, ale też star-
szej ekipy z zespołu, że to już troszkę 
rutyna. Nie ściemnia, że za każdym 
razem przed wyjściem na scenę mają 
tyle samo entuzjazmu. Nie ma pod-
czas koncertów scenografii, fajerwer-
ków i konfetti, nie ma wymyślnych 
marynarek i dodatków, żeby robić tzw. 
show. Oni są szczerzy, nie udają. Dają 
widzowi tyle, ile mogą. Około 30 utwo-
rów, a potem jeszcze kilka bisów, które 
są niezmiennym punktem koncertu. 
Moim zdaniem na tym właśnie zasadza 
się fenomen Kultu. 

A kim jest pojawiający się w filmie 
Didi? Może nie jest narratorem, ale 
z drugiej strony to właśnie dzięki 
niemu poznajemy zespół bliżej.
Didi jest traktowany przez Kazika – jak 
sam zresztą mówi – jak brat, syn, ojciec 
i przyjaciel w jednej osobie. Podobnie 
zresztą jak przez pozostałych członków 
zespołu. Chciałam, żeby Didi stał się – 
w najlepszym tego słowa znaczeniu – 
narzędziem pokazującym widzowi, że 
słuchacz Kultu jest najważniejszy. Didi 
był kiedyś fanem, jeździł za zespołem. 
Tak, jak robią to dzisiaj oddani i fanta-
styczni Kult-turyści. Tyle że wtedy nie 
było jeszcze tej zorganizowanej grupy. 
Didi był konsekwentny w swoich dzia-
łaniach i zespół to docenił. Kto w końcu 
mógłby podejść bliżej do bohatera, 
jak nie jego przyjaciel? Relacja Kazika 
z Didim bardzo mi imponuje. Czas spę-
dzony z Didim, z Kultem to dla mnie 
przyjemność. Ale już po zdjęciach, więc 
teraz mam taki problem, że choć ciągle 
chodzę na ich koncerty – już nie mam 
pretekstu, żeby wciskać się w trasę. To 
jest autentycznie smutne!

Rozmawiał  
Albert Kiciński

Ile materiału powstało w ciągu tych 
sześciu lat realizacji?
Tak dużo, że mogłabym zrobić serial. 
Zebrałam około 270 godzin materiału 
filmowego. Przez sześć lat jeździłam 
z Kultem w trasy, na wakacje, wchodzi-
łam do ich domów. Czasami po prostu 
wyjmowałam telefon i nagrywałam coś 
spontanicznie. Mam sporo takich ujęć. 
Udało mi się też przeszperać prywatne 
szuflady niektórych muzyków w poszu-
kiwaniu rozmaitych prywatnych nagrań.

Sześć lat to kawał czasu – w innym 
momencie zaczynałaś film, a w innym 
kończyłaś. Jak to ewoluowało?
Uważam, że to jest największy atut tego 
filmu. Naszym celem było nieoszu-
kiwanie widza, dlatego obserwowali-
śmy zespół tak długo. Nagraliśmy wiele 
godzin materiału – wszystkie koncerty, 
backstage itp. Przy każdej kolejnej tra-
sie zespół coraz mniej zwracał na nas 
uwagę. Nie byliśmy już żadnym ciałem 
obcym.

Jaki obraz zespołu wyłania się z tych 
podpatrzonych momentów? 
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CAŁA PRAWDA 
O KULTOWYM ZESPOLE

Rozmowa  
z Olgą Bieniek,  
reżyserką filmu 
Kult. Film

Kult. Film, reż. Olga Bieniek
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POLSKIE PREMIERY

Niebieskie chachary opo-
wiadają o wielowymiaro-
wej społeczności skupio-
nej wokół legendarnego 

polskiego klubu piłkarskiego, jakim 
jest Ruch Chorzów. Co sobie myślisz 
po tym doświadczeniu, słysząc 
słowo bardzo często powtarzające 
się w przestrzeni publicznej, czyli 
„kibol”?
Dla mnie każdy, kto idzie ulicą i da dru-
giemu w twarz tylko z tego powodu, że 
ma inny szalik czy czapkę, będzie kibo-
lem. Nie znoszę tego słowa, jest dla mnie 
przykre, agresywne, obraźliwe, ale jeżeli 
miałbym je spersonifikować, to właśnie 
w kontekście takiej sytuacji. Chorzowski 
stadion poznawałem zupełnie na nowo 
po 30 latach. Tym, co w nim odkryłem 
i stanowi główny temat filmu, jest fakt, że 
składa się on dzisiaj z przedstawicieli bar-
dzo różnych grup społecznych. Mieliśmy 
nagraną „setkę” z wypowiedzią jednego 
z głównych bohaterów, która ostatecznie 
nie weszła do filmu. Kobieta przekonuje, 
że jeżeli wyciągniemy z jakiegokolwiek 
miasta 15-20 tys. ludzi, czyli mniej więcej 
tyle, ile przychodzi na mecz, nie ma moż-
liwości, żeby nie znalazł się wśród nich 
oszust, złodziej czy chuligan. 

Postrzegasz sytuację stadionową jako 
rodzaj spojrzenia na społeczeństwo 
w soczewce?
Była to rzecz, która pociągała mnie, 
by w ogóle zrobić ten film. Magia współ-
uczestnictwa, związany z tym koloryt. 
Niesamowita dla mnie była równość spo-
łeczna, jaka tam panuje. Pamiętam dobrze 
wyjazdy za Ruchem na mecze. Oni ubie-

kilkanaście godzin w wagonach strzeżo-
nych przez policjantów. Nie można było 
z nich wysiąść. W przedziałach ośmio-
osobowych siedziało minimum dziesię-
ciu kibiców, inni leżeli na półkach baga-
żowych. Ten nadmiar rozłożył się też na 
korytarzach. Przypomniało mi się, jak za 
komuny jeździło się nad morze, wsiada-
jąc przez okna, żeby w ogóle załapać się 
na miejsce stojące. Co więcej, wiedzie-
liśmy, że po drodze będą się też dosia-
dać ekipy z zaprzyjaźnionych klubów. 
Jechaliśmy w takich warunkach i nagle 
przez tę ciżbę ludzką zaczęła przechodzić 
zakapturzona bojówka, zabierając z każ-
dego przedziału cały alkohol. Wszystko, 
co zebrali, wyrzucali przez okno. Tym, 
którzy się nie zgadzali, nierzadko 
w męskich słowach musieli przetłuma-
czyć, że jadą tam kibicować swojej dru-
żynie, a nie pić piwo i nie zostać wpusz-
czonym na stadion. Może zadziałała 
wyobraźnia filmowca, ale mimo pędzą-
cego pociągu słyszałem brzęk rozbija-
nego alkoholu. Próbowałem kilka razy 
wyciągać kamerę, ale się nie udało.

Wspomniałeś o 86 wyjazdach, z któ-
rych, także w kontekście filmowym, 
najbarwniejszym był chyba ten do 
Hiszpanii na mecz zaprzyjaźnionego 
z Ruchem Atlético Madryt?
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Doskonale to pamiętam, co zresztą też 
wybrzmiewa w filmie poprzez wykorzy-
stane archiwalia. Na stadion w Chorzo-
wie trafiłem w przedziwny sposób. Nie 
przejąłem tego, o czym mówi większość 
moich bohaterów, a zatem nie nasiąkłem 
niebieską krwią. Jerzy Buzek wspomina 
o niej w kontekście uprawiania działalno-
ści fizycznej w stricte określonym geogra-
ficznie miejscu. Tymczasem ja na Śląsk 
trafiłem z rodziną jako młody chłopiec. 
Mój ojciec przyjechał za pracą, ale przede 
wszystkim chciał zapewnić szkołę swoim 
dzieciom. Pamiętam, że pierwszą rzeczą, 
jaką zobaczyłem na Śląsku, był słynny cho-
rzowski diabelski młyn. Wszystkie kolejne 
zdarzenia były tak intensywne. Równie 
dobrze wspominam pierwszy raz na sta-
dionie. Ojciec za sprawą wykonywanej 
pracy miał możliwość wchodzić za darmo 
na mecze reprezentacji Polski na Stadionie 
Śląskim. Miałem wtedy 10 lat. Jak się póź-
niej okazało, o czym mówili moi bohatero-
wie, od Jerzego Buzka, Kazimierza Kutza, 
Wojciecha Kuczoka po ostatniego chuli-
gana, u nich ta fascynacja miała miejsce 
w zbliżonym wieku. Poza tym jako dzieci 
cały czas graliśmy w piłkę. Nagle przy-
chodziła sobota czy niedziela i w co drugi 
tydzień nie było z kim grać. Było pusto, 
wszyscy gdzieś znikali, a ja sam siedziałem 
na krawężniku. Po jakimś czasie się dowie-

działem, o co chodzi. Miałem do wyboru: 
albo siedzieć znowu na krawężniku i dłu-
bać w nosie, albo iść na mecz. Raz, drugi, 
trzeci się załapałem i zostało. 

Często powtarzałeś, że po doświad-
czeniu filmu bardziej ufasz kibicom 
niż policji. 
Niejednokrotnie spotkałem się z jakimś 
kompletnym absurdem wynikającym 
z posiadania policyjnej czapki. Ktoś 
mówił: „Tędy pan nie przejdzie, bo nie”, 
„Tego pan nie zrobi, bo nie”. Mógłbym 
przytoczyć dziesiątki przykładów, kiedy 
utrudniano mi pracę poprzez jakieś 
absurdalne zachowania ze strony policji. 
To na pewno spowodowało moje uprze-
dzenia. Jednak pierwszą rzeczą, jakiej 
doświadczyłem po wejściu na sektor 
kibiców, była niesamowita napinka i hejt 
z obu stron. Poczułem, że oni są gotowi, 
by się pozabijać nawzajem w każdej 
chwili. Tylko że jednym za to płacą, a dru-
dzy mają z tego tytułu poważne problemy. 
Taka jest między nimi różnica, ale poziom 
agresji – o czym mówił Kuczok – jest 
podobny. To irracjonalne, że ta nienawiść 
tak bardzo może opanować ludzi jednego 
narodu, języka. 

Rozmawiał  
Kuba Armata
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rają jednakowe dresy, zabierają niewielki 
bagaż podróżny, bo nie wiadomo, czy nie 
trzeba będzie biec, uciekać, wyskakiwać 
przez okno. W ramach realizacji filmu 
sam byłem na 86 wyjazdach. Zdobywa 
się na nich różne stopnie wtajemniczenia. 
Na pewien czas zostaje się wyłączonym ze 
swojego świata i zaczyna się uczestniczyć 
w czymś zupełnie innym. Tam jest inaczej, 
pociągająco. 

Czy z tej perspektywy zostałeś uznany 
za jednego ze swoich? Twoi bohate-
rowie potrafili zapomnieć o kamerze, 
która zawsze ci towarzyszyła?
Mniej więcej od połowy realizacji nie 
byłem już obcym czy straszydłem. Wie-
dzieli, że zawsze będę chciał wyciągnąć 
kamerę, choć były momenty, kiedy nie 
mogłem tego robić. Pamiętam jedną 
sytuację, której szczególnie żałuję. Wsia-
dłem z kibicami do nocnego pociągu 
i było wiadomo, że jesteśmy skazani na 

KIEDY JEST MECZ, 
WSZYSTKO IDZIE 
PRECZ!
Rozmowa z Cezarym Grzesiukiem, 
reżyserem filmu Niebieskie chachary

Nie jest tajemnicą, że nasz film powsta-
wał z bardzo niewielkim budżetem, zatem 
zdjęcia zagraniczne były nie do pomy-
ślenia. Kiedy jednak raz czy drugi obiło 
mi się o uszy, że na stadionie Camp Nou 
w Barcelonie, w finale Pucharu Króla Hisz-
panii, zagra zaprzyjaźnione z kibicami 
Ruchu Atlético, i wiele osób z Chorzowa 
się tam wybiera, pomyślałem, że musimy 
to mieć. Że muszę „wrzucić” w to wyda-
rzenie moich bohaterów. Zatem musiałem 
im zapewnić podróż, bilety, pobyt, socjal. 
Wyjazd w delegację. (śmiech) To wiązało 
się ze sporymi kosztami. Życie jest jednak 
tak wspaniałe oraz zaskakujące, że przy-
nosi rozwiązania i każdego dnia trzeba 
wierzyć, że niemożliwa wydawałoby się 
sytuacja może ulec zmianie. Dokładnie tak 
było w tym przypadku. To nie był łatwy 
wyjazd, bo wymagał określonego czasu 
spędzonego na miejscu, by się wzajem-
nie poznać. Wiedziałem, że w chuligań-
skim świecie nie jest tak, że przyjeżdżamy, 
klepiemy się po ramionach i już. W efek-
cie byliśmy tam ponad dwa tygodnie, jeź-
dziliśmy z nimi po Hiszpanii. Momentami 
bywało przezabawnie. Wyjazd tłumaczył 
też magię tego świata. 

Wspomniałeś, że film jest twoim 
powrotem na stadion po 30 latach. 
Jak w ogóle na niego trafiłeś?

Niebieskie chachary,  
reż. Cezary Grzesiuk

Cezary Grzesiuk 
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Punktem wyjścia w Żelaznym 
moście jest opowieść o miło-
snym trójkącie – ściślej 
mówiąc małżeństwie i przy-

jacielu męża. Akcja filmu została 
umieszczona na Śląsku. Dlaczego?
Droga na Śląsk prowadziła przez Dolny 
Śląsk. Pochodzę z Bolesławca, który 
przez długi czas pełnił funkcję zaplecza 
logistycznego dla pobliskiej kopalni mie-
dzi. Kult górniczy nie jest mi obcy. Tyle 
że problemy konkretnej grupy zawo-
dowej czy regionu od samego początku 
miały stanowić jedynie tło, a może wręcz 
soczewkę, przez którą można spojrzeć na 
relacje między ludźmi. Natomiast ryzyko 
wystąpienia wypadku na kopalni i sytu-
ację zagrożenia życia potraktowałam 
jako dramaturgiczne narzędzie, dzięki 
któremu mogłam sprowokować swoich 
bohaterów do działania w ekstremalnych 
warunkach, a przez to zmusić ich do 
podejmowania radykalnych decyzji.

Niektórzy mogą zareagować nega-
tywnie na ten rodzaj opowiadania 
o Śląsku. Zawsze mówiło się, że dla 
ludzi tam mieszkających najważniej-
szymi wartościami są górniczy etos 
pracy, rodzina, szacunek dla trady-
cji i dziedzictwa poprzednich poko-
leń. Twój film to nie jest „modelowa” 
opowieść o Śląsku.
Wiedziałam, że konfrontacja z widzami 
na Śląsku będzie stanowiła wyzwanie, dla-
tego bardzo długo dokumentowaliśmy 
ten region. Spotykaliśmy się z górnikami 
i zjeżdżaliśmy tysiąc metrów pod zie-
mię – na poziomy zagrożone wybuchem 
metanu. Ale ja nie ukrywam, że nie pocho-
dzę z tego miejsca. Nie mogłam udawać, że 
zrobię film o Śląsku dla Ślązaków. Wolałam 
postawić na intymną historię z udziałem 
śląskiej kultury i tradycji, ale zbudowaną 
w sposób czytelny dla ludzi z zewnątrz. Nie 
czuję się uprawniona by opowiadać o śro-
dowisku górniczym przez pryzmat malow-
niczego krajobrazu, bogatej gwary śląskiej, 
czy też etosu pracy w obliczu katastrofy, 
dlatego postawiłam na życie emocjonalne 
i duchowe bohaterów. Na uniwersalizm 
przekazu i jego powszechne zrozumienie, 
które jest kluczem dotarcia do szerokiego 
grona odbiorców. Mając nadzieję, że ten 
kształt zostanie zaakceptowany również na 
Śląsku.

Z tym może być różnie, bo przecież 
w pewien sposób podważasz etos ślą-
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mamy sobie nic do powiedzenia? To temat 
bardzo rozległy. Ciągle przecież dążymy 
do ekonomicznej niezależności, do czego 
więc właściwe ma nam być ta druga osoba? 
Ale ja w swoim filmie skupiłam się na 
innym aspekcie zdrady. Nie zależało mi 
na postawieniu diagnozy w kontekście 
jej przyczyn, tylko na konsekwencjach. 
W Żelaznym moście widz nie otrzymuje 
zbyt wielu informacji, które pozwoliłyby 
mu usprawiedliwić romans bohaterów. 
Podjęłam świadomą decyzję, by ich prze-
szłość i teraźniejszość pozostały dla nas 
rozdziałem niedostępnym. Nie skupiłam 
się na pytaniu, czy Magda miała prawo do 
wyboru między mężem a kochankiem. 
Czy mogła coś zmienić; czy powinniśmy 
oceniać jej postawę w kategoriach dobrego, 
a może niemoralnego wyboru? Zależało 
mi na stworzeniu bohate-
rów, którzy może i „grze-
szą”, ale jednak w granicach 
pojmowanej obecnie normy 
obyczajowości. Za to konse-
kwencje tej zdrady nie pod-
legają już owej normie, tylko 
mają charakter ostateczny.

Co więcej, w tym ukła-
dzie chyba nikt nie jest 
bez winy.
Masz rację. Dla mnie 
oczywistym jest, że zanie-
chania występują po każ-
dej ze stron, a pokazany 

w filmie miłosny trójkąt jest klasycznym 
trójkątem równoramiennym. Każdy 
z bohaterów mógł podjąć natychmia-
stowe kroki, które prawdopodobnie 
zapobiegłyby katastrofie. Oskar, czyli 
mąż Magdy, kiedy zaczął podświado-
mie przeczuwać zdradę, mógł przecież 
coś z tym zrobić. Ostatecznie zamiast 
wykazać gotowość do bezpośredniej 
rozmowy z żoną, zamknął się w sobie. 
W tym wszystkim jest jeszcze postać 
Kacpra, kochanka, czyli teoretycznie 
największego sprawcy całego zamiesza-
nia, który sprowokował iskrę, wysyła-
jąc Oskara do pracy na dalekie i niebez-
pieczne odcinki kopalni. I znów – nie 
skupiałam się na przyczynach, a kon-
sekwencji powstałej na skutek zdrady 
i rozpadu relacji.

Katastrofa, o której mówisz wysta-
wia bohaterów na kolejne próby. 
Żeby móc spotykać się z kochanką, 
Kacper wysyła Oskara do pracy na 
dalekie i niebezpieczne wyrobiska. 
W trakcie jednej ze schadzek docho-
dzi do wypadku w kopalni, a męż-
czyzna zostaje odcięty w zawalonym 
chodniku.
Nie ukrywam, że najmocniejszym 
punktem Żelaznego mostu jest jego dra-
matyczny finał i nieodwracalna konse-
kwencja, która za nim idzie. Cała praca 
włożona w próby miała na celu dopro-
wadzenie do momentu akcji ratow-
niczej, która rodzi wiele pytań, na 
które może już nie zdąży się uzyskać 
odpowiedzi. W obliczu tego wydarze-
nia każdy z bohaterów musi uporać 

się z poczuciem winy oraz 
świadomością, że pośred-
nio przyczynił się do trage-
dii. Konieczność dokopania 
się do uwięzionego pod zie-
mią górnika można czytać 
też w sposób nieoczywisty – 
jako potrzebę odnalezienia 
czegoś w sobie. Mimo że na 
to wszystko może być już 
za późno. Chciałabym, żeby 
właśnie taka myśl została 
z moimi widzami.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

rację bytu? Mam wrażenie że często jest to 
tylko wersja demo tzw. „śląskiej rodziny”. 
Wiem, że taki punkt widzenia nie dla 
wszystkich jest akceptowalny, ale nie 
chciałam tym filmem stawiać pomnika. 
Moim celem było opowiedzenie histo-
rii o rozpadzie relacji, który obserwuję 
coraz częściej. O zmieniającym się świe-
cie, a zarazem o współczesnej moral-
ności, oscylującej pomiędzy tym, czego 
w danym momencie chcemy dla siebie 
i tradycyjnymi wzorcami, które stawiają 
cudze dobro jako wartość nadrzędną.

W Żelaznym moście pokazujesz coś 
więcej. Jednym z pól eksploatacji 
mentalnej w relacji twoich bohaterów 
jest odpowiedzialność za drugiego 
człowieka.
Dlatego też upierałam się przy figurze 
jaką jest kopalnia. Te nieprawdopodobne: 
więź, solidarność i postawa moralna, 
które splatają górników w sytuacji zagro-
żenia życia były dla mnie czymś abso-
lutnie uniwersalnym i myślę, że można 
z sukcesem przełożyć to na grunt rela-
cji w obrębie związku. Małżeństwo nie 
polega przecież jedynie na wspólnym 
oglądaniu telewizji lub na mile spędzo-
nym urlopie. To sytuacja powierzenia 
swojego życia w ręce drugiego czło-
wieka i stan gotowości do poświęcenia 
w najbardziej dramatycznych chwilach. 
Decydując się na wspólne życie, zacią-
gamy emocjonalny dług wobec innych, 
zaczynamy zależeć od siebie. Nie wierzę 
w relacje bez zobowiązań, każde spotka-
nie dwojga ludzi jest zobowiązaniem.

No właśnie, ta powierzchowna reali-
zacja potrzeby bycia razem prowadzi 
coraz częściej do niefortunnego odczy-
tywania intencji, nieporozumień, roz-
mijania się, a w efekcie do zdrady. Jak 
ci się wydaje, na czym polega problem?
Tu by można zapytać, czym dla związku 
jest monogamia? Bo co to za osiągnięcie, 
że nawzajem jesteśmy wierni, skoro nie 
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GOTOWOŚĆ 
DO POŚWIĘCENIA
Rozmowa 
z Moniką 
Jordan-
-Młodzianowską, 
reżyserką filmu 
Żelazny most

Julia Kijowska w filmie Żelazny most,  
reż. Monika Jordan-Młodzianowska
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Monika Jordan-Młodzianowska
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skiej rodziny. Opowiadasz o trójce 
bohaterów uwikłanych w skompliko-
waną i niekoniecznie klarowną etycz-
nie relację miłosną. Pracujący na sta-
nowisku sztygara Kacper ma romans 
z żoną swojego przyjaciela, również 
górnika.
To prawda. Śląska rodzina funkcjonuje 
w świadomości wielu osób jako ostatni 
bastion tradycyjnych wartości. Moje 
pierwsze dokumentacje kazały mi jed-
nak postawić pytanie, czy ten tradycyjny 
model faktycznie wciąż się sprawdza i ma 

Bartłomiej Topa i Julia Kijowska  
w filmie Żelazny most,  

reż. Monika Jordan-Młodzianowska



POLSKIE PREMIERY

Skandal z bezpodstawnym 
wycofaniem Solid Gold z Kon-
kursu Głównego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 

w Gdyni, wymuszonym przez mniej-
szościowego koproducenta, jakim 
była wtedy TVP, odbił się szerokim 
echem w międzynarodowym środowi-
sku filmowym. W festiwalowych kulu-
arach mówiło się nawet, że pański 
film otwiera nową galerię „półkowni-
ków”. Jak dzisiaj patrzy pan na tamte 
wydarzenia?
Najśmieszniejsze jest to, że TVP, która 
miała być dystrybutorem tego filmu, sama 
zniweczyła szansę olbrzymiej promo-
cji, jaką jest udział w Konkursie Głów-
nym w Gdyni. Jest to ten typ myślenia, 
który zwykle nazywamy bezmyślnością. Za 
PRL-u mówiłem, że w Polsce groteska nie-
śmiało naśladuje życie. Teraz to poczucie 
powoli wraca.

Jak można zabezpieczyć organizatorów 
i gości najważniejszego dla polskiego 
kina festiwalu przed powtórzeniem się 
podobnej awantury?
W nowym regulaminie zamieściliśmy 
klauzulę, na mocy której producent nie ma 
prawa wycofać filmu zgłoszonego i przyję-
tego do konkursu.

Jaką wersję obejrzą widzowie, którzy 
wybiorą się na Solid Gold do kina? Tę, 
która była prezentowana w Gdyni, czy 
jakąś inną?
Tak, tę, która była pokazana w Gdyni na 
ostatnim nadprogramowym seansie festi-
walowym.
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SOLID GOLD

cechy psychiczne i fizyczne aktora, który 
go gra, otwiera to drogę do stworzenia 
pozbawionej fałszu kreacji.

W jednej z ról zobaczymy pana córkę 
Zosię.
Fascynowało mnie zawsze, w jaki spo-
sób Zosia bawiła się lalkami. Ustawiała je. 
Odgrywała sceny między nimi, prowa-
dząc dialogi za wszystkie postaci. Zobaczy-
łem w niej potencjał, dlatego postanowi-
łem spróbować postawić ją przed kamerą. 
Przyznam, że na próbach było ciężko, 
ale kiedy Zosia pojawiła się na planie, to 
naturalnie i w sposób zadziwiający weszła 
w rolę. Chyba już przepadła. Poczuła zew 
aktorstwa. (śmiech)

Inną nieoczywistą decyzją obsadową 
było powierzenie Maciejowi Maleńczu-
kowi roli nieco ekscentrycznego wła-
ściciela restauracji „Sommelier”.
Zawsze myślałem o nim jak o Tomie Wait-
sie, który grał w filmach Jima Jarmuscha. 
Maciej Maleńczuk jest osobowością. Ta 
osobowość znakomicie maskuje niedo-
statki aktorskie. Myślałem o jego zaanga-
żowaniu od dawna, tylko ciągle brakowało 
mi odpowiedniej roli. Teraz się to udało.

W Solid Gold pojawia się również 
Łukasz Idkowiak, laureat licytacji na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Na odebranie swojej wylicytowanej 
nagrody musiał czekać kilka lat, ale takie 
są realia produkcji filmowej. Na szczęście 
wszystko się udało. Pamiętam, jak do niego 
zadzwoniłem i zapytałem, czy chce grać 
policjanta czy gangstera? On odpowie-
dział: „oczywiście, że gangstera!”. No i tak 
się stało. Wystąpił jako bodyguard Adam-
skiego, którego gra Piotr Stramowski. 
Łukasz Idkowiak sprawdził się świetnie, 
choć jak widzowie będą mogli zobaczyć, 
kosztowało go to sporo wysiłku.

W Solid Gold udało się panu w nie-
banalny sposób pokazać Gdynię. Czy 
rzeczywiście „Gdynia kocha film, film 
kocha Gdynię” – jak głosi jedno z haseł 
promujących to miasto?
Gdynia jest przepiękna i przyjęła nas 
z otwartymi ramionami. Przenieśliśmy się 
tam na blisko miesiąc. W Gdyni powstały 
najważniejsze sceny w najbardziej repre-
zentatywnych miejscach. Mieliśmy bar-
dzo duże wsparcie ze strony miasta 
i mieszkańców. W filmie wzięło udział 

prawie 1500 statystów i wielu mieszkań-
ców Gdyni z pewnością odnajdzie się na 
dużym ekranie.

Pamiętam pańską etiudę I wie pan, co? 
zrealizowaną w ramach projektu upa-
miętniającego 25. rocznicę powstania 
Solidarności. To dość gorzka opowieść 
o spotkaniu byłego więźnia politycz-
nego, który jest dziś przedsiębiorcą, 
z prezesem banku, dawnym dygnita-
rzem partyjnym i prokuratorem, bru-
talnie rozprawiającym się z opozycją. 
Wspominam o tej etiudzie, bo mam 
wrażenie, że to dość cierpkie spojrze-
nie na naszą transformację pojawia się 
także w Solid Gold.
To prawda. Zaraz po zmianie ustroju pod-
chodziliśmy do tych przeobrażeń bardzo 
optymistycznie. Kapitalizm i gospodarka 

rynkowa jawiły nam się jako idealistyczne 
twory mające wprowadzić do naszego 
życia zachodnioeuropejską normalność. 
Z czasem zaczęliśmy się orientować, jakie 
tkwią w tym systemie pułapki i zagroże-
nia. Teraz, po 30 latach, widać dokładnie, 
jakich błędów można było uniknąć, ale 
wtedy cały ten proces w swojej gwałtow-
ności musiał generować różnego rodzaju 
koszty, z którymi borykaliśmy się przez 
wiele lat. Tak było m.in. z kinematogra-
fią. Z tą całą drapieżnością systemu kapi-
talistycznego przyszło nam się zmierzyć 
w momencie, w którym zupełnie nie byli-
śmy do tego przygotowani. W związku 
z czym wiele lat zajęło nam, żeby polskie 
kino odzyskało swoją silną pozycję.

Rozmawiał  
Grzegorz Wojtowicz
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Solid Gold to inspirowany prawdzi-
wymi wydarzeniami thriller poli-
tyczny. O czym opowiada pański naj-
nowszy film?
Scenariusz przedstawia historię wymy-
śloną i udramatyzowaną dla potrzeb 
filmu, którą uwiarygadniają prawdziwe 

wydarzenia związane z aferą Amber 
Gold. Solid Gold to opowieść o odwiecz-
nej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem, 
pomiędzy policjantem a gangsterem, ale 
obie te postaci nie są jednoznaczne. Solid 
Gold wpisuje się w kategorię filmów politi-
cal fiction, które odsłaniają przed widzem 
niejasne powiązania i mówią o sprawach 
dziejących się poza oficjalnym przekazem. 
Policja, mafia, biznes i polityka…

Obsada, którą udało się panu skom-
pletować do opowiedzenia tej historii 
robi ogromne wrażenie: Janusz Gajos, 
Andrzej Seweryn, Marta Nieradkie-
wicz, Krzysztof Stroiński, Mateusz 
Kościukiewicz czy Piotr Stramowski. 
Pisze pan pod konkretnych aktorów?
Tak. Pracując nad scenariuszem, przeważ-
nie mam już wytypowanych odtwórców 
najważniejszych ról. Dzięki temu, tworząc 
filmowe postacie, mogę wpisać prawdziwe 
cechy aktora, którego znam. To mi ułatwia 
pracę i daje pewność, że rola jest dobrze 
obsadzona. Kiedy bohater filmowy ma 

ODWIECZNA WALKA 
DOBRA ZE ZŁEM
Rozmowa z Jackiem Bromskim, 
reżyserem filmu Solid Gold

Andrzej Seweryn i Olgierd 
Łukaszewicz w filmie Solid 

Gold, reż. Jacek Bromski

Maciej Maleńczuk w filmie 
Solid Gold, reż. Jacek Bromski

Marta Nieradkiewicz w filmie 
Solid Gold, reż. Jacek Bromski

Mateusz Kościukiewicz  
i Janusz Gajos w filmie Solid 
Gold, reż. Jacek Bromski

Jacek Bromski



POLSKIE PREMIERY – SERIALE

W zwiastunach oraz 
materiałach prasowych 
Żmijowisko sprawia 
wrażenie gatunkowego 

miksu kryminału, dreszczowca oraz 
dramatu psychologicznego. Czym tak 
naprawdę jest fabularny kręgosłup 
serialu?
Właściwie, to w tej historii, wszystkie 
te warstwy ze sobą wojują. Gatunkowo 
klasyfikuję to trochę na własny użytek 
jako rodzaj thrillera psychologicznego 
z zabarwieniem telewizyjnego miste-
rium. Jednak podobnie jak w przypadku 
książki, najbliżej serialowi właśnie do 
kryminału, mimo że elementów dresz-
czowca również jest tu sporo.

To też częsta sytuacja, że te dwie este-
tyki funkcjonują bliźniaczo obok sie-
bie. 
Tak, te dwa gatunki wspaniale się uzu-
pełniają.

Czy jest jakiś konkretny element lite-
rackiego pierwowzoru, który zafascy-
nował pana na tyle, żeby podjąć się 
ekranizacji?
Bardzo dobrze czytało mi się tę książkę – 
zrobiłem to właściwie w jeden wieczór, 
co raczej nie zdarza się osobom takim 
jak ja, które nie dysponują zbyt dużą ilo-
ścią wolnego czasu. Historia była nie-
zwykle wciągająca, mimo że przynaj-
mniej na początku nie obfituje w jakąś 
niesamowitą ilość akcji, ale niezwykłe są 
tu relacje między postaciami. Są to nie-
oczywiści, bardzo dwuznaczni bohate-
rowie. Śledzenie ich losów było bardzo 
fascynujące, biorąc również pod uwagę 
fakt formalnego podziału na trzy płasz-
czyzny czasowe. Te rozwiązania narra-
cyjne sprawiają, że odbiorca sam układa 
sobie w głowie tę historię, jeszcze przed 
fabularną konkluzją.

Jest to też opowieść o problemach 
pokolenia trzydziestoparolatków. 
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acja nie wyszła poza naszą konwencję. 
Jestem drogowskazem, który pilnuje 
artystę przed zderzeniem z lokomotywą.

Podczas premiery Belfra media trochę 
na wyrost porównywały ten projekt 
z Miasteczkiem Twin Peaks, szuka-
jąc punktów wspólnych w tajemniczej 
mieścinie oraz prowadzącym śledztwo 
przybyszu znikąd. Czy w Polsce jest 
szansa, by robić tak odważne rzeczy 
dla telewizji jak David Lynch?
Uważam, że jesteśmy na to gotowi. 
Natomiast stacje telewizyjne absolut-
nie nie wierzą w potencjał intelektu-
alny swojego widza. Próbuję z tym 

walczyć jak tylko mogę, czasem wygry-
wając, a czasem przegrywając. To jest 
okropne szufladkowanie i niedocenia-
nie publiczności.

Kluczowa jest tu więc kwestia komer-
cyjno-biznesowa?
Myślę, że to jest złe pojmowanie biznesu, 
bo przecież nie ryzykując, nigdy nie 
osiągnie się zbyt wiele. Zachowawczość 
trzyma w jednym i tym samym miejscu.

Ekranizując prozę, preferuje pan 
wierne odwzorowanie historii, czy 
raczej model Kubrickowskiego Lśnie-
nia, czyli swobodną reinterpretację?
To zależy od pierwowzoru literackiego. 
Dostosowujemy opowieść do realiów fil-
mowych na tyle, na ile trzeba. Jeśli już 
jest na papierze „gotowa”, to takie odcho-
dzenie od źródła byłoby mocno wymu-
szone. Ja takiej ambicji raczej nie mam, 
chyba że adaptowany materiał jest napi-
sany w bardzo niefilmowy sposób.

Sądzi pan, że wkrótce serial zabije kino?
Według mnie taka opinia to zdecydo-
wana przesada. Kino radzi sobie świetnie 
i nie dostrzegam niczego, co mogłoby mu 
zagrażać. Serwisy streamingowe, takie jak 
Netflix, na pewno zagrażają tradycyjnej 
telewizji. Tutaj szykuje się jakaś rewolucja 
i jest to proces, którego nie da się zatrzy-
mać. Natomiast pójście na seans jest na 

tyle unikalnym przeżyciem, że nie oba-
wiam się masowego pustoszenia sal kino-
wych. Wyniki światowego oraz polskiego 
box office’u zresztą mówią o czymś kom-
pletnie przeciwnym niż zagrożenie pozycji 
kinematografii.

Czy można porównać proces twórczy 
przy produkcji kinowej oraz telewi-
zyjnej?
Wydaje mi się, że proces zaczyna być 
coraz bardziej zbliżony merytorycznie. 
Obecnie seriale są często robione jak po 
prostu bardzo długie filmy.

Pańska słabość do dreszczowców 
rozwinie się jeszcze mocniej, np. 
w stronę kina grozy?
Marzę o filmie grozy, ale niestety nie tra-
fiłem jeszcze na scenariusz, który chciał-
bym zrealizować. Czekam na historię 
z gatunku horroru, która mnie zaczaruje.

Czyli na kryminały jesteśmy gotowi, 
lecz na horror po polsku trzeba jesz-
cze trochę poczekać?
Ja do końca nie wiem, dlaczego u nas 
się takiego kina nie uprawia. Być może 
chodzi tu o strach przed mierzeniem się 
z kinem gatunkowym, które widz oceni 
jednoznacznie na plus albo na minus.

Rozmawiał  
Łukasz Krajnik
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Widzi pan w niej generalną dia-
gnozę generacji, czy raczej po prostu 
intymny portret kilku przyjaciół?
Myślę, że w tym przypadku jedno nie 
funkcjonuje bez drugiego. Te portrety 
byłyby przecież niepełne, gdybyśmy nie 
pogłębili charakterów postaci, wpisując 
je w bardziej uniwersalny kontekst prze-
szłości oraz teraźniejszości. Nazwanie 
tej historii portretem pokolenia to być 
może zbyt mocne słowa, ale serial mówi 
na pewno jedną ważną rzecz – trzydzie-
stokilku-, czterdziestokilkulatkom nie 
udało się nigdy dorosnąć.  My udajemy 
dorosłych przed potomstwem, natomiast 
czujemy się wciąż dziećmi. Bohaterowie 
uosabiają tę niedojrzałość, którą można 
zaobserwować wokół nas, wśród znajo-
mych i spoglądając w lustro.

Gdy otrzymał pan Paszport „Poli-
tyki” w 2008 roku, jury uzasadniło 
decyzję „umiejętnym połączeniem 
własnych ambicji z oczekiwaniami 
widowni”. To zdanie bardzo przy-
pomina mi założenia Żmijowiska 
zestawiającego artystyczne aspiracje 
z atrakcyjną dla publiczności intrygą.
To jest właśnie to, czego ja sam szukam 
w kinie: atrakcyjnej, ale niegłupiej historii, 
która odkryje przede mną coś nowego na 
temat świata, który mnie otacza.

Chyba my wszyscy tego szukamy. 
Zarówno widzowie, jak i twórcy.
(śmiech) No chyba tak nie do końca jed-
nak jest.

Może rzeczywiście to trochę zbyt ide-
alistyczna teza. Wracając do charak-
terystycznych, gatunkowych moty-
wów – co pana intryguje w małych 
miasteczkach? Czy może miejsca 
akcji Żmijowiska albo np. Belfra to 
jednak czysty przypadek?
To zdecydowanie nieprzypadkowe 
motywy. Opowiadanie o mniejszej spo-
łeczności, tzn. o czymś hermetycznym, 

pozwala powiedzieć coś o całym społe-
czeństwie. Na przykładzie mniejszego sys-
temu można z bliska zaobserwować uni-
wersalne reguły i mechanizmy. Czasem 
opowiadając o dwójce ludzi, opowiadamy 
o całej ludzkości, ale w sposób, który jest 
przystępny dla widza.

W wywiadach promujących Żmijowi-
sko aktorzy wspominali, że jest pan 
reżyserem dającym współpracow-
nikom dużo swobody i przestrzeni 
podczas kreowania postaci.
Wychodzę z założenia, że aktor jest arty-
stą, któremu należy dać pewną wolność 
tworzenia, oczywiście pilnując, by kre-

MARZĘ O FILMIE GROZY
Rozmowa z  Łukaszem Palkowskim, 
reżyserem serialu Żmijowisko

Agnieszka Żulewska i Paweł Domagała  
w serialu Żmijowisko, odcinek 1,  

reż. Łukasz Palkowski

Paweł Domagała w serialu 
Żmijowisko, odcinek 2,  
reż. Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski
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Czy tworząc sce-
nariusz do swo-
jego filmu Orzeł. 
Ostatni patrol, 

opierał się pan na hipote-
zach badaczy, historyków, 
którzy próbowali wyjaśnić 
tajemnicę zaginięcia Orła, 
chluby i symbolu Polskiej 
Marynarki Wojennej, czy 
może bardziej kierował 
się pan sercem, intuicją 
i wyobraźnią twórczą? 
Jacek Bławut: Opiera-
łem się o hipotezy zawarte 
w pracy doktorskiej „ORP 
Orzeł” Huberta Jando. Zapo-
znałem się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami, 
począwszy od pamiętników, 
listów do rodzin, książek 
takich jak „Szum młodo-
ści” Stefana Łaszkiewicza czy 
„Patrole Orła” Eryka Sopoćki, 
które opisują codzienność 
na okręcie, jak i działania 
bojowe załogi. Odbyłem 
również wiele konsultacji 
z byłymi dowódcami bliźnia-
czego okrętu ORP Sęp. Dla 
wyobraźni również pozostało 
sporo miejsca. Po wielu latach 
pracy nad projektem stałem 
się częścią załogi i teraz naj-
ważniejsze to nie zawieść ich 
zaufania. Chcę opowiedzieć 
o straconym, wspaniałym 
pokoleniu młodych ludzi, dla 
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których słowo „patriotyzm” 
było czymś oczywistym.

Przygotowania do produk-
cji Orła trwały kilka lat. Co 
dla pana i pani Anny Bła-
wut-Mazurkiewicz – pro-
ducentów filmu – stano-
wiło największe wyzwanie 
produkcyjne?
Bartek Gliński: Na świe-
cie filmów o załogach okrę-
tów podwodnych powstaje 
niewiele. Są to obrazy dro-
gie i skomplikowane techno-
logicznie. Również w Pol-
sce, od czasów znakomitego 
Orła Leonarda Buczkow-
skiego, film taki nie powstał. 
W trakcie przygotowań zro-
zumieliśmy, że tak nowator-
ski projekt jak nasz będzie 
wymagał wielu niestandar-
dowych rozwiązań. Dużym 

wyzwaniem było zbudowanie 
filmowej platformy hydrau-
licznej. W jej zaprojektowa-
niu pomagał nam ceniony 
konstruktor. Platforma ta 
dynamicznie naśladuje ruch 
okrętu na morzu – wynurze-
nia, zanurzenia oraz eksplo-
zje podwodne – przenosząc je 
na naszych aktorów zamknię-
tych w scenografii zainstalo-
wanej na jej szczycie. Była to 
realizacja ambitnego pomy-
słu Jacka (a dla nas dużego 
wyzwania) – stworzenia mak-
symalnie realistycznego śro-
dowiska dla aktorów – mary-
narzy. Inną odsłoną tego 
pomysłu, a zarazem ogrom-
nym wyzwaniem było reali-
styczne odtworzenie wnę-
trza historycznego okrętu 
podwodnego. Efekty pracy 
całej ekipy scenograficznej są 

na tym polu imponujące. Na 
potrzeby filmu zrealizowali-
śmy sceny, w których wyko-
rzystujemy udostępnione 
nam przez wojsko współcze-
sne okręty, w tym również 
podwodne. Realizujemy zdję-
cia z zastosowaniem piro-
techniki podwodnej. Niektóre 
sekwencje wymagają zdjęć na 
miniaturach okrętów pod-
wodnych.

Zdjęcia do filmu Jacka Bła-
wuta muszą dziać się, siłą 
rzeczy, głównie we wnę-
trzach okrętu podwod-
nego. Co dla pani było klu-
czem do przygotowania 
wnętrz okrętu z maksymal-
nie naturalnymi efektami? 
Marcelina Początek-Kuni-
kowska: Zbudowanie dekora-
cji okrętu podwodnego było 
dla mnie niemałym wyzwa-
niem ze względu na kilka 
czynników. Pierwszy to temat. 
W tym przypadku nie wystar-
czyło zebrać dokumentację 
fotograficzną i techniczną . 
Musiałam zrozumieć i pojąć 
tak podstawowe rzeczy, jak 
chociażby funkcjonowanie 
okrętu podwodnego. I to nie 
tylko jego funkcjonalność, 
ale też mechanikę. Przejrzeć, 
przeczytać dostępną literaturę, 
przegryźć się przez wszystkie 
dostępne wspomnienia, opo-
wieści. Odbyć wiele spotkań, 
podróży, rozmów, żeby się 
opatrzeć, obyć, poczuć na tyle 
swobodnie, by móc podejmo-
wać decyzje, co jest ważne, 
a co mniej. Bo oprócz założeń, 
jakie podjęliśmy z reżyserem 
i operatorką to było równie 
ważne. Z czego zrezygno-
wać, gdzie dokonać skrótu lub 

uproszczenia, a gdzie abso-
lutnie nie. Wszak nie budo-
wałam okrętu podwodnego, 
tylko scenografię. Bardzo 
istotny wpływ na powstawanie 
dekoracji miał też sposób opo-
wiadania, jaki wybrali Jacek 
i Jola. W zasadzie to, że każdy 
fragment dekoracji mógł być 
nagle na pierwszym planie 
powodowało, że bardzo stara-
łam się pilnować detali, nawet 
w najmniej widocznych na 
pierwszy rzut oka miejscach. 
Budowa mnie za to zniena-
widziła. (śmiech) I ostatnie to 
przestrzeń. Początkowo zasko-
czyło mnie, że mam budować 
1:1, że ma być nisko, ciasno, 
niewygodnie. Ale jak bar-
dziej poznałam reżysera, to 
już wiem, że im trudniej, tym 
on się lepiej czuje. (śmiech) To 
chyba dokument tak go zahar-
tował. Więc było u nas ciasno, 
gorąco, niewygodnie, mokro, 
brudno. Do tego platforma, 
która poruszała, trzęsła, drżała 
poszczególnymi modu-
łami (przedziałami okrętu)... 
Naprawdę czasami czuliśmy 
się jak w głębinach. I zrozu-
miałam, że Jacek miał rację, że 
tak właśnie chciał. Sądzę, że 
to bardzo pomagało, zwłasz-

cza aktorom, wczuć się w ten 
świat. To była dla mnie ciężka 
praca, ale przede wszystkim 
fantastyczna przygoda.

To niecodzienna realizacja 
w polskiej kinemtografii. 
Co pani zdaniem będzie 
ją wyróżniać pod wzglę-
dem technicznym i zdję-
ciowym?
Jolanta Dylewska: Na 
początku naszych rozmów 
o projekcie Jacek Bławut opo-

wiedział mi o każdym pra-
wie członku załogi Orła jak 
o bliskim człowieku, po czym 
przytoczył słowa futurysty 
Marinettiego: „Ból ludzi jest 
tak samo interesujący jak 
ból lamp”. Zrozumiałam, że 
Jacek darzy swych bohaterów 
marynarzy i ORP Orła tym 

samym mocnym uczuciem. 
Na pytanie o to, kim (czym) 
jest kamera w naszym filmie, 
Jacek odpowiedział bez chwili 
wahania: „Orłem!”. I tak zaczę-
łam myśleć o Orle jak o żywej 
istocie pozostającej w pełnej 
symbiozie z załogą. Istocie 
wyposażonej w inteligencję, 
ale też skórę i oczy. Współcze-
sna filmowa technika ze swoją 
miniaturyzacją i technolo-
gia, ze swą ultraczułą wyro-
zumiałością, stały się naszymi 

sprzymierzeńcami przy tym 
projekcie. Oczami Orła stały 
się niewielkie amatorskie 
kamery, których punkty i spo-
sób widzenia pozwalały kon-
struować odmienną od ludz-
kiej osobowość Orła. Główna 
kamera, Mini Alexa, stała 
się dodatkowym członkiem 

Rozmowa ze scenarzystą i reżyserem 
Jackiem Bławutem, producentem 
Bartkiem Glińskim, scenografką 
Marceliną Początek-Kunikowską  
i autorką zdjęć Jolantą Dylewską

załogi, dzielącym wraz z nią 
tę nieustanną, pulsującą nie-
pewność. Długo moim hasłem 
w myśleniu o wizualnej dra-
maturgii i estetyce światła były 
realizm i minimalizm. I tak, 
krążąc z gafferem Piotrem 
Kryską po budującej się deko-
racji, omawialiśmy odtwa-
rzanie historycznego światła 
Orła. Wszystko się nam zga-
dzało do momentu pierw-
szego wprowadzenia kamery 
do niegotowej jeszcze, ale już 
pulsującej energią dekoracji. 
Natychmiast stało się jasne, 
że realizm i minimalizm nie 
są naszą drogą. Romantyzm, 
z niepokojem i nadzieją ukrytą 
w ciemnościach, z nagłymi 
wybuchami koloru, podszyty 
ciągłym rozedrganiem mate-
rii okazał się właściwą drogą. 
A duch Goi stanął obok nas. 
Nasze wyzwanie teraz to 
zdjęcia z sześciometrowym 
modelem Orła. Zastanawiam 
się, jak operatorskimi środ-
kami donieść do widzów jakiś 
rodzaj odczucia wojny z całą 
jej grozą...

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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NA PLANIE FILMU ORZEŁ. 
OSTATNI PATROL

We wrześniu 2019 zakończyły się 
główne zdjęcia do najnowszego, 

autorskiego filmu Jacka Bławuta Orzeł. 
Ostatni patrol. Przygotowania do pro-
dukcji trwały kilka lat. Reżyser i jedno-
cześnie autor scenariusza chce odtwo-
rzyć historię ostatnich dni Orła – chluby 
Polskiej Marynarki Wojennej. Za pro-
dukcję odpowiada firma Aura Films – 
Anna Bławut-Mazurkiewicz i Bartek 
Gliński. Obraz powstaje w koprodukcji  
z WFDiF, Gdyńskim Centrum Kultury, 
DI Factory, Impakt Film i jest współ-
finanasowany przez PISF. Autorką 
zdjęć jest Jolanta Dylewska, sceno-
grafii Marcelina Początek-Kunikow-
ska, a w rolach głównych zobaczymy 
Tomasza Ziętka, Antoniego Paw-
lickiego, Mateusza Kościukiewicza, 
Adama Woronowicza, Filipa Pławiaka, 
Tomasza Schuchardta, Rafała Zawie-
ruchę i wielu innych. S.N.Sześciometrowy model ORP Orzeł

Na planie filmu Orzeł. Ostatni 
patrol, reż. Jacek Bławut 

Na planie filmu Orzeł. Ostatni
patrol, reż. Jacek Bławut
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FESTIWALE ZA GRANICĄ AL DŻUNALONDYN

Na pokaz prasowy obecnego 
w Konkursie Głównym The Other 
Lamb Małgorzaty Szumowskiej 
nie dostałam się, chociaż stanę-

łam w kolejce na długo przed seansem. Despe-
rację na twarzach dziennikarzy musiał odczy-
tać jeden z pobliskich restauratorów, gdyż 
wyszedł pocieszać nas swoimi falafelami. Na 
jeden z kilku pokazów publicznych zdoby-
łam ostatni bilet. Może widzowie pamiętali 
reżyserkę z jej wcześniejszego Body/Ciało, 
pokazywanego w Londynie w 2015? Teraz 
w wywiadach mówiła o religijności, seksu-
alności, feminizmie i patriarchacie, o których 
traktuje jej anglojęzyczny debiut.

Zainteresowanie wzbudził też, jakżeby 
inaczej, Obywatel Jones Agnieszki Holland, 
wreszcie łotewsko-polska animacja dla mło-
dych widzów Jakub, Mimmi i gadające psy 
duetu reżysersko-producenckiego Edmunds 
Jansons i Sabine Anderson. Jest pewnie coś 
symptomatycznego i do zastanowienia się 
w tym, że programerów BFI przekonały 
akurat te związane z Polską tytuły, które 
mają w sobie spory zagraniczny pierwia-
stek, a pominęli np. Boże Ciało Jana Komasy. 
Z drugiej strony tegoroczny festiwal upły-
nął pod znakiem kobiet (od lat też kobiety 
zajmują się jego dyrekcją artystyczną – od 
października 2018 obowiązki te sprawuje 

Tricia Tuttle). Wyreżyserowały lub współre-
żyserowały aż 60 proc. filmów, które zakwa-
lifikowały się do Konkursów (Głównego, 
Debiutów, Dokumentalnego oraz Krótkich 
Metraży). Aż 40 proc. pośród wszystkich 
tytułów w programie. Od lat w Londynie, 
na panelach industry, mówiło się o sytuacji 
kobiet i mniejszości w branży. Teraz słowa 
przemieniono w czyn, udowadniając, że 
festiwal dążący do parytetu sprawdza się 
zarówno artystycznie, jak i komercyjnie. 
Organizatorzy odnotowali wzrost frekwen-
cyjny o 6 proc. w stosunku do dobrego roku 
ubiegłego i mówią o 161 059 sprzedanych 
biletów (dochodzi do tego jeszcze 17 730 
wejściówek dla prasy i branży). 

Poza doborem filmów i gości do sukcesu 
mogły się przyczynić programy London Film 
Festival Education i LFF For Free, dzięki któ-
rym można było pozyskać wejściówki w bar-
dzo korzystnych cenach lub wręcz za darmo. 
Dodatkowo festiwal wyszedł również poza 
Londyn: w 80 kinach na żywo pokazywano 
czerwony dywan do Irlandczyka, a następ-
nie sam dramat. Może to dobry pomysł dla 
Gdyni?

Bardzo mocno dało się też w Londynie 
zauważyć obecność platform streamingo-
wych. Irlandczyk, Dwóch papieży, Historia 
małżeńska, Król – to tylko niektóre z tytułów 
z logiem Netflixa. Może w dyskusji: „Kino czy 
internet?” zadawano do tej pory niewłaściwe 
pytania? A może platformy zrozumiały, że 
bez festiwali, wielkich ekranów i mocnych 
tytułów nie dotrą do aż tak wielu widzów? 
Te produkcje, które znalazły się w Londy-
nie bez wątpienia kina wymagają, szczegól-
nie zrealizowany z rozmachem i dbałością 
o każdy detal obraz Scorsese. W czasie kon-
ferencji prasowej, poprzedzającej finałową 
galę, producentki wyjątkowo chwaliły współ-
pracę z Netflixem. 

Dało się też w Londynie odczuć obecność 
dokumentu – aż 42 produkcje, z których 
część dotrze również do Polski: do War-
szawy, Łodzi, w tym Citizen K Alexa Gib-
neya o Michaile Chodorkowskim czy Mystify: 
Michael Hutchence Richarda Lowensteina 
o liderze INXS. Filmy o świecie targanym 
konfliktami politycznymi i społecznymi, ale 
także fascynujące, pogłębione portrety tych, 
którzy skradli masową wyobraźnię. Różno-
rodnie i frapująco, w każdej formie – Londyn 
znowu udowodnił, że jest jednym z najcie-
kawszych festiwali w Europie, a branżowo 
nie tylko trzyma rękę na pulsie, ale i prze-
ciera szlaki.

Dagmara Romanowska

63. BFI Londyński Festiwal Filmowy 
należał do Martina Scorsese,  
Ala Pacino, Roberta De Niro i ich 
Irlandczyka. Jednak nie był to tylko 
festiwal legend, ale też debiutów, kobiet, 
dokumentów, filmów odważnych,  
z kilkoma mocnymi polskimi akcentami.

NIE TYLKO 
DLA SŁAW

W znakomitym programie 
zagraniczni goście dostają 
najciekawsze dokonania 
z regionu, a Egipcjanie mają 

szansę zobaczyć rewelacje ze świata. Wśród 
tych drugich znalazło się Boże Ciało Jana 
Komasy, które z Afryki wyjechało z dwoma 
nagrodami.

Podobno pokaz polskiego hitu budził 
kontrowersje. W kurorcie plotkowało się, że 
film o podszywającym się pod duchownego 
chłopaku może tu zostać uznany za profa-
nację – nawet pomimo innej religii. Plotki 
przełożyły się na zainteresowanie produk-
cją, która miała aż cztery pokazy. Stojący na 
czele festiwalu Intishal Al Timimi (wcze-
śniej szefował festiwalowi w Abu Dhabi) 
nie uznaje prewencyjnej cenzury. Dyrek-
tor zakwalifikował do konkursu znacznie 
więcej wywołujących dyskusję obrazów, 
choćby świetnego Adama, debiut Maryam 
Touzani z Maroka. Bohaterką jest ciężarna 
kobieta. O ojcu dziecka zupełnie nic nie 
wiemy, o okolicznościach zajścia w ciążę 
również. To film utkany z tajemnic, w któ-
rym liczy się tylko to, co stanie się po poro-
dzie. Kobieta marzy, żeby jak najszybciej 
pozbyć się dziecka i wrócić do rodzinnej 
miejscowości. Ale czy da się tak po pro-
stu przerwać więź łączącą matkę z nowo-
rodkiem?

Adam wywołał w północnej Afryce spór 
z dwóch powodów. Po pierwsze – film Touzani 
to krytyka patriarchatu, który w Maroku wciąż 
ma się świetnie. Reżyserka doskonale roz-
kłada akcenty, dzięki czemu obnaża absurd 
potępiania za ciążę kobiety przy zupełnym 
oderwaniu od odpowiedzialności mężczyzny. 
Bohaterki nikt nie pyta, gdzie jest jej part-
ner. Otoczenie wymierza surowe spojrze-
nia i słowa wyłącznie jej. Po drugie – maro-
kańska reżyserka pozwoliła sobie na śmiałe 
obyczajowo sceny karmienia niemowlaka. 
W krajach muzułmańskich odsłonięte piersi 
to wciąż rzadkość. W Al Dżunie od takiego 
widoku się nie ucieka.

Doceniony Adam zyskał uznanie festi-
walowego jury (Brązowa Gwiazda dla naj-
lepszego filmu) oraz marokańskiego komi-
tetu selekcyjnego, który wytypował obraz do 
ubiegania się o Oscara. W Al Dżunie takich 
produkcji było znacznie więcej. Zobaczyli-
śmy choćby reprezentujących Francję Nędz-
ników Ladja Ly czy algierską Papichę Mouni 
Meddour (mnóstwo było w programie filmów 
wyreżyserowanych przez kobiety) o młodej 
buntowniczce, która urządza pokaz mody 
w geście sprzeciwu wobec seksualnej opresji 
w jej kraju. Ten drugi tytuł został przez jury 
uznany za najlepszy film arabski na festiwalu.

Wydarzeniem był pokaz You Will Die 
at Twenty w reżyserii Amjada Abu Alali 

z Sudanu, w którym młody chłopak mie-
rzy się z przepowiednią, że umrze w wieku 
20 lat. W tej przejmującej opowieści racjo-
nalizm chwieje się u postaw, gdy wgryza się 
w niego zabobon. Chociaż film lustruje kon-
dycję współczesnych Sudańczyków starają-
cych się wykonać krok w stronę Zachodu, 
odciąć od guseł, a skupić na nauce i technice, 
to odnajdą się w nim wszyscy widzowie. Bo 
to przede wszystkim obraz o mocy słowa, 
które może stać się kamieniem.

Był to jedyny film, który okazał się lepszy 
od Bożego Ciała. Wyjechał z Al Dżuny ze 
Złotą Gwiazdą. Srebrna przypadła doko-
naniu Jana Komasy (w parze ze statuetką 
idzie nagroda finansowa w wysokości 50 
tys. USD). Nie tylko dlatego obraz Polaka 
chętnie zestawiano z You Will Die at Twenty. 
Wszak oba badają, czy wiara rzeczywiście 
czyni cuda. Pretendentów do nagrody aktor-
skiej też było dwóch. Ostatecznie Sudań-
czyka Mustafę Shehatę pokonał Bartosz Bie-
lenia. W Egipcie wyróżniono go Gwiazdą 
Al Dżuny.

Szkoda tylko, że po raz kolejny, gdy na 
festiwalu uhonorowano polski film (rok 
temu nagrodę dla Najlepszej Aktorki dostała 
Joanna Kulig), statuetki nie odebrał nikt 
z ekipy.

Artur Zaborski

OSCAROWE PRZEDBIEGI
El Gouna Film 
Festival, którego 3. 
edycja odbyła się 
w kurorcie Al Dżuna 
nad Morzem 
Czerwonym w dniach 
19-27 września,  
to jedna z najprężniej 
rozwijających się 
międzynarodowych 
imprez filmowych. 
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Al Pacino, Martin Scorsese  
i Robert De Niro

Bartosz Bielenia w filmie  
Boże Ciało, reż. Jan Komasa
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3KINO

Jak przysłowiowe grzyby, pojawiają się 
w festiwalowym lesie kolejne imprezy 
posiłkujące się serialowym tworzy-
wem. Co zrozumiałe, mają różne for-

muły, zasięg, cele i rangę. Odbywający się po 
raz drugi w Brnie Międzynarodowy Festiwal 
Serial Killer był wydarzeniem, które bardzo 
udanie łączy formułę konkursu/przeglądu 
z teoretycznym zapleczem. W części kon-
kursowej bazowano na propozycjach zgło-
szonych przede wszystkim z naszej części 
Europy, wychodząc ze słusznego założe-
nia, że nim – posiłkując się terminologią 
kolarską – zorganizujemy Tour de France, 
zaproponujmy lokalny wyścig, by z bliska 
zobaczyć, co mamy reszcie świata do zaofe-
rowania. Taka konfrontacja ma sens, jeśli 
wsparta jest głosami nie tylko twórców, 
ale też producentów, nadawców, dzienni-
karzy i specjalistów od marketingu, bo nie 
wolno zapominać, że program telewizyjny, 
a w nim serial, jest towarem, takim niemal 
jak każdy inny. Warto więc dokładnie wie-
dzieć, gdzie stoją serialowe konfitury, czyli 

jak wyprodukować, a potem sprzedać opo-
wieść w odcinkach.

Wśród zaproszonych do Brna znaleźli 
się także reprezentanci polskiego rynku 
telewizyjno-filmowego. Violetta Kamińska 
z firmy Apple Film Production, której pol-
sko-czesko-ukraiński serial Zasada przy-
jemności (przywoływany tu po wielokroć, 
także jako przykład dobrej międzynaro-
dowej współpracy) miał właśnie czeską 
premierę, przedstawiła zasady działania 
i rezultaty programu ScripTeast, któremu 
szefuje, a który wybiera i promuje najlepsze 
scenariusze z Europy Wschodniej i Środko-
wej. Przedstawiła także karierę wybranych 
produkcji serialowych na festiwalu telewi-
zyjnym Series Mania w Lille i filmowym  
w Odessie. Z kolei Maciej Ryszka, z pol-
skiego oddziału koncernu Viacom, zapre-
zentował polską i węgierską wersję serialu 
Drunk History, który cieszył się nad Duna-
jem i Wisłą sporym powodzeniem.

Na uwagę zasłużyły wystąpienia Mii Lun-
drup z Norweskiego Instytutu Filmowego 

Serialowe tsunami, które powoli zatapia 
wszystkie telewizje świata, ma też swój 
festiwalowy wymiar. We wrześniu  
(24-29) odbyła się w czeskim Brnie  
2. edycja festiwalu Serial Killer.

SERIAL KILLER

(Norwegia była gościem specjalnym festi-
walu), która mówiła o fenomenie seriali kry-
minalnych realizowanych w jej kraju i ich 
drodze na światowe ekrany, oraz Jana Maxy  
z czeskiej telewizji publicznej, który przed-
stawił przykłady i plany realizacji kolejnych 
produkcji serialowych dla Netflixa i Ama-
zona. Swe wystąpienia w części Industry mieli 
też goście m.in. z Belgii, Finlandii, Słowacji 
i Irlandii. 

Nie tylko ta część mogła budzić zestawem 
nazwisk i jakością wystąpień szacunek oraz 
uznanie dla szefującej festiwalowi Kamili Zla-
tuškovej (na co dzień m.in. wykładowczyni 
breńskiego uniwersytetu), której udało się 
pozyskać do współpracy poważne europejskie 
firmy produkcyjne i ośrodki medioznawcze.

Projekcje konkursowe oraz specjalne (Pano-
rama Międzynarodowa i Fokus na Norwe-
gię) odbywały się w kinie Scala, gromadząc 
zaskakująco liczną publiczność. Czesi mniej 
niż np. polscy telewidzowie spędzają czasu 
przed ekranami, co może tłumaczyć ich zain-
teresowanie aktualną produkcją serialową. 
W programie znalazły się nowości z Ukrainy, 
Chorwacji, Niemiec, Danii, Czech oraz Rosji 
(tu powstał zwycięzca Konkursu Głównego – 
Black out). Pokazano też dwa odcinki czesko-
-polskiego serialu Szczury, którego premiera 
przewidziana jest na 2020 rok. W obsadzie 
znalazł się m.in. Bartłomiej Topa, a część akcji 
umiejscowiono na polskim wybrzeżu.

Janusz Kołodziej

FESTIWAL Z PRZYSZŁOŚCIĄ
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Kiedy pytam Vavřinca Menšla, 
co oznacza „3Kino”, ten odpo-
wiada: „My i trójka naszych 
s ą s i a d ów   –  w y,  S ł ow a c y 

i Węgrzy. Kino Europy Środkowej, podob-
nie jak wasze Lubuskie Lato Filmowe 
w Łagowie, z którym blisko współpra-
cujemy”. Tegoroczna edycja całkowicie 
została zdominowana przez polską kine-
matografię, a to za sprawą retrospektywy 
„Wyspy wolności”, w której zaprezento-
wano ponad 20 naszych tytułów, m.in. 
Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Psy 
Władysława Pasikowskiego, Jańcia Wod-
nika Jana Jakuba Kolskiego, Komornika 
Feliksa Falka, Dzień świra Marka Koter-
skiego, Wesele Wojciecha Smarzowskiego.

Swoje 70. urodziny świętowała tu war-
szawska Wytwórnia Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych, prezentując filmy 
Janusza Majewskiego (Zaklęte rewiry, 
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, 
Czarny Mercedes), Magdaleny Łazarkie-
wicz (Ostatni dzwonek), Marka Koterskiego 
(7 uczuć) oraz efektowny jednoujęciowy 
spektakl Teatroteki Krzywy domek Anny 
Wieczur-Bluszcz. A czyniła to WFDiF pod 
wodzą Włodzimierza Niderhausa, kieru-
jącego tą placówką od trzech dekad. Spe-
cjalnym gościem praskiego festiwalu był 
też Krzysztof Zanussi, który przedstawił 
swój najnowszy film Eter oraz przypomniał 
obraz Życie jako śmiertelna choroba prze-
noszona drogą płciową.

Szczególnych wrażeń dostarczyły przy-
pomniane po latach Zaklęte rewiry, zna-
komita ekranizacja głośnej książki Hen-
ryka Worcella, zrealizowana przed 44 laty 
przez Majewskiego z pomocą jego cze-
skich przyjaciół, m.in. scenarzysty Pavla 
Hajnego i słynnego operatora Miroslava 
Ondříčka w praskim Miejskim Domu 
Reprezentacyjnym, gdyż krakowski Grand 
Hotel, gdzie toczy się akcja przedwojen-
nej powieści, stał się z biegiem lat zbyt 
peerelowski. Czeski scenarzysta przybył 
na projekcje filmów polskiego reżysera. 
Myślę, że szczególnie przypadli mu do 
gustu Excentrycy…, bo – jak przyznał – 
języka polskiego uczył się przed laty na 
egzemplarzach wydawanego w Warsza-
wie magazynu „Jazz Forum”.

Mocny czeski ślad pojawia się także 
w biografii Kingi Dębskiej, absolwentki 
Wydziału Filmowego i Telewizyjnego pra-
skiej Akademii Sztuk Scenicznych, czyli 
słynnego FAMU, która prezentowała pod-
czas 3Kino – trzy swoje filmy (Hel, Moje 
córki krowy, Zabawa zabawa). Odwiedziła 

również swą niegdysiejszą uczel-
nię, gdzie wygłosiła specjalny 
wykład, oczywiście po czesku. 

Absolwentką FAMU jest rów-
nież Agnieszka Holland. Tu odby-
wała swą filmową, ale i obywa-
telską edukację podczas Praskiej 
Wiosny. Jej ostatni film, Obywatel 
Jones, prezentowany przez Olgę 
Chajdas, reżyserkę II ekipy, zna-
komicie wpisał się w wolnościowy 
motyw przewodni tegorocznej 
edycji festiwalu. Jury uhonoro-
wało go drugą nagrodą, pierw-
szą przyznając przejmującej 
węgierskiej opowieści z życia 
matki trojga dzieci zdradzanej 
przez męża – Pewnego dnia Zsófii 
Szilágyi (nagroda FIPRESCI 
w Cannes), a trzecią – Starcom 
Martina Duška i Ondřeja Pro-
vazníka – ekscentrycznej kome-
dii geriatrycznej, jak określają ją 
sami twórcy (w tym roku kon-
kurs zorganizowano na 3Kino po 
raz pierwszy). Trzy różne filmy, 
w różnych poetykach i tonacjach, 
podobnie jak wiele innych tytu-
łów wyświetlonych podczas 
3Kino, konstatują, że wolność jest 
najważniejsza. I prawda, która do 
niej prowadzi. Szczególnie dobit-
nie pokazała to polska reżyserka 
w swej przejmującej opowieści 
o poszukiwaniu prawdy. Bo ona 
nie ma ceny.

Jerzy Armata

W czterech praskich kinach, z legendarną 
Lucerną na czele, odbyła się 6. edycja 
Międzynarodowego Festiwalu  
Filmowego 3Kino, tym razem pod hasłem 
„Wyspy wolności”. 

PRASKIE WYSPY
WOLNOŚCI

Olga Chajdas i Vavřinec Menšl Fo
t. 

Ka
ro

l K
ol

ba
/3

Ki
no

 M
FF

 –
 P

ra
ha



62

FESTIWALE ZA GRANICĄ

MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019

Bristol to bardzo filmowi przyjazne 
miasto, z długą filmową tradycją, 
uhonorowane w 2017 roku tytu-
łem Miasta Filmu UNESCO. Tu 

urodzili się Cary Grant i William Friese-
-Greene, jeden z pionierów kinematogra-
fii z życiorysem zbliżonym do Georgesa 
Mélièsa. Tu rozkwitały talenty Johna Cle-
ese’a, a także Daniela Day-Lewisa i Jere-
my’ego Ironsa, wychowanków Bristol Old 
Vic Theatre School. Regularnie goszczą tu 
ekipy filmowe, np. serialu Sherlock. Tutaj 
też pracowała nad Zaślepioną Katarzyna 

Klimkiewicz. Tu swoją siedzibę ma Aard-
man Animations, a Col Needham powołał 
do życia bazę IMDb. „To świetne miejsce 
dla naszego festiwalu, z publicznością cie-
kawą nowych rzeczy” – zauważa Rich War-
ren, dyrektor Encounters, acz podkreśla, że 
jego widzowie to nie tylko mieszkańcy, ale 
i liczni goście z zagranicy. 

Festiwal stoi mocno na dwóch nogach: 
branżowej oraz otwartej dla publiczności. 
Dni robocze należą do paneli, warsztatów 
oraz pokazów konkursów międzynarodo-
wych i cykli o zacięciu społecznym. W tym 

Aż 10 polskich tytułów i żadnych nagród. 
Ten brak boli, ale z 25. Festiwalu Filmowego 
Encounters w Bristolu można było wyjechać 
z głową pełną inspiracji i długą listą nowych 
kontaktów. Nazwa festiwalu „Spotkania” – 
zobowiązuje… 

roku odbyło się m.in. spotkanie przedstawi-
cieli festiwali filmów krótkometrażowych, 
dotyczące możliwości poszerzania wzajemnej 
współpracy. Wieczory i weekend podporząd-
kowane były nieco lżejszemu repertuarowi. 
To bloki komedii, horrorów, science fiction, 
seanse dla dzieci – poniekąd popularyza-
torskie. Rich Warren unika zresztą depry-
mującego jego zdaniem określenia „festi-
wal filmów krótkometrażowych” na rzecz 
„festiwalu wschodzących talentów”. Uważa, 
że taki komunikat jest znacznie bardziej czy-
telny. Ukierunkowuje również programowa-
nie wydarzenia. 

„Nowe talenty zainteresowane są dwoma 
rzeczami: żeby pokazać swoją pracę i znaleźć 
możliwość do realizacji kolejnej” – podkre-
śla Rich Warren i dodaje, że coraz częściej 
młodzi artyści unikają jednoznacznej kate-
goryzacji: filmowiec. – „Wielu debiutan-
tów, których gościmy, mówi o sobie: twórca. 
Realizują się jednocześnie w kinie, muzyce, 
teatrze, sztukach plastycznych. Nie możemy 
się na to zamykać. Chcemy być dla nich 
przestrzenią możliwości. Może twoja kolejna 
praca to nie będzie pełnometrażowy film, 
ale projekt VR? Załóż gogle i zobacz, jak to 
wpłynie na to, co robisz w filmie. Może coś 
odkryjesz? Spróbuj AR. I rozmawiaj. Festi-
wal to nie tylko seanse, panele. To rzeczy, 
które dzieją się w barze (w centrum filmo-
wym Watershed – przyp. D.R.). Rozmowy 
tam. To ich kuratorem jestem, tego dialogu”. 
VR doczekał się na Encounters odrębnego 
konkursu, a AR prezentacji w ikonicznym 
gmachu koncertowym Colston Hall (kto tu 
nie grał!). W imponującym wnętrzu można 
było podziwiać hologramy i próbować swo-
ich sił w rysunku w wirtualnej rzeczywisto-
ści – to wszystko razem naprawdę otwiera 
głowę i pokazuje nowe kierunki sztuki. „En-
counters nie przynosi odpowiedzi. Nie o to 
nam chodzi. Jesteśmy tu jednak po to, żeby 
inspirować innych i żeby to oni te odpowie-
dzi znaleźli” – komentuje Warren.

Nagród dla nas zabrakło (Grand Prix 
otrzymała norweska tragifarsa The Tent 
Rebeki Figenschau o rodzinie skonfron-
towanej ze swoimi sekretami), ale polskie 
filmy budziły ciekawość, były oklaskiwane, 
bawiły i wzruszały. Na pewno jeszcze tu 
wrócą. Gościły wcześniej. Wygrywały. Kra-
kowska Fundacja Filmowa przygotowywała 
cykle dla brytyjskich widzów. Encounters 
z wielką ciekawością przygląda się Polsce, 
a i my powinniśmy przyglądać się Enco-
unters! I wzajemnie się od siebie uczyć.

Dagmara Romanowska

FESTIWAL 
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SIOSTRY 
Z KOLEJNYMI 
NAGRODAMI

Dokument Marcina Hytro-
sia zdobył w ostatnim cza-
sie nagrody na portugalskim 
Beast International Film 
Festival (28 września – 6 paź-
dziernika) oraz na belgijskim 
Kalmthout Short Film Festi-
val (28 września – 6 paździer-
nika). Ten pierwszy festiwal 
odbywa się w Porto zaledwie 
od trzech lat, ale już zdążył 
zdobyć renomę, głównie za 
sprawą unikatowej selek-
cji. W tym roku organizato-
rzy zwrócili uwagę na pro-
dukcje pochodzące z Europy 
Wschodniej. W programie 
znalazło się ponad 100 fil-
mów z tej części świata. Nie 
zabrakło fabuł, dokumentów 
i obrazów eksperymental-
nych. Siostry Marcina Hytro-
sia wygrały w konkursie 
dokumentalnym East Doc. 
Natomiast Kalmthout Short 
Film Festival jest w całości 
dedykowany krótkim metra-
żom. Ma cztery konkursy: na 
najlepszy międzynarodowy 
film, najlepszy belgijski film, 
najlepszą animację oraz naj-
lepszy dokument. W każ-
dej kategorii przyznawana 
jest Nagroda Jury, swojego 
faworyta wybierają również 
widzowie. W tym roku tytuł 
dla najlepszego międzynaro-
dowego krótkometrażowego 
dokumentu powędrował wła-
śnie w ręce reżysera Sióstr.

POLSKIE ANIMACJE 
WYRÓŻNIONE 
W SŁOWENII

Portret Suzanne Izabeli 
Plucińskiej oraz Marbles  
Natalii Spychały otrzymały 
specjalne wyróżnienia od 
jurorów podczas 9. edycji 

64

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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POLSKIE FILMY 
NA 24. MFF W BUSAN

Filmy współfinansowane 
przez PISF znalazły się w pro-
gramie 24. MFF w Busan 
(3-12 października). W sek-
cji Icons pokazano najnow-
szy obraz Agnieszki Hol-
land Obywatel Jones, którego 
światowa premiera odbyła się 
na tegorocznym Berlinale. 
Z kolei w części programo-
wej World Cinema zapre-
zentowano m.in. najnow-
sze dzieło Jana Komasy Boże 
Ciało, które po raz pierwszy 
pokazywane było we wrze-
śniu na 76. MFF w Wenecji. 
W tej sekcji znalazła się też 
polsko-włoska produkcja Sole 
w reżyserii Carlo Sironiego 
z Sandrą Drzymalską w roli 
głównej oraz łotewski film 
Oleg Jurisa Kursietisa, w któ-
rym występują polscy akto-
rzy: Dawid Ogrodnik, Anna 
Próchniak i Adam Szyszkow-
ski. Autorem zdjęć do tego 
obrazu jest Bogumił Godfre-
jów. Festiwalowi w Busan, jak 
co roku, towarzyszył Asian 
Film Market, gdzie wybrani 

polscy producenci przedsta-
wili swoje najnowsze pro-
jekty, nad którymi obecnie 
pracują.

POŁĄCZENI 
NAJLEPSZYM 
DOKUMENTEM W USA 

Dokument Aleksandry 
Maciejczuk został doceniony 
przez jury amerykańskiego 
Drunken Film Festival (4-12 
października). Nagrodzony 
obraz, wyprodukowany 
w Szkole Filmowej w Łodzi, 
opowiada o parze 50-latków – 
Krzysztofie i Wioli. Kamera 
obserwuje ich podczas jazdy 
na nartach. Krzysztof jest 
niewidomy, a Wiola jest jego 
przewodniczką. Wcześnie 
rano przygotowują się do 
jazdy. Krzysztof montuje na 
kaskach zestawy bluetooth, 
które połączą ich ze sobą. 
Wjeżdżają na szczyt góry 
wyciągiem krzesełkowym. 
Im wyżej się znajdują, tym 
więcej dowiadujemy się o ich 
życiu. Jednocześnie zmie-
niają się warunki atmosfe-

ryczne, gęstnieje mgła opa-
dająca na stok. Kiedy Wiola 
i Krzysztof w końcu docierają 
na szczyt, muszą się odnaleźć 
i połączyć we mgle. Krótka, 
prosta forma dokumentalna 
o miłości. Producentem Połą-
czonych jest Szkoła Filmowa 
w Łodzi. 

ETIUDY POLAŃSKIEGO
W BERLINIE

Podczas tegorocznego, 35. 
International Short Film 
Festival w Berlinie (5-10 
listopada) odbędzie się 
pokaz wczesnych krótkich 
metraży Romana Polań-
skiego z muzyką na żywo. 
W czasie tego wydarzenia 
zostaną pokazane studenc-
kie etiudy Polańskiego, zre-
alizowane w latach 1958-62, 
przy których współpraco-
wał z Krzysztofem Komedą. 
To właśnie ta para wielkich 
indywidualności artystycz-
nych zostanie uhonorowana 
projekcjami przy akompa-
niamencie muzyki na żywo 
duetu SzaZa (Paweł Szam-
burski i Patryk Zakrocki). 
W programie tej muzycznej 
retrospektywy będzie można 
zobaczyć etiudy: Morderstwo, 
Uśmiech zębiczny, Rozbijemy 
zabawę, Dwaj ludzie z szafą, 
Lampa oraz Ssaki. Powyższe 
filmy Polańskiego i Komedy 
zostaną dopełnione pokazami 
Zemsty kinooperatora w reży-
serii Władysława Starewicza 
i Wszystko jest liczbą Stefana 
Schabenbecka.

ACID RAIN WYGRYWA 
W RUMUNII

Film Tomka Popakula otrzy-
mał nagrodę dla najlepszej 
animacji na rumuńskim 14. 
festiwalu ANIM’EST (4-13 

października). Festiwal ten 
w sześciu sekcjach konkur-
sowych prezentuje anima-
cje z całego świata, a także 
teledyski i projekty VR. Poza 
projekcjami odbywają się 
również koncerty, warsz-
taty, spotkania branżowe 
i panele dyskusyjne. Nagro-
dzona Animest Trophy pro-
dukcja Tomka Popakula 
to niejedyny polski obraz, 
który można było zobaczyć 
w Rumunii. Nasze animacje 
były obecne w aż trzech sek-
cjach, w tym dwóch konkur-
sowych (Tango tęsknot Marty 
Szymańskiej i Story Joli Bań-
kowskiej). W sekcjach poza-
konkursowych widzowie 
mieli okazję zobaczyć An Eye 
for an Eye Julii Płoch, Ovule 
Natalii Durszewicz, Beautiful 
Weroniki Kuc i Cipkę Renaty 
Gąsiorowskiej.

POLSKIE KRÓTKIE 
METRAŻE Z SUKCESEM 
WE WŁOSZECH

Dokumentalne Krzyżoki 
Anny Gawlity oraz animacja 
Początek świata Pawła Klesz-
czewskiego i Kasi Zimnoch 
zostały docenione na 31. Fano 
International Film Festival 
(15-19 października). Wło-
ski festiwal to pięciodniowe 
wydarzenie, na którym pre-
zentowane są filmy z całego 
świata. Organizatorzy stawiają 
przede wszystkim na twór-
czość młodych i niezależnych 
reżyserów. W programie pre-
zentowane są zarówno doku-
menty, fabuły, jak i anima-
cje. Debiutancki film Anny 
Gawlity został uznany najlep-
szym dokumentem festiwalu. 
Z kolei animacja Początek 
świata (w technice animacji 
na szkle) zdobyła Wyróżnienie 
Specjalne. 

Film Dmytra Sukholytkyy-Sobchuka po raz kolejny został doceniony za granicą. Tym razem 
na MFF Brno 16 (9-12 października). Czeski festiwal Brno 16 to jedna z najstarszych im-

prez poświęconych krótkim metrażom na świecie – w tym roku świętował swoją okrągłą, 60. 
edycję. Nie koncentruje się na jednym rodzaju krótkich filmów, w swoim programie prezen-
tując zarówno fabuły, animacje, jak i obrazy awangardowe, wyprodukowane przez studentów, 
amatorów i profesjonalistów. W tym roku specjalne wyróżnienie od jury otrzymał Sztangista 
Dmytra Sukholytkyy-Sobchuka. 

SZTANGISTA NAGRODZONY W CZECHACH
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MFF StopTrik w Maribo-
rze (3-6 października). To 
międzynarodowy festiwal 
animacji stop motion, który 
narodził się w mariborskim, 
squaterskim centrum kul-
tury alternatywnej w 2011 
roku. Od 2012 formuła festi-
walu została wzbogacona 
o dwuetapowe, profesjonalne 
warsztaty animacji poklat-
kowej oraz międzynarodowy 
konkurs krótkometrażo-
wych animacji. W tym roku 
do konkursu zaproszono 
trzy polskie produkcje – 
wyróżnione Marbles Nata-
lii Spychały i Portret Suzanne 
Izabeli Plucińskiej, oraz 
Duszyczkę Barbary Rupik.

NIE MASZ DYSTANSU 
DOCENIONE 
W SZWAJCARII

Kolejne wyróżnienie powę-
drowało do Kariny Pacior-
kowskiej. Tym razem jej 

animacja podbiła serca juro-
rów konkursu Doc’Anim 
na szwajcarskim festiwalu 
Animatou (4-12 paździer-
nika). Animatou – Inter-
national Animation Film 
Festival powstał w 2006 roku 
w Genewie. Promuje filmy 
lokalne i międzynarodowe. 
W programie znajdziemy 
zarówno klasyczne produk-
cje, jak i obrazy odważniej-
sze, eksperymentalne. Tego-
roczna edycja imprezy była 
wyjątkowa dla polskiej ani-
macji. Nasz kraj był gościem 
honorowym festiwalu, dzięki 
czemu szwajcarska publicz-
ność miała okazję zapo-
znać się z około 30 polskimi 
produkcjami. Wyróżniony 
tytuł Nie masz dystansu to 
ręcznie rysowana animacja 
próbująca zadawać pytania 
na temat miejsca kobiet we 
współczesnej rzeczywistości. 
Film inspirowany jest życiem 
codziennym, wypowiedziami 

osób publicznych i sposo-
bem, w jaki media mówią 
o kobietach.

PRZYPADEK 
JOHANNY LANGEFELD 
NAGRODZONY 
W GRECJI

Polsko-niemiecki dokument 
w reżyserii Władka Jurkowa 
i Gerburga Rohde-Dahla 
otrzymał nagrodę ex aequo 
dla najlepszego filmu zagra-
nicznego na Aegean Docs 
International Documen-
tary Film Festival w Mityle-
nie (1-6 października) wraz 
z produkcją Peter Plan hisz-
pańskiego reżysera Juana 
Castejón Gilaberta. To już 
kolejna nagroda dla Przy-
padku Johanny Langefeld, 
który w sierpniu został 
uznany za najlepszy między-
narodowy film dokumen-
talny na Regina Internatio-
nal Film Festival & Awards 

Od 11 października w wybranych norweskich kinach 
można oglądać film Łukasza Grzegorzka Córka tre-

nera. W Norwegii, Danii i Szwecji wyłączne prawa do 
dystrybucji tego polskiego tytułu zakupiła firma Coolture 
i Norge. Premiera filmu na polskich ekranach odbyła się 
1 marca 2019. Producentką obrazu jest Natalia Grzego-
rzek z Koskino, tegoroczna stypendystka Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej.

CÓRKA TRENERA NA EKRANACH 
W SKANDYNAWII

Sztangista, reż. Dmytro 
Sukholytkyy-Sobchuk

Córka trenera,  
reż. Łukasz Grzegorzek
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w Kanadzie. Obraz ten opo-
wiada mało znaną histo-
rię komendantki kobiecych 
obozów koncentracyjnych, 
SS Oberaufseherin Johanny 
Langefeld, która w grudniu 
1946 roku uciekła z wię-
zienia Montelupich w Kra-
kowie. Podczas filmowego 
śledztwa autorzy dokumentu 
dowiadują się, że esesmance 
w ucieczce pomogły pol-
skie więźniarki z obozu 
w Ravensbrück. Wyjaśnienie 
okoliczności ucieczki i kim 
w rzeczywistości była Lan-
gefeld to główny wątek tej 
sensacyjnej opowieści okre-
ślanej jako dokumentalny 
thriller. Dotychczas obraz 
pokazywany był na festiwa-
lach w Niemczech, Kana-
dzie, Bułgarii, Albanii i Gre-
cji. W listopadzie obejrzą go 
widzowie 26. MFF „Lista-
pad” w Mińsku na Białorusi. 
Polska premiera odbyła się 
16 października w kinie Kul-
tura w Warszawie, a od 25 
października obraz znalazł 
się w repertuarze kina Kul-
tura oraz w innych wybra-
nych kinach studyjnych 
w Polsce.

ŁUKASZ DŁUGOŁĘCKI 
W PROGRAMIE 
EMERGING 
PRODUCERS

Polski producent Łukasz 
Długołęcki został wyróż-
niony tytułem Emerging 
Producer (Wschodzący Pro-
ducent), który jest przy-
znawany na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Jihla-
vie w Czechach. Emerging 
Producers to program pro-
mocji i edukacji. Każdego 
roku organizatorzy festi-

Filmowej w Łodzi kilka-
naście etiud studenckich 
zarówno fabularnych, jak 
i dokumentalnych. Swój 
pierwszy krótki metraż zre-
alizował w 2011 roku. Jest 
założycielem firmy NUR. 
W 2018 wyprodukował 
dokument In Touch, pokazy-
wany na międzynarodowych 
festiwalach na całym świe-
cie, nagrodzony na IDFA 
w Holandii czy Skjaldborg 
w Islandii. Wśród dotych-
czas wyróżnionych tytułem 
Wschodzącego Producenta 
Polaków są: Marta Golba, 
Paweł Kosuń, Danuta Kra-

POLSKA DELEGACJA 
NA AMERICAN FILM 
MARKET

Dzięki wsparciu PISF przed-
stawiciele polskiej branży 
filmowej wezmą udział 
w jednych z najważniej-
szych targów na świecie – 
American Film Market 
w Santa Monica. W skład 
polskiej delegacji weszli: 
Leszek Bodzak (Aurum 
Film), Judyta Fibiger (White 
Shark Studios), Krzysztof 
Sołek (Film Poland Produc-
tions), Małgorzata Kozioł 
(East Beast), Przemysław 
Miękinia (Before My Eyes), 
Klaudia Śmieja-Rostworow-
ska (Madants), Joanna Szy-
mańska (Shipsboy), Grze-
gorz Wacławek (Animoon), 
Anna Wereda (Autograf), 
Agnieszka Smoczyńska, Lena 
Gora. W wydarzeniu bierze 
udział około 7 tys. profesjo-
nalistów z ponad 70 krajów – 
dystrybutorów, agentów 
sprzedaży, dyrektorów festi-
wali, producentów i twór-
ców. Targom towarzyszą 
pokazy filmowe, konferencje 
branżowe, panele, warsztaty, 
spotkania networkingowe 
oraz seria wydarzeń poświę-
conych rozszerzonej rzeczy-
wistości (XR space, Immer-
sive Summit). Tegoroczna 
edycja American Film Mar-
ket odbędzie się w dniach 
6-13 listopada. Udział pol-
skich twórców wspiera PISF 
w ramach Programu Opera-
cyjnego „Promocja polskiego 
filmu za granicą”.

POLISH CINEMA 
FOR BEGINNERS 
W PORTUGALII

Podczas 3. edycji MFF 
BEAST w Porto (28 wrze-

śnia – 6 października) – 
imprezy rzucającej światło 
na kino Europy Środkowej 
i Wschodniej – zaprezen-
towano specjalną selekcję 
polskich filmów, przygoto-
waną przez organizatorów 
wrocławskiego cyklu Polish 
Cinema for Beginners. Na 
zaproszenie portugalskiego 
wydarzenia Adam Kruk, 
programer Polish Cinema 
for Beginners, wybrał tytuły, 
które przybliżyły portugal-
skiej publiczności najbardziej 
„uduchowione” propozy-
cje współczesnych polskich 
filmowców. Pokazywane 
w Porto obrazy połączyło 
hasło „Polish Ghost”. W pro-
gramie znalazły się: Body/
Ciało Małgorzaty Szumow-
skiej, Wieża. Jasny dzień 

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Najnowszy film Adriana Panka – Wilkołak – został poka-
zany w konkursie 25. Międzynarodowego Festiwalu Fil-

mów Fantastycznych w Lund (27 września – 5 października) 
i zdobył tam Nagrodę Główną – Méliès d’Argent. Obecnie 
polski obraz ubiega się o nominację do Europejskich Nagród 
Filmowych. 

walu wybierają 18 utalen-
towanych producentów (17 
z Europy i 1 reprezentu-
jący kraj gościnny festi-
walu – w tym roku jest to 
Tajwan), którym zapewniają 
wsparcie edukacyjne, kon-
takty i promocję. Główna 
część projektu miała miejsce 
w Jihlavie podczas tamtej-
szego festiwalu, pod koniec 
października, a inne dzia-
łania odbywają się podczas 
najważniejszych imprez 
filmowych w ciągu całego 
roku. Łukasz Długołęcki 
(ur. 1989) wyprodukował 
i koprodukował w Szkole 

snohorska, Maciej Kubicki, 
Anna Gawlita i Stanisław 
Zaborowski.

BOŻE CIAŁO 
Z SUKCESEM 
W ISLANDII I EGIPCIE

Najnowszy film Jana Komasy, 
polski kandydat do Oscara, 
otrzymał Wyróżnienie Spe-
cjalne na MFF w Rejkiawiku 
(26 września – 6 paździer-
nika) oraz Srebrną Gwiazdę 
dla filmu fabularnego 
i Gwiazdę Al Dżuny dla Bar-
tosza Bieleni (najlepszy aktor) 
na MFF w Al Dżunie. 

Film Boże Ciało Jana Komasy, polski kandydat do Oscara, 18 października wszedł na 
ekrany kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dystrybutorem jest Vertigo we współpracy 

z New Europe Film Sales, które jest agentem sprzedaży Bożego Ciała. Świeżo po projekcji 
na MFF w Toronto i światowej premierze w Wenecji obraz znalazł się na liście tytułów obo-
wiązkowych do kupienia przez dystrybutorów, opublikowanej przez portal Seventh-Row.
com. Poza Wielką Brytanią i Irlandią Boże Ciało będzie dystrybuowane m.in. we Francji 
(Bodega), w Australii i Nowej Zelandii (Palace), na Litwie (Kino Pavasaris), w Norwegii 
(M Media) i w Hiszpanii (Surtsey). Trwają rozmowy z kolejnymi dystrybutorami. Obraz 
wszedł do polskich kin 11 października.

WILKOŁAK NAJLEPSZY W SZWECJI

Jagody Szelc  oraz stworzony 
przez Elwirę Niewierę i Pio-
tra Rosołowskiego Książę 
i dybuk. Projekcjom towarzy-
szyły prelekcje Adama Kruka. 
Organizowany od 2012 roku 
Polish Cinema for Beginners 
to pierwszy w skali całego 
kraju program filmowy tak 
bezpośrednio zwracający się 
do odbiorców obcojęzycz-
nych. Pokazy Polish Cinema 
for Beginners poprzedzone są 
zawsze wprowadzeniem eks-
perta przybliżającym tema-
tykę i kontekst filmu, a pod-
sumowane dyskusją, podczas 
której widzowie mogą roz-
wiać wątpliwości lub po pro-
stu porozmawiać o tym, co 
z tego, co zobaczyli na ekra-
nie, przypadło im do gustu, 
a co nie. 

MIŁOŚĆ I PUSTE 
SŁOWA Z NAGRODĄ 
W INDIACH

Film dokumentalny Miłość 
i puste słowa w reżyserii Mał-
gorzaty Imielskiej został 
doceniony na Great Mes-
sage International Film 
Festival w Hinjawadi (25-26 
września). Jury tego festi-
walu przyznało Małgorzacie 
Imielskiej nagrodę w kate-
gorii Film Dokumentalny – 
Najlepsza Reżyseria. Obraz 
Miłość i puste słowa opo-
wiada o zmaganiu się z cho-
robą Alzheimera. To opo-
wieść o małżeństwie, które 
spędziło ze sobą blisko 40 
lat. Dziś on jest zdrowy, ona 
cierpi na Alzheimera. Punk-
tem wyjścia dla opowiada-
nej historii jest obrazowe 
badanie rezonansem magne-
tycznym, które potwierdza 
u Wandy gwałtowny rozwój 
choroby. Wszystkie kolejne 
opisywane wydarzenia są 
związane z opieką, jaką Adam 
otacza żonę. Ten pełnome-
trażowy film dokumentalny, 
koprodukowany przez Telewi-
zję Polską, zdobył w zeszłym 
roku na łódzkim Festiwalu 
Mediów Człowiek w Zagroże-
niu nagrodę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich za „dys-
kretnie prowadzoną, głęboką 
i kompletną filmową ana-
lizę relacji ludzkich w obliczu 
długotrwałej i nieuleczalnej 
choroby, jednocześnie reflek-
syjną i dramatyczną” oraz na 
tegorocznym Lubuskim Lecie 
Filmowym w Łagowie Złote 
Grono w Konkursie Filmów 
Dokumentalnych i wyróżnie-
nie za muzykę do filmu. 

Oprac. Julia  
Michałowska

BOŻE CIAŁO W KINACH NA WYSPACH

Wilkołak, reż. Adrian Panek

Boże Ciało, reż. Jan Komasa
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tych kinach Sokół oraz 1 Maja. W Sawie na 
Saskiej Kępie oglądaliśmy premiery. Wie-
czorem seans, potem rozmowy bez końca, 
po pokojach, przy alkoholu: o Bez znieczu-
lenia i Dyrygencie, Spirali i Constans, Locie 
nad kukułczym gniazdem – filmie Miloša 
Formana i spektaklu Zygmunta Hübnera 
w Teatrze Powszechnym. Bardzo ważnym 
momentem był wybór Polaka na papieża 
i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski. W powietrzu unosił się ferment. 
W 1980 powstała Solidarność. Odzyska-
liśmy podmiotowość. To było z pewno-
ścią najważniejsze społeczne doświadcze-
nie w moim życiu. Stan wojenny stłamsił 
wiele nadziei, ale nie na długo. Socjalizm 
bał się książek i filmów, ale my o nich roz-
prawialiśmy. O tych wszystkich zakazanych 
tematach. Byliśmy aktywni, robiliśmy różne 
rzeczy. Po doświadczeniu Solidarności byli-
śmy pewni, że ten system stoi na kruchych 
nogach i nie przetrwa długo. To była szkoła 
życia i czas kształtowania charakteru. 

WYKŁADY 
U JACKIEWICZA
Na zjeździe DKF-ów we wrześniu 1980 roku 
w Częstochowie prof. Aleksander Jackie-
wicz, którego już wcześniej zapraszałem 
do UBAB-u, ogłosił otwarcie nowego kie-
runku studiów doktoranckich: antropologii 
kina w Instytucie Sztuki PAN. Nie miałem 
jeszcze magisterium, ale profesor przyjął 
mnie jako wolnego słuchacza. W grupie byli 
też Bożena i Krzysztof Gieratowie, Teresa 
Rutkowska, Waldemar Piątek, Janek Sło-
dowski... Filmy oglądaliśmy na Puławskiej, 
w Filmotece. Zajęcia seminaryjne prowa-
dził prof. Jackiewicz, zajęcia z antropologii 
kultury odbywały się najpierw pod kierun-
kiem Ludwika Stommy, później przejął je 
Zbigniew Benedytkowicz. Były to bardzo 
inspirujące studia. Dzięki nim uporząd-
kowałem sobie historię i teorię kina oraz 
poznałem fantastycznych ludzi.

PIERWSZE POKAZY
Zawsze chciałem dzielić się bliskimi mi 
filmami z innymi. Najpierw pojedyncze 
pokazy w UBAB-ie i Hybrydach, potem 
różne przeglądy, wreszcie od 1985 War-
szawski Tydzień Filmowy, późniejszy 
Warszawski Festiwal Filmowy – pierw-
szy w Polsce festiwal organizowany poza 
oficjalnymi strukturami kinematografii. 
W pierwszej połowie lat 80. do regularnej 
dystrybucji trafiało około 20-30 zachod-
nich tytułów, resztę repertuaru stanowiły 
mierne produkcje z państw socjalistycz-

CHŁOPAK SPOD LUBLINA
Jako dzieciak oglądałem kreskówki, 
obrazy przygodowe, westerny, a moim 
idolem był Winnetou z powieści Karola 
Maya i filmów powstałych na ich pod-
stawie. Do naszej wsi przyjeżdżało kino 
objazdowe. Remiza pękała w szwach, a ja 
z rozdziawioną buzią przenosiłem się do 
innych światów. Później dużo oglądałem 
w telewizji, głównie klasykę z lat 50. i 60. 
Jeździłem także do kina do Lublina. To 
były początki bardziej świadomych filmo-
wych wyborów. Mocno wówczas przeży-
łem Ziemię obiecaną. Gdy byłem nasto-
latkiem i zmagałem się z całym światem, 
w kinie szukałem odpowiedzi na nurtu-
jące mnie pytania. Na ekranie szukałem 
podobnych do siebie bohaterów: outside-

nych. Głód dobrego kina był ogromny. 
Owszem, trzeba było pogimnastykować 
się z cenzurą – bez jej zgody nie mogłem 
pokazać filmu, wynająć kina, czy wydruko-
wać programu. „Na organizowanych przez 
pana pokazach bywają nasi ludzie. Jak pan 
coś niewłaściwego pokaże, będziemy wie-
dzieć”. Byłem trochę w szachu, ale radzi-
liśmy sobie świetnie. Podstawę repertu-
aru DKF-ów stanowiły filmy z ambasad 
i instytutów kultury. Świetnie współpra-
cowało się z Francuzami, Amerykanami, 
Węgrami, Niemcami (zachodnimi), Wło-
chami, Brytyjczykami. W drugiej połowie 
lat 80. na WFF, jako pierwsi, publicznie 
pokazaliśmy Matkę Królów Janusza Zaor-

skiego (film czekał 5 lat na premierę), Nie-
dzielne igraszki Roberta Glińskiego (również 
5 lat), Niepokonanych Marka Drążewskiego 
(realizacja rozpoczęta w 1981, premiera 
w 1988). Dodatkowy seans tego ostatniego 
filmu zorganizowaliśmy w ramach festiwalu 
w wielkiej sali kina Atlantic (przed prze-
budową) o… 7.00 rano. Była pełna. „To 
se ne vrati”… Pokazywaliśmy także filmy 
polskich reżyserów realizowane za granicą: 
Wajdy, Żuławskiego, Borowczyka, Zanus-
siego, Gąsiorowskiego, Andrejewa. Jeszcze 
przed przełomem w 1989 roku zaprezento-
waliśmy Zabić księdza Agnieszki Holland. 

Z FUNDACJI SZTUKI 
FILMOWEJ DO WŁASNEJ 
FIRMY
Przełom 1989 roku zlikwidował mono-
pol państwa w kinematografii, państwowe 
instytucje nie radziły sobie w nowej sytuacji. 
Masowo zamykano kina. Nie było pieniędzy, 
ani instytucji, które mogłyby kupować licen-
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rów i samotników. Bliskie były mi filmy 
Wernera Herzoga – Zagadka Kaspara 
Hausera i Stroszek. Po maturze dostałem 
się na Wydział Zarządzania UW, na kie-
runek kształcący menadżerów-humani-
stów. Nie chciałem pracować w fabryce 
butów czy gwoździ. Myślałem o domu 
kultury. Z kinem, oczywiście! W pierw-
szych dniach studiów, w domu studenc-
kim, słynnym Kicu na Grochowie, poja-
wiło się ogłoszenie, że DKF UBAB – miał 
siedzibę w żeńskim akademiku – zapra-
sza osoby z I roku. I tak to się zaczęło. 

SZKOŁA ŻYCIA
Wtedy inaczej się studiowało i żyło. Nie 
było takiego ciśnienia, że musimy natych-
miast robić dyplom i karierę. Studia dawały 

wolność i niezależność, i chciało się, żeby 
trwały. Był przełom lat 70. i 80. Z jednej 
strony wykładowcy mówili bez przeko-
nania o marksistowskiej ekonomii, z dru-
giej rodziła się Solidarność. W akademiku 
mieszkali ludzie związani z KOR-em. Czy-
taliśmy niezależne wydawnictwa. W DKF-
-ach prelekcje i dyskusje prowadzili bez-
kompromisowi krytycy: Andrzej Werner, 
Waldemar Chołodowski, Krzysztof Mętrak, 
Rafał Marszałek. Biegaliśmy na spektakle 
i happeningi Akademii Ruchu. Obok miesz-
kał Edward Stachura. Słuchaliśmy alterna-
tywnej muzyki – pamiętam jeden z pierw-
szych koncertów Roberta Brylewskiego 
i jego Brygady Kryzys, w 1978, na Kickiej 
Wiośnie Kulturalnej. Pokazy w ramach 
DKF-u UBAB organizowaliśmy w wynaję-
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cje. Możliwości Komitetu Kinematografii 
były ograniczone. Powstała luka, powoli 
wypełniana przez prywatne firmy. W 1990, 
z inicjatywy Juliusza Burskiego, ówczesnego 
przewodniczącego Komitetu Kinemato-
grafii, powstała Fundacja Sztuki Filmowej, 
w której zaproponowano mi utworzenie 
działu dystrybucji. Było to pierwsze moje 
doświadczenie dystrybucyjne i czas pracy 
z takimi tytułami jak Europa, Europa, czy 
z zakupionym od Jacka Szumlasa Tańczą-
cym z Wilkami. Przed Oscarami! Po raz 
pierwszy musiałem wydać duże pieniądze 
i mocno zaryzykować. Bałem się tego. Nie 
wiedziałem, czy podołam. Chociaż miałem 
już za sobą doświadczenia WFF, ciągle się 

uczyłem. Starałem się przenosić na grunt 
polski to, co widziałem za granicą, na festi-
walach. W trakcie pobytu w Monachium 
na początku 1990 roku, w ramach stypen-
dium Goethe-Institut, miałem możliwość 
przyjrzeć się niemieckiemu rynkowi fil-
mowemu. Promocja, marketing, strategia 
i budżet wprowadzenia tytułu do kin – to 
były wówczas mało znane w Polsce pojęcia. 
Fundacja, z różnych przyczyn, zaczęła jed-
nak przygasać. Pomyślałem, że przyszedł 
czas na własną firmę. 

FACET OD JARMUSCHA
Niektórzy zarzucali mi, że w nazwie firmy 
wykorzystałem swoje nazwisko. Zależało 
mi jednak na tym, żeby to nie była firma-
-krzak. Chciałem, żeby ludzie wiedzieli, kto 
za nią stoi, z jakim gustem. Byłem już wtedy 
„tym facetem od Jarmuscha i Greenawaya”. 
Dałem nazwisko na dobre i na złe. Jak coś 
idzie nie tak – nie chowam się w anonimo-
wym biurze. Ludzie to cenią.

LUBIĘ SOBIE MARZYĆ
Firma Gutek Film 
obchodzi swoje 25-lecie, 
ale to nie tylko historia 
firmy. To przede 
wszystkim człowiek, 
który za nią stoi  
i od lat konsekwentnie 
dystrybuuje, edukuje, 
promuje i pokazuje 
dobre kino.  

Rozmawiamy 
z Romanem Gutkiem
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1998 rok – Mira Sorvino, Paul Auster,  
Jakub Duszyński i Roman Gutek
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IDEA
Kino może uczyć niezależności myślenia, 
umiejętności wyboru, kształtować gust. Wśród 
tytułów Gutek Film w większości są tytuły, 
które poszerzają horyzonty, budzą emocje, 
inspirują, czasem mocno przejadą po wnętrz-
nościach – wręcz powinny. Kiedyś przeży-
wałem, gdy ktoś źle reagował na ważny dla 
mnie film, ale... Do cholery! Jesteśmy różni 
i to dobrze, tylko gadajmy o tym. To tworzy 
też wspólnotę kinomaniaków. Wielokrotnie ją 
zresztą czułem – w Sanoku, gdy tłum wysia-
dał z pociągu na pierwszą edycję Nowych 
Horyzontów. Widzowie zaufali mi. Potem 
w Cieszynie, Wrocławiu. W Muranowie… To 
wynik konsekwencji i świadomych wyborów.

LUDZIE
Mam szczęście do ludzi. Przez te 25 lat jedni 
przychodzili, inni odchodzili, ale trzon jest 
jak w mało której firmie stały. Beata Machała 
i Jakub Duszyński pracują ze mną ponad 20 
lat, kilkanaście lat temu zostali współwłaści-
cielami Gutek Film. Marek Bień, Marzena 
Zboina, Adam Trzopek, Agnieszka Jezior-
ska, Sebastian Warda, Bartek Łodziński, bar-
dzo długo Małgosia Kostro… Zaraziłem ich 
swoją ideą. Poszli za mną, uwierzyli i zoba-
czyli szczerość w tym, co robię, że tu nie cho-
dzi tylko o pieniądze, chociaż te są ważne, 
pozwalają utrzymać firmę, kupować kolejne 
tytuły. Kochamy kino, lubimy naszą pracę 
i przez to dajemy z siebie dużo więcej. Każdy 
rozumie, po co ta firma powstała i dlaczego 
takie, a nie inne filmy wprowadza. I tacy sami 
są nasi partnerzy – kiniarze, którzy identy-
fikują się z tym repertuarem i wspierają go.

WIDZOWIE
Czuję się pośrednikiem między reżyserem 
i widzem. Staram się słuchać publiczno-
ści. Zawsze lubiłem spotykać się z widzami 
w kinie Muranów, rozmawiać o filmach, 
naszych wyborach, podpatrywać reakcje 
w czasie seansów, podsłuchiwać rozmowy 
po seansach. Cieszę się, gdy widzowie sami 
dzielą się osobistymi historiami związa-
nymi z naszymi tytułami. Pamiętam list od 
pary, która po obejrzeniu Przełamując fale 
postanowiła do siebie wrócić po rocznym 
rozstaniu. Po filmie porzucili wątpliwości 
i doszli do wniosku, że powinni być razem. 
To von Trier tak na nich wpłynął. Kino.

FILM TO ŚWIĘTO
Nie lubię marketingu. Mam świadomość, 
że dzięki marketingowym metodom prak-
tycznie wszystko można sprzedać. Raz mój 
współpracownik zaproponował multiplek-

som minimalistyczny film Gerry Gusa Van 
Santa… Przekonał je znanymi nazwiskami 
w obsadzie: Matt Damon i Casey Affleck. 
Wiedziałem, że to nie skończy się dobrze, 
ale daję ludziom dużo wolności w podejmo-
waniu decyzji. Efekt był straszny. Widzowie 
żądali zwrotu pieniędzy za bilety, kierownicy 
multipleksów uważali, że ich oszukaliśmy. To 
nie są moje metody. Nie robimy testowych 
pokazów, wolę przedpremierowe. Wierzę, że 
nasze filmy obronią się same. Ufam w inte-

ligencję, wrażliwość i otwartość widzów. 
Chociaż Gutek Film działa w niszy, nie prze-
szkadza mi to. Nie jest ona też w końcu tak 
mała. Przez tyle lat nigdy nie groziło nam 
zamknięcie, choć zdarzały się sytuacje kry-
zysowe związane z płynnością finansową. 
Wiele tytułów kupujemy bowiem na wcze-
snym etapie produkcji, nawet scenariusza. 
Koszt zakupu często zwraca się dopiero po 
kilku latach. Kino jest ważną częścią kul-
tury – uczestniczymy w jej tworzeniu. Robi-

liśmy oryginalne polskie plakaty – dzieła 
Andrzeja Klimowskiego czy Wiktora Sadow-
skiego. Jeszcze w Fundacji Sztuki Filmowej 
wydawaliśmy książki o Greenawayu, Jar-
muschu. Gdy można, zapraszamy twórców. 
Kiedy powiedziałem Wimowi Wendersowi 
w Cannes w 1995 roku, że Lisbon Story będzie 
pierwszym filmem, który wprowadzę jako 
Gutek Film, stwierdził, że jestem szalony 
i przyjedzie pomóc w promocji, żeby firma 
już na samym początku nie zbankrutowała. 
Długo starałem się o przyjazd Michelangelo 
Antonioniego na polską premierę Po tamtej 
stronie chmur. Udało się. Premiera odbyła 
się w wypełnionej po brzegi Sali Kongreso-
wej. Chciałem, żeby odwiedził też Kraków. 
Nie chciał, aż dowiedział się o czakramie na 
Wawelu i wywrócił cały plan do góry nogami. 
Pojechał. Jestem bardzo ciekawy twórców – 
ich osobowości odbijają się w tworzonych 
przez nich filmach. Pamiętam, że wyobra-
żałem sobie Petera Greenawaya jako faceta 
w rozciągniętym swetrze, z brodą i w okula-
rach, a tu stanął przede mną na Okęciu dys-
tyngowany angielski dżentelmen.

KIJ W MROWISKO
Mam krnąbrną naturę. Na Nowych Hory-
zontach można byłoby robić konkurs złożony 
z filmów realizowanych przez Almodóvara, 
von Triera, Ozona, Tarantino. Zaprosić kogoś 
z nich. Byłby tłum i jeszcze większe zaintere-

sowanie mediów. Byłoby fajnie, ale nie o to 
chodzi, i nie taka jest rola festiwali. Ja lubię 
wkładać kij w mrowisko. Burzyć patrzenie na 
kino, które traktuję jako część sztuki współ-
czesnej. Zawsze też istotna była dla mnie fil-
mowa forma i różnorodność. Mistrzów wpro-
wadza się dość łatwo. Ale wspaniale poznawać 
nowych. Odkrywać ich. Pamiętam, jakim 
odkryciem byli dla mnie Wong Kar-Wai i Har-
mony Korine. Na Julien Donkey-Boy trafiłem 
w Wenecji, po obejrzeniu około 20 innych 
filmów. Żaden mnie nie dotknął, aż tu ten 
skromny, niepozorny… Czasami nie potra-
fię powiedzieć dlaczego coś mi się podoba. 
Lubię oglądać filmy sam. Zaszywam się gdzieś 
na sali, z dala od znajomych. Nie chcę zaraz 
po seansie odpowiadać na pytanie o ocenę. 

NIE MA RZECZY 
NIEMOŻLIWYCH?
Nie twierdzę, że wszystko jest możliwe, że 
jak się nie da drzwiami, to trzeba oknem. 
Wierzę jednak, że jeżeli podąża się za marze-
niami, to wiele rzeczy się udaje. Ważniejsze 
jest to, co cię napędza, stymuluje, rozwija. 
W czasie studenckich wakacji pomagałem 
przyszłemu teściowi kosić trawę. Machałem 
tą kosą i… układałem sobie w głowie pro-
gramy przeglądów filmowych w UBAB-ie 
i Hybrydach. A potem z tymi pomysłami 
szedłem do ambasad, instytutów kultury… 
Napędza mnie robienie tego, co nieoczywiste.

PRZYSZŁOŚĆ KINA 
I MARZENIA
Jestem oldskulowym facetem i nie chcę nadą-
żać za zmianami na rynku filmowej dystry-
bucji. Mówiło się, że zniknie DVD, CD – ist-
nieją. Tradycyjne kina też nadal istnieją i mają 
się całkiem dobrze. Platformy streamingowe 
zmieniają rzeczywistość, toczy się dyskusja: 
Cannes się opiera, Wenecja ulega, na festi-
walach w Toronto i Londynie kina odma-
wiają grania produkcji Netflixa. Zmienia 
się schemat dystrybucji i rozpowszechnia-
nia filmów. Wprowadziliśmy do kin Romę. 
Z myślą o widzach, żeby mogli obejrzeć ten 
obraz na wielkim ekranie. Przyszło kilka-
dziesiąt tysięcy osób, choć premiera online 
odbyła się tego samego dnia. Twórcom zależy 
na obecności w kinach. Wierzę, że one prze-
trwają. Teraz marzy mi się we Wrocławiu 
takie centrum kultury jak HOME w Man-
chesterze. Kosztowny to projekt, ale przecież 
jak się nie marzy, to się nic nie ma. A ja lubię 
marzyć, uciekać od rutyny. Choć w życiu już 
sporo się napracowałem i czuję się spełnio-
nym facetem, to nie chcę stać w miejscu, 
choć teraz wolę bardziej slow. Nie do końca 
też rozumiem współczesny świat, coraz bar-
dziej ciągnie mnie do lasu, jak w ostatnim 
filmie Jarmuscha…

Wysłuchała i spisała  
Dagmara Romanowska

Dość łatwo wprowadza się  
do kin mistrzów. Ale wspaniale móc 
poznawać nowych. Odkrywać ich

Lisbon Story,  
reż. Wim Wenders

Roman Gutek i Terry Gilliam
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Z twojej inicjatywy 
powstał fundusz 
Kujawy Pomorze 
Film Office. Dla-

czego tak bardzo o niego 
walczyłaś?
Od 17 lat organizuję w Toru-
niu Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Tofifest, na którym 
prezentujemy w ramach kon-
kursu Lokalizacje kino regio-
nalne i nagradzamy lokalnych 
twórców. Jednocześnie wśród 
naszych gości – osobowo-
ści kina polskiego i europej-
skiego – promujemy miasto, jak 
i cały region kujawsko-pomor-
ski. Chciałam przypomnieć, że 
w tej okolicy drzemie olbrzymi 
filmowy potencjał.

Dawniej był przez twórców 
wykorzystywany?
W największych miastach 
regionu, czyli Bydgoszczy 
i Toruniu powstało wiele zna-
komitych filmów. W tym dru-
gim choćby Aleksander Ford 
wykorzystał most w Ludziach 
Wisły, Jerzy Hoffman i Edward 
Skórzewski upodobali sobie 
Rynek Nowomiejski w Pra-
wie i pięści, Marek Piwowski 
nakręcił słynne sceny z Rejsu, 
a Krzysztof Kieślowski w Bliź-
nie wykorzystał włocławskie 
Azoty, które nadal, zwłaszcza 
nocą, wyglądają zjawiskowo. 

A mniej oczywiste prze-
strzenie?
W Grudziądzu powstały zdję-
cia do Tataraku Andrzeja 
Wajdy, a Tadeusz Chmielew-
ski zaglądał z kamerą do Nie-
szawy. Mieszkańcy do dziś 
wspominają z rozrzewnie-
niem, jak kręcił tam film Wio-
sna, panie sierżancie, w którym 
obok dobrodziejstw krajobra-
zowych pokazał markowy pro-
dukt tradycji kujawskiej, czyli 
„księżycówkę”, lokalny alkohol. 
Ale region to nie tylko filmy. 
To także wytwórnie filmowe 
Władysława Dworkowskiego, 
Maksymiliana Hauschilda 
i Bernarda Marwińskiego, 
które powstały w latach 20. XX 

W 2018 roku z naszej ini-
cjatywy i dzięki partner-
stwu samorządu wojewódz-
twa – który realizuje projekt 
wsparcia marki regionu, m.in. 
poprzez lokowanie produk-
tów, usług i wartych uwagi 
miejsc w filmach, serialach 
i programach telewizyjnych 
realizowanych na Kujawach 
i Pomorzu – stworzyliśmy 
Kujawsko-Pomorską Trasę 
Filmową. Jej celem jest pro-
mocja dorobku twórczego 
regionu. Im dłużej nad pro-
jektem pracowaliśmy, tym 
bardziej odkrywaliśmy, że 
województwo jest skarbnicą 
filmowych lokacji. Zebrali-
śmy je i wydaliśmy album 
„Filmowe Kujawsko-Pomor-
skie”, po czym przystąpiliśmy 
do budowania bazy lokacji 
w regionie. Nasze działania 

utwierdziły samorząd woje-
wództwa w przekonaniu, że 
Kujawy Pomorze Film Office 
jest naturalnym kolejnym 
krokiem w strategii promocji 
regionu poprzez film.

Jakie zadanie postawiliście 
przed funduszem?
Przede wszystkim szeroko 
rozumiana pomoc twórcom 
i producentom w trakcie pla-
nowania i realizowania zdjęć 
na terenie województwa. Biuro 
pomaga w uzyskiwaniu zezwo-
leń i zgód na kręcenie mate-
riału filmowego w lokacjach 
publicznych na terenie całego 
regionu. Koordynuje też kon-
takty z właścicielami obiektów, 
służbami, lokalnymi mediami, 
firmami związanymi z ryn-
kiem audiowizualnym i urzę-
dami na terenie województwa.

Pomagacie tylko twórcom 
fabuł?
Nie. Chcemy służyć szeroko 
rozumianej branży audiowi-
zualnej. Oczywiście, priory-
tetowe są produkcje filmów 
fabularnych, dokumental-
nych i animowanych, ale jeste-
śmy otwarci też na seriale, 
reklamy i gry wideo. Chcemy, 
żeby wszelkiej maści twórcy 
myśleli o naszym regionie jako 
o atrakcyjnym miejscu w sercu 
kraju, z doskonałą komuni-
kacją z dużą częścią Polski 
przez drogi ekspresowe i auto-
strady, gdzie można wygod-
nie i profesjonalnie pracować. 
Chcę, żeby nasz region był 
kojarzony z komfortem pracy 
ekipy. Niewielu twórców czy 
producentów ma wiedzę na 
temat wielkiej różnorodności 
architektonicznej i przyrodni-

wieku jako jedne z pierwszych 
w Polsce. Nade wszystko jed-
nak to ludzie kina. Stąd pocho-
dzili lub pochodzą: Aleksan-
der Ścibor-Rylski, Kazimierz 
Serocki, Bolesław Michałek, 
Helena Grossówna, Pola Negri, 
Grażyna Szapołowska, Bogu-
sław Linda, Leonard Pietra-
szak, Roma Gąsiorowska, Piotr 
Głowacki czy Jakub Gierszał.

Współcześni filmowcy też 
do was zaglądają?
Rzadziej, choć mają ciekawe 
pomysły na wykorzystanie 
naszych lokacji. W Karbali 
i Misji Afganistan wapienne 
kamieniołomy jurajskie 
w Piechcinie udawały Bli-
ski Wschód. Akwen, który je 
otacza, ma kolor lazurowy – 
z powodzeniem mógłby imi-
tować Morze Śródziemne. 
Kujawy i Pomorze mają 
warunki, żeby służyć za zagra-
niczne plenery. Odkąd pracuję 
w funduszu, cały czas odkry-
wam nowe miejsca, które 
uświadamiają mi, że mamy 
potencjał Chorwacji, do której 
amerykańscy producenci biją 
drzwiami i oknami, bo dys-
ponuje przestrzeniami, które 

przed kamerą „grają” inne mia-
sta. My przecież też możemy 
stać się i Berlinem, i Mazurami.

Co wam na to pozwala?
Szerokie spektrum architekto-
niczne. Znajdziemy tu niemal 
wszystkie style – od romań-
skiego, poprzez gotyk i rene-
sans, na socrealizmie kończąc. 
Województwo charakteryzuje 
też mnóstwo miejsc, w któ-
rych dominuje dziewicza 
przyroda – od Borów Tuchol-
skich, poprzez parki krajo-
brazowe, po niezwykle uro-
kliwe doliny rzeczne Noteci 
czy Drwęcy. Jest u nas zatrzę-
sienie urokliwych uliczek, 
podwórek, hal poprodukcyj-
nych i pustostanów, w których 
można umieścić każdą, nawet 
najbardziej mroczą scenogra-
fię. Dzięki temu nadajemy się 
i do kina współczesnego, i do 
historycznego, i do gatunko-
wego, bo nawet fani science 
fiction znajdą tu zupełnie nie-
typowe miejsca, choćby wspo-
mniane włocławskie Azoty.

Skoro macie tyle do zaofe-
rowania, to dlaczego fun-
dusz powstał dopiero teraz?

NOWY REGION  
ZE WSPARCIEM  
DLA FILMOWCÓW
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czej okolicy. Od lat jako miasta 
filmowe kojarzą Łódź i War-
szawę. Nam zależy, żeby ten 
zakres geograficzny poszerzyć.

Czyli chcecie się przyczy-
nić do decentralizacji życia 
filmowego w Polsce.
Wątpię, żeby to było możliwe. 
Jako organizatorka i dyrek-
tor MFF Tofifest, który od lat 
przyciąga widzów i twórców – 
mimo oddalenia od centralnej 
Polski – wierzę jednak, że nasze 
działania mogą się przełożyć na 
stworzenie jakościowej alterna-
tywy dla centrum. Zależy mi na 
tym, żeby filmowcy wiedzieli, 
że jeśli w ostatniej chwili coś 
im się wysypie, to mogą do nas 
przyjechać i dostać wszystko, 
czego potrzebują. Gdybyś zapy-
tał o moją rolę w funduszu, 
odpowiedziałabym: wspierać 
i naprowadzać. Zwłaszcza reży-
serki i producentki.

Chcesz stymulować 
kobiety w branży?
Trzon organizacyjny Tofifestu, 
festiwalu niezależnego i niepo-
kornego, od lat tworzą kobiety. 
Wiem, jaką siłą jesteśmy i chcę 
w sposób szczególny zachęcać 
reżyserki i producentki, by do 
nas przyjeżdżały i przedsta-
wiały swoje projekty. Szybko 
przekonają się, że u nas płeć nie 
ma znaczenia. Liczy się jedynie 
jakość produkcji. Jeśli kobieta 
będzie chciała zrobić wysoko-
budżetowy film science fiction, 
to na pewno nie usłyszy, żeby 
się dwa razy zastanowiła, bo to 
męski gatunek. My powiemy, 
jak możemy jej pomóc i zabie-
rzemy się do roboty. Bez zbęd-
nych komentarzy.

Jak się z wami najlepiej 
skontaktować?
Najprościej wejść na stronę: 
film.kujawsko-pomorskie.pl 
i napisać do nas wiadomość. 
Odpowiemy szybko i kom-
pletnie.

Rozmawiał  
Artur Zaborski

Rozmowa z Kafką Jaworską,  
dyrektor MFF Tofifest oraz prezes Fundacji 
Biuro Kultury – operatora funduszu filmowego 
Kujawy Pomorze Film Office

Kafka Jaworska
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MAMY DO CZYNIENIA
Z NOWYM MEDIUM

W swoich filmowych eks-
perymentach ukazu-
jesz możliwości wciąż 
raczkującej technolo-

gii wirtualnej rzeczywistości, ale jak 
wygląda odbiór VR przez widzów?
Na przeglądzie „Czasoprzestrzenie VR”, który 
współorganizuję od 2016 roku, odbiór jest 
bardzo pozytywny. Bez względu na wiek, 
a nawet bym powiedział, że osoby starsze 
i dojrzalsze wydają się bardziej otwarte na to, 
co ta technologia ma do zaoferowania. Chyba 
dlatego, że nie postrzegają jej automatycznie 
w kategoriach efektownego gadżetu, krót-
kotrwałej przyjemności, której dziś często 
poszukują młodzi ludzie, otoczeni zewsząd 
intensywnymi bodźcami. Osoby starsze szu-
kają przeważnie innych doświadczeń, więc 
zauważają częściej to, co jest wartościowe 
w samej technologii, co jest poruszające, co 
w jakiś sposób dotyka ich osobiście. 

Stąd bierze się ukierunkowanie two-
ich projektów na doświadczenia, któ-
rych ludzie nie mają raczej szansy 

wszczepiania w głowę różnych chipów 
i całkowitego pomieszania świata real-
nego z wykreowanym za pomocą techno-
logii. Dzisiaj to zanurzenie wydaje się być 
głębokie, ale tak nie jest – widz przez cały 
czas jest świadomy, że rzeczywistość mate-
rialna jest gdzieś obok, a tę, którą doświad-
cza, traktuje raczej jak mniej lub bardziej 
ekscytującą podróż. Bez względu na to, jak 
jest ona przyjemna, zawsze fajnie wrócić 
do domu. Do rzeczywistości materialnej. 

Raczej jeszcze nie. VR, który mnie pasjo-
nuje, którym zawodowo się zajmuję, który 
polega na opowiadaniu audiowizualnych 
historii za pomocą specyficznego języka 
wizualnego, określa się jako Cinematic VR. 
I jest to bardzo wąski wycinek tego, czym 
jest VR, w perspektywie filmowej wykorzy-
stywany głównie do efektownej rozrywki. 
Cinematic VR ma dopiero cztery czy pięć 
lat, więc jeżeli zgodzilibyśmy się, że mamy 
do czynienia z nowym medium – a ja wie-
rzę, że tak właśnie jest – to znajdujemy się 
w sytuacji analogicznej do tej, w której było 
kino na początku XX wieku. Przez kolejne 
lata będziemy odkrywali podstawowe reguły 
rządzące tym językiem opowiadania, pozna-
wali różne istniejące w jego ramach środki 
wyrazu, komunikacji. Jest to więc bardzo 
wczesny etap, również technologicznie. 
Niektóre rozwiązania są wciąż niedosko-
nałe, powiedziałbym wręcz, że garażowe.

Jakbyś określił największe wyzwanie 
stojące przez twórcami Cinematic VR?
Cechą dzisiejszej rzeczywistości jest maksy-
malne przebodźcowanie. Jesteśmy zalewani 
co dzień treściami, opowieściami, komuni-
katami itd. Jednym z największych proble-
mów technologii VR jest fakt, że w trakcie 
zanurzenia otacza nas nadmiar bodźców, 
więc kluczem do opowiedzenia ciekawej 
historii jest odpowiednia selekcja i struk-
turyzacja informacji. To bardzo trudne, 
bo należy utrzymać u odbiorcy poziom 
zanurzenia, prawdziwości doświadczenia, 
a z drugiej strony podawanie informacji nie-
wyselekcjonowanej wiąże się z chaotyczno-
ścią tegoż doświadczenia. Czeka nas w tym 
aspekcie dużo pracy i eksperymentowania.

Krótkometrażowy projekt VR Ale-
jandro Gonzáleza Iñárritu i Emma-
nuela Lubezkiego wywołał sporo 
szumu, jakby legitymizując tę tech-
nologię w oczach świata.
To prawda. Terrence Malick też zrobił swoje 
doświadczenie VR, a Marina Abramović 
stworzyła cały ich cykl, w związku z tym 
już dziś wiadomo, że medium jest intere-
sujące z artystycznego punktu widzenia. 
Jego potencjał zanurzenia i przestrzenności 
to coś, do czego wcześniej twórcy nie mieli 
dostępu, może za wyjątkiem instalacji arty-
stycznych, z reguły dość hermetycznych. 
W związku z tym VR będzie prężnie roz-
wijać się w kolejnych latach, ale nie należy 
go traktować jako ewolucji kina, jako ciągu 
dalszego. To naprawdę nowe medium, które 
będzie rozkręcało się i istniało obok kina, 

tak jak kino funkcjonuje obok teatru, a teatr 
obok literatury.

Skoro kina nie wyprze, to może 
odświeży spowszedniałą ekscytację 
ruchomymi obrazami i przedefiniuje 
przysłowiową „magię kina”?
Odpowiem trochę pokrętnie, że i tak, i nie. 
Sytuacja Cinematic VR jest trudna, bo 
technologia jest ogólnie dostępna i krę-
cić może każdy, ale w rezultacie powstaje 
ogromna ilość złych rzeczy, które przesła-
niają wartościowe projekty. Ludzie nie mają 
wyobraźni potrzebnej do realizacji filmów 
VR, traktują je jak pusty gadżet. Z dru-
giej strony „magia kina” może rzeczywi-
ście zyskać nową definicję, ale za sprawą 
intymności odbioru, który zupełnie różni 
się od tego kinowego, a jednocześnie, jeśli 
projekt jest wartościowy, pozwala prze-
żywać tak, jak przeżywało się w czasach, 
gdy filmy były dla widzów pewną tajem-
nicą. Do zanurzenia się w VR widz musi 
odizolować się od rzeczywistości, wykonać 
skomplikowaną procedurę, a to wymaga 
determinacji. Znacznie trudniej będzie 
zrezygnować z tego po paru minutach na 
rzecz czegoś bardziej atrakcyjnego, tak jak 
ludzie robią permanentnie na telefonach 
komórkowych.

Dostaliście niedawno od Kreatywnej 
Europy dofinansowanie na develop-
ment projektu Człowiek z kamerą VR, 
który ma być odtworzeniem przedsię-
wzięcia Dżigi Wiertowa z 1929 roku. 
Brzmi szalenie ambitnie.
Właściwie to odtworzenie gestu wykonanego 
przez Wiertowa, który próbował pokazać 
miasto w specyficznym momencie rewo-
lucji przemysłowej, z całym optymizmem, 
który z tego wynikał, z nadziejami wiąza-
nymi z „miastem jako maszyną”. Portretując 
stan miejskiej rzeczywistości oraz przemian 
cywilizacyjnych, odkrywał reguły języka fil-
mowego. W tym sensie jesteśmy w sytuacji 
równoległej do Wiertowa, naszym zamierze-
niem jest sportretowanie miasta na kolejnym 
przełomie, rewolucji cyfrowej, a jednocześnie 
chcemy odkrywać reguły osobnego medium, 
jakim jest Cinematic VR. W taki sposób nasz 
projekt będzie inspirowany dziełem Wier-
towa, natomiast tematycznie – i ze względu 
na to, że dzisiaj nie czujemy rewolucyjnego 
optymizmu, a przyszłości się lękamy – jego 
charakter i treść będą drastycznie różne od 
Człowieka z kamerą. To nie remake.

Rozmawiał Darek Kuźma

Rozmowa 
z Jackiem 
Nagłowskim,  
reżyserem 
i producentem 
krótkometrażowych 
projektów kręconych 
w technologii 
wirtualnej 
rzeczywistości

Jacek Nagłowski
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zaznać w rzeczywistości? W Szeptach 
sięgasz do dawnej, zakorzenionej 
w Kościele wschodnim religijności.
Szepty to rzeczywiście próba przekaza-
nia pewnego unikalnego doświadczenia, 
związanego z wymierającym sposobem 
widzenia świata i odchodzącymi wraz 
z nim rytuałami. W tym sensie jest to 
projekt trochę dokumentalny, ale zara-
zem w pełni artystyczny. Raczej nie edu-
kacyjny, bo niewiele w nim wyjaśniamy, 
raczej zachęcamy do odczuwania i otwie-
rania się na nieznane. Film miał niedawno 

premierę na festiwalu w Wenecji, gdzie 
spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. 
Mamy zapewnioną dystrybucję między-
narodową i zaproszenia na kolejne ważne 
festiwale: we Włoszech, w Holandii i w Sta-
nach Zjednoczonych.

Widzowie są gotowi mentalnie na 
immersję w wirtualnej rzeczywisto-
ści, a potem powrót do bardziej sza-
rego i przewidywalnego świata?
Myślę, że to nie kwestia poziomu zanu-
rzenia w VR, chyba że kiedyś dojdzie do 

Wraz z rozwojem technologii VR poja-
wią się na pewno przypadki uzależnienia, 
bo ludzie uzależniają się od różnych rze-
czy. I jeśli ktoś ma skłonności lub potrzebę 
uciekania od rzeczywistości, VR będzie 
za jakiś czas naprawdę świetnym do tego 
środkiem, ale problem będzie nadal leżał 
w człowieku, a nie w technologii.

W jakiej fazie rozwoju znajduje się 
w takim razie obecnie VR? Możemy 
mówić już o pełnoprawnym sposobie 
opowiadania historii?
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Kręcisz filmy od 
kilkunastu lat, 
ale głośno o tobie 
zaczęło się robić 

za sprawą Dziedzictwa. 
Hereditary. Po premierze 
Midsommar. W biały dzień 
jest podobnie. Jak na to 
reagujesz?
To naprawdę bardzo miłe 
i pozwala mi wierzyć, że to, 
co robię, ma sens. Ale fak-
tycznie, nie był to sukces 
osiągnięty z dnia na dzień, 
jak wydaje się wielu oso-
bom, lecz 20 lat ciężkiej 
pracy. Chciałem być opera-
torem, odkąd skończyłem 
19 lat. Robiłem wszystko, 
żeby rozwijać się i wyrażać 
poprzez ruchome obrazy. 
Ale gdy czujesz, że masz coś 
ciekawego do powiedzenia, 
a nikt tego nie zauważa, nikt 
nie chce dać ci szansy, wpa-
dasz we frustrację. Pięć lat 
temu przeżywałem bardzo 
trudne chwile, mało brako-
wało, a odszedłbym z branży 
filmowej. Na szczęście udało 
mi się wytrwać i dzisiaj 
wszystko wydaje się zmie-
rzać w dobrym kierunku. Co 
nie znaczy, że osiadam na 
laurach. Jest zupełnie prze-
ciwnie, czuję, że daję z siebie 
jeszcze więcej, również emo-
cjonalnie. I że dostaję jeszcze 
więcej w zamian.

Midsommar. W biały 
dzień rozgrywa się przez 
większość czasu na łonie 
natury, w trakcie letniego 
przesilenia, w pełnym 
słońcu, przy minimalnym 
udziale ujęć nocnych. Jak 
długo przygotowywaliście 
się z reżyserem Arim Aste-
rem do zdjęć?
To był dosyć długi okres 
przygotowawczy. Zdję-
cia zaczęliśmy na początku 
sierpnia 2018 roku, a pierw-
sze testy kamerowe robiliśmy 
już w lutym. Dlatego, że film 
rozgrywa się w większości 
w pełnym słońcu i jest wypeł-
niony jasnymi, wyrazistymi 

cyz i Czerwone trzewiki. Nie 
chodziło o fabułę, lecz pracę 
z kolorem. Te i wiele innych 
zrealizowanych w Techni-
colorze obrazów z tamtych 
lat ma przepiękne pastelowe 
barwy, które pasowały do 
naszej wizji Hårgi. Natomiast 
ten świat był tak wielowy-
miarowy i skomplikowany, 
że poświęciliśmy większość 
czasu na jego budowanie 
wedle własnych zasad. Znacz-
nie więcej filmów oglądali-
śmy przed zdjęciami do Here-
ditary.

Bardzo podoba mi się 
w filmie zabawa barwami 
i ich znaczeniami. Czer-
wień, zazwyczaj kojarzona 
z zagrożeniem, jest ograni-
czona, z kolei jej rolę przej-
muje często żółć, w kinie 
raczej symbol bezpieczeń-
stwa. 
Cieszę się, że to zauważyłeś. 
Pewien budynek ma nawet 
żółtą fasadę, a w środku jest 
czerwony. Natomiast naszymi 
głównymi kolorami były biały, 
żółty i niebieski, dwa ostat-
nie ze względu na szwedzką 

flagę, ale także symbolikę, 
której może nie zdradzajmy 
w wywiadzie. Najtrudniej było 
zdecydowanie z bielą, kontra-
stem bieli i tym, jak ten kolor 
reaguje w kamerze na pro-
mienie słoneczne o różnych 
porach dnia. 

Midsommar. W biały dzień 
jest postrzegany jako kino 
grozy, ale mimo wynika-
jącego z niektórych scen 
dreszczyku emocji wydaje 
się być raczej komediodra-
matem.
Też tak myślę. Nie uważam 
tego filmu za horror. Jest 
w nim dużo czarnej kome-
dii, a fabuła to trochę przero-
biona Alicja w Krainie Cza-
rów. Główna bohaterka, Dani, 
wkracza w nieznany sobie 
świat i stara się go poznać, 
zrozumieć. Grająca ją Flo-
rence Pugh miała trudne 
zadanie, bo musiała wyra-
żać skrajne emocje oraz być 
przygotowana na wiele dubli. 
Ari Aster jest perfekcjoni-
stą, szuka w rolach aktorskich 
drobnych gestów i detali, i nie 
odpuszcza, dopóki nie dosta-

nie tego, co chce osiągnąć. 
A że było gorące lato i kręcili-
śmy w pełnym słońcu, aktorzy 
byli przeważnie zmęczeni, ale 
jednocześnie podążali za reży-
serem, ufali mu, że poprowa-
dzi ich w dobrą stronę.

Nie tylko ja zauważam 
pewne fabularne i realiza-
cyjne podobieństwa mię-
dzy Dziedzictwem. Here-
ditary oraz Midsommar. 
W biały dzień, i zastanawia 
mnie, czy traktowaliście 
oba projekty jako pewną 
ciągłość?
To ciekawe, zupełnie tak 
tego nie widziałem na planie, 
ale kiedy obejrzałem ostat-
nio Midsommar ponownie 
w kinie, zauważyłem, że fak-
tycznie jest to jakaś kontynu-
acja. Nie wiem, na ile było to 
świadome ze strony Ariego, 
bo nigdy o tym nie rozma-
wialiśmy, przygotowując się 
do zdjęć. Z tym, że muszę 
zaznaczyć, że oba scenariu-
sze powstały blisko siebie. 
Najpierw Ari napisał Here-
ditary, a gdy szukaliśmy pie-
niędzy na realizację, powstał 

barwami, które mają też zna-
czenie w fabule, potrzebowa-
liśmy kamery, która zapewni-
łaby nam odpowiednią jakość 
obrazu i kolorów. Myśleli-
śmy początkowo o kręceniu 
na taśmie 35mm, próbowali-
śmy też cyfrową ARRI Alexę, 
ale ostatecznie najbardziej 
spodobał nam się efekt osią-
gnięty na kamerze Panavision 
DXL2.

A co z doborem lokacji? 
Niektóre wyglądają spekta-
kularnie, jak choćby urwi-
sko, pod którym boha-
terowie doświadczają 
pierwszego rytuału.
To był również długi proces, 
szukaliśmy nie tylko cieka-
wych lokacji, ale też odpo-
wiedniego słońca, które paso-
wałoby do naszych założeń. 
Do tego stopnia, że jeździli-
śmy w najbardziej obiecujące 

miejsca z dublerami akto-
rów i robiliśmy testy w róż-
nych fazach słońca. Pole, na 
którym wybudowana została 
filmowa wioska Hårga, zna-
leźliśmy na Węgrzech. Tam 
również kręciliśmy ujęcia do 
Atestupan, rytuału, o któ-
rym wspomniałeś. Mieliśmy 
dostęp do mnóstwa infor-
macji i referencji wizual-
nych związanych z legendami 
i podaniami, na których Mid-
sommar jest oparty, ale akurat 
w tym przypadku odeszliśmy 
od nich. Faktyczny rytuał 
odbywał się pośród drzew, 
był bardziej przyziemny, ale 
białe, surowe urwisko paso-
wało nam do jasnych kostiu-
mów i podkreślało inność 
mieszkańców Hårgi.

Zagłębiałeś się w te rytu-
ały i podstawy historyczne, 
czy zdałeś się na informa-

DANI W KRAINIE 
RYTUAŁÓW
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Midsommar. Z drugiej strony 
we wszystkich jego scenariu-
szach, pojawiają się elementy 
rodzinne, związane w pew-
nej mierze z jego osobistymi 
doświadczeniami. 

Dziedzictwo. Hereditary 
to mrok, noc, zło skrywa-
jące się w cieniu. Midsom-
mar. W biały dzień jest fil-
mem jasnym, naturalnym, 
grającym przestrzenią 
i perspektywą. W trzecim 
projekcie pójdziecie w psy-
chodeliczny klimat?
Trzeci będzie zupełnie inny, 
również pod kątem budżetu, 
ale nie mogę nic więcej zdra-
dzić. Poza tym, że to zdecydo-
wanie mój ulubiony scena-
riusz Ariego, napisany jeszcze 
przed Hereditary. W zasadzie 
stworzył Hereditary dlatego, 
że było oczywiste, że jako 
debiutant nie dostanie takich 
pieniędzy, ile potrzebuje na 
realizację swej wizji. Czekam 
z niecierpliwością, czy tym 
razem się uda.

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

Rozmowa z Pawłem Pogorzelskim, 
autorem zdjęć do filmu Midsommar.  
W biały dzień

cje zebrane przez reżysera 
i konsultantów?
Nie było na to czasu w okre-
sie przygotowawczym, musie-
liśmy wszystko dokładnie 
zaplanować i zmierzyć. Mam 
na myśli precyzyjne mierze-
nie odległości między posta-
ciami, dystansu, jaki aktorzy 
muszą przebyć na długich 
ujęciach, sposobu wchodze-
nia bohaterów przed kamerę 
itd. Zdałem się więc na re-
search reżysera oraz sceno-
grafa Henrika Svenssona, 
który miał zeszyt z różnymi 
ilustracjami i informacjami 
o dawnych rytuałach oraz 
ich znaczeniach. Uzupełnia-
łem raz na jakiś czas wie-
dzę za pomocą Google'a, ale 
raczej z ciekawości niż realnej 
potrzeby.

Trudno nie zauważyć, 
że Midsommar w wielu 
miejscach prowadzi dia-
log z Kultem Robina Har-
dy’ego. Na ile inspiro-
waliście się tym filmem 
w kreacji świata przedsta-
wionego?
Ari na pewno się nim inspi-
rował, ale ja tego obrazu 
nigdy nie widziałem. Naszą 
główną referencją wizu-
alną, o której rozmawia-
liśmy w trakcie przygoto-
wań do Midsommar, były 
filmy Powella i Pressburgera. 
Najbardziej Czarny nar-

?????????????

PAWEŁ POGORZELSKI

Ari Aster i Paweł Pogorzelski

Midsommar. W biały dzień,  
reż. Ari Aster
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CAROLINE KOZIOL
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W tym roku na finałowej 
liście Konkursu Filmo-
wego Nespresso Talents 
znalazło się 10 najlep-

szych młodych twórców z całego świata. 
Wśród nich ty. Ceremonia wręczenia 
nagród odbyła się podczas tegorocz-
nego festiwalu w Cannes, więc bardzo 
prestiżowo. Co zadecydowało o tym, że 
w ogóle wzięłaś udział w konkursie?
To była bardzo spontaniczna decyzja. 
W zeszłym roku, pracując na planie filmu 
Audrey, poznałam świetną dziewczynę, 
Kayę, asystentkę operatora kamery, a parę 
miesięcy później jej żonę Magdalenę. Od 
razu poczułam, że możemy stworzyć razem 
coś wyjątkowego. Z kolei informacje o kon-
kursie Nespresso Talents przesłał mi kolega 
z Indii. Była środa, a termin przyjmowania 
zgłoszeń mijał w niedzielę. Nie tracąc ani 
sekundy, wyciągnęłam telefon i zadzwoni-
łam do dziewczyn. Spotkałyśmy się i zaplano-
wałyśmy wspólnie scenariusz. Prace ruszyły 
natychmiast. Ten film został stworzony przez 
same dziewczyny, bo w dziewczynach drzemie 
ogromna siła! I tak np. jedną ze scen kręci-
łyśmy o 4 nad ranem i tego samego dnia też 
zaczęłyśmy montaż. Były to bardzo intensywne 
dni, podczas których na szczęście nie straci-
łyśmy wiary w sens naszych działań i poczu-
cia humoru. A sam film? No wiesz, z jednej 
strony to była zabawa, a z drugiej projekt trak-
towany bardzo serio – ostatecznie pragnęły-
śmy pokazać problem miasta, w którym we 
trzy żyjemy. Udało się i jestem z nas dumna! 

Konkurs Nespresso Talents odkrywa 
młode talenty, rokrocznie zmienia-
jąc motyw przewodni przyjmowanych 
filmów. Tym razem tytuł konkursu 
brzmiał „We are what we eat” – trzy-
minutowy film miał być zrealizowany 
w formacie 9:16. Jak wyglądał i o czym 
opowiadał twój?
Nosił tytuł Streets of London. To historia bez-
domnej dziewczyny, która nie straciła wiary 
w drugiego człowieka i wciąż jest w stanie 
i chce pomoc tym, którzy tego potrzebują. 

RYNEK FILMOWY

Josephina wspiera starsze osoby, zwłaszcza 
tych, którzy nie mają już sił, by prosić o jedze-
nie. Mój krótki metraż przede wszystkim 
niesie nadzieję.

Jak to się stało, że trafiłaś na Wyspy? 
Pracujesz, uczysz się? 
Moje życie można przyrównać do jazdy 
na karuzeli. Obecnie głównie pracuję przy 
medycznym serialu BBC Holby City; krę-
cimy 12 godzin dziennie od poniedziałku 
do piątku. Często zresztą słyszę pytania typu: 
jak to możliwe, że w ogóle dostałaś się do 
obsady serialu BBC nie będąc Brytyjką, albo 
jak sobie radzisz jako jedyna Polka na planie? 
To, iż jestem z Polski uważam za swój atut. 
Rzeczywiście, jedyna na planie mam polskie 
obywatelstwo, co – w moim odczuciu – spra-
wia, że mogę poczuć się bardziej wyjątkowa 
od innych. Na co dzień jednak o tym nie 
myślę, skupiam się na pracy i pozytywach. 
Moją pasją jest sport i odkrywanie świata. 

Dostałaś się do obsady dwóch prestiżo-
wych i popularnych brytyjskich seriali: 
Line of Duty i Coronation Street. Brałaś 
udział w castingach? 
Oczywiście! Z Line of Duty było już tak, że 
nawet moi znajomi tracili nadzieję, czy uda 
mi się przebić –  mówili, że to pewnie kolejny 
casting, w którym biorę udział, i kolejne rozcza-
rowanie... Fakt, że zostałam wybrana i zapro-
szona na castingi przez samego twórcę tego 
serialu, już był dla mnie sporym wyróżnie-
niem. W sumie to było cudowne i przera-
żające doświadczenie równocześnie – póź-
niej okazało się, że dostrzeżono mnie wśród 
tysiąca dziewczyn! Poczułam ciężar odpo-
wiedzialności. Ale wtedy zrozumiałam też, 
że jeśli nie uda mi się dostać do tego serialu, 
to jedynie znak, że muszę dalej pracować nad 
sobą i swoim warsztatem!

Rozmawiała  
Anna Serdiukow

MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019 MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019

Rozmowa z Caroline Koziol, polską aktorką mieszkającą  
na stałe w Londynie, finalistką Nespresso Talents

SIŁA DZIEWCZYN

Caroline Koziol w filmie Streets  
of London, reż. Magdalena Kunz
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Jak doszło do tego, że przecięły 
się drogi twoje i Rolanda Topo-
ra? Co uwiodło cię w „Portrecie 
Suzanne” na tyle, że postanowi-

łaś przygotować adaptację?
Prozą i grafiką Rolanda Topora fascy-
nuję się od lat i od dawna zastanawia-
łam się, które opowiadanie adapto-
wać. Brakowało mi jednak śmiałości. 
Zmobilizowały mnie dopiero i pomo-
gły w pozyskaniu praw autorskich 
Agnieszka Taborska, tłumaczka Topora, 
oraz Justyna Celeda, która swego czasu 
myślała o realizacji opowiadania „Por-
tret Suzanne”. To mniej znany tekst, ale 
bardzo silny, wyrazisty i przewrotny 
zarazem. Niejednoznaczny. Jest por-
tretem samego Rolanda, jego życia 
i stosunku do ludzi. Wkracza się tu do 
świata szaleństwa i absurdu, miłości 
i samotności, paniki, frustracji i sen-
sualności – całego wachlarza emocji. 
Przenikają się tu dramat i humor z ero-
tyką. Bardzo mnie to wszystko pocią-
gało.

Było to chyba duże wyzwanie realiza-
cyjne? 15 minut. Tyle detali…
Najtrudniejszy był dla mnie wybór tek-
stów, elementów z tego bogatego i deli-
katnego zarazem uniwersum. Słowa, 
zdania, określenia emocji – za każ-
dym razem, gdy czytałam „Portret…”, 
wybierałam co innego, ale musiałam 
się w końcu gdzieś zatrzymać. Reali-
zacyjnie natomiast wspierał mnie 
cudowny zespół, z którym od dawna 
współpracuję, artyści ze Szczecina 
i Koszalina, moi przyjaciele, ale też 
Yann Jouette z Paryża. Później doszła 
muzyka – zgoda na wykorzystanie 
utworów Pascala Comelade i aranżacja 
Arfaaza Kagalwali. Praca zajęła nam 
cztery lata.

Aktorzy mówią po francusku. Ten 
język buduje dodatkową warstwę 
filmu, dodaje mu klimatu. Wydaje się 
naturalnym wyborem ze względu na 
biografię Topora, ale czy rozważałaś 
polskojęzyczną wersję?
Przygotowaliśmy na potrzeby festiwa-
lowe angielską wersję, ale wyszła o wiele 
słabiej niż francuska i to przy tej ostat-
niej chcemy pozostać. Mieliśmy dużo 
szczęścia, bo udało się nam znaleźć 
i zaprosić do współpracy Pasquale’a  
D’Inca, który zresztą osobiście znał 
Topora. Wnosi do Portretu Suzanne 

swoją osobowość, nie tylko tembr głosu, 
energię. Idealnie wpasowuje się w ten 
Toporowy świat. 

Przez festiwale Portret Suzanne idzie 
jak burza! 
W Krakowie po raz pierwszy oglą-
dałam efekt tych kilku lat starań na 
ekranie i nie było to dla mnie łatwe 
doświadczenie. Widziałam rzeczy, które 
chciałam jeszcze zmienić. Najbardziej 
bałam się reakcji widzów na paryskiej 
premierze, która odbyła się we wrze-
śniu na L’Étrange Festival. Był to dla 
mnie rodzaj egzaminu, najtrudniejsza 
publiczność. Przyszedł syn Rolanda – 
Nicolas Topor, który wspierał nas 
w czasie pracy. Był wzruszony. Dostali-
śmy Nagrodę Publiczności. To dowodzi, 
że udało się nam udźwignąć tę nieba-
nalną materię.

Zdaje się, że z Toporem jeszcze się 
nie rozstajesz? Nad czym teraz pra-
cujesz?
Po Portrecie Suzanne trudno mi odłożyć 
Topora na półkę. Weszłam w ten świat 
i chciałabym w nim jeszcze pozostać. 
Mam już prawa do dramatu „Joko świę-
tuje rocznicę”. Planuję średni metraż, 
właśnie składamy wniosek na deve-
lopment. Pracuję też nad innymi rze-
czami – zawsze nad kilkoma projek-
tami jednocześnie, w tym nad pewną 
miniaturką Siłaczka-Krzątaczka. Będę 
rysować węglem pod kamerą. To taki 
rodzaj prezentu dla samej siebie i przy-
gody. To coś innego niż lepienie w pla-
stelinie. Ciekawa jestem, dokąd mnie to 
doprowadzi…

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

PORTRET SUZANNESHORT MIESIĄCA

WCIĄGAJĄCY 
ŚWIAT TOPORA
Rozmowa z Izabelą Plucińską, 
reżyserką zwycięskiej na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym i na Animatorze  
w Poznaniu animacji – Portret Suzanne

Portet Suzanne,  
reż. Izabela Plucińska
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SWOICH NIE ZNACIE

Kunszt operatorski 
ar tysty  możemy 
podziwiać we wcho-
dzącym na ekrany 

Żelaznym moście. To film pol-
ski. Debiutuje nim Monika 
Jordan-Młodzianowska, także 
autorka scenariusza. Bohate-
rami kameralnego dramatu 
uczyniła dwóch zaprzyjaźnio-
nych górników pracujących 
w tej samej kopalni – Kacpra 
(Bartłomiej Topa) i Oskara 
(Łukasz Simlat), męża Magdy 
(Julia Kijowska). Życie wystawia 
przyjaźń mężczyzn na ciężką 
próbę, a w konsekwencji każe 
wszystkim trojgu płacić słony 
rachunek. „Z tym projektem 
byłem związany cztery lata” – 
mówi autor zdjęć Piotr Kukla. 
„Zakochałem się w nim już po 
lekturze pierwszej wersji scena-
riusza, który z każdą kolejną 
zmieniał się tylko na lepsze. Od 
wczesnych rozmów z Moniką 
wiedziałem też, że ma ona jasną 
wizję przyszłego filmu i odwagę, 
by fotografować poszczególne 
sceny bez rutyny typu: najpierw 
plan ogólny, potem średni itd. 
Zafrapował mnie jej pomysł, 
żeby retrospekcje z niedaw-
nej przeszłości bohaterów fil-
mować tak, jak filmowało się 
kiedyś: obiektywami klasycz-
nymi i z dużą głębią ostrości, 
zaś sekwencje współczesne – 
nowoczesną optyką i wedle 
dzisiejszej mody, czyli z małą 
głębią ostrości. Najważniejsze 
było dla mnie, żeby wszystkiego 
nie zepsuć sztuczkami opera-
torskimi. Jestem bowiem zwo-
lennikiem prostoty zdjęć fil-
mowych” – podkreśla operator.

WROCŁAW – 
ŁÓDŹ – HAGA
Piotr Kukla urodził się w 1958 
roku w Bydgoszczy, ale wycho-
wał we Wrocławiu. Bakcyla 

wideoklipu produkcji japońskiej 
kręconego w Czechach. Poznał 
tam reżysera Ralpha Zimana, 
z którym w pierwszej połowie 
2000 roku pracował jako autor 
zdjęć przy filmie Opiekun. Sam 
Neill gra w nim dozorcę zoo 
w byłej Jugosławii, które pod-
czas wojny domowej staje się 
areną dramatycznych wydarzeń. 
„Udało mi się doprowadzić do 
polskiej premiery Opiekuna na 
festiwalu Camerimage w Łodzi. 
To był mój pierwszy powrót 
do Polski po wyemigrowaniu. 
Umocniła się wtedy moja przy-
jaźń z Krzysztofem Ptakiem” – 
wyznaje Kukla.

Na jednym z  kolejnych 
Camerimage, w 2003, otrzy-
mał Srebrną Żabę za zdjęcia 
do Bliźniaczek Bena Sombo-
gaarta – reżysera, z którym 
współpracował kilkakrotnie. 
Bliźniaczki, nominowane do 
Oscara dla najlepszego filmu 
nieanglojęzycznego, to historia 
dwóch sióstr rozdzielonych po 
śmierci rodziców: jedną z nich 
przygarnia ciotka z Holandii, 

80 81

PIOTR KUKLA

drugą – wuj z Niemiec. Tymcza-
sem nazizm przybiera na sile, 
zbliża się druga wojna światowa. 

Pobyt Piotra Kukli w USA 
w związku z nominacją do 
Oscara dla Bliźniaczek zapo-
czątkował jego częste wizyty 
w tym kraju. „Nie zostałem 
tam na stałe, bo bardziej wierzę 
w kino europejskie” – oświad-

cza operator Żelaznego mostu.
Wcześniej, w 2010 roku, pra-

cował przy innym interesują-
cym filmie polskim – Wygra-
nym Wiesława Saniewskiego. 
„To był mój debiut operator-
ski w Polsce. Nigdy go nie 
zapomnę, bo zdjęcia zaczęły 
się w sześć dni po katastrofie 
smoleńskiej. Mimo ciążącej 
wszystkim tragedii, przebie-

gały we wspaniałej atmosfe-
rze. Trochę się tylko opóźniły, 
więc pod koniec zastąpił mnie 
operator kamery Piotr Sobociń-
ski junior, tym samym debiu-
tując jako autor zdjęć. Jego 
brat Michał był operatorem II 
ekipy” – mówi Kukla.

Pytany o to, czym inspiruje 
się w swojej pracy, odpowiada: 

„Głównie malarstwem. Fascy-
nuje mnie malarstwo holender-
skie, zwłaszcza Vermeera. Sta-
ram się też nie popaść w rutynę, 
dlatego obok filmów minima-
listycznych, takich jak Żelazny 
most, mam w dorobku super-
produkcje, np. Bride Flight i De 
Storm Bena Sombogaarta, filmy 
z lat 2008 i 2009 związane tema-
tycznie z powodzią, która zalała 

jedną z prowincji holenderskich 
w 1953 roku”.

Obecnie Piotr Kukla – czło-
nek zarówno Polish Society 
of Cinematographers, jak 
i Netherlands Society of Cine-
matographers – pracuje we 
Wrocławiu przy serialu Wal-
demara Krzystka Dom pod 
Dwoma Orłami, którego akcja 

rozgrywa się podczas tamtejszej 
powodzi sprzed 22 lat. Nato-
miast w PWSFTviT w Łodzi 
prowadzi z Pawłem Edelma-
nem II rok Wydziału Operator-
skiego. „Studenci są wspaniali, 
dają mi niesamowitą energię” – 
chwali podopiecznych.

Andrzej 
Bukowiecki

filmu i  fotografii połknął 
w latach szkolnych. Mając 13 
lat, wiedział już, że chce zostać 
operatorem filmowym. „Wiel-
kim przeżyciem było dla mnie 
obejrzenie dokumentu o Karolu 
Szczecińskim, legendarnym 
operatorze Polskiej Kroniki 
Filmowej. Powiedziałem sobie, 
że w przyszłości będę robić to 
samo, co on” – wyznaje Kukla.

Nie było jednak łatwo dostać 
się na Wydział Operatorski 
PWSFTviT w  Łodzi. Panu 
Piotrowi udało się to dopiero 
za drugim razem. „Studia to 
piękny czas w moim życiu. 
Koledzy pochodzili z rodzin fil-
mowców, byli już otrzaskani ze 
sprzętem operatorskim. Ja, syn 
cukiernika, dopiero w Szkole 
Filmowej pierwszy raz dotkną-
łem kamery i światłomierza, 
wszystkiego się tam nauczyłem 
od podstaw” – mówi autor zdjęć 
do Żelaznego mostu.

Kukla obronił dyplom w 1983 
roku. Obraz dyplomowy nakrę-
cił na terenie Szkoły Filmowej, 
bo w stanie wojennym filmo-
wanie „na mieście” było zabro-
nione. W tym samym roku zade-
biutował jako operator kamery 
telewizyjnym tytułem Krzysz-
tofa Langa Remis, ze zdjęciami 
Piotra Sobocińskiego, z którym 
się bardzo zaprzyjaźnił. Chciał 
jednak czym prędzej wyjechać 
do Francji, gdzie mieszkała jego 
narzeczona z ich maleńkim syn-
kiem. „Własne dziecko pierw-
szy raz w życiu zobaczyłem w fil-
mie Andrzeja Wajdy Danton, na 
który specjalnie wybrałem się do 
kina Iwanowo w Łodzi. Syn tylko 
mignął na ekranie, więc nawet 
nie mogłem mu się dokładnie 
przyjrzeć” – zwierza się pan Piotr.

Wydostanie się z „wojen-
nego” PRL-u na Zachód gra-
niczyło z cudem. Kukli po wielu 
trudach udało się dotrzeć do 

Holandii, gdzie dopiero po 
sześciu latach, w 1989 roku, 
otrzymał holenderski pasz-
port umożliwiający mu swo-
bodne poruszanie się po świe-
cie, a więc i przerwanie rozłąki 
z rodziną. Z holenderskim pasz-
portem trafił do holenderskiej 
telewizji, w której pracował 
około dziesięciu lat, robiąc 
w różnych zakątkach świata 
zdjęcia do filmów muzycznych, 
seriali i reklam. „Holandia nie 
jest potęgą w dziedzinie prze-
mysłu filmowego, powstaje tu 
niewiele produkcji dla kin” – 
mówi pan Piotr. Sam miał jed-
nak szczęście osiąść w Hadze, 
gdzie mieściła się siedziba firmy 
produkującej dzieła Petera 
Greenawaya. Poznał w niej 
ówczesnego mistrza oświetle-
nia, a dziś autora zdjęć filmo-
wych – Reiniera van Brum-
melena. Ten powierzył Kukli 
funkcję elektryka przy Zło-
dzieju, kucharzu, jego żonie i jej 
kochanku. Greenaway kręcił ów 
obraz w 1989 roku w angiel-
skich Elstree Studios. „Na wła-
sne oczy widziałem, jak wspa-
niale pracował wybitny operator 
francuski Sacha Vierny. To była 
moja druga szkoła filmowa!” – 
entuzjazmuje się Piotr Kukla. 
Był to także kolejny ważny krok 
w jego własnej karierze.

FILMY I SUKCESY
Oto bowiem brytyjski produ-
cent Kucharza… zaproponował 
Kukli współpracę z BBC. Dzięki 
niej nazwisko polskiego ope-
ratora stawało się coraz lepiej 
znane.

W 1990 roku Kukla zade-
biutował jako autor zdjęć do 
filmu kinowego obrazem Mar-
tina Uitvlugta Rosa Rosa. Pod 
koniec lat 90. ponownie prowa-
dził kamerę dla Piotra Sobociń-
skiego – tym razem na planie 

W „Moich dwóch światach” 
Miloš Forman opisał swoje 
życie w Czechosłowacji 
i USA. Dwa światy autora 
zdjęć filmowych Piotra Kukli 
to Polska i Holandia. 

JEGO DWA ŚWIATY
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Trzeba uważać ze sztuczkami operatorskimi. 
Jestem zwolennikiem prostoty zdjęć filmowych

Piotr Kukla na planie filmu  
De Storm, reż. Ben Sombogaart

Bartłomiej Topa i Łukasz Simlat w filmie Żelazny most,  
reż. Monika Jordan-Młodzianowska
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NIE DO LAMUSA

P ęd współczesności oraz 
towarzyszący mu czę-
sto brak historycznej 
perspektywy powodu-

ją, że niektóre pesymistyczne ten-
dencje naszego świata wydają się 
owocami cyfrowej rzeczywistości, 
podczas gdy utyskiwano już na 
nie całe dekady bądź nawet wieki 
temu. Weźmy dla przykładu fakt, 
że gwiazdą kultury masowej mo-
że dziś zostać każdy, niezależnie 
od posiadanego talentu czy war-
tości oferowanego przekazu. Wy-
starczy jednak cofnąć się w czasie 
do początków XX wieku i prze-
śledzić rozwój kariery zmysłowej 
polskiej imigrantki Gildy Gray, 
którą miliony ludzi uwielbiały 
tylko za to, że rozpropagowała 
na masową skalę frywolne (jak 
na tamte czasy) ruchy w tańcu 
zwanym potocznie shimmy. Styl 
ten wywodził się z rozmaitych 
europejskich tradycji ludowych 
i funkcjonował już w Ameryce 
od lat, lecz obrotna Gray zrobiła 
zeń swą wizytówkę i na zawsze 
stała się co najmniej istotnym 
przypisem do historii ekstrawa-
ganckich amerykańskich lat 20. 
Talent nie grał roli, ważniejsze 
było, że znalazła się w odpowied-
nim miejscu i czasie.

A jednak, w przeciwieństwie 
do wielu współczesnych, pozba-
wionych osobowości i charakteru 
sezonowych gwiazdek, nietrud-
no się domyślić, dlaczego gnę-
bione purytańską moralnością 
masy zakochały się w charakter-
nej, świadomie wykorzystującej 
podteksty erotyczne Gray. Nie 
bez powodu ekspresywna Po-
lka była określana diablicą sceny, 
motywowała legiony purystów 
do wchodzenia na ideologiczne 
barykady, a jej popisy w słynnej 
broadwayowskiej rewii Florenza 
Ziegfelda Jr. wpłynęły również na 
ludzi sztuki. Wzmianka o Gray 
pojawia się choćby w będącym 
kroniką piękna i przesytu tam-
tych czasów „Wielkim Gatsbym” 
F. Scotta Fitzgeralda. I choć jej 
hollywoodzkie produkcje w więk-
szości nie przetrwały, dostępne 
w archiwalnych gazetach infor-
macje każą sądzić, że mimo twar-
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gdy – już jako Gilda Gray – była 
pewna, że zapukała po drodze do 
odpowiednich drzwi.

Za pierwszymi z nich sta-
li łowca talentów Frank West-
phal i jego żona Sophie Tucker, 
uznana już wówczas piosenkar-
ka, która urodziła się w Tulczy-
nie na wschodnim Podolu jako 
Sonia Kalisz i doskonale wiedzia-
ła, że skomplikowane nazwiska 
utrudniają realizację „amery-
kańskich snów”. Tak narodziła 
się Gilda Gray, zmysłowa, ta-
jemnicza artystka o nietypowej 
urodzie, poszukująca kogoś, kto 
da jej szansę zabłysnąć. Za ko-
lejnymi drzwiami czekał Zieg-
feld, który wypromował zdoby-
wające popularność shimmy na 
całą Amerykę. Kontrowersyjny 
taniec pozwalał kobietom na wy-
korzystywanie swej fizyczno-
ści, więc robił z nich też obiekty 
seksualne, ale dziennikarze roz-
pisywali się na temat jego wła-
ściwości w budowaniu pięknej 
sylwetki, wzmacnianiu ramion 
i rzeźbieniu ponętnego karku. 
Za następnymi drzwiami Gray, 
już pełnoprawna gwiazda pra-
gnąca lśnić na dużych kinowych 
ekranach, znalazła Gila Boaga, 
który stał się z jednej strony jej 
nowym menedżerem i mężem, 
a z drugiej przepustką do nigdy 
niegasnących świateł Hollywood.

Na pierwszy sukces Gray mu-
siała czekać kilka lat, jednak cier-
pliwość popłaciła, bowiem Alo-
ma z południowych mórz Mau-
rice’a Tourneura biła w kinach 
rekordy oglądalności i ostatecz-
nie stała się nie tylko najbardziej 
kasową produkcją 1926 roku, ale 
też jednym z najlepiej zarabiają-
cych filmów dekady. Pomogła 
z pewnością zakrojona na szeroką 

skalę objazdowa akcja promocyj-
na, w ramach której Gray szalała 
na scenie w różnych odmianach 
shimmy. To, co pozwoliło wspiąć 
się na szczyt popularności, oka-
zało się oczywiście złotą klatką, 
z której początkująca aktorka nie 
była w stanie uciec. Kolejne ro-
le dostawała głównie za sprawą 
shimmy, gdyż mało kto wierzył, 
że będzie w stanie przyciągnąć 

widzów aktorstwem, a gdy udało 
jej się zwrócić uwagę krytyków 
występem w kryminale Picadilly 
Ewalda André Duponta, nadszedł 
krach giełdowy, w którym stra-
ciła małą fortunę, i po którym 
nigdy już, pomimo kontraktów 
teatralnych, się nie podniosła. 
W międzyczasie rozstała się do-
syć burzliwie z Boagiem, a w 1931 
przeszła zawał serca.

Gray próbowała rzecz jasna 
wrócić na szczyt, ale w trakcie 
kolejnych dwóch dekad wstę-
powała w światła reflektorów 
z zupełnie innych powodów. 
Najpierw, w 1936 roku, pozwa-
ła przyjazną jej kiedyś wytwór-
nię za to, że jej rola w oscaro-
wym Wielkim Ziegfeldzie Rober-
ta Z. Leonarda została wycięta 
w montażu, a dekadę później 
zaskoczyła branżę, twierdząc 
w sądzie, że postać Rity Hay-
worth z Gildy Charlesa Vidora 
była wzorowana na niej i nale-
ży jej się z tego tytułu finansowe 
zadośćuczynienie. W obu przy-
padkach zdołała coś ugrać, ale 
sławna stała się znowuż jedynie 
na krótką chwilę, gdy w latach 
50. w amerykańskiej telewizji 
wyemitowano materiał o jej szla-
chetnych dokonaniach w trak-
cie drugiej wojny światowej, gdy 
prowadziła zbiórki na rzecz wal-
czącej Polski, a po wojnie udało 
jej się sprowadzić do Amery-
ki szóstkę Polaków i zapewnić 
im start w nowym świecie. Mi-
chalska/Gray zmarła natomiast 
w niejakim zapomnieniu w 1959 
roku, podczas gdy wylansowany 
przez nią shimmy jest niezmien-
nie częścią kultury masowej.

Nigdy w pełni poznana, owia-
na mitami i legendami, ukry-
wająca prawdziwą tożsamość 
pod wymyślnym pseudonimem, 
boleśnie zdająca sobie sprawę 
z tego, że nie jest do końca Po-
lką, a zarazem nie może czuć 
się w pełni Amerykanką, Gil-
da Gray była postacią fascynu-
jącą oraz tragiczną. I być może 
właśnie dlatego świadomość 
jej dokonań, choć zdecydowa-
nie nikła, przetrwała przez całe 
dekady wypełnione po brzegi 
artystami, którzy przyczynili 
się znacznie bardziej rozwojo-
wi kultury i sztuki. A może po 
prostu miała szczęście… Nawet 
jeśli nie powstanie o niej żaden 
projekt filmowy, warto kultywo-
wać pamięć, że nie tylko Pola 
Negri zawojowała sto lat temu 
Amerykę.

Darek Kuźma

ZAGADKOWA 
TANCERKA
O tym, że Pola Negri zrobiła w latach 20.  
XX wieku zawrotną karierę w USA wie każdy, 
mało kto jednak pamięta o innej Polce,  
na której punkcie szalała wówczas Ameryka.
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dego akcentu Gray miała szansę 
na karierę w Fabryce Snów. Aż 
się prosi, żeby jakiś kreatywny 
producent nakręcił na podstawie 
jej życia film na skrzyżowaniu 
słodko-gorzkiego feel-good movie 
i dramatu o kobiecie uwikłanej 
w mechanizmy historii.

Zwłaszcza, że biografia Gildy 
Gray obfituje w iście filmowe wy-
darzenia i zwroty akcji, których 

autentyczności nie da się w pełni 
potwierdzić, a które brzmią jed-
nak na tyle niewiarygodnie, że 
raczej pewne jest, iż łączą w so-
bie biograficzne fakty z dorabia-
ną przez lata fikcją. Urodziła się 
w 1901 roku w Krakowie jako 
Marianna Michalska i wychowy-

wała częściowo w sierocińcu, ale 
nie wiadomo, co się działo z jej 
rodzicami. W 1909 wypłynęła 
wraz z rodziną w długą podróż do 
Ameryki, by dołączyć do rosną-
cej w stanie Wisconsin Polonii, 
a już kilka lat później weszła w za-
aranżowane przez ojca politycz-
ne małżeństwo z Johnem Gorec-
kim, synem uznanego działacza 
związkowego. Niedługo później 

urodziła dziecko, ale nie zamie-
rzała marnować swej młodości na 
zakładanie rodziny, więc będąc 
jeszcze nastolatką porzuciła męża 
i syna na rzecz mamiącego nie-
skończonymi możliwościami au-
tokreacji Chicago. Rozwiodła się 
z Goreckim dopiero w 1923 roku, 

Gilda Gray

Aloma z południowych mórz, 
reż. Maurice Tourneur
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P rzy okazji premiery Bożego Ciała 
Jana Komasy pojawiło się zastrze-
żenie, że nie jest to film „antyre-
ligijny” (faktycznie, nie jest). Tak 

samo gadano, gdy na ekrany wszedł Kler 
Wojciecha Smarzowskiego: nie, to nie jest 
film antyreligijny ani antykościelny, ani 
antykatolicki, ani antyklerykalny, ani… 
etc. Co zresztą i tak nie uchroniło go przed 
atakami z prawej strony polskiej barykady.

Chciałbym więc zadać pytanie: dlaczego 
z takim lękiem myślimy o tym, że w Pol-
sce mógłby powstać film antyreligijny, 
antykościelny, a nawet, Boże broń!, anty-
chrześcijański? Czyż zresztą film anty-
chrześcijański nie byłby w gruncie rzeczy 
bardzo… chrześcijański? W nader cieka-

i to, że ktoś jest ateistą. Nawet w Polsce. 
Kulturowo wiele rzeczy jednak przepraco-
waliśmy. I chwała Bogu (Bogini, bożkowi, 
człowiekowi… – co kto woli)!

Dlaczego więc i u nas nie miałyby 
powstać filmy poddające krytyce dog-
maty wiary i inne religijne fundamenty? 
Czy nawet dokonujące rewizji chrześci-
jańskiej, katolickiej wersji polskiej (euro-
pejskiej) historii? Owszem, dyskusję w tej 
kwestii próbował podjąć niedawno Bar-
tek Konopka w Krwi Boga (2018), ale, 
koniec końców, wybrał wyjście kompromi-
sowe – Panu Bogu świeczkę i diabłu oga-
rek. Tymczasem, np. Hiszpan, Alejandro 
Amenábar, w kostiumowym widowisku 
Agora (2009) pokazał pierwszych chrze-
ścijan jak bojowników ISIS – ponurych, 
fanatycznych, niszczących bezpardonowo 
i z niepohamowanym okrucieństwem sta-
rożytną kulturę. Można się z tą wizją nie 
zgadzać, można ją nawet uznać za obu-
rzającą, dlaczego jednak przed nią ucie-
kać w poczciwe frazesy o „budowaniu 
mostów” i „wzajemnej tolerancji”? Wię-
cej odwagi, drodzy twórcy, choćby tylko 
intelektualnej. Wiem, że politycznie czasy 
nie sprzyjają odwadze, zwłaszcza w sferze 
światopoglądowo-religijnej, ale kto, jak 
nie artyści powinni wrzucać kamienie w 
mętną, stojącą wodę?

Zresztą, jeśli ktoś uważa, że wizerunki 
demonicznych księży-pedofilów czy kato-
lików-ksenofobów są nazbyt prostackie, to 
może się przecież odwołać do jeszcze innej 
tradycji kina europejskiego. Właśnie tej 
bardziej intelektualnej, przewrotnej, iro-
nicznej… Kolejny Hiszpan, Luis Buñuel 
zrobił kiedyś fascynujący (i zabawny) film, 
Mleczna droga (1969), w którym, surreali-
styczne z ducha epizody ilustrują rozmaite 
herezje, jakimi przez wieki obrosło chrze-
ścijaństwo. To okoliczności historyczne i 
polityczne rozgrywki sprawiły, że Kościół 
oficjalnie usankcjonował takie, a nie inne 
interpretacje biblijnych zdarzeń. Drobne 
przesunięcie w historii i nawet katolicy nie 
musieliby wierzyć w niepokalane poczęcie 
czy boskość Chrystusa.

Opcji jest więc sporo – naprawdę nie 
trzeba się trzymać kurczowo księżowskiej 
sutanny. Zresztą, róbcie kino, jakie chcecie. 
Byle nie było ono konformistyczne.

Czy stać nas na film polemiczny, 
krytyczny, odważny wobec Kościoła  
w Polsce? Dlaczego tak trudno  
o filozoficzną, intelektualną potyczkę 
na ekranie, gdzie twórca nie bałby się 
pytać, krytykować, polemizować?
Bartosz Żurawiecki

wym dokumencie, który był również na 
polskich ekranach, Z-boczona historia kina 
(2006), znany (i modny) filozof, Slavoj 
Žižek mówi o tym, że chrześcijaństwo 
jest jedyną wielką religią światową, która 
ma wpisaną w swoją strukturę autokry-
tyczną refleksję. To ona doprowadziła do 
reformacji, a potem do oświeceniowego 
przełomu i rozwoju idei ateistycznych. 
Oczywiście, nie obyło się przy tym bez 
krwawych konfliktów religijnych. Stosów 
z jednej strony, niszczenia kościołów z 
drugiej. Tym niemniej, możemy powie-
dzieć, że Europa jest dzisiaj kontynentem, 
na którym różne odłamy chrześcijaństwa 
ze sobą już nie wojują. Przynajmniej nie 
na polach bitew. A co więcej, akceptuje się 

GDZIE CI HERETYCY?
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Krzysztof Pieczyński w filmie Krew 
Boga, reż. Bartosz Konopka
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WYOBRAŹ SOBIE

Fedorowicz to mistrz anegdoty. Jego 
pamięć z detalami odtwarza wyda-
rzenia sprzed kilkudziesięciu lat. 
Mnogość zawodowych doświad-

czeń przekłada się na jakość tej opowieści. 
Patrzymy na rzeczywistość z perspektywy 
aktora, scenarzysty, felietonisty, radiowca. 
Człowiek, który ma na swoim koncie Złoty 
Mikrofon za radiowe programy rozryw-
kowe, Superwiktora i własną gwiazdę 
w Alei Gwiazd w Łodzi ma do opowie-
dzenia wiele barwnych historii. 

Pan Jacek jest w fantastycznej formie, 
nie tylko literackiej. Pod koniec września 
zaskoczył mnie fizyczną sprawnością pod-
czas Giżyckiego Festiwalu Filmowego, na 
którym odebrał nagrodę za swój debiut 
w filmie Janusza Morgensterna Do widze-
nia, do jutra... Zamiast „po bożemu” wejść 
schodkami na scenę, z lekkością na nią 
wskoczył. Chwilę potem odpowiadał na 
moje pytania i… jednocześnie wykony-
wał pompki. Już samą swoją obecnością 
poprawia człowiekowi humor. W 1960 
roku, kiedy film Janusza Morgensterna 
pojawił się na wielkim ekranie, miał 23 
lata, dziś liczy sobie 82 wiosny i swoją 
postawą ilustruje powiedzenie Danuty 
Szaflarskiej, że wiek niekończenie musi 
mieć coś wspólnego z człowiekiem. 

„Mistrz offu” z wdziękiem przybliża 
filmową kuchnię wielu polskich produk-
cji. Czytamy o tym, co działo się na pla-
nach takich filmów, jak Walkower Jerzego 

ze względu na zbyt męską posturę, drugi, 
po charakteryzacji na filmową Marysię – 
jak sam to określił – wyglądał jak „odra-
żająca kobieta lekkich obyczajów”. 

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
satyryków opowiada o tym, jak kręciło 
się w Polsce filmy kilkadziesiąt lat temu, 
ironicznie opisuje surrealistyczne zma-
gania z cenzurą i pomysłowość filmow-
ców, którzy musieli się zachowywać jak 
najbardziej wyrafinowani „przemytnicy”. 

Ta lektura w wielu miejscach wzbu-
dza też tęsknotę za prężnie działającymi 
teatrami studenckimi (na czele z gdańskim 
Bim-Bomem), rozgadanymi klubami dys-
kusyjnymi i zespołami filmowymi, w któ-
rych istotne znaczenie odgrywał kierownik 
literacki. W głowie zostają też opowie-
ści na temat tego, jak powinny wyglądać 
nogawki spodni, by na ekranie uzyskać 
wrażenie „smutnych nóg”. Przy czyta-
niu efekt uśmiechniętej twarzy gwaran-
towany! Nie sposób zapomnieć o wpły-
wie kina na młodzieżowe mody. Kiedy 
na wielkim ekranie w latach 50. pojawił 
się Fanfan Tulipan z Gérardem Philipe’em 
w roli głównej, panowie – co szczegółowo 
relacjonuje autor – zaczęli czesać się „na 
Fanfana”. Co to dokładnie oznacza, można 
prześledzić na rysunkach Jacka Fedoro-
wicza, które są ważną częścią tej książki. 
W najbardziej esencjonalnej formie pod-
sumowują scenariusze filmowe i te, które 
napisało samo życie. 

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
Skolimowskiego, Małżeństwo z rozsądku 
Stanisława Barei czy Polowanie na muchy 
Andrzeja Wajdy. Lektura opowieści Fedo-
rowicza pozwala poszerzyć wyobraźnię. 
Na hasło: Poszukiwany, poszukiwana (za 
scenariusz tego filmu odpowiadał m.in. 
pan Jacek), od razu mamy przed oczami 
Wojciecha Pokorę. Tymczasem okazuje 
się, że w castingu do roli ukrywającego 
się w kobiecym przebraniu pracownika 
muzeum startowali m.in. Janusz Gajos i… 
Jacek Fedorowicz. Pierwszy z nich odpadł 

MISTRZOWSKIE ANEGDOTY
Jacek Fedorowicz pisze tak, jak opowiada. Z werwą, 
humorem, dystansem do siebie i świata. Jego „Mistrz 
offu” przenosi czytelników m.in. do lat 60. i 70. na plany 
filmowe takich produkcji, jak Do widzenia, do jutra… 
czy Poszukiwany, poszukiwana. Przez karty tej 
książki przewijają się nazwiska Cybulskiego, Polańskiego, 
Konwickiego, Barei. To lektura obowiązkowa dla 
wszystkich, którzy kochają kino. 
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MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Za partyturę do tego obrazu otrzy-
mał wyróżnienie podczas tego-
rocznej edycji Lubuskiego Lata 
Filmowego w Łagowie. Miłość 

i puste słowa wygrały Konkurs Filmów 
Dokumentalnych. To dość zaskakujący 
kompozytorski debiut filmowy artysty, 
bo jego nazwisko pojawia się w… blisko 
30 produkcjach! Głównie jako wyko-
nawcy muzyki cudzej, m.in. Tomasza 
Stańki w Małej maturze 1947 (2010) 
Janusza Majewskiego, Henryka Kuźniaka 
w Magicznej gwieździe (2003) Wiesława 
Zięby czy Macieja Zielińskiego w kilkuna-
stu filmach i serialach. Ponadto jego prze-
piękną piosenkę „Pod rzęsami” w wyko-
naniu Doroty Miśkiewicz i Grzegorza 
Turnaua można usłyszeć w Zakochanym 
Aniele (2005) Artura Więcka „Barona”. 

Bo Napiórkowski to wspaniały kom-
pozytor oraz – nade wszystko – gitarowy 
wirtuoz, mający na swym koncie ponad 
150 płyt (w tym 9 albumów solowych), 
wiele prestiżowych laurów (od 2012 roku 
wybierany przez czytelników „Jazz Forum” 
Gitarzystą Roku, laureat m.in. Mateusza 
Trójki 2018, Fryderyka 2019), współpracę 
z muzycznymi gigantami, m.in. Patem 
Methenym, Richardem Boną, Marcusem 
Millerem, Mike’em  Sternem, Mino Cinelu.

Uprawia jazz, choć nie tylko. Dźwięk 
jego gitar – bez względu na charakter 
wykonywanej muzyki – stał się natych-
miast rozpoznawalny. „Przez kilkanaście 
lat zbierałem doświadczenia, grałem nie-
omal codziennie, myślałem o muzyce. 
Powoli znajdowałem w niej swoje miejsce. 
Rozumiałem, że potrzebuję sięgać jak naj-
głębiej w wielu gatunkach muzyki, by moja 
własna mogła im się wymknąć. Szukałem 
swojego języka. Na krawędzi wielu styli-
styk. W poprzek przyzwyczajeń. Wbrew 
modom” – wyznaje artysta.

Domniemywam, że Napiórkowski nie 
tylko muzyką żyje, ale i kinem także. Przed 
czterema laty nagrał – z Arturem Lesic-
kim, również znakomitym gitarzystą  – 
rewelacyjną płytę, zatytułowaną „Celuloid” 
(2015). Znalazły się na niej popularne 
tematy filmowe z telewizyjnej Lalki (1977) 
Ryszarda Bera, Pożegnania z Marią (1993) 

Filipa Zylbera, serialowej Wojny domo-
wej (1965) Jerzego Gruzy, Prawa i pięści 
(1964) Edwarda Skórzewskiego i Jerzego 
Hoffmana, Człowieka z żelaza (1981) 
Andrzeja Wajdy oraz Śmierci i dziew-
czyny  (1994) Romana Polańskiego, 
skomponowane przez Andrzeja Kuryle-
wicza, Tomasza Stańkę, Jerzego „Dudu-
sia” Matuszkiewicza, Krzysztofa Komedę, 
Andrzeja Korzyńskiego i Wojciecha Kilara. 
Gitarowy duet zamieścił na swej płycie 
także dwie własne kompozycje: tytułowy 
„Celuloid” Napiórkowskiego oraz „Crazy 
Script” Lesickiego, czyli również utrzy-
mane w „filmowej” poetyce tematy, do 
których jeszcze nie nakręcono obrazu. 
A więc uwaga reżyserzy, wspaniała fil-
mowa muzyka do wzięcia! 

Na koniec nieco prywaty. Kiedy przed 
czterema laty odbierałem podczas gali 
festiwalu Ale Kino! nagrodę Platyno-
wych Koziołków na scenie poznańskiego 
Zamku, organizatorzy uświetnili ją wystę-
pem Doroty Miśkiewicz z zespołem, która 
zaśpiewała wybrane przeze mnie hity pol-
skiego kina młodego widza. A ponieważ 
kiedyś nieopatrznie napomknąłem, że jako 
dziecko marzyłem, by zostać saksofonistą, 
nagle i niespodziewanie podano mi złocisty 
saksofon altowy, Dorota Miśkiewicz zain-
tonowała „Deszcze niespokojne…”, Marek 
Napiórkowski krzyknął: „gramy!”, i cóż było 
robić, dmuchnąłem w saksofon, popłynęło 
kilka tzw. free dźwięków i… tego wieczora 
otrzymałem większe oklaski niż gitarowy 
wirtuoz po swych urzekających solówkach.

Znakomity kompozytor i muzyk  
– Marek Napiórkowski – dopiero w zeszłym 
roku zadebiutował jako kompozytor muzyki 
filmowej. Był to dokument Małgorzaty 
Imielskiej Miłość i puste słowa.

Jerzy Armata

MUZYK Z CELULOIDU
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Marek Napiórkowski
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PRZEZ SUBIEKTYW KRÓTKOMETRAŻOWCY

S tarość jest pojęciem względnym; 
z biegiem lat zmieniają się i prze-
suwają jej płynne granice. W epoce 
Balzaca zaczynała się zaraz po trzy-

dziestce. Dzisiaj spotykamy setki pełnych 
życia, ciągle młodych emerytek i emerytów, 
dla których kalendarz i rocznik, jaki twardo 
i bezwzględnie definiują dwie cyferki na 
początku peselu, zdaje się nie mieć żadnego 
istotnego znaczenia. Choć wiekowi, nie czują 
się, i prawdę mówiąc wcale nie są, starzy. 
Bowiem cień starości to nie wiek sam, lecz 
stan ducha, a wraz z nim, gdy się już niepro-
szony zjawi, niemile rosnące poczucie nie-
potrzebności, opuszczenia i osamotnienia.

Nowelę filmową Kazimierza Brandysa, 
opublikowaną w Czytelniku razem 
ze „Sposobem bycia” w roku 1964, 
otwiera znajomo brzmiące motto: 
„Był sobie dziad i baba”. Akcja 
dzieje się w niedzielne przedpo-
łudnie, w miejscowości odległej 
o niewiele kilometrów od War-
szawy, o której autor pisze lapi-
darnie: „suche, zdrowe powie-
trze, piaszczysty grunt”. Znacie te 
urokliwe przedmiejskie klimaty: 
ustronne wille w zieleni, dworce 
i stacyjki warszawskiej kolei dojaz-
dowej, świdermajer, kruche krówki 
od Pomorskiego, smak i aromat 
czerwcowo-lipcowych truskawek 
z bitą śmietaną. Tak, to podsto-
łeczne osady i miasteczka-ogrody. 
Milanówek. Zalesie. Stara Miłosna. 
Podkowa Leśna. Otwock. Każda 
z tych miejscowości mogła była 
wystąpić na ekranie i zagrać na 
potrzeby filmu. Wybór realizato-
rów padł na Konstancin-Jeziorną 
i ustronną posesję przy ulicy Pio-
tra Skargi.

wego lamusa. Mnie to właśnie kino z jego 
mądrym spojrzeniem na świat wydaje się 
bardzo aktualne i „na czasie”, może dlatego, 
że radykalnie zmieniły się preferencje prze-
ważającej części widowni.

Filmów takich jak ten, czyli subtelnych 
dramatów matrymonialnych, lub może raczej 
komediodramatycznych studiów starości 
powstaje dzisiaj bardzo mało. A szkoda. 
Wielka szkoda, bo są społecznie potrzebne 
jako artystyczny wyraz czyjejś empatii. Sły-
chać w nim wyczuwalny, pełen ciepła i życz-
liwości głos na temat przemijania i wyob-
cowania w niełatwych czasach, gdy – nie 
tylko w naszym kraju – żyje się znacznie dłu-
żej i z roku na rok przybywa ludzi w wieku 
zaawansowanym.

To film niełatwy i nieoczywisty. Aby oka-
zał się prawdziwy, musi do głębi wzruszyć 
widza. Jeśli pozostawi go obojętnym, utraci 
swą rację bytu. Tkwi w jego charakterze 
jeszcze inna zasadnicza trudność. Załóżmy 
przez moment, że ktoś chciałby nakręcić coś 
takiego dzisiaj. W Bardzo starzy oboje A.D. 
2019 nie miałby kto zagrać, bo nie ma już 
dzisiaj aktorów z takim warsztatem i o takiej 
skali możliwości, jak Barbara Ludwiżanka 

(1908-1990) i Kazimierz Opa-
liński (1890-1979).

Ten fenomenalnie zestro-
jony duet dawnych mistrzów 
daje koncert aktorstwa. Ani 
przez chwilę nie czuje się, 
że grają Balbinę (którą mąż 
nazywa czule Bubulką) 
i Adolfa (Dodeczka, to jej ulu-
bione zdrobnienie), oni po 
prostu nimi są. Nierozłączni 
i kochający się, pełni wzajem-
nego szacunku – w naszej 
obecności coraz bardziej 
daremnie i na próżno wyglą-
dają wizyty swoich bliskich.

Minuta po minucie coraz 
bardziej dociera do nas 
i w końcu przenika widza na 
wskroś ten podszyty rozpa-
czą donośnie brzmiący głos 
samotności. Czujemy go i sły-
szymy – jak pisze na samym 
początku swej noweli Bran-
dys – „w ciszy przenikniętej 
delikatnym zapachem igliwia”.

Perełka polskiego krótkiego metrażu. 
Przepiękny, delikatny portret 
małżeństwa w starym dobrym stylu 
z dwiema niezapomnianymi kreacjami.
Marek Hendrykowski

Jan Rybkowski, z wykształcenia sceno-
graf i dekorator teatralny, dobrze czuł się 
w specyfice reżyserii dramatu kameralnego 
(o czym świadczą nakręcone wcześniej Spo-
tkanie w Bajce i Sposób bycia). Wbrew ograni-
czeniom studyjnego rutyniarskiego Kammer-
spielu, tym razem wyszedł z aktorami i kamerą 
na zewnątrz, w plener, do ogrodu. To nadało 
opowieści o dwojgu staruszków emanujących 
przedwojenną klasą szczególną aurę: czegoś 
uroczego i pogodnie nostalgicznego.

Nie chciałbym, aby ktoś pomyślał, że Bar-
dzo starzy oboje to kino z lamusa. A jeśli 
nawet ktoś tak o nim pomyśli, warto sobie 
uświadomić, ile zapomnianych wspaniałości 
kryją w sobie zakamarki rodzimego filmo-

BARDZO STARZY OBOJE

Kazimierz Opaliński i Barbara Ludwiżanka  
w filmie Bardzo starzy oboje, reż. Jan RybkowskiFo
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PRZEZ SUBIEKTYW

POŁKNIĘTY CZY WYPLUTY?
Tomasz 
Raczek
Tomku, 
minęło dokładnie pół roku 
od premiery filmu Tylko 
nie mów nikomu, więc czas 
na pierwsze obrachunki. 
Czy masz wrażenie, że 
obraz dokumentalny, jaki 
zrobiłeś ze swoim bratem 
Markiem, spełnił swoje 
zadanie? Oświetlił czarne 
kąty księżowskich pleba-
nii i doprowadził do potępienia i ukarania pedofili w sutan-
nach? 

Wielu z księży zobaczyliśmy na ekranie, więc wydawa-
łoby się, że nie ma już czego ukrywać, a jednak mam wraże-
nie, że więcej się dziś mówi o wezwaniu policji przez księży do 
13-latka, który nie chciał połknąć opłatka w czasie komunii, 
niż o próbach naprawienia przez Kościół szkód dokonanych 
przez księży-przestępców. 

Ciekaw jestem także, jak Wasz film został przyjęty przez 
środowisko filmowe. Tylko nie mów nikomu to bez wątpienia 
najważniejszy polski dokument roku 2019 – czy dostaliście 
zaproszenia na najważniejsze festiwale filmów dokumental-
nych, czy stanęliście do konkursów, czy zaproponowano Wam 
wsparcie przy reprezentowaniu filmu za festiwalach zagra-
nicznych, gdzie z całą pewnością relacje polskich ofiar pedo-
filii w kościołach spotkałyby się z dużym zainteresowaniem 
i widzów, i mediów?

Byłem w tym roku jurorem na krakowskim festiwalu i ze 
zdumieniem zauważyłem, że nie było tam Waszego filmu. Tak 
zdecydowaliście? Jeśli tak, to dlaczego?

Wydaje mi się, że w sytuacji, gdy ogłosiłeś zamiar pro-
dukcji następnych, równie drażliwych dokumentów o prze-
stępstwach w zaciszu parafii, powinieneś mieć wokół sie-
bie wsparcie, bo może się to okazać ważnym argumentem 
w przypadku, gdyby doszło do sytuacji społecznie draż-
liwych i prawnie kosztownych. Czujesz za sobą wspar-
cie kolegów? Kto jest twoim najważniejszym wsparciem 
i gwarantem, że rozpoczęte projekty filmowe ujrzą światło 
dzienne? No i wreszcie – kiedy i co opowiesz nam w kolej-
nym obrazie? 

Mam wielki szacunek do ludzi odważnych i nieustępliwych. 
Jest takich trochę w Polsce, ale wciąż za mało. Wciąż wyglą-
dacie na samotnych szeryfów, którzy w morzu bezprawia pró-
bują szukać sprawiedliwości. Rozglądaj się za sprzymierzeń-
cami, którzy będą gotowi wsiąść z Wami na konie, gdy będzie 
trzeba. Ja przygotowuję już siodło. 

Tomek

Tomasz 
Sekielski
Tomku,
dziękuję za pochlebną opi-
nię na temat naszego filmu 
oraz miłe słowa skierowane 
pod naszym adresem. Szcze-
gólnie ucieszyła mnie Twoja 
deklaracja udzielenia nam 
wsparcia w przyszłości. Jest 
to dla mnie tym ważniejsze, 
że jesteś wybitnym znawcą 
kina. 

Uwierz mi, że podobnych głosów ze strony ludzi filmu nie 
ma zbyt wielu. Czasami odnoszę wrażenie, że nasz dokument, 
począwszy od samej treści poprzez sposób jego wyprodukowa-
nia, na niespotykanej, olbrzymiej liczbie widzów kończąc, sta-
nowi dla polskiego środowiska filmowego wyzwanie oraz pro-
blem. 

Pytasz o to, dlaczego nie było nas w Krakowie? Nie zgłaszali-
śmy tam filmu, bo jego montaż zakończył się już po selekcji kon-
kursowej. Co się zaś tyczy ewentualnych pokazów pozakonkur-
sowych, to najwyraźniej organizatorzy nie byli zainteresowani 
zaprezentowaniem naszego dokumentu festiwalowej publiczno-
ści. Co do innych polskich festiwali filmowych, to otrzymaliśmy 
zaproszenie z Łodzi na Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, 
z którego skorzystaliśmy. Innych propozycji brak.

Nie zaskoczy Cię więc informacja, że nikt w Polsce nie zaofero-
wał się też z pomocą w zaprezentowaniu naszego filmu na festi-
walach zagranicznych. Ale żeby było jasne – nie liczyliśmy na to, 
że będzie inaczej. Tylko nie mów nikomu nie powstawało z myślą 
o festiwalach. Wraz z bratem zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 
dla wielu tzw. uznanych i cenionych dokumentalistów jesteśmy 
outsiderami, ludźmi znikąd, wręcz uzurpatorami. Dziś to jednak 
ich zmartwienie, nie moje.

Dla mnie ważniejsze jest uznanie widzów, wyrażające się m.in. 
w liczbach. Ponad 23 miliony wyświetleń na kanale YouTube, 
do tego kilkumilionowa widownia, która obejrzała film w TVN, 
telewizji WP i Canal+. Wielkim sukcesem naszego dokumentu 
było także wywołanie ogólnopolskiej debaty na temat grzechów 
Kościoła Katolickiego i jego roli w naszym kraju. To była najwięk-
sza tego typu dyskusja po ’89 roku i bez wątpienia przyczyniła się 
do przewartościowania świadomości bardzo wielu Polaków. 

To nasi widzowie są dla mnie największym wsparciem 
i gwarantem, że kolejne projekty filmowe się ukażą. To oni sfi-
nansowali nasz pierwszy dokument i to dzięki nim zebraliśmy 
budżet na dwa kolejne.

Nie czujemy się więc samotnymi szeryfami, ale z Twojej 
pomocy zawsze chętnie skorzystamy.

Tomek
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STUDIO MUNKA

D ebiutancki obraz 
Piotra Złotorowi-
cza to opowieść 
nasycona uczucia-

mi i wywołująca emocje. Ania, 
po latach nieobecności, przyjeż-
dża do rodzinnej wsi, aby spę-
dzić z mamą – Marą – ostatnie 
miesiące jej życia. Dziewczyna 
odnajduje w wiosce Alka, z któ-
rym przeżyła swoją pierwszą 
młodzieńczą miłość. Spotkanie 
tych dwojga uruchomi serię nie-
oczekiwanych wydarzeń, a dla 
Mary będzie jednym z najtrud-
niejszych wyzwań w jej życiu. 

Młody reżyser zainteresował 
swoim projektem fantastycz-
nych twórców. W główne role 
wcielają się: Jacek Koman, Mi-

90

rosław Zbrojewicz, Małgorzata 
Hajewska-Krzysztofik. Partne-
ruje im dwójka młodych, nie-
zwykle utalentowanych akto-
rów: debiutantka Julia Szcze-
pańska i Mateusz Więcławek, 

którego poznaliśmy już w ta-
kich tytułach, jak Kler, Obiet-
nica, Cicha Noc.

„Wiarołom to wizualny po-
emat, w którym historia opo-
wiadana jest nie po kolei. Do 

tego sceny, które już widzie-
liśmy, powracają, widziane 
z perspektywy kolejnych po-
staci. Poruszając się przez świat 
wspomnień głównych bohate-
rów, chcę opowiedzieć o nie-
doskonałości ludzkiej pamię-
ci, o moralnym koszcie praw-
dy i zastanowić się, czy zawsze 
warto go ponosić” – mówi Piotr 
Złotorowicz. Zdjęcia, realizo-
wane na Mazowszu, pod War-
szawą i w Szczecinie, potrwają 
do połowy stycznia. Produk-
cję wspierają: Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, Canal+ oraz 
Zachodniopomorski Fundusz 
Filmowy Pomerania Film. 

Tymczasem szykujemy się 
już na premierę Supernovej, 
która wchodzi do kin 22 li-
stopada. Za nami premiera 
kolejnych „trzydziestek”. 29 
października w kinie Kultu-
ra widzowie obejrzeli laureata 
Grand Prix na WAMA Film 
Festival w Olsztynie – Marcela 
Marcina Mikulskiego oraz Eg-
zamin Bartosza Paducha, Na 
jedną noc Malwiny Sworczuk 
i dokument Staszka Cuske Ko-
niec sezonu. 

Niezwykle ucieszyła nas wia-
domość o zakwalifikowaniu na 
IDFA w Amsterdamie doku-
mentu Pawła Chorzępy Synek. 
Nasze dokumenty i fabuły hula-
ją po świecie jak wicher i przy-
sparzają młodym twórcom za-
służonych laurów. Festiwalowy 
sezon podsumujemy w przy-
szłym numerze „Magazynu…”. 
A jest się czym chwalić!

Anna Wróblewska

MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019

NA PLANIE 
I NA FESTIWALACH
Zachęceni pierwszymi sukcesami pierwszych 
sześćdziesiątek – Supernovej Bartosza 
Kruhlika i Easternu Piotra Adamskiego, 
z nową energią zabraliśmy się za kolejny 
film z nowego programu 60 Minut, czyli 
Wiarołoma Piotra Złotorowicza. 

Piotr Złotorowicz, Jakub Klimaszewski  
i Mirosław Zbrojewicz na planie filmu Wiarołom

Marcel, reż. Marcin Mikulski
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1. Grana przez ciebie w Bożym 
Ciele Marta to młoda kobieta, 

która buntuje się przeciwko 
wartościom narzucanym przez 
małomiasteczkową społeczność. 
Ile fikcyjna filmowa Marta ma 
z prawdziwej Elizy?
Myślę, że dość sporo, jak każda grana 
przeze mnie postać. Na pewno rodzaj 
determinacji w dążeniu do celu – 
w momencie, kiedy Marta podejmuje 
decyzję, dąży całą sobą do jej zrealizowa-
nia. Nie buntuje się aż tak bardzo prze-
ciwko samej społeczności, tylko prze-
ciwko istniejącym w niej podziałom. 
Strasznie ją denerwuje brak porozumie-
nia, niechęć do podjęcia dialogu, każdy 
jest zacietrzewiony i zamknięty w swoich 
stereotypach. Nie ma miejsca na dysku-
sję. A ona chciałaby właśnie dyskusji.

rodzinę, właśnie kończy zaoczne studia 
prawnicze. I jest wzorową uczennicą. 
Chce zostać sędziną w Krośnie. Bardzo 
chciałam zawrzeć jej determinację i roz-
sądek w postaci Marty.

4. Grasz obecnie w serialu 
młodą Agnieszkę Osiecką. Jak 

podeszłaś do tej postaci?
To duże wyzwanie i podeszłam do 
serialu Osiecka z lekkim strachem, ale 
też ekscytacją. Agnieszka Osiecka była 
silną, inteligentną i niezależną kobietą, 
osobą, o której warto mówić, ale z dru-
giej strony ludzie dobrze ją pamiętają 
i mają mnóstwo własnych wyobra-
żeń na jej temat. To oczywiście serial, 
forma, która rządzi się swoimi prawami, 
zwłaszcza, że ja wcielam się w młodą 
Osiecką, a Magda Popławska w star-

2. Grywasz bardzo różnorodne 
postaci, niektóre z nich 

podejmują wątpliwe moralnie 
decyzje. Zawsze starasz się zrozumieć 
swoje bohaterki?
Nie widzę innej opcji. Muszę umieć je 
obronić, akceptować, kim są. To rodzaj 
dialogu, który przeprowadzam od samego 
początku z bohaterką, w którą się wcielam. 
Czasami nie zgadzamy się z moimi boha-
terkami, ale nie ma w tych naszych dys-
kusjach spiny. (śmiech) Kocham na swój 
sposób każdą postać, którą zagrałam. Nie 
potrafiłabym żadnej źle ocenić. Gdybym 
nie potrafiła w nie uwierzyć, trudno byłoby 
mi je zagrać, nie byłabym w tym szczera.

3. Marta jest postacią 
skomplikowaną, uniwersalną 

i zarazem mocno osadzoną 

szą. Natomiast czuję ogromną odpowie-
dzialność za to, jak ukażę i ją, i jej cechy 
charakterystyczne. Gdy się stresowała, 
nie wymawiała „r”, miała specyficzny 
chód i beznadziejne poczucie este-
tyki, jeśli chodzi o ubiór. (śmiech) To 
drobne elementy, które jednak mocno 
budują postać, a rola ciągle ewoluuje, 
aż do grudnia, kiedy zakończymy zdję-
cia. Miałam tylko miesiąc na przygoto-
wania, a samo przeczytanie jej wielo-
tomowych „Dzienników” zajmuje czas, 
ale wierzę, że pokażemy różne oblicza 
Osieckiej.

5. Na czym w takim razie polega 
ten aktorski dialog z Magdaleną 

Popławską?
Na drobnych rzeczach. Siedzimy cza-
sem na próbie i czysto fizycznie szu-
kamy wspólnych gestów, które pomogą 
nam pokazać, że to ta sama Agnieszka 
Osiecka, tyle że ileś lat starsza. Na przy-
kład przekręcanie głowy w prawo. Albo, 
że jak wchodzi na imprezę, to idzie pod 
ścianę, staje, przez chwilę obserwuje, 
i dopiero potem do kogoś się dołącza 
i zaczyna rozmawiać. Myślę, że przez 
same nasze rozmowy przejmujemy od 
siebie z Magdą, świadomie i nieświado-
mie, pewne cechy, które potem będą faj-
nie wybrzmiewać na ekranie.

6. W wywiadach często pada 
pytanie o wymarzoną rolę, a czy 

jest rola, której byś nie zagrała?
Wydaje mi się, że nie ma żadnego kon-
kretnego typu roli, której bym nie 
zagrała, natomiast nie chciałabym na 
pewno zagrać postaci nijakiej, płytkiej, 
takiej, która nie wymagałaby ode mnie 
żadnego zaangażowania emocjonalnego. 
Takiej, której zadaniem byłoby tylko na 
ekranie być i wyglądać. Lubię wyzwa-
nia i na ile mogę, tak staram się dobie-
rać role.

7. Sceny erotyczne na planie – 
ekscytacja czy udręka?

Ani to, ani to. Po prostu zadanie. Bywają 
one udręką przede wszystkim wtedy, 
kiedy orientujesz się, że fragmenty 
filmu zaczynają funkcjonować na róż-
nych stronach w internecie. Natomiast 
na planie traktuję je jako część tego 
zawodu. Komfortowe nigdy nie są, bo 
aktor nie jest robotem tylko człowie-
kiem, który czuje. Nauczyłam się – czy 
też moje ciało się nauczyło – w pewien 

sposób odcinać wtedy od szyi w dół. 
Uważam natomiast, że to przykre, że 
w dzisiejszym kinie, w co drugim filmie, 
musi być jakaś nagość albo scena seksu. 
Zwłaszcza, że przeważnie można to 
pokazać inaczej. 

8. Czym jest dla ciebie aktywizm 
społeczny?

Interesowaniem się otaczającą rzeczy-
wistością i angażowaniem się w to, co 
dzieje się wokół ciebie zarówno w mie-
ście czy państwie, jak i na świecie. Warto 
oczywiście brać czynny udział w prote-
stach albo marszach, ale jeśli to nie jest 
dla ciebie, wystarczy sama świadomość 
danego problemu i inteligentna, zdrowo-
rozsądkowa rozmowa z innymi na ten 
temat. Trzeba być po prostu otwartym. 
Aktywizm społeczny polega na dysku-
sji, nie na przepychaniu się i zacietrze-
wieniu, które coraz częściej pojawia się 
z każdej możliwej strony. Jeśli znajduję 
osobę, z którą zupełnie się nie zgadzam, 
albo nawet uważam, że jej poglądy są 
idiotyczne, to powinnam podjąć próbę 
dialogu. 

9. Ulubiona animowana postać 
filmowa – niekoniecznie 

ludzka – w którą chciałabyś się 
wcielić?
Z jakiegoś powodu pierwszy przyszedł 
mi do głowy Tarzan z animacji Disneya. 
(śmiech) Bardzo lubię Simbę z Króla 
Lwa. Podoba mi się jego wewnętrzna 
siła i niezdecydowanie, które zmienia 
się w zdecydowanie i odpowiedzialność. 
Ale chyba najbardziej chciałabym zagrać 
Mulan. Nie mam oczywiście ku temu 
warunków, ale uwielbiam tę postać! Jej 
walkę i zdeterminowanie. 

10. Film, który zmienił moje 
życie, to…? 

Jest ich wiele, ale myślę, że mogę podać 
Nieustraszonych pogromców wampirów 
Romana Polańskiego. Dlaczego zmie-
nił moje życie? Po pierwsze, zaintere-
sował mnie tematem wampirów i róż-
nych wierzeń. Po drugie, obejrzałam go 
mniej więcej w czasie, kiedy w Warsza-
wie grany był musical „Taniec wampi-
rów”, oparty na Nieustraszonych… I wła-
ściwie wtedy zaczęła się moja fascynacja 
teatrem, filmem i aktorstwem.

Pytania zadawał  
Darek Kuźma

w konkretnej rzeczywistości. Jak 
przygotowałaś się do roli? Inspirowałaś 
się prawdziwymi postaciami?
Moje przygotowania można podzielić na 
dwa etapy. Wszystko zaczęło się oczy-
wiście od Janka Komasy, który lubi pra-
cować szczegółowo nad postaciami, od 
koloru noszonych skarpetek po muzykę, 
której słuchają. Podsyłał mi książki 
i reportaże o traumach w małych mia-
steczkach, o tym, jak ludzie sobie z nimi 
radzili, jak społeczności reagowały na 
tragedie. Natomiast gdy wyjechaliśmy na 
zdjęcia do Jaślisk, poznałam wielu inte-
resujących młodych ludzi, w tym pewną 
dziewczynę, która mi zaimponowała 
swoją postawą. Pierwsze dziecko uro-
dziła w wieku 17 lat, drugie jak miała 20, 
ale nie zrezygnowała z własnych ambi-
cji i marzeń. Teraz ma 22 lata, kochającą 
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absolwentów. Zostali oni solid-
nie przygotowani także do dal-
szej edukacji i pracy w zawo-
dach pokrewnych. Niektórzy 
odnieśli duże sukcesy, jak 
choćby nieżyjący już wielo-
letni współrealizator dźwięku 
w kilkuset filmach fabularnych 
Józef Druś czy producent, reży-
ser i operator filmów doku-
mentalnych Andrzej Mach-
nowski, obecnie prowadzący 
f irmę produkcyjną ATM 
w Warszawie” – uzasadnia 
swój pogląd pan Władysław. 
I dodaje: „Mówiąc o mareckiej 
Szkole trzeba koniecznie pod-

kreślić, że dla wielu z nas była 
ona szkołą życia. Pochodzili-
śmy z całej Polski: z dużych 
miast, z małych miasteczek 
czy wsi. Z różnych środowisk. 
Ale tu, w Szkole, w serdecz-
nej, wręcz rodzinnej atmos-
ferze, jaka w niej panowała, 
uczyliśmy się wzajemnej tole-
rancji i poszanowania. Działo 
się to dzięki naszym mądrym, 
odpowiedzialnym nauczycie-
lom i wychowawcom. Dzięku-
jemy im za to”.

Władysław Łajewski opraco-
wał i przygotowuje do wydania 
obszerny album pod roboczym 
tytułem „Księga wspomnień 
absolwentów Szkoły Kinoope-
ratorów w Markach”.

Andrzej 
Bukowiecki

MIEJSCA

Ciekawe, co by było, 
gdyby dzisiejszej 
młodzieży wyświe-
tlić odcinek serialu 

kryminalnego Columbo, w któ-
rym tajemnica zbrodni kryła 
się w znakach na taśmie fil-
mowej sygnalizujących kino-
operatorowi, że ma zrobić 
tzw. przejście. Była to wyma-
gająca refleksu operacja płyn-
nego zakończenia wyświetlania 
przeważnie dwóch zmontowa-
nych ze sobą dziesięciominuto-
wych fragmentów (aktów) filmu 
z lewego projektora i rozpoczę-
cia projekcji kolejnych dwóch – 
z prawego (lub odwrotnie). Czy 
w dobie projektorów cyfrowych 
emitujących w sposób ciągły 
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cować w kabinach” – mówiły 
uczennice reporterom z pisma 
„Kinotechnik”.  Wkrótce, 
z uwagi na trudne warunki 
lokalowe w internacie, Szkoła 
zrezygnowała z przyjmowania 
dziewcząt. 

W tamtych pionierskich cza-
sach borykała się też z innymi 
problemami. „Może najważ-
niejszą sprawą jest danie lokali 
zastępczych dwóm lokatorom 
mieszkającym na terenie szkoły. 
Jeden z tych lokatorów, ob. Szum-
ski zajmuje pokój i kuchenkę, 
drugi, ob. Nowosielski dwa 
pokoje z kuchnią. Energiczne 

załatwienie tej sprawy dla dobra 
szkoły jest konieczne. W szkole 
brak miejsca na magazynowanie 
żywności, bowiem piwnica zajęta 
jest przez jednego z lokatorów” – 
alarmował „Kinotechnik”.

SZKOŁA ŻYCIA
Od roku 1977 ZSK funkcjo-
nowała w ramach otwartego 
w Pałacyku Briggsów Zespołu 
Szkół nr 1. Dwa lata później, 
po ćwierćwieczu działalności, 
zakończyła ją, jak się wydaje 
głównie z powodu zahamo-
wania budowy kin w Polsce 
i  likwidacji części istnieją-
cych obiektów, przede wszyst-
kim wiejskich. „Szkoła miała 
rację bytu i osiągnęła cel, do 
którego została powołana” – 
uważa Łajewski. „Uprawnienia 
kinooperatora uzyskało 1432 

ZASADNICZA SZKOŁA KINOOPERATORÓW W MARKACH

pliki DCP młodzi ludzie zro-
zumieliby, o co chodzi?

A przecież nie tak dawne 
to czasy, kiedy filmy w kinach 
wyświetlano z taśmy, najczęściej 
35mm, choć także, zwłaszcza na 
wsiach, z „szesnastki” albo – na 
wielkich ekranach panoramicz-
nych – z „siedemdziesiątki”. 
Oprócz kin stałych były – kto 
je jeszcze pamięta? – ruchome, 
w autobusach czy wagonach 
kolejowych, dzięki czemu dzieła 
X Muzy można było oglądać 
również tam, gdzie kina sta-
łego nie było. Filmy wyświe-
tlano ponadto w różnych salach 
przeglądowych, wytwórniach 
filmowych, studiach dubbin-
gowych, telewizji…

Pół biedy, gdy w schyłko-
wym okresie dominacji taśmy 
filmowej montowano w kabi-
nach wszystkie akty filmu, po 
czym nawijano go na poziomy 
talerz wielkośrednicowy (plo-
ter) i wyświetlano nieprze-
rwanie z jednego projektora. 
W projektorze była przeważ-
nie kolba ksenonowa: wydajne 
źródło światła, względnie łatwe 
i bezpieczne w użyciu. 

Ale dawniej… Przemienna 
projekcja z dwóch projekto-
rów, zwłaszcza starego typu, 
w których „świeciły” elektrody 
węglowe, była wyższą szkołą 
jazdy. A przecież fachowej 
obsługi wymagały nie tylko pro-
jektory, ale także wzmacniacze 

dźwięku, głośniki, przewijarki 
czy sklejarki taśm. Dlatego kina 
zatrudniały na jednej zmianie 
przeważnie po dwóch kino-
operatorów i przydzielały im 
pomocnika. Na tym stanowisku 
zaczynało się pracę w kabinie 
projekcyjnej. Następnie, będąc 
już kinooperatorem, otrzymy-
wało się kategorie zawodowe, 
kolejno: trzecią (uprawnia-

jącą tylko do obsługi aparatury 
16mm), drugą i po dłuższym 
stażu pracy – pierwszą. 

W ODPOWIEDZI 
NA POPYT
W Polsce po drugiej wojnie 
światowej, w związku z tzw. 
kinofikacją kraju i wykorzysty-
waniem filmów w celach pro-
pagandowych, istniało duże 
zapotrzebowanie na kinoope-
ratorów. Toteż w 1954 roku, 
z  inicjatywy pracowników 
Centralnego Urzędu Kinemato-
grafii – inżynierów Kazimierza 
Talera i Henryka Stanka – utwo-
rzono w podwarszawskich Mar-
kach w powiecie wołomińskim 
Zasadniczą Szkołę Kinoope-
ratorów. Jej pierwszym dyrek-
torem została Łucja Garścia, 
funkcję zastępcy dyrektora ds. 
technicznych objął inż. Taler. 
Kolejnymi dyrektorami byli: 
Jan Radź (1957-1959), Janina 
Kamińska (1960-1965) i Ire-
neusz Goś (1966-1979). 

Szkoła wraz z internatem 
mieściła się w Pałacyku Brig-
gsów. Była to jedyna w Polsce 
placówka oświatowa o takim 
profilu nauczania, choć ponie-
kąd podobny miało Technikum 
Kinotechniczne w Krakowie 
(1949-1966). Program naucza-
nia ZSK obejmował – oprócz 
przedmiotów podstawowych, 
takich jak język polski, mate-
matyka czy fizyka – wiedzę 
z zakresu kinotechniki, elektro-
techniki oraz działania i obsługi 
urządzeń dźwiękowych. Elek-
trotechnikę wykładał inż. 
Taler, kinotechnikę – inż. Sta-
nek. W Szkole uczyli też m.in. 
inż. Janusz Łubek z Filmowego 
Ośrodka Doświadczalno-Usłu-
gowego w Warszawie, a także 
Jerzy Jędrychowski i Aleksander 
Burdziak – absolwenci wspo-
mnianego Technikum Kino-
technicznego w Krakowie.

PIONIERSKIE 
CZASY
Na ogłoszenia o pierwszym 
naborze uczniów do ZSK odpo-
wiedziało tak wielu chętnych, 

że trzeba było przeprowadzić 
egzamin wstępny. Kandydaci 
rekrutowali się głównie spośród 
pomocników kinooperatorów, 
ale byli też zupełni nowicjusze. 
Osoby wówczas przyjęte rozpo-
częły naukę 7 października 1954 
roku, w dwóch równoległych 
klasach pierwszych.

Szkoła podlegała począt-
kowo CUK-owi i była wtedy 
szkołą dwuletnią. Kiedy po 
pewnym czasie przeszła pod 
skrzydła Ministerstwa Oświaty, 
cykl nauczania wydłużył się do 
trzech lat. „Uczniowie, szczegól-
nie I i II rocznika, pod opieką 

nauczycieli, głównie inż. Talera, 
zbudowali i wyposażyli pracow-
nie: elektryczną, mechaniczną, 
dźwiękową i fotograficzną oraz 
dwie kabiny, jedną z aparaturą 
35mm, drugą – 16mm. Wszę-
dzie tam zdobywali umiejęt-
ności praktyczne niezbędne 
w zawodzie kinooperatora” – 
wspomina Władysław Łajew-
ski, absolwent z 1957 roku. 
„W tzw. oranżerii zlokalizowano 
wiele różnych typów projekto-
rów. Sami je remontowaliśmy, 
poznając ich budowę, a następ-
nie uczyliśmy się je obsługi-
wać” – dodaje.

W pierwszym okresie istnie-
nia Szkoła przyjmowała chłop-
ców i dziewczęta. „Chcemy 
przełamać wreszcie  lody 
i pokazać, że my równie dobrze 
jak mężczyźni będziemy pra-

Odpowiedź na to pytanie poznało blisko 
półtora tysiąca absolwentów Zasadniczej 
Szkoły Kinooperatorów powstałej w 1954 roku 
– 65 lat temu – w Markach koło Warszawy.
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Pionierami w  pisaniu historii  
X Muzy byli na naszym grun-
cie, choć nie tylko (ich książki 
były tłumaczone na wiele języ-

ków) – prof. Jerzy Toeplitz, autor 6-tomo-
wej monumentalnej „Historii sztuki fil-
mowej”, obejmującej lata 1895-1953, oraz 
Jerzy Płażewski, który wyspecjalizował się 
w bardziej skondensowanych publikacjach 
(„Historia filmu dla każdego” – 7 wydań; 
ostatnie doprowadzające dzieje kina do 2005 
roku). Filmoznawcy z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, redagujący nową „Historię kina”, 
postanowili nieco ją zweryfikować. „Jego 
księga (Jerzego Toeplitza – przyp. J.A.), 
przez wiele lat ogromnie użyteczna, dziś 
przestała już wystarczać. (…) Ta dziedzina 
wiedzy poczyniła – szczególnie w ciągu 
ostatnich trzech dekad – niezwykłe postępy. 
Inaczej się ją uprawia, odkąd stała się dys-
cypliną akademicką i odkąd – zarazem – 
cywilizacyjny skok umożliwił uprawiającym 
ją badaczom o niebo łatwiejszy niż nie-
gdyś dostęp do opisywanego materiału” – 
czytamy we wstępie do tomu pierwszego. 
Dodajmy, że z biegiem lat zniknął także 
balast cenzuralny.

Ponadstuletnią historię kina (do roku 
2000) tercet krakowskich redaktorów 
podzielił na cztery części, którym odpowia-
dają poszczególne tomy: I – „Kino nieme” 
(961 stron), II – „Kino klasyczne” (1243), 
III – „Kino epoki nowofalowej” (1499), IV – 
„Kino końca wieku” (1374). O kinie XXI 
wieku postanowiono nie pisać, zbyt ono 
świeże, by zapewnić odpowiedni dystans 
badawczy. Autorami poszczególnych roz-
działów jest blisko pół setki filmoznawców, 
zajmujących się na co dzień opisywanymi 
przez siebie okresami, gatunkami i szko-
łami narodowymi, m.in. o kinie francuskim 
pisze Tadeusz Lubelski, amerykańskim – 
Rafał Syska, skandynawskim – Tadeusz 
Szczepański, rosyjskim – Joanna Wojnicka, 
niemieckim – Andrzej Gwóźdź, włoskim – 
Alicja Helman, australijskim – Marek Hal-

Pitrus, animacji – Paweł Sitkie-
wicz, postmodernizmie – Arka-
diusz Lewicki.

„Historia kina” imponuje solid-
nym przygotowaniem autorskim, 
redaktorskim i korektorskim, choć 
trzymając się starej drukarskiej 
maksymy, że idealnych książek 
nie ma, donoszę, iż na 107. stro-
nie tomu IV w niezwykle intere-
sującym i kompetentnym tekście 
poświęconym kinu amerykań-
skiemu czytamy: „Gwoli ścisłości 
należy wspomnieć, że Steven Spiel-
berg zadebiutował już w poprzed-
niej dekadzie, gdy nakręcił pierwszy 
wakacyjny blockbuster Szczęki…”. 
Gwoli ścisłości należy wspomnieć, 
że wcześniej nakręcił dwa pełno-
metrażowe filmy – Pojedynek na 
szosie i Sugerland Express oraz kil-
kanaście krótszych. 

Czterotomowa „Historia kina” 
nie jest zbiorem nudnych nauko-
wych rozpraw czy filmowym spi-
sem inwentarza, a szalenie atrak-
cyjnie napisaną książką o tej ponoć 

„najważniejszej ze sztuk”. Czyta się ją jed-
nym tchem, choć długo. To w sumie 5077 
stron, które ważą blisko 10 kilogramów! Do 
łóżka ani w podróży nie polecam. 

Jerzy Armata

Dziesięciu lat potrzebowali krakowscy 
filmoznawcy – Tadeusz Lubelski, Iwona 
Sowińska i Rafał Syska – na przygotowanie 
4-tomowej „Historii kina”. Właśnie ukazał 
się jej tom ostatni – „Kino końca wieku”.

„KINO KOŃCA WIEKU. HISTORIA KINA, 
TOM 4”
POD RED. TADEUSZA LUBELSKIEGO, 
IWONY SOWIŃSKIEJ I RAFAŁA SYSKI
WYDAWNICTWO UNIVERSITAS, 2019

O POCIĄGU DO KINA, 
ALE NIE DO POCIĄGU

Efektem jej pracy jest książka, która ma 
wdzięk i lekkość pocztówki z daw-
nych czasów. Autorka wspomina 
skromne życie młodego małżeństwa 

Danuty (z domu Lenica) i Tadeusza Konwic-
kich, ich codzienność, troski, pojawienie się 
córek, jej oraz młodszej Ani. Pisze: „W domu 
nie było żadnych kłótni, żadnego podnosze-
nia głosu, żadnych niechęci czy wzajemnych 
nienawiści”.

Cofa się wstecz, przywołując dziadków 
i pradziadków obojga. Barwnie opisuje postać 
ekscentrycznego dziadka Alfreda, wybitnego 
malarza, oraz wuja Jana, jednego z polskich 
mistrzów animacji, który zaopatrywał rodzinę 
w niedostępne w Polsce towary zza żelaznej 
kurtyny. Nie zapomina też o babci Janinie 
i jej kulinarnych wyczynach. 

Na kartach książki pojawia się śmietanka 
towarzyska PRL-u: zaprzyjaźnione z Kon-
wickimi pary Morgensternów i Dziewoń-
skich, Stanisław Dygat, Leopold Tyrmand, 
Andrzej Wajda. Spotykają się wspólnie na 
imprezach w Warszawie, razem spędzają czas 
nad morzem. Opisy tych wyjazdów poja-
wiają się w listach unieszczęśliwionego leni-
stwem Konwickiego: „Siedzimy w Chałupach. 
Wieś, słońce, lodowata woda i kompletny 

brak perspektyw”, „Robi mi się niedobrze 
na samą myśl o tych wakacjach, ale niestety 
nie mam żadnej wymówki. Ciężkie jest życie 
bezrobotnego”.

Nie braknie anegdot o słynnym kocie Iwa-
nie, podarunku od Marii Iwaszkiewicz, który 
„nazywał się Wańka, ale jego drapieżne i dzi-
kie zachowanie sprawiło, że stał się Iwanem – 
od Iwana Groźnego. Lubił się wspinać po 
firankach, wskakiwać na różne meble, potłukł 
mnóstwo rzeczy, ostrząc sobie pazury, poszar-
pał fotele. (...) czaił się na nas nocą i kiedy 

przechodziliśmy korytarzem do łazienki, 
atakował znienacka, wbijając pazury w nasze 
łydki”. Konwicka pisze o codziennych rytu-
ałach ojca: powtarzalnej trasie spacerów, roz-
poczynających się od godziny 11.00 spotka-
niem z przyjaciółmi – Gustawem Holoubkiem 
i Andrzejem Łapickim – na kawie u Bliklego, 
potem obiad w Czytelniku, powrót do domu, 
przeglądanie gazet, dokładnie o godzinie 14.20 
wyjście na kolejny spacer, prowadzący ulicą 
Mazowiecką przez park Saski, aby zdążyć 
na zmianę warty przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza o 15.00. Po 17.00 ruszał w kolejną 
wędrówkę po mieście. Powtarzał: „Chodze-
nie to mój narkotyk, chodzeniem zabijam 
zgryzoty”.

Autorka osobną część książki poświęca 
swojemu wyjazdowi za granicę pod koniec 
lat 70. i życie w Nowym Jorku pod skrzy-
dłami Elżbiety Czyżewskiej. Opisuje losy 
polskich emigrantów w Ameryce i poszuki-
wanie własnej drogi w opanowanych przez 
żądzę pieniądza Stanach Zjednoczonych. 
Dostaje wreszcie pracę w Hollywood, jako 
graficzka w studiach Disneya i Universal. 
Okazuje się, że ojciec przed laty zwiedzał 
jej przyszłe miejsce pracy: „Universal, który 
moja generacja poznała razem z pacierzem, 
nakręcił mnóstwo słynnych horrorów. Teraz 
sam jest kolosalnym horrorem. (…) Spocone 
tłumy błądzą po dawnych halach zdjęciowych, 
gdzie odtworzono sceny ze słynnych filmów”.

W „Byli sobie raz” Maria Konwicka daje 
piękny obraz warszawskiej bohemy z lat 50., 
60. i 70. Dzięki osobistej perspektywie, pełnym 
ciepła wspomnieniom i licznym prywatnym 
fotografiom dostajemy unikatową możliwość 
podejrzenia powszedniego życia Konwickich 
i Leniców. Czytając książkę, czujemy się jak 
na imieninach u kochanej ciotki, z którą oglą-
damy album rodzinny i słuchamy, niczym 
baśni, opowieści z przeszłości.

Anna Michalska

W 2010 roku Maria Konwicka wróciła  
do Polski, aby zająć się starzejącym ojcem. 
Pięć lat później, po śmierci Tadeusza 
Konwickiego, uporządkowała domowe 
archiwum pełne notatek, zdjęć i pamiątek. 
MARIA KONWICKA
„BYLI SOBIE RAZ”
WYDAWNICTWO ZNAK, 2019

O ZWYKŁYM ŻYCIU 
NIEZWYKŁEJ RODZINY

tof, indyjskim – Grażyna Stachówna, japoń-
skim – Krzysztof Loska. Poszczególne tomy 
nie składają się tylko z rozdziałów poświę-
conych poszczególnym kinematografiom, 
zawierają także interesujące teksty „prze-
krojowe” – o awangardzie pisze Andrzej 
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15 X 1929 - 19 XI 2018

JERZY WOJNIAK 
06 XI 1942 - 15 XII 2018

JANUSZ RETZER 
20 VI 1936 - 4 I 2019

MARIAN CHMIELEWSKI 
22 VIII 1921 - 8 I 2019

AGNIESZKA BOJANOWSKA 
7 XII 1932 - 10 I 2019

WIESŁAW ZDORT 
27 IV 1931 - 14 I 2019

PAWEŁ KĘDZIERSKI 
2 VII 1946 - 21 I 2019

DANUTA KARCZ 
11 X 1931 - 2 III 2019

WŁODZIMIERZ 
POMIANOWSKI 

21 IV 1931 - 7 III 2019

ANDRZEJ 
TRZOS-RASTAWIECKI 
23 VI 1933 - 2 IV 2019

JERZY WÓJCIK 
12 IX 1930 - 3 IV 2019

TADEUSZ SZYMA 
27 IX 1942 - 5 IV 2019

ANDRZEJ F. GÓRZ 
19 VIII 1953 - 5 IV 2019

STANISŁAW JĘDRYKA 
27 VII 1933 - 22 IV 2019

JAN JURCZAK 
28 I 1927 - 9 V 2019

WIESŁAW ZNYK 
8 VI 1946 - 3 VI 2019

RYSZARD BUGAJSKI 
27 IV 1943 - 7 VI 2019

HANNA KŁOSKOWSKA 
27 III 1944 - 10 VII 2019

ZBIGNIEW KAMIAŃSKI 
18 II 1928 - 16 VII 2019

STANISŁAW ŚCIESZKO 
31 III 1943 - 19 VII 2019

ALEKSANDER SAJKOW 
12 IX 1930 - 19 VII 2019

JAN PURZYCKI 
20 VI 1948 - 20 VIII 2019

GRZEGORZ ŚWIETLIKOWSKI 
15 VIII 1939 - 28 VIII 2019

RYSZARD GAJEWSKI 
5 IV 1944 - 16 IX 2019

ROBERT WIŚNIEWSKI 
9 IV 1939 - 23 IX 2019

JANUSZ KONDRATIUK 
19 IX 1943 - 7 X 2019
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P rzyszedł na ten świat 19 września 
1943 roku w Ak-Bułak w Kazach-
stanie (na terenie ówczesnego 
ZSRR), w rodzinie polskich zesłań-

ców. To rodzinne doświadczenie naznaczyło 
go na całe życie, choć sam był wtedy małym 
dzieckiem, a swoje młode lata przeżył już 
w Łodzi. Opowiadał mi o matce i ojcu, 
jak tratwami uciekali do Armii Andersa. 
Zatrzymani w Kazachstanie, zmuszani byli 
do przyjęcia obywatelstwa sowieckiego. 
Nie ulegli, choć ojca bili, a matkę zastra-
szano. Jak o tym opowiadał, zawsze miał 
łzy w oczach.

Znamy jego kultowe filmy z Dziewczy-
nami do wzięcia na czele. I jego ostatnie 
dzieło Jak pies z kotem. Zdążył zmontować 
ten obraz tuż przed atakiem choroby. Wspa-
niała historia trudnej miłości braterskiej, 
Janusza i Andrzeja, braci Kondratiuków. 
Film o umieraniu Andrzeja wzrusza do łez, 
ale powoduje też uśmiech. Obraz piękny, 
ciepły, poetycki, nostalgiczny, trzymający 
„za gardło”, jakiś inny niż dotychczasowe 
dokonania Janusza, pogodnie eschatolo-
giczny. Na jednej z konferencji prasowych 
po premierze pewna dziennikarka powie-
działa, że podziwia bohaterstwo Janusza 
i jego rodziny, która opiekowała się w domu 
umierającym Andrzejem. Janusz żachnął 
się, wyraźnie poirytowany. „Jakie bohater-
stwo?” – odpowiedział. – „Żadne bohater-
stwo, ten świat jest tak stworzony, że trzeba 
być z bliskimi do końca, do samego końca. 
Tak należało zrobić i koniec. Żadne boha-
terstwo i koniec!”. 

1 stycznia 2018, w sam Nowy Rok, zaata-
kował Janusza ten cholerny rak trzustki, 
o którym mówił publicznie w licznych 
wywiadach. Współżył z chorobą po swo-
jemu, do samego końca nie tracąc ani na 
moment specyficznego poczucia humoru. 
Pierwszy pobyt w szpitalu trwał niecały 
miesiąc. Na chwilę wypuścili go. Niedziela 
21 stycznia, wieczór w jego domu pamię-
tam do dziś. Czułem, że jest niedobrze, że 
słabo wygląda, że to może być ostatnie spo-
tkanie, ale Janusz był wesoły, prześmiew-
czy jak zawsze. Była jego żona Beata i Iga 
Cembrzyńska – bratowa Janusza, żona śp. 
Andrzeja, była Bożena (Stachura – przyp. 
red.) i jeszcze kilkoro przyjaciół. Pośpiewa-
liśmy i pogadaliśmy sobie, chyba do póź-
nej nocy. Janusz grzebał w YouTubie, bo 
chciał koniecznie, żebyśmy czegoś posłu-
chali. I znalazł balladę rosyjską „Koń”. 
Przepiękne, nostalgiczne klimaty młodo-
ści Kondratiuków. Kochał naturę, przyrodę, 
przestrzeń, stepowy horyzont. Bo u nich, 

w rodzinie zesłańców, tak było: patriotyzm 
to otwartość, ani grama nienawiści i nacjo-
nalizmu, mimo wielkich krzywd dozna-
nych na Wschodzie. Tylko i aż pamięć... 
A poza tym Janusz kochał konie i zapewne 
także dlatego wzruszał się, słuchając tych 
słów i melodii. 

Nie poddał się, wytrzymał jeszcze prawie 
dwa lata. Film Jak pies z kotem zaprezen-
tował na festiwalu w Gdyni w 2018 roku, 
ludzie bili brawo po seansie ponad 10 minut. 

Spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie, 
najczęściej – niestety – w szpitalu. Wresz-
cie nadeszła ta chwila. Ostatnie spotkanie. 
Sobota 5 października w jego domu w Łosiu. 
Długa rozmowa. I jeszcze jedna pieśń, też 
rosyjska, „Ciemna dziś noc”. Prosił, żeby 
ją odtworzyć, słuchał ze wzruszeniem. Aż 
w końcu położył się zmęczony do łóżka, 
podniósł tylko rękę i pokazał mi palcem: 

„Tam gdzieś kiedyś się zobaczymy”. Bo on 
wierzył w Boga, wadził się z Kościołem co 
do ortodoksji, ale wierzył. 

Janusz był wrażliwym człowiekiem, 
kochał zwyczajnych ludzi, potrafił roz-
mawiać z każdym. Chyba nawet wolał 
portierów, kioskarzy, zamiataczy ulic, 
hydraulików itp., niż artystów; to było 
widać w jego filmach. Wyśmiewał prza-
śność i absurdy PRL-u, trochę kpił ze swo-
ich bohaterów, ale zawsze z czułością, 
empatią, ciepłem. W dawnych filmach 
Janusza czuje się dokumentalną inspi-
rację w duchu szkoły czeskiej. Wielkie 
nadzieje i rzeczywistość sprowadzająca 
brutalnie bohaterów na ziemię. 

Już zobaczył Niewidzialnego. Obydwaj 
bracia Janusz i Andrzej – Wniebowzięci.

ks. Andrzej Luter

W poniedziałek 7 października odszedł 
od nas Janusz Kondratiuk. Wybitny 
reżyser, fascynujący człowiek i artysta. 
Nie znosił pompy, blichtru, patosu. 

Janusz Kondratiuk
WNIEBOWZIĘTY

Janusz Kondratiuk
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HANNA KŁOSKOWSKA 
27 III 1944 - 10 VII 2019

ZBIGNIEW KAMIAŃSKI 
18 II 1928 - 16 VII 2019

STANISŁAW ŚCIESZKO 
31 III 1943 - 19 VII 2019

ALEKSANDER SAJKOW 
12 IX 1930 - 19 VII 2019

JAN PURZYCKI 
20 VI 1948 - 20 VIII 2019

GRZEGORZ ŚWIETLIKOWSKI 
15 VIII 1939 - 28 VIII 2019

RYSZARD GAJEWSKI 
5 IV 1944 - 16 IX 2019

ROBERT WIŚNIEWSKI 
9 IV 1939 - 23 IX 2019

JANUSZ KONDRATIUK 
19 IX 1943 - 7 X 2019

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI: 
LISTOPAD 2018 - PAŹDZIERNIK 2019  
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M iałam kilka lat, kiedy 
siadałam przed tele-
wizorem i wpatrywa-
łam się w pewnego 

pana, który siedział w eleganckim 
fotelu, zawsze nienagannie ubrany 
i opowiadał spokojnym, ironicz-
nym głosem Bajki dla dorosłych. 
Nazywał się Jan Kobuszewski. Pan 
Janek. Janeczek. 

Z adziwiającą  więź  tworzą 
z nami aktorzy. Stają się częścią 
naszego życia, członkami rodziny, 
są jak wierni kumple, którzy będą 
z  nami zawsze, gdy przyjdzie 
potrzeba. Wystarczy dzisiaj włą-
czyć YouTube…

No właśnie, kiedy dowiedziałam 
się, że zmarł Jan Kobuszewski, włą-
czyłam szybko YouTube i obejrza-
łam, już z pozycji dorosłej osoby, 
Bajki dla dorosłych. Jedno z najpięk-
niejszych i najbardziej radosnych 
wspomnień dzieciństwa. Oto Jan 
Kobuszewski, w eleganckim gar-
niturze, mentorskim głosem, z tą 
ledwo dostrzegalną ironią daną 
ludziom wybitnie inteligentnym, 
był narratorem zabawnych opo-
wieści, będących często mocno 
niegrzeczną kontynuacją znanych 
bajek. Niby nic, po prostu sobie sie-
dzi, lekka gestykulacja, wyważona 
mimika, a ja po latach uśmiecham 
się, patrząc na niego i serce moc-
niej bije, gęba się śmieje. Nikt inny, 
tylko on miał tę moc. Po prostu 
był. Mówił, stał, siedział, a przede 
wszystkim zakładał nogę na nogę 
tak, że z całym szacunkiem, ale 
Sharon Stone może się schować. 
Tylko on tak zapadał w pamięć. 
Tylko on mógł powiedzieć słynne 

„Jasiu, podkreśl wężykiem, że to 
jest dowcip” albo „Praw fizyki pan 
nie zmienisz i nie bądź pan głąb”. 
Teksty Kabaretu Dudek czy Kaba-
reciku Olgi Lipińskiej tylko w jego 
ustach brzmiały tak, że pamięta się 
je po wielu latach, nadal bawią, są 
aktualne. W iluż ja wykonaniach 
widziałam skecze z Dudka i żadne 
nie było nawet w połowie tak dobre, 
jak Kobuszewskiego. Aktora, który 
był genialny jako zdystansowany 
do świata narrator bajek, cham-
ski i bezczelny hydraulik, głośny 
kolejkowicz, który woła: „Nie bądź 
pan cham!”, skonfundowany autor 
książki życzeń i zażaleń w osie-
dlowym sklepie, znalazca samot-
nego ludzkiego rozumu, czy jako 
słynny, mocno oldskulowy Pan 
Janeczek z Kabaretu Olgi Lipiń-
skiej, w starym fraku, w pogiętym, 
zdecydowanie przedwczorajszym 
szapoklaku, z nieobecnym wyra-
zem twarzy i wytrzeszczonymi 
oczami, nieporadny, nieobecny, 
operujący jednym zapadającym 
w pamięć gestem czy miną. Aktor 
dyskretny, który o uwagę wrzesz-
czeć nie musiał, bo i tak ją miał. 
Ktoś powie, że gdy ma się takie jak 
on warunki fizyczne, czyli okazały 
wzrost, długie i chude kończyny, 
wyrazistą mimikę i odstające uszy, 
to nie takie znowu trudne pozostać 
niezapomnianym, tacy ludzie nie 
nikną w tłumie nigdy. Wystarczy 
być. I brawa są. 

Tak, to prawda, ale Kobuszewski 
miał jeszcze to coś, co mają gwiazdy, 
osobowości ekranu, ludzie zapada-
jący głęboko w serca swych odbior-
ców. Co to jest? Ano niewielu wie. 

Jan Kobuszewski
NA ZAWSZE W PAMIĘCI

27 września zmarła w Łodzi 
Magdalena Scholl (49 l.), ak-

torka. Była absolwentką Wydziału 
Socjologii UŁ (jej temat pracy ma-
gisterskiej to „Stanisław Tym ja-
ko rzecznik prasowy statystyczne-
go Polaka-szaraka w świetle felieto-
nów tygodnika »Wprost«”). Do hi-
storii kinematografii przeszła ja-
ko niezwykle zdolna i lubiana przez 
widzów aktorka dziecięca. Karierę 
rozpoczęła w wieku 7 lat, gdy w jed-
nym z łódzkich przedszkoli odnala-
zła ją ekipa filmu Najpiękniejszy na 
świecie w reżyserii Wadima Bere-
stowskiego, poszukując dziewczyn-
ki pasującej do roli głównej boha-
terki. Występowała w filmach i tele-
wizji przez ponad kolejnych 20 lat. 
Widzowie szczególnie pokochali ją 
za role w filmach i serialach w reży-
serii mistrza kina dziecięcego – Ja-
nusza Łęskiego – takich jak Rodzina 
Leśniewskich, Kłusownik, Przygryw-
ka czy Na tropach Bartka. Ponad-
to wystąpiła w Czerwonych wężach 
Wojciecha Fiwka, Akademii Pa-
na Kleksa Krzysztofa Gradowskie-
go, a poza repertuarem dla młodego 
widza w Królowej Bonie i Epitafium 
dla Barbary Radziwiłłówny Janu-
sza Majewskiego, Janie Serce Rado-
sława Piwowarskiego, Seksmisji Ju-
liusza Machulskiego, Nad Niemnem 
Zbigniewa Kuźmińskiego czy Nad 
rzeką, której nie ma Andrzeja Ba-
rańskiego. W 2014 roku Magdalena 
Scholl (pod nazwiskiem Scholl-Ka-
linowska) zadebiutowała jako pisar-
ka książką „Nowicjusz”.

1października zmarł w Łodzi Hen-
ryk Parnowski (72 l.), kierownik 

produkcji i producent. Na początku 
swojej drogi zawodowej pracował 
jako II kierownik produkcji przy ta-
kich tytułach, jak Znikąd donikąd 
Kazimierza Kutza czy Zamach stanu 
Ryszarda Filipskiego (film i serial). 
Jako samodzielny kierownik zade-
biutował obrazem Karabiny Walde-
mara Podgórskiego, a następnie re-
alizował Klakiera Janusza Kondra-
tiuka, Magiczne ognie i Ultimatum 
Janusza Kidawy, Siwą legendę Boh-
dana Poręby, Kamień na kamie-
niu Ryszarda Bera, Syzyfowe  prace 

Słyszałam kiedyś taką anegdotę, jak 
do pokoju pełnego przepięknych, 
seksownych kobiet, weszła nagle 
zwykła dziewczyna i zwróciła na sie-
bie uwagę wszystkich, choć nie epa-
towała niczym, poza… osobowością 
właśnie. Francuzi mówią na to „je 
ne sais quoi”, nie wiem, co to jest, na 
tym polega ten sekret bycia Artystą. 
Kobuszewski to miał. Szkoda, że 
kino, poza mocnym początkiem – 
rola dziennikarza w serialu Bar-
bara i Jan – potem wsadziło go do 
szuflady z napisem „zabawny”. Nie 
było na niego pomysłu, poza pysz-
nymi epizodami w filmach Miłość ci 
wszystko wybaczy, Halo Szpicbródka, 
czyli ostatni występ króla kasiarzy 
czy Lata dwudzieste, lata trzydzieste. 
Kolejny niewykorzystany filmowo 
talent. Obsadzany „po warunkach”, 
jak to było w Poszukiwany, poszu-
kiwana i Wojnie domowej (w obu 
produkcjach grał hydraulików), 
kombinator szukający mieszka-
nia w Alternatywach 4 czy feno-
menalny Jasio, bufetowy, w Czter-
dziestolatku. To od tego momentu 
zapytanie „chleje pan?” stało się kul-
towe. Szkoda, bo kiedy słucham go, 
jak śpiewa, czuję, że byłby ideal-
nym bohaterem filmu o miłości. 
Takiej prawdziwej. Ktoś ma wątpli-
wości? Niech posłucha, kiedy tym 
niskim, ciepłym głosem, z dyskret-
nym uśmiechem, ubrany we frak, 
śpiewa: „Bo nie zapomnisz mnie, 
gdy moją piosenkę spamiętasz…”. 
Tak, Panie Janeczku kochany, ja 
nigdy nie zapomnę.

Karolina Korwin 
Piotrowska

Mistrz aktorstwa komediowego, znany z teatru, 
kabaretu, filmów i seriali. Talent, inteligencja, klasa, 
osobowość, poczucie humoru i skromność – to cechy, 
którymi go opisywano.

Jan Kobuszewski Fo
t. 
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(film i serial) Pawła Komorowskie-
go, Człowieka wózków Mariusza Mal-
ca, Bajland Henryka Dederko czy Ka-
rierę Nikosia Dyzmy Jacka Bromskie-
go. Współpracował produkcyjnie przy 
tak głośnych tytułach, jak Samocho-
dzik i templariusze Huberta Drapelli, 
Potop Jerzego Hoffmana, Lalka Ryszar-
da Bera, Komedia małżeńska Romana 
Załuskiego. Pełnił funkcję producen-
ta wykonawczego przy filmach Hi way 
Jacka Borusińskiego czy Zgorszenie pu-
bliczne Macieja Prykowskiego. Ponad-
to był producentem nadzorującym ob-
razu Macieja Ślesickiego – Trzy minu-
ty. 21:37. Henryk Parnowski był ojcem 
kierownika produkcji Tomasza Par-
nowskiego.

2 października zmarł w Lublinie 
Roman Kruczkowski (83 l.), ak-

tor teatralny, filmowy i telewizyj-
ny. Był absolwentem Studium Dra-
matycznego przy Teatrze Polskim we 
Wrocławiu. Występował w Teatrach: 
Lubuskim w Zielonej Górze (1959-
-61), Dolnośląskim w Jeleniej Górze 
(1961-64), Ziemi Opolskiej w Opo-
lu (1964-65), im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie (1965-66), im. Ju-
liusza Osterwy w Lublinie (1966-86), 
Rozmaitości w Warszawie (1986-91). 
W dorobku aktorskim ma kilka spek-
takli Teatru Telewizji, serial Ballada 
o Januszku Henryka Bielskiego oraz 
takie filmy kinowe, jak Awans Janusza 
Zaorskiego, Chopin. Pragnienie miło-
ści Jerzego Antczaka czy Panie Dul-
skie Filipa Bajona. Roman Kruczkow-
ski otrzymał za swą twórczość wiele 
nagród i odznaczeń, w tym m.in. Ho-
norową Odznakę „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Lubelskiego” oraz Srebr-
ny Medal Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis.

14 października zmarł Bohdan Bu-
tenko (88 l.), rysownik, ilustra-

tor i grafik, autor komiksów oraz ksią-
żek, scenarzysta filmów animowanych, 
projektant lalek i dekoracji dla teatrów 
lalkowych oraz spektakli Teatru Tele-
wizji. Był absolwentem ASP w Warsza-
wie (dyplom obronił w pracowni Mar-
cina Szancera). Był m.in. twórcą posta-
ci Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Ce-
zara, ilustratorem wielu książek dla 

dzieci. Wykonał ponad 200 opracowa-
nych graficznie i zilustrowanych ksią-
żek (własnych i cudzych). Był rów-
nież autorem scenografii dla Kabare-
tu Starszych Panów. W dorobku filmo-
wym ma autorską animację (zrealizo-
waną wraz z Ireną Sobierajską) Bar-
wy uczuć karcianych, liczne scenariu-
sze do filmów i seriali animowanych, 
takich jak Gapa, Przygody Gapiszona, 
Świat w operze czy Gapiszon na stacji. 
Był autorem scenografii do spektakli 
telewizyjnych w reżyserii Jana Kulmy 
(Szopka mistrza Piotra, Dzielny ołowia-
ny żołnierzyk) czy Jerzego Kotowskie-
go (Tańczące lalki) oraz do filmu fabu-
larnego Mniejszy szuka Dużego Konra-
da Nałęckiego i serialu animowanego, 
realizowanego przez wielu reżyserów – 
Gucio i Cezar. Bohdan Butenko wśród 
licznych nagród i odznaczeń, otrzymał 
za swoją twórczość Order Uśmiechu 
oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

14 października zmarł Włodzi-
mierz Wiszniewski (85 l.), ak-

tor teatralny, filmowy i telewizyjny. 
W latach 1957-97 grał w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie. Na tej 
scenie występował także po przejściu 
na emeryturę, do roku 2008. W do-
robku ekranowym ma liczne spekta-
kle Teatru Telewizji oraz obrazy ki-
nowe i seriale. Z tytułów filmowych 
trzeba wymienić: Ile jest życia Zbi-
gniewa Kuźmińskiego, Awans Janu-
sza Zaorskiego, Sekret Enigmy Roma-
na Wionczka, Zamach stanu Ryszar-
da Filipskiego (film i serial), Polonię 
Restitutę Bohdana Poręby (film i se-
rial), Magiczne ognie Janusza Kida-
wy, Kuchnię polską (film i serial) Jac-
ka Bromskiego czy Dwa księżyce An-
drzeja Barańskiego. Włodzimierz 
Wiszniewski otrzymał za swoje role 
i działalność artystyczną wiele nagród 
i odznaczeń, w tym Srebrny i Zło-
ty Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. 
Był bratem reżysera Wojciecha Wisz-
niewskiego i ojcem reżysera Tomasza 
Wiszniewskiego.

14 października zmarł Ryszard 
Zaorski (91 l.), aktor teatral-

ny, filmowy i telewizyjny. Był absol-

wentem Państwowej Wyższej Szko-
ły Aktorskiej w Krakowie. W latach 
1950-54 występował w Teatrach Dra-
matycznych w Krakowie, w Teatrach: 
Śląskim w Katowicach (1958-63, 
1968-77 i 1979-80), Polskim w Biel-
sku-Białej (1963-65 i 1967-68), Za-
głębia w Sosnowcu (1965-67, 1977-
-78), Polskim w Warszawie (1978-79), 
Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie 
(1980-82). W latach 1982-96 ponow-
nie trafił do zespołu Teatru Śląskiego 
w Katowicach, gdzie występował tak-
że po przejściu na emeryturę. W do-
robku ekranowym ma wiele spektakli 
Teatru Telewizji, współpracę reżyser-
ską i rolę w filmie Kazimierza Kutza 
Perła w koronie, a także udział w tak 
znanych filmach, jak Czarne skrzydła 
Ewy i Czesława Petelskich, Sól ziemi 
czarnej Kutza, Ojciec królowej Woj-
ciecha Solarza, Magnat Filipa Bajo-
na, Angelus Lecha Majewskiego oraz 
w serialach: Życie na gorąco i Pogra-
nicze w ogniu Andrzeja Konica, Przy-
jaciele Andrzeja Kostenki, Dom Ja-
na Łomnickiego, Blisko, coraz bli-
żej Zbigniewa Chmielewskiego i Bia-
ła wizytówka Bajona. Ryszard Zaorski 
otrzymał za swe role teatralne Srebr-
ne i Złote Maski, a za całą twórczość 
takie laury, jak Nagroda Artystyczna 
Miasta Katowice, Nagroda Prezyden-
ta Katowic i Brązowy Medal Zasłużo-
ny Kulturze – Gloria Artis. 

W październiku zmarła Hali-
na Pawłowicz (90 l.) aktor-

ka teatralna, filmowa i telewizyjna. 
Była absolwentką Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Łodzi. W la-
tach 1951-86 występowała na scenie 
Teatru Powszechnego w Łodzi. Na-
stępnie gościnnie grała w łódzkich Te-
atrach: Wielkim i Jaracza. Na srebr-
nym i szklanym ekranie wystąpiła kil-
kakrotnie, m.in. w serialu Z przygodą 
na ty w reżyserii Jadwigi Kędzierzaw-
skiej i Wadima Berestowskiego, w fil-
mach: Pieczona gęś Romualda Droba-
czyńskiego, Wyspy szczęśliwe Stanisła-
wa Brejdyganta, Skarb trzech łotrów 
Jana Rutkiewicza oraz w kilku spek-
taklach Teatru Telewizji.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Canal+ wygrał 
proces z nielegalnym 
serwisem

Właściciel platformy patrzajto.
pl został skazany na 8 mie-

sięcy ograniczenia wolności za 
nielegalne udostępnianie odcin-
ków 2. sezonu Belfra, produk-
cji Canal+. Wyrok jest prawo-
mocny. Wszystko zaczęło się od 
tego, że sekcja Platformy Canal+ 
przeznaczona do walki z pirac-
twem, w ramach monitoringu, 
natrafiła w serwisie patrzajto.pl 
(dawniej vodtu.pl) na nielegal-
nie udostępnione odcinki serialu 
Belfer. Po wielu wezwaniach do 
właściciela serwisu, odcinki nadal 
można było oglądać na stronie. 
Sprawa została więc skierowana 
do sądu. Sąd po zapoznaniu się 
z materiałem dowodowym i roz-
patrzeniu sprawy wskazał, że wła-
ściciel działa na szkodę ITI Neo-
vision S.A. (operatora Platformy 
Canal+) i jest winny popełnienia 
przestępstwa z art. 116 ust. 1 i 3 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Oskarżony został 
skazany na 8 miesięcy pozba-
wienia wolności. „Właściciel ser-
wisu chciał skorzystać z modelu, 
w którym operuje obecnie więk-
szość pirackich serwisów VOD, 
starając się uniknąć odpowie-
dzialności karnej. Celowo nie 
udostępniał treści poprzez wła-
sną infrastrukturę hostingową, 
tylko wykorzystywał odtwarzacze 
wideo zewnętrznych serwisów, 
osadzając je na stronie interne-
towej” – komentuje w oświadcze-
niu Platforma Canal+. „W takiej 
sytuacji organy ścigania często 
były bezsilne i przyjmowały 
tłumaczenia sprawców, w któ-
rych ci informowali, że wszyst-
kie treści pochodzą z zewnętrz-
nych serwisów hostingowych i są 
zamieszczane przez użytkowni-
ków, na co właściciele stron nie 
mają wpływu. To pierwszy tak 
ważny wyrok, który może stać się 
punktem odniesienia przy kolej-
nych tego typu sprawach” – pod-
kreślono. 

Gwiazdy światowego 
kina z nagrodami 
EnergaCAMERIMAGE
Międzynarodowy Festiwal 

Filmowy EnergaCAME-
RIMAGE od pierwszej edycji 
zapraszał najwybitniejszych 
autorów zdjęć na świecie, jak 
również reżyserów, aktorów 
i twórców innych filmowych 
profesji. Podczas tegorocz-
nej, 27. edycji (9-16 listopada 
w Toruniu) wydaje się, że pad-
nie prawdziwy rekord w ilości 
wybitnych nazwisk w progra-
mie imprezy. Specjalną Nagrodę 
za Całokształt Twórczości dla 
Aktora odbierze niepowtarzalny 
Danny DeVito. Do Torunia 
przyjedzie również jeden z naj-
bardziej podziwianych, wszech-
stronnych aktorów swojego 
pokolenia, który wykorzystuje 
swoją sławę, by walczyć o rów-
ność społeczną i przyszłość pla-
nety, czyli Richard Gere (Spe-
cjalna Nagroda dla Aktora) 
oraz wyjątkowy Edward Nor-
ton, który otrzyma Nagrodę im. 
Krzysztofa Kieślowskiego przy-
znawaną nonkonformistycz-
nym, w duchu polskiego twórcy, 
aktorom. Nagrodę dla Sceno-
grafa ze Szczególną Wrażli-
wością Wizualną odbierze 
dwukrotnie nominowany do 
Oscara Jan Roelfs. Nagroda 
za Wybitne Osiągnięcia w Fil-
mie Dokumentalnym zostanie 
przyznana czeskiej reżyserce 
Helenie Třeštíkovej. Z kolei 
Nagroda za Całokształt Twór-
czości dla Reżysera trafi w ręce 
wielkiego Petera Greenawaya, 
który z opowiadania obrazem 
uczynił prawdziwą sztukę. Na 
tegorocznym EnergaCAME-
RIMAGE będą też oczywiście 
polscy laureaci. Nagrodę Spe-
cjalną dla Reżysera odbierze 
niezwykle oryginalny twórca, 
wielokrotnie nagradzany na 
świecie polski reżyser Lech 
Majewski. Natomiast Nagroda 
dla Polskiej Aktorki powędruje 
do jednej z najbardziej niezwy-
kłych polskich aktorek charak-
terystycznych – Ewy Dałkow-

VARIA

Wyjątkowo szczęśliwie 
dla polskiej kultury 

zapisał się 10 paździer-
nika 2019.  Tego dnia, 
punktualnie o godzinie 
13.00, Mats Malm, sekre-
tarz Akademii Szwedzkiej, 
ogłosił, że Nagroda Nobla 
w  dziedzinie literatury 
została przyznana polskiej 
pisarce Oldze Tokarczuk. 
Po raz pierwszy szwedzka 
Akademia przyznała dwie 
nagrody (w zeszłym roku 
nie przyznano) – drugą 
otrzymał austriacki pisarz 
Peter  Handke.  Polska 
pisarka została nagrodzona 
za rok 2018 „za narracyjną 
wyobraźnię, która z ency-
klopedyczną pasją poka-
zuje przekraczanie granic 
jako formę życia”. Proza 
Tokarczuk wielokrotnie 
była adaptowana na język 
filmu. Najsłynniejszą ada-
ptacją literatury Tokarczuk 
pozostaje póki co oczywi-
ście Pokot – na podstawie powieści „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych”. Reżyserkami nagrodzonego Srebr-
nym Niedźwiedziem na Berlinale filmu są Agnieszka Hol-
land oraz Kasia Adamik. Pokot otrzymał liczne nagrody 
na festiwalach w kraju i za granicą. Na podstawie prozy 
Tokarczuk zrealizowano w Polsce kilkanaście filmów, etiud 
i spektakli. W 2007 roku Agnieszka Smoczyńska wyreży-
serowała w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich opartą na 
jej opowiadaniu fabułę Aria Diva, jedną z pierwszych „trzy-
dziestek”, jeszcze przed powstaniem Studia Munka. Wśród 
licznych prestiżowych nagród dla tego obrazu jest m.in. 
Srebrny Smok na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Kilka 
lat wcześniej w 2003 roku Ryszard Brylski nakręcił swój 
słynny Żurek – również adaptację opowiadania Tokarczuk, 
z niezapomnianymi kreacjami Katarzyny Figury i Nata-
lii Rybickiej. Trzy opowiadania z tomu „Bieguni” stały się 
z kolei kanwą scenariusza filmu Adama Uryniaka Zniknię-
cie. Kilka utworów polskiej noblistki doczekało się ekrani-
zacji w postaci spektaklu telewizyjnego. W 2000 roku Skarb 
na podstawie dramatu Tokarczuk pod tym samym tytu-
łem zrealizował Piotr Mularuk. OlgaTokarczuk otrzymała 
za ten utwór nagrodę w konkursie Teatru Telewizji. Rów-
nież w 2000 roku Agnieszka Lipiec-Wróblewska stworzyła 
spektakl Numery. W 1998 Piotr Tomaszuk nakręcił Prawiek 
i inne czasy, w tym samym czasie Maria Zmarz-Koczano-
wicz spektakl E.E. Sama pisarka natomiast stała się boha-
terką dokumentu Ewy Pytki z 1996 roku – Podróże Olgi T. 

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk

Fo
t. 

Ba
ss

o 
Ca

nn
ar

sa
/L

ee
m

ag
e/

Ea
st

 N
ew

s



MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019MAGAZYN FILMOWY  nr 99/listopad 2019

VARIA

104 105

ośmiu festiwalowych dni widzo-
wie mają okazję obejrzeć około 
250 filmów z Polski i z całego 
świata. Organizatorzy czekają na 
zgłoszenia obrazów dokumen-
talnych, animowanych i krótko-
metrażowych do czterech kon-
kursów – polskiego oraz trzech 
międzynarodowych: dokumen-
talnego, krótkometrażowego oraz 
muzycznych dokumentów Doc-
FilmMusic. Krakowski Festiwal 
Filmowy jest na ekskluzywnej 
liście wydarzeń filmowych kwa-
lifikujących do Oscara w katego-
riach: Film Krótkometrażowy 
(fabuła, animacja, dokument) 
oraz Pełnometrażowy Film 
Dokumentalny, a także rekomen-
duje do Europejskiej Nagrody 
Filmowej w tych samych kate-
goriach. Terminy zgłaszania 

filmów do selekcji konkursu 
polskiego są następujące: 30 
listopada 2019, jeśli film został 
ukończony przed 31 października 
2019; 15 lutego 2020, jeśli film 
został ukończony po 31 paździer-
nika 2019. Spośród filmów zgło-
szonych do konkursu polskiego 
komisja selekcyjna wybierze 
tytuły, które będą uczestniczyły 
w konkursach międzynarodo-
wych (muszą spełniać warunki 
obowiązujące w poszczególnych 
konkursach), w sekcji Panorama 
Polskiego Dokumentu oraz 
innych sekcjach pozakonkur-
sowych. Terminy zgłaszania fil-
mów do konkursów międzyna-
rodowych – krótkometrażowego, 
dokumentalnego i DocFilmMu-
sic: 30 listopada 2019, jeśli film 
został ukończony przed 31 paź-

dziernika 2019; 31 stycznia 2020, 
jeśli film został ukończony po 31 
października 2019. 

„Szkicownik Wajdy”

Centrum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy, Dom Kul-

tury Kadr oraz Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha 
zapraszają na trzymiesięczny cykl 
wydarzeń kulturalnych zatytuło-
wany „Szkicownik Wajdy” (20 
października 2019 – 16 stycz-
nia 2020). Obejmuje on wystawę 
rysunków i szkiców Andrzeja 
Wajdy ze zbiorów Muzeum 
Manggha, debatę o motywach 
malarskich przenikających fil-
mową twórczość reżysera oraz 
projekcje filmów dokumen-

talnych o związkach Andrzeja 
Wajdy z plastyką i architekturą: 
Andrzej Wajda. Moje inspira-
cje, Wróblewski według Wajdy 
oraz Idea jest najważniejsza. 
W ramach „Szkicownika Wajdy” 
ogłoszony został konkurs dla 
młodzieży na plakat do dowol-
nego filmu Andrzeja Wajdy. Roz-
strzygnięcie odbędzie się podczas 
zamknięcia wystawy. W trakcie 
wystawy w Domu Kultury Kadr 
odbywać się będą także projekcje 
z cyklu DKF X Wajda połączone 
ze spotkaniami z zaproszonymi 
gośćmi i dyskusją z publiczno-
ścią. Wydarzenie „Szkicownik 
Wajdy” jest elementem obcho-
dów 40-lecia warszawskiego 
Domu Kultury Kadr, który mie-
ści się przy ul. Wincentego Rzy-
mowskiego 32.

dentów, którzy zaczynają. Myślę 
co roku o tym samym: co się 
dzieje w waszych sercach i gło-
wach? Przed czym uciekacie? Za 
czym biegniecie? Czego ocze-
kujecie? Czy mam, jako wasz 
nauczyciel, dostęp do waszego 
świata, do waszych przekonań, 
ambicji i lęków? Nie jestem też 
pewien, co dla was oznacza dziś 
»dostać się do Szkoły Filmowej 
w Łodzi«?” – rozpoczął swoją 
przemowę prof. Mariusz Grze-
gorzek. Inaugurację zakończył 
pokaz dokumentalnej etiudy 
Family w reżyserii Yifan Sun, 
studentki Wydziału Reżyserii 
Filmowej i Telewizyjnej, która 
w tym roku otrzymała stu-
denckiego Oscara w kategorii 
„Documentary (International 
Film Schools)”. Pełna przemowa 
rektora dostępna jest w materiale 
wideo na kanale YouTube Szkoły 
Filmowej w Łodzi.

Europejskie Centrum 
Filmowe Camerimage 
w Toruniu

29 września w Ratuszu Staro-
miejskim w Toruniu została 

podpisana umowa, na mocy 
której ma powstać Europejskie 
Centrum Filmowe Camerimage. 
Będzie to siedziba nowej, naro-
dowej instytucji kultury, która 
zajmie się organizacją i współfi-
nansowaniem MFF Camerimage 
oraz innych międzynarodowych 
wydarzeń filmowych. Umowę 
pomiędzy państwem polskim 
a toruńskim samorządem podpi-
sali Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński, Prezy-
dent Miasta Torunia Michał Zale-
ski oraz Prezes Fundacji Tumult, 
twórca festiwalu Camerimage, 
Marek Żydowicz. Inwestycja ma 
kosztować około 600 mln zło-
tych, z czego dwie trzecie kosztów 
poniesie Skarb Państwa, a pozo-
stałe środki zapewni Gmina Mia-
sta Toruń. Umowa reguluje także 
kwestię utrzymywania instytucji 
kultury ECF Camerimage oraz 

współfinansowania corocz-
nej organizacji festiwalu. Pań-
stwowa dotacja działalności ECF 
ma wynosić 4 mln złotych rocz-
nie. Drugie tyle dołoży toruński 
samorząd. „Europejskie Centrum 
Filmowe i organizacja festiwalu 
Camerimage zmieni postrzega-
nie Torunia na świecie. Już teraz 
mamy poparcie najbardziej zna-
nych instytucji filmowych oraz 
wielkich nazwisk światowego 
kina. Przedstawiciele Amery-
kańskiej i Europejskiej Akade-
mii Filmowej chcą przyjeżdżać 
do Torunia i brać udział w pra-
cach ECF” – powiedział Prezes 
Fundacji Tumult i twórca festi-
walu Camerimage Marek Żydo-
wicz. Zgodnie z umową obiekt, 
w którym będzie funkcjono-
wać Europejskie Centrum Fil-

mowe Camerimage, ma współ-
grać z unikatowym charakterem 
toruńskiej starówki i odznaczać 
się wyjątkową architekturą. 
W tym celu zostanie ogłoszony 
konkurs architektoniczny, który 
wyłoni wykonawcę projektu. 

Nabór na 60. 
Krakowski Festiwal 
Filmowy

Ruszył nabór filmów na 60. 
Krakowski Festiwal Filmowy, 

który odbędzie się w dniach 31 
maja – 7 czerwca 2020 roku. KFF 
to jedno z najstarszych wydarzeń 
na świecie poświęconych filmom 
dokumentalnym, animowanym 
oraz krótkim fabułom. Podczas 

skiej. W Toruniu nie zabraknie 
oczywiście cenionych na świe-
cie autorów zdjęć. Nagrodę za 
Całokształt Twórczości otrzyma 
John Bailey – znakomity ame-
rykański operator, aktywny 
członek Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Autorów Zdjęć 
Filmowych, który przez 15 lat 
zasiadał w Zarządzie Ame-
rykańskiej Akademii Sztuki 
i Wiedzy Filmowej, a w latach 
2017-2019 pełnił funkcję jej 
prezydenta. Natomiast Nagrodą 
dla Duetu Autor Zdjęć  – 
Reżyser festiwal uhonoruje 
trzykrotnego laureata Oscara 
za zdjęcia Roberta Richard-
sona oraz dwukrotnie nagro-
dzonego Oscarem wybitnego 
reżysera i scenarzystę Quentina 
Tarantino, którzy przedstawią 
toruńskiej publiczności swój 
piąty wspólny projekt, Pewnego 
razu... w Hollywood.

Inauguracja roku 
akademickiego 
w Szkole Filmowej 
w Łodzi

PWSFTviT zainaugurowała rok 
akademicki 2019/2020. Rek-

tor, prof. dr hab. Mariusz Grze-
gorzek, skierował swoje prze-
mówienie do przede wszystkim 
127 nowych studentów. Rektor 
wspomniał i pożegnał tych, 
którzy w ostatnim roku ode-
szli: prof. Jerzego Wójcika, prof. 
Witolda Sobocińskiego, Kazi-
mierza Kutza, prof. Wiesława 
Zdorta, prof. Lorettę Cichowicz, 
prof. Zygmunta Machwitza, prof. 
Ireneusza Pierzgalskiego i prof. 
Wiktora Jędrzejca. Podkreślił, 
jak bolesna to była strata i wciąż 
jest dla całej uczelnianej spo-
łeczności. Wyrwa, której nie 
da się nikim, ani niczym zastą-
pić. „Jest to moja 8. i ostatnia 
w funkcji rektora inauguracja 
i ostatnie inauguracyjne przemó-
wienie. Z jednej strony to ulga, 
a z drugiej ogromny niepokój. 
Dziś chciałbym swoje słowa 
skierować szczególnie do stu-

Z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Funda-
cji im. Jerzego Janickiego, na Skwerze Jerzego Janickiego 

(u zbiegu ulic Czerniakowskiej i Ludnej w Warszawie), stanął 
pamiątkowy pomnik – ławeczka, poświęcony postaci wybit-
nego pisarza i scenarzysty, twórcy scenariuszy takich seriali 
jak Polskie drogi i Dom. Uroczyste odsłonięcie ławeczki Jerzego 
Janickiego odbyło się 10 października. To zwieńczenie dzia-
łań SFP i Fundacji im. Jerzego Janickiego, których celem jest 
upamiętnienie tego wybitnego twórcy, żyjącego i tworzącego 
w Warszawie. W 2015 roku skwer u zbiegu ulic Czerniakowskiej 
i Ludnej zyskał jego imię. Równocześnie na ścianie kamienicy 
przy ulicy Dobrej 18/20, w której mieszkał Jerzy Janicki, poja-
wiła się tablica pamiątkowa poświęcona scenarzyście serialu 
Dom. Zasługi Janickiego dla budowania tożsamości i kultury 
Warszawy są ogromne. Ten wybitny dramaturg, pisarz, scena-
rzysta i reżyser był prekursorem medialnej kultury powojen-
nej Polski. Jako współautor powieści radiowej „Matysiakowie” 
(nadawanej nieprzerwanie od ponad 60 lat) zapoczątkował 
rozwój sagi rodzinnej. Na „Matysiakach” wzorowały się powie-
ści radiowe Słowaków, Czechów, Węgrów i Niemców. Jerzy 
Janicki przez wiele lat pracował w dziale literackim Polskiego 
Radia, w sposób wybitny przyczyniając się do kreowania marki 
narodowego nadawcy. Umiał łączyć przekaz wartościowej kul-
tury wysokiej z dostępnością i otwartością, co powodowało, że 
jego audycje zdobywały rzesze wiernych admiratorów. Rów-
nie imponujące są dokonania Jerzego Janickiego w dziedzinie 
twórczości filmowej i telewizyjnej. Był scenarzystą kilkunastu 
obrazów fabularnych, w tym m.in. takich tytułów, jak Prze-
rwany lot, Milion za Laurę, Człowiek z M-3. Uważany za jed-
nego z prekursorów polskiego serialu telewizyjnego, napisał 
scenariusze do Przygód psa Cywila, Ballady o Januszku, Pol-

skich dróg. Wspólnie z Andrze-
jem Mularczykiem stworzył 
najbardziej warszawski serial 
w historii polskiej telewizji – 
Dom – wielką sagę o dzie-
jach powojennej Warszawy, 
o  jej odbudowie, przemia-
nach gospodarczych, spo-
łecznych i politycznych na 
przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Dom to nie tylko serial 
historyczny, ale także ikona 
masowej wyobraźni, film bli-
ski milionom Polaków, którzy 
w losach bohaterów, ukazanych 
na tle trudnej historii Polski 
i Warszawy po drugiej wojnie 
światowej, widzieli projekcję 
własnych, osobistych historii. 
Dom to serial, który ma wiel-
kie znaczenie dla budowa-
nia powojennego wizerunku 
i mitu Warszawy. Jerzy Janicki 
był wieloletnim członkiem Sto-
warzyszenia Filmowców Pol-
skich. Warto dodać, że obec-
nie Stowarzyszenie mieści się 
w kamienicy przy ul. Pańskiej 
85 – która była jedną z tych 
odgrywających kamienicę ze 
Złotej 25 w serialu Dom.

Ławeczka Jerzego Janickiego           w Warszawie
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Krystyna Czechowicz-Janicka – wdowa 
i prezes zarządu Fundacji im. Jerzego 

Janickiego, Jacek Bromski – prezes SFP  
oraz twórca pomnika Janusz Pastwa
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KALENDARZ IMPREZ – LISTOPAD 2019

10. AMERICAN FILM FESTIVAL
WROCŁAW, 5-11 LISTOPADA 
www.americanfilmfestival.pl

5. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY SPEKTRUM
ŚWIDNICA, 5-11 LISTOPADA
www.spektrumfestiwal.pl

CINEMAFORUM – 18. MIĘDZYNARODOWE FORUM 
NIEZALEŻNYCH FILMÓW FABULARNYCH
WARSZAWA, 6-10 LISTOPADA 
www.cinemaforum.pl

13. FESTIWAL FILMOWY „OFFELIADA”
GNIEZNO, 6-10 LISTOPADA
www.offeliada.pl

5. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCH
GDAŃSK, 8-11 LISTOPADA
www.mffa.pl

27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY 
EnergaCAMERIMAGE
TORUŃ, 9-16 LISTOPADA
www.camerimage.pl

13. AZJATYCKI FESTIWAL FILMOWY PIĘĆ SMAKÓW
WARSZAWA, 13-20 LISTOPADA 
www.piecsmakow.pl

17. WARSZAWSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE 
ŻYDOWSKIEJ
WARSZAWA, 18-24 LISTOPADA
www.wjff.pl

25. NIEZALEŻNY OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FORM 
DOKUMENTALNYCH NURT
KIELCE, 18-22 LISTOPADA
www.festiwalnurt.pl

29. FESTIWAL MEDIÓW CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU
ŁÓDŹ, 19-23 LISTOPADA
www.festiwalmediow.pl

26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA
KRAKÓW, 19-24 LISTOPADA
www.etiudaandanima.pl

13. FESTIWAL FILMÓW ROSYJSKICH SPUTNIK NAD POLSKĄ
WARSZAWA, 21 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 
www.sputnikfestiwal.pl

12. LUBELSKI FESTIWAL FILMOWY 
LUBLIN, 22-30 LISTOPADA
www.lff.lublin.pl

24. FORUM KINA EUROPEJSKIEGO CINERGIA
ŁÓDŹ, 22-30 LISTOPADA 
www.cinergiafestival.pl

28. EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY EUROSHORTS
GDAŃSK, 25 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 
www.euroshorts.pl

13. GRAND OFF
WARSZAWA, 25 LISTOPADA – 2 GRUDNIA
www.grandoff.eu

Oprac. Marcin Radomski

Maciej Karpiński wiceprzewodniczącym 
Federacji Scenarzystów Europejskich

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Federacji Scenarzystów Europej-
skich w Amsterdamie polski scenarzysta i pisarz Maciej Karpiń-

ski, przewodniczący Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, został wybrany wiceprezydentem tej organizacji. Federacja 
Scenarzystów Europejskich (Federation of Screenwriters in Europe – 
FSE), skupiająca 26 organizacji (stowarzyszeń i związków) scenarzy-
stów z 21 krajów europejskich, reprezentuje około 7 tys. profesjona-
listów pracujących dla filmu, telewizji i nowych mediów. Federacja, 
podobnie jak jej poszczególni członkowie, pracuje na rzecz podniesie-
nia rangi zawodu scenarzysty w skali międzynarodowej oraz zapew-
nienia scenarzystom należnych praw moralnych i materialnych. FSE 
lobbuje w tych kwestiach w Unii Europejskiej, jak również, współ-
pracując z organizacjami spoza Europy, w tym gildiami scenarzystów 
amerykańskich, organizuje regularne Światowe Konferencje Scena-
rzystów (jedna z nich odbyła się w Warszawie), przyznaje prestiżowe 
nagrody i prowadzi szeroką kampanię na rzecz zwiększenia prestiżu 
zawodu scenarzysty pod hasłem „Someone wrote it!” (Ktoś to napi-
sał!). Maciej Karpiński jest autorem scenariuszy do 18 filmów, powsta-
łych w Polsce i za granicą – zrealizowanych przez takich reżyserów, 
jak Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Volker Schlöndorff, Márta 
Mészàros, Feliks Falk, Jan Kidawa-Błoński, Janusz Kondratiuk – nagra-
dzanych na całym świecie. Zgromadzenie Ogólne Federacji Scena-
rzystów Europejskich odbyło się w Amsterdamie, 11 października. 

Oprac. Julia Michałowska
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Maciej Karpiński

Dokładnie przed rokiem w tym 
miejscu zachwycałem się wyni-
kiem Kleru Wojciecha Sma-
rzowskiego. Film bił rekord 

za rekordem, a osiągnięcie to spowodo-
wało, że ogólna liczba widzów w polskich 
kinach w Top 20 we wrześniu 2018 roku 
wyniosła 5,4 mln osób. Imponujące osią-
gnięcie, które widać jeszcze mocniej, gdy 
patrzymy na wyniki z września 2019. Po 
roku frekwencja Top 20 wyniosła 4,3 mln 
widzów, jest więc o blisko 900 tys. mniejsza.

Miał taki plan Patryk Vega, że jego 
najnowszy film pobije popularnością 
Kler. Tematycznie Polityka miała wiele 
argumentów za tym przemawiających, 
a promocja i szum w mediach bardzo 
tym planom sprzyjały. Jednak weeken-
dowe otwarcie Polityki w polskich kinach 
było o blisko 400 tys. mniejsze od Kleru 
i w tym momencie wiadomo już było, 
że wynik filmu Smarzowskiego jest dla 
produkcji Vegi nieosiągalny. 

Polityka wystartowała na początku 
września, w pierwsze pięć dni przycią-
gając 933 tys. widzów, a w sam week-
end (piątek-niedziela) 658,7 tys. osób. 
W sumie podczas wszystkich wrześnio-
wych pokazów obraz ten obejrzało 1,572 
mln widzów, co oczywiście dało Polityce 
pierwsze miejsce w Top 20 polskiego box 
office’u. Na koniec października sprzedaż 
biletów na film o kulisach rodzimej sceny 
politycznej wynosiła 1,88 mln, co przy 
5 mln Kleru, i jak na aspiracje Patryka 
Vegi, wyglądało mizernie. Nie jest też 
Polityka najpopularniejszym polskim 
tytułem 2019 roku, ustępując dość wyraź-
nie komedii Miszmasz, czyli Kogel Mogel 
3 w reżyserii Kordiana Piwowarskiego 
(2,38 mln widzów).

Czy wynik Polityki oznacza kłopoty dla 
Patryka Vegi? Nic z tych rzeczy, blisko 
dwa miliony widzów w kinach to blisko 37 

mln złotych wpływów do kas kin. Filmy 
Vegi mają niezmiennie status przeboju, 
a przed nami w najbliższych latach wiele 
jeszcze jego kinowych propozycji. Biznes 
się kręci! Publiczność chodzi na kino 
Vegi, a wydaje się zmęczona patriotycz-
no-historycznymi rodzimymi propozy-
cjami. Wrześniowe osiągnięcia Piłsud-
skiego Michała Rosy (236 tys. widzów) 
i Legionów Dariusza Gajewskiego (225 
tys. osób) tylko to potwierdzają. Sytuację 
nieco poprawiają grupy zorganizowane, 
ale nie ma szans, aby obie kosztowne pol-
skie superprodukcje zwróciły poniesione 
nakłady (w sumie jakieś 40 mln złotych 
samego budżetu na produkcję). Podobną 
popularnością we wrześniu cieszyli się 
(Nie)znajomi debiutanta Tadeusza Śliwy, 
których obejrzały 234 tys. widzów, ale 
budżet tego filmu był nieporównywal-
nie mniejszy. Na końcu okresu dystrybu-
cyjnego górą będzie ta polska produkcja 

obyczajowa z Mają Ostaszewską i Toma-
szem Kotem, a polskie kino historyczne 
uplasuje się gdzieś w okolicach wyniku 
Kuriera Władysława Pasikowskiego (bli-
sko pół miliona sprzedanych biletów).

Drugie i trzecie miejsce na liście wrze-
śniowych przebojów zajęły dwa sequele 
z Hollywood. To: Rozdział 2 zobaczyło 477 
tys. osób, co przy wyniku pierwszej części 
(716 tys.) uznać należy za rozczarowanie. 
Animacja Angry Birds Film 2 zaintereso-
wała 386 tys. widzów i w sumie też znaj-
duje się daleko od milionowego wyniku 
części pierwszej.

Cieszą za to wyniki ambitnych propo-
zycji kina światowego. Ból i blask Pedro 
Almodóvara oraz Parasite Joon-ho Bonga 
przyciągnęły po ponad 100 tys. kinoma-
nów. W październiku na polskie ekrany 
weszło Boże Ciało Jana Komasy…

Krzysztof Spór

Cztery polskie produkcje znalazły się w pierwszej dziesiątce 
najpopularniejszych filmów prezentowanych we wrześniu  
w naszych kinach. Na pierwszy rzut oka wszystko jest więc 
bardzo w porządku, ale…

BOX OFFICE

WE WRZEŚNIU POLITYCZNIE I PATRIOTYCZNIE

Iwona Bielska w filmie 
Polityka, reż. Patryk Vega
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BOX OFFICE WRZESIEŃ  2019

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 POLITYKA POLITYKA KINO ŚWIAT POLSKA 31 616 309 1 572 838 36 729 856 1 847 551 601 04.09.2019

2 TO: ROZDZIAŁ 2 IT CHAPTER TWO WARNER KANADA/USA 9 861 380 477 105 10 259 760 494 907 274 06.09.2019

3 ANGRY BIRDS FILM 2 THE ANGRY BIRDS 
MOVIE 2

UIP FINLANDIA/USA 7 402 111 386 947 7 402 111 386 947 238 20.09.2019

4 (NIE)ZNAJOMI (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS POLSKA 4 567 498 234 555 4 567 498 234 555 250 27.09.2019

5 PIŁSUDSKI PIŁSUDSKI NEXT FILM POLSKA 3 694 950 236 071 3 694 950 236 071 269 13.09.2019

6 LEGIONY LEGIONY KINO ŚWIAT POLSKA 3 630 831 225 840 3 630 831 225 840 314 20.09.2019

7 PEWNEGO RAZU... W 
HOLLYWOOD

ONCE UPON A TIME...  
IN HOLLYWOOD

UIP WLK. BRYTANIA/USA/
CHINY

3 453 268 168 760 20 156 071 1 005 898 236 16.08.2019

8 AD ASTRA AD ASTRA IMPERIAL 
CINEPIX

BRAZYLIA/USA/CHINY 3 390 710 167 001 3 390 710 167 001 136 20.09.2019

9 TOY STORY 4 TOY STORY 4 DISNEY USA 2 691 986 142 333 18 259 093 993 081 392 09.08.2019

10 RAMBO: OSTATNIA 
KREW

RAMBO: LAST BLOOD MONOLITH USA/HISZPANIA/
BUŁGARIA

2 019 157 99 450 2 019 157 99 450 139 20.09.2019

72 328 200 3 710 900

11 BÓL I BLASK DOLOR Y GLORIA GUTEK FILM HISZPANIA 1 869 863 101 470 3 254 589 178 059 157 30.08.2019

12 PARASITE GISAENGCHUNG GUTEK FILM KOREA PŁD. 1 853 620 103 708 1 853 620 103 708 100 20.09.2019

13 WYPRAWA 
MAGELLANA

ELCANO Y MAGALLANES. 
LA PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO

KINO ŚWIAT HISZPANIA 1 327 060 89 717 1 327 060 89 717 161 13.09.2019

14 DOWNTON ABBEY DOWNTON ABBEY UIP WLK. BRYTANIA 1 135 529 60 324 1 135 529 60 324 85 13.09.2019

15 KRÓL LEW THE LION KING (LIVE 
ACTION)

DISNEY USA 1 110 923 59 010 47 899 452 2 510 056 507 19.07.2019

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

UIP AUSTRALIA/USA/
MEKSYK

960 907 50 340 2 985 963 158 544 132 23.08.2019

17 GRZECZNI CHŁOPCY GOOD BOYS UIP USA 845 644 42 810 1 832 069 94 255 130 30.08.2019

18 PLAYMOBIL. FILM PLAYMOBIL: THE MOVIE KINO ŚWIAT FRANCJA/USA 650 729 36 560 2 552 268 142 302 278 23.08.2019

19 TAJEMNICA OJCA PIO EL MISTERIO DEL PADRE 
PIO

RAFAEL HISZPANIA/WŁOCHY 387 659 27 423 910 451 59 699 47 16.08.2019

20 SZTUKA ŚCIGANIA SIĘ 
W DESZCZU

THE ART OF RACING IN 
THE RAIN

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 300 784 17 178 350 508 20 460 48 06.09.2019

10 442 718 588 540

TOP 20: 82 770 918 4 299 440

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 POLITYKA KINO ŚWIAT 31 616 309 1 572 838 36 729 856 1 847 551 601 04.09.2019

2 (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS 4 567 498 234 555 4 567 498 234 555 250 27.09.2019

3 PIŁSUDSKI NEXT FILM 3 694 950 236 071 3 694 950 236 071 269 13.09.2019

4 LEGIONY KINO ŚWIAT 3 630 831 225 840 3 630 831 225 840 314 20.09.2019

5 NA BANK SIĘ UDA NEXT FILM 223 854 12 408 5 551 290 284 296 280 15.08.2019

6 MOWA PTAKÓW VELVET SPOON 178 340 15 113 178 340 15 113 58 27.09.2019

7 SŁODKI KONIEC DNIA NEXT FILM 27 506 2 678 2 479 991 141 938 182 10.05.2019

8 SŁUGI WOJNY KINO ŚWIAT 15 999 1 102 479 168 25 713 149 23.08.2019

9 CAŁE SZCZĘŚCIE NEXT FILM 13 340 1 334 9 076 029 484 095 385 08.03.2019

10 O ZWIERZĘTACH I LUDZIACH AUTOGRAF 9 495 594 9 495 594 10 06.09.2019

TOP 10: 43 978 122 2 302 533
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ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa




