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Przygotowując Ustawę o kinematogra-
fii, zadaliśmy sobie wiele trudu, żeby 
mający powstać na jej mocy Polski 
Instytut Sztuki Filmowej zakotwi-

czyć na silnej środowiskowej jedności oraz jak 
najbardziej uniezależnić go od świata polityki. 
Ta konstrukcja działała doskonale przez ponad 
dziesięć lat, dopóki sprawujący władzę rozu-
mieli, że kinematografia potrzebuje mądrego 
mecenatu, a nie ręcznego sterowania. Dzięki 
temu zaufaniu udało nam się wyrwać polskie 
kino z zapaści i tchnąć w nie nowego ducha. 
Odzyskaliśmy polskich widzów i coraz częściej 
zaczęliśmy z naszymi filmami gościć na euro-
pejskich i światowych salonach. Symboliczny 
kres tej dekady wyznaczył Oscar dla Idy Pawła 
Pawlikowskiego.

Jak jest dzisiaj? Polityczny pług, który prze-
orał całe nasze społeczeństwo, nie oszczędził 
też środowiska filmowego. Zaczęło się od trzę-
sienia ziemi w postaci kontrowersyjnie uzasad-
nionego odwołania dyrektorki PISF Magdaleny 
Sroki, a później napięcie już tylko rosło. Spo-
kojne i merytoryczne gdyńskie Forum Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich stało się areną 
regularnych pyskówek znanych do tej pory 
tylko z parlamentu.

Arbitralnie podjęta decyzja o likwidacji za-
służonych Studiów Filmowych („Kadr”, „Kroni-
ka”, „Tor”, „Zebra” i Studia Miniatur Filmowych) 
oraz wchłonięcia ich przez nowy państwowy 
moloch działający na bazie Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, pokazała po 
raz kolejny, że władzy wydaje się, że wie lepiej, 
czego potrzebują filmowcy i widzowie. Ale czy 
rzeczywiście? Patriotyczne produkcje i filmy na 
zadany temat z rozdętymi budżetami zaliczają 
kolejno twarde lądowanie, a widzowie wybiera-
ją komedie romantyczne i filmy Patryka Vegi, 
w których próżno szukać narracji zgodnych 
z oficjalnym przekazem.

Niepotrzebny konflikt wokół selekcji do Kon-
kursu Głównego ostatniego Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni pokazał, że wza-
jemna nieufność przybrała już formę nieakcepto-
walną w cywilizowanych kręgach. Stąd dyskusje 
na temat kształtu FPFF oraz okrągły stół, do któ-
rego zaprosiłem przedstawicieli najważniejszych 
organizacji skupiających ludzi filmu. Wypraco-
wany podczas tego spotkania kompromis stanie 
się podstawą regulaminu przyszłorocznego Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 
umożliwiając bezkonfliktowe przeprowadzenia 
naszego najważniejszego festiwalu.

Kiedy wydawało nam się, że zrobiliśmy ma-
ły kroczek scalający środowisko filmowe, po-
działy znowu dały znać o sobie. Przewodni-
czący Rady PISF Rafał Wieczyński, podobnie 
jak rok wcześniej, znowu próbuje wstrzymać 
wprowadzenie programów operacyjnych, co 
ponownie uniemożliwi rozpoczęcie dwóch 
sesji w terminach styczeń – kwiecień, co, jak 
wszyscy wiemy, jest wielkim problemem dla 
środowiska filmowego. Rozpoczęcie nabo-
ru wniosków na dofinansowanie z tego naj-
istotniejszego źródła finansowania polskiej 
kinematografii zostanie znacznie opóźnione, 
komplikując nasze przyszłoroczne plany pro-
dukcyjne. Nie pozwolimy, żeby zeszłoroczna 
paranoja wydarzyła się w kolejnym roku. Jak to 
się stało możliwe, żeby przewodniczący Rady 
PISF otwarcie działał na niekorzyść twórców 
i producentów filmowych? Jak to się stało, że 
przewodniczącym Rady został ktoś, kto nikogo 
nie reprezentuje i notorycznie usiłuje zaspokoić 
swoje chore ambicje kosztem nas wszystkich? 
Na tym miała polegać „dobra zmiana”?

W obliczu tych wszystkich wydarzeń pra-
gnę Wam mimo wszystko życzyć spokojnych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
dobrego, wypełnionego zawodowymi sukce-
sami Nowego Roku. Damy radę.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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SFP/ZAPA

5 listopada 2019 roku Trybunał Kon-
stytucyjny, rozpoznając pytanie 
prawne Sądu Najwyższego, uznał 
za zgodny z Konstytucją RP przepis 

Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych pozwalający na dochodzenie od 
podmiotu naruszającego prawa majątkowe 
odszkodowania w wysokości dwukrotno-
ści tzw. stosownego wynagrodzenia [art. 
79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. Ustawy]. Także 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej, już na początku 2017 roku wydał 
wyrok, w którym uznał, że prawo unijne 
nie sprzeciwia się wspomnianemu wyżej 
przepisowi i nie stwierdził jego niezgod-
ności z dyrektywą w sprawie egzekwowa-
nia praw własności intelektualnej.

Tzw. przepis o dwukrotności pozostanie 
zatem w polskim porządku prawnym i na-
dal będzie służył wzmocnieniu ochrony 
praw twórców. Jest to jeden z najbardziej 
efektywnych instrumentów zapewniają-

cych ochronę praw podmiotów reprezen-
towanych przez SFP-ZAPA. Pełni on nie 
tylko funkcję kompensacyjną, czyli mają-
cą na celu wyrównanie strat materialnych 
poniesionych przez właścicieli praw ma-
jątkowych do utworów audiowizualnych 
(m.in. brak opłaty licencyjnej za reemito-
wanie utworów i ponoszone koszty dzia-
łań prawnych mających na celu wykrycie 
naruszenia i dochodzenie wynagrodzenia), 
ale też swego rodzaju funkcję prewencyj-
ną, odstraszając potencjalnych sprawców 
szkody od naruszania praw autorskich. 
Jest to szczególny środek ochrony, któ-
rego brak spowodowałby nieopłacalność 
zawierania umów licencyjnych czy umów 
z organizacjami zbiorowego zarządzania. 
Skoro w sytuacji wykrycia naruszenia 
podmiot korzystający z utworów bezu-
mownie i bez wnoszenia za to jakiejkol-
wiek opłaty, byłby zobowiązany wyłącznie 
do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 

wymaganej umową z SFP-ZAPA, to łatwo 
można przewidzieć skutki takiego stanu 
rzeczy. Duża część podmiotów unika-
łaby podpisywania umów z SFP-ZAPA 
i dokonywania bieżących płatności, ma-
jąc świadomość, że ostatecznie jedyną 
sankcją byłaby konieczność zapłaty jed-
nokrotności wynagrodzenia (np. opłaty 
licencyjnej w wysokości opłacanej przez 
operatorów kablowych działających zgod-
nie z prawem). Dawałoby to poczucie, że 
unikanie płacenia SFP-ZAPA i innym 
podmiotom się opłaca, skoro np. reemi-
towanie utworów audiowizualnych bez 
umowy nie pociągałoby za sobą żadnych 
dodatkowych finansowych konsekwencji. 
To z kolei stawiałoby podmioty niepłacą-
ce, ponoszące w ten sposób niższe koszty 
swojej działalności, w uprzywilejowanej 
pozycji w stosunku do użytkowników 
praw prowadzących działalność z posza-
nowaniem prawa.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przy-
toczony powyżej przepis o dwukrotności 
odszkodowania stanowi realizację kon-
stytucyjnej zasady sprawiedliwości spo-
łecznej, gdyż skutecznie niweluje dyspro-
porcję między naruszycielem praw oraz 
podmiotem, którego prawa są naruszane. 
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Trybu-
nał podkreślił, że uprawniony z tytułu 
autorskich praw majątkowych jest nie-
wątpliwie słabszą stroną relacji, o czym 
świadczą trudności zarówno w możliwości 
ustalenia naruszenia, jak i udowodnienia 
konkretnej wysokości poniesionej szko-
dy. Z kolei w przyznaniu możliwości do-

Panel o dyrektywie o prawie autorskim na 
festiwalu EnergaCAMERIMAGE

DWUKROTNOŚĆ 
ODSZKODOWANIA 
ZGODNA 
Z KONSTYTUCJĄ!

STAŃMY SIĘ CYFROWI, 
ALE BĄDŹMY TEŻ FAIR!

13 listopada w ramach Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuki Au-
torów Zdjęć Filmowych Energa-

CAMERIMAGE odbyło się spotkanie eks-
perckie dotyczące Dyrektywy w sprawie 
prawa autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym, którego ha-
słem przewodnim była sentencja „Stańmy 
się cyfrowi, ale bądźmy też fair!”. Inicjato-
rem tego wydarzenia było Stowarzyszenie 
Autorów Zdjęć Filmowych – PSC oraz nie-
mieckie stowarzyszenie zrzeszające auto-
rów zdjęć filmowych – BVK – Berufsver-
band Kinematografie.

Przyjęta w marcu 2019 roku dyrektywa 
stanowi niepowtarzalną szasnę na poprawę 
sytuacji twórców, stworzenie przejrzystych 
reguł dotyczących korzystania z utworów 
i sprawiedliwy podział zysków z tytułu 
ich eksploatacji w środowisku cyfrowym. 
Konfrontacja z tym wyzwaniem 
staje się dla branży audiowi-
zualnej kluczowa, w szcze-
gólności wobec masowej 
eksploatacji dzieł w sieci. 
Choć koncerny interne-
towe czerpią ogromne 
zyski z udostępniania na 
swoich platformach utwo-
rów audiowizualnych, to 
ich twórcy w większości 
przypadków pozba-
wieni są należnego 
im wynagrodzenia 
z tzw. internetowe-
go pola eksploata-
cji. Nowa dyrektywa 
w  swoim założeniu 
ma stanowić narzędzie 
do uporządkowania zasad 
legalnego korzystania z twór-
czości oraz ustalenia reguł dla 
dostawców usług udostęp-
niania treści online. 

Termin na wdroże-
nie przepisów dyrek-
tywy mija 7 czerwca 
2021 roku. Organizato-
rzy i uczestnicy spotkania 

postanowili skorzystać z forum groma-
dzącego środowiska twórcze, jakim jest 
festiwal EnergaCAMERIMAGE, aby po-
rozmawiać na temat pożądanych zmian 
w polskich przepisach. Podczas panelu – 
w gronie twórców, prawników i repre-
zentantów stowarzyszeń – dyskutowano 
o wyzwaniach, jakie niesie rzeczywistość 
cyfrowa oraz zastanawiano się nad kon-
cepcjami i scenariuszami implementacji 
dyrektywy. Podkreślano również, jak waż-
ny jest wspólny i jednolity przekaz branż 
kreatywnych w rozmowach z decydentami 
wysokiego szczebla oraz przedstawiciela-
mi opiniotwórczych mediów. 

Spotkanie „Stańmy się cyfrowi, ale bądź-
my też fair!” pozwoliło na realizację dwóch 
niezwykle istotnych celów. Po pierwsze, 
przybliżyło prawnikom perspektywę twór-
ców oraz pozwoliło im lepiej poznać trud-

ności i potrzeby związane z ich 
uczestnictwem w proce-

sie kreacyjnym dzieła. 
Z drugiej strony stano-
wiło niewątpliwie war-
tość dodaną dla auto-

rów, którzy dzięki tego 
rodzaju wydarzeniom mogą 

pogłębić swoją wiedzę na temat 
istniejących, jak i projektowanych 

rozwiązań prawnych, które 
będą miały bezpośredni 

wpływ na ich codzien-
ną działalność. 

Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich było 
reprezentowane pod-
czas spotkania przez 

Karolinę Bielawską – 
wiceprezes SFP oraz mec. 

Kingę Szelenbaum z SFP-
-ZAPA, natomiast Stowa-
rzyszenie Autorów Zdjęć 
Filmowych PSC przez 
Pawła Dyllusa – członka 
zarządu i Monikę Chró-

ścicką-Wnętrzak.

Kinga Szelenbaum
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chodzenia ryczałtowego odszkodowania 
w kwocie odpowiadającej dwukrotności 
należnego wynagrodzenia Trybunał Kon-
stytucyjny upatruje poprawę sytuacji pro-
cesowej uprawnionego poprzez zwolnie-
nie go z ciężaru udowodnienia wysokości 
szkody. Trybunał podkreślił również, że 
trudności związane z udowodnieniem wy-
sokości poniesionej szkody pozostają ak-
tualne, nawet jeśli uprawniony jest repre-
zentowany przez organizację zbiorowego 
zarządzania. Uznał także, że koszt utra-
conych możliwości, straty niematerialne, 
nakłady konieczne dla wykrycia narusze-
nia, przy niewątpliwej wysokości szkody 
w postaci niezapłacenia jednokrotności 
opłaty licencyjnej, zostały ujęte w sposób 
ryczałtowy w wysokości kolejnej jedno-
krotności, co łącznie daje odszkodowanie 
ryczałtowe w wysokości dwukrotności tzw. 
stosownego wynagrodzenia.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest 
z praktycznego punktu widzenia zapewne 
najważniejszym orzeczeniem dotyczącym 
prawa autorskiego, jakie zapadło w ostat-
nim czasie. Pozwala on mieć nadzieję na 
wzmocnienie poziomu ochrony praw autor-
skich w Polsce, jak również na odejście od 
postrzegania uprawnionego i naruszyciela 
praw autorskich (będącego często bardzo 
dużym podmiotem, niejednokrotnie z ka-
pitałem zagranicznym, generującym dzięki 
korzystaniu z chronionych praw autorskich 
zyski idące w miliony złotych), jako rów-
norzędnych stron sporu. 

Zespół SFP-ZAPAFo
t. 
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WYDARZENIA

DOKUMENT W KULTURZE NAGRODA „PERSPEKTYWA”

Pokaz Małej zagłady 
zorganizowano w war-
szawskim kinie Kultura 
14 listopada. Po seansie 

odbyło się spotkanie z reżyserką 
i współautorem zdjęć Zdzisła-
wem Najdą.

„Teraźniejszość ma swoje ko-
rzenie w przeszłości, przeszłość 
wciąż trwa tu i teraz. Przeszłość 
naszych rodziców i dziadków 
wpływa na nas, historia istnieje 
nie tylko jako zamknięta zapisa-
na księga, ale też jako uśpiony 
potencjał: to, co było, może się 
powtórzyć, wystarczy roznie-
cić wśród ludzi strach i niena-
wiść” – mówiła Natalia Korync-
ka-Gruz. – „W filmie opowia-
dam historię dzieci zmasakrowa-
nych przez wojnę, przez historię, 
na którą nie miały wpływu, ani 
nie umiały jej zrozumieć. Bo czy 
można zrozumieć okrucieństwo, 
to zło, które nieoczekiwanie po-
jawia się w życiu pojedynczego 
człowieka? Albo okrucieństwo 
człowieka wobec zwierzęcia? 
Żyjemy w niebezpiecznym cza-
sie i te pytania powinny nam 
towarzyszyć. To zło może się 

nagle obudzić w nieznanej for-
mie. Dlatego uważam, że moim 
obowiązkiem jako reżysera jest 
zmuszenie widza do wyjścia ze 
strefy komfortu i przyjrzenia 
się sobie, i rzeczywistości, któ-
ra nas otacza”.

Przeszłość zawsze w końcu nad-
chodzi… Dziedzictwo rodziców 
i dziadków spada na nas, czy tego 
chcemy czy nie. Film Natalii Ko-
rynckiej-Gruz jest relacją z dzie-
jów rodzinnej traumy. 76 lat po 
wydarzeniach wojennych, które 

ukształtowały świadomość trzech 
pokoleń – matka, córka i wnuczka 
przekazują historię wsi Sochy na 
Zamojszczyźnie, gdzie na oczach 
dzieci dokonano masakry miesz-
kańców, wszystkie domy spalo-
no i zbombardowano. O świcie, 
1 czerwca 1943 roku, zboczami 
ze wzgórz zeszli Niemcy. Strzela-
li z karabinów maszynowych do 
uciekających ludzi, a w domy ku-
lami zapalającymi. Gdy już zna-
leźli się na dole, dobijali miesz-
kańców i podpalali to, co zostało. 

Potem nadleciało 9 samolotów, 
które dokończyły dzieła. Tere-
sa Ferenc miała wtedy 9 lat. Ona 
i jej młodsze rodzeństwo patrzyli 
na śmierć matki i ojca, na pożar 
wsi. Mały człowiek, jeśli uchodzi 
z życiem po tak ekstremalnym do-
świadczeniu, staje się pierwszym 
ogniwem dziedzicznej traumy. 

„Teresa Ferenc opowiadała nam 
tę historię, jakby mówiła o kimś 
innym” – wspominała reżyserka. – 
„Po pierwsze nie chciała wejść 
w emocje i oczywiście jej się nie 
dziwię. Jak dochodziła do emo-
cji, to dostawała palpitacji serca, 
musieliśmy ją wyprowadzać na 
świeże powietrze. Opowiadała tę 
historię, jakby była za szybą. Po-
myślałam wtedy, że trzeba znaleźć 
jakiś sposób na jej opowiedzenie. 
Wpadłam na pomysł, że to będą 
animacje. Później bardzo długo 
szukałam animatorów. Każde ko-
lejne propozycje były zbyt do-
słowne i ilustracyjne. W końcu 
spotkałam Tomka Śliwińskiego – 
ja proponowałam pomysły, a on 
starał się to zilustrować”. 

W filmie widzimy tragiczny 
dzień z wielu perspektyw. Nar-
ratorka Anna Janko (córka Te-
resy) prowadzi rozmowy, prze-
gląda fotografie i dokumenty, 
opowiada też o innych wojnach, 
o innych dzieciach: japońskich, 
kambodżańskich, bałkańskich, 
rwandyjskich, syryjskich. Nagra-
nia dokumentalne mieszają się 
z animacją, tworząc coś w rodza-
ju pejzażu świata wewnętrznego. 
Scenariusz napisała Natalia Ko-
ryncka-Gruz wraz z Anną Jan-
ko (na podstawie książki Janko 
„Mała zagłada”). Ten literacki 
pierwowzór został wyróżniony 
wieloma nagrodami w 2016 ro-
ku (m.in. Warszawska Nagroda 
Literacka, Nagroda Gryfia i fi-
nalista Europejskiej Nagrody 
Literackiej Angelus).

Albert Kiciński

O DZIEDZICZNEJ 
TRAUMIE
Członkowie Sekcji Filmu Dokumentalnego 
SFP obejrzeli najnowszy film Natalii 
Korynckiej-Gruz. Mała zagłada, łącząca 
zdjęcia dokumentalne z animacją, została 
oparta na głośnej książce Anny Janko pod 
tym samym tytułem. 
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Perspektywa” to nagro-
da przyznawana za naj-
bardziej obiecujący de-
biut dla reżysera, któ-

rego twórczość posiada wielki 
potencjał i perspektywę rozwoju 
na przyszłość. Laureata nagrody 
wybiera Kapituła, obradująca 
pod przewodnictwem Krysty-
ny Cierniak-Morgenstern – po-
mysłodawczyni „Perspektywy”. 
Nagrodę w wysokości 30 tys. 
złotych ufundował Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. 

„Nagroda »Perspektywa«, która 
nosi imię Janusza »Kuby« Morgen-
sterna oznacza, że musi ją otrzy-
mać twórca niebanalny” – mówiła 
podczas gali prowadząca Grażyna 
Torbicka. – „To nagroda dla de-
biutanta, o którym sądzimy, że ma 
w sobie wielki potencjał artystycz-
ny i wiele planów na przyszłość. 
Dotychczasowi laureaci, bo to już 
9. edycja tej nagrody, są dowodem 
na to, że wybory Kapituły są cał-
kiem słuszne”. 

Ukryta gra to debiut reżyser-
ski Łukasza Kośmickiego (który 
wraz z Marcelem Sawickim jest 
również współscenarzystą tego 
filmu), utalentowanego operato-
ra (m.in. Poznań 56 Filipa Bajona, 
Gry uliczne Krzysztofa Krauzego), 
laureata Złotych Lwów za scena-
riusz do filmu Dom zły Wojcie-
cha Smarzowskiego (reżyser był 
współscenarzystą).

„Ukryta gra Łukasza Kośmic-
kiego to znakomicie wyproduko-
wany thriller szpiegowski. Precy-
zyjnie skonstruowana intryga i za-
skakująca pewność reżyserskich 
decyzji, co nie jest takie oczywiste 
w przypadku debiutantów” – oce-
niła Krystyna Cierniak-Morgen-
stern. „Życzę następnych tak wspa-
niałych filmów” – dodała podczas 
wręczenia nagrody i wspomniała 
zmarłego niedawno współprodu-
centa filmu Piotra Woźniaka-Sta-
raka: „Piotrek wyrósł na wspania-
łego producenta, nawet powiedział 

mi, że chce być w przyszłości re-
żyserem. Niestety za szybko od 
nas odszedł”. 

„Jestem bardzo zaszczycony, ale 
też zaskoczony” – mówił, odbiera-
jąc nagrodę Kośmicki. – „Dlatego, 
że w tym świecie, który na piede-
stał wyniósł młodość i urodę, Ka-
pituła zdecydowała się przyznać 
nagrodę komuś, kto jest daleki 
od tych ideałów. Ale czuję się cały 
czas debiutantem. Z perspektywą, 
co jest dla mnie bardzo ważne. Ta 
nagroda ma też dla mnie emo-
cjonalne znaczenie. W latach 80. 
chodziłem do liceum w Poznaniu, 
w którym był legendarny DKF 
»Dziesiątka«, wtedy jeden z naj-
lepszych w Polsce. Zgłosiłem się, 

żeby być w tym DKF-ie asystentem 
kinooperatora. Z powodów dosyć 
merkantylnych, bo z jednej strony 
miałem za darmo karnet, a z dru-
giej – lepszą ocenę z wychowania 
technicznego. I ten kinooperator, 
którego miałem być asystentem, 
miał bardzo popularną w latach 80. 
przypadłość, mianowicie mocno 
nadużywał alkoholu. W związku 
z tym nie przychodził na projekcje. 
Po krótkim kursie BHP zacząłem 
wyświetlać filmy. Pamiętam, że ja-
koś na wiosnę 1984 roku pojawił 
się obraz Trzeba zabić tę miłość, 
jeden z pierwszych tytułów, któ-
re wyświetlałem. Ten film całko-
wicie mnie zaskoczył – był bar-
dzo nowoczesny, miał niesamo-

witą, eklektyczną narrację. Uroda 
głównej bohaterki była naprawdę 
niebanalna, co dla 15-latka było 
niezwykle efektowne i ciekawe. 
Bardzo dziękuję za tę nagrodę, po-
nieważ nosi ona imię człowieka, 
któremu dużo zawdzięczam, ale 
nie poznałem go nigdy osobiście”.

„Muszę się przyznać, że zdecy-
dowałem się iść do szkoły filmo-
wej, po tym, jak obejrzałem Trze-
ba zabić tę miłość” – dodał prezes 
SFP Jacek Bromski, który wręczał 
dyplom laureatowi. – „Dopiero po 
tym seansie uzmysłowiłem so-
bie, że w głębokim PRL-u można  
zrobić zachodni film”.

Albert Kiciński

DEBIUTANT 
NIEBANALNY
Łukasz Kośmicki, reżyser thrillera 
szpiegowskiego Ukryta gra, został 
laureatem Nagrody im. Janusza „Kuby” 
Morgensterna „Perspektywa” w roku 2019. 

Łukasz Kośmicki
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WYDARZENIA

PREMIERA FILMU DARIUSZ   JERZEGO GRUZY 

Chciałbym zacząć 
od...
Nie, nie. Na początek 
to ja mam pytanie. 

Czy widział pan film?

Oczywiście.
Szkoda...

Bez przesady. Nie było tak źle.
Nie o to chodzi. Gdyby pan 
nie widział, rozmowa byłaby 
ciekawsza. Już Oscar Wilde 
powtarzał, że wyobrażenia są 
ciekawsze od rzeczywistości.

Coś podobnego słyszałem 
też od Jerzego Gruzy. W roz-
mowie, która znalazła się 
w mojej książce „Drżące 
kadry” powiedział pan: 
„Muszę przyznać, że jestem 
reżyserem niecierpliwym 
i usposobionym pesymi-
stycznie. Wychodzę z założe-
nia, że skoro cały film mam 
gotowy w głowie, to potem 
mogę go już tylko spieprzyć”. 
Po Dariuszu podtrzymuje 
pan tę opinię?
Oczywiście. Wizja, która 
powstaje w naszej wyobraźni 
jest czysta i nigdy nie wytrzy-
muje konfrontacji z materią – 
światłami, kamerą, dekoracjami, 
aktorem, pogodą. Świadomość, 
że wszystko to może sprzysię-
gnąć się przeciwko panu, czyni 
pracę filmowca bardzo ciężką. 
Kiedy kręciłem Dariusza, myśla-

łem sobie, że zazdroszczę lite-
ratom, którzy, gdy coś idzie 
nie tak, w dowolnym momen-
cie mogą schować efekt swojej 
pracy do szuflady. Filmu do szu-
flady pan nie zrobi.

A Dariusz, pokazany raptem 
kilka razy, kręcony w pań-
skim mieszkaniu i innych 
miejscach, które dobrze pan 
zna, nie był właśnie takim 
filmem do szuflady?
Tylko po części. Nie da się wło-
żyć do szuflady filmu, który 
kręci się przez cztery lata, za 

prywatne pieniądze, dzierga-
jąc od czasu do czasu po jednej 
scenie. Nie było łatwo, ale to mi 
się nawet podobało i myślę, że 
końcowy efekt nie jest zły.

W tych nietypowych warun-
kach doświadczył pan twór-
czej wolności?
Rzeczywiście, nie stał nade 
mną żaden dyrektor ani preze-
sunio i to było świetne. Ale jest 
też druga strona medalu. Nie 
miałem kogo poprosić o opi-
nię, zapytać o radę. Wszystkie 
decyzje, np., czy wybrać to uję-

cie czy tamto, musiałem pod-
jąć całkiem sam.

I tak źle, i tak niedobrze.
No właśnie – po co w ogóle 
to robić? Chyba po to, że jeśli 
chcesz opowiedzieć jakąś 
historię, podzielić się refleksją, 
obserwacją na temat rzeczy-
wistości, przestajesz myśleć 
racjonalnie i nie ma siły, która 
mogłaby cię powstrzymać.

Jaką obserwacją chciał się 
pan podzielić z widzami 
w Dariuszu?

PRZEMIJANIE TO  
DOBRY TEMAT NA FILM
Rozmowa z Jerzym Gruzą o jego najnowszym filmie Dariusz 
który miał premierę 27 listopada w warszawskim kinie Kultura
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Cały film zainspirowała historia 
pewnego faceta, którego obser-
wowałem z okna kawiarni, 
w której jadam śniadania. 
Nigdy go nie poznałem, ale 
kojarzyłem, bo on też należy 
do show-biznesu. Zwróciłem 
uwagę, że codziennie wychodzi 
z mieszkania z innym młodym 
mężczyzną, ale uderzyło mnie, 
że kolejni mężczyźni z biegiem 
czasu byli – że tak powiem – 
coraz gorszego sortu. On sam 
też z dnia na dzień wyglądał 
coraz gorzej.

Wiemy już, jaki był pier-
wotny impuls do powstania 
Dariusza. Co jeszcze stano-
wiło dla pana źródło inspi-
racji?
Utwór Wandy Warskiej „Jak-
żeż ja się uspokoję”, który sły-
chać w finale filmu, i który od 
dawna bardzo mnie wzrusza. 
Do samego końca nie byłem 
jednak pewien, czy uda mi się 
użyć tej piosenki, bo Wanda 
rzadko na to pozwalała, była 
osobą bardzo skrytą i chyba 
za mną nie przepadała. Miała 
zresztą swoje powody, bo swego 
czasu trochę sobie podkpiwa-
łem z niej i z tej całej „Piwnicy 
Artystycznej”, którą prowadziła. 
Na szczęście niedługo przed 
śmiercią Wanda chyba mi 
wybaczyła.

Ta historia dobrze pasuje do 
klimatu Dariusza, który jest 
przecież także opowieścią 
o przemijaniu.
Zależało mi na tym, żeby zro-
bić film, który opowie o czymś 
uniwersalnym, głębszym niż 
to, o czym słyszymy codziennie 
w programach telewizyjnych. 
Upływ czasu to jeden z takich 
tematów. Gdy mijają lata, sta-
jemy się coraz bardziej zdespe-
rowani i skłonni do poświęceń, 
byleby tylko w naszym życiu 

cokolwiek jeszcze się zdarzyło. 
Najczęściej zresztą nic z tego 
nie wychodzi i człowiek tylko 
się wygłupia. Nieważne, czy 
chodzi o sferę zawodową, sek-
sualną czy jeszcze jakąś inną.

Ma pan na to jakiś kon-
kretny przykład?
Przechodziłem niedawno 
koło Domów Towarowych 
„Centrum” i zobaczyłem 
faceta w garniturze, do któ-
rego podchodzi jakiś mizerny 
człowieczek i coś mówi, 
a potem facet go odpędza. Po 
chwili człowieczek podcho-
dzi do innego przechodnia 
i sytuacja się powtarza. Zain-
teresowałem się tym, co on im 
wszystkim proponuje i pod-
szedłem bliżej, żeby podsłu-
chać. Okazało się, że człowie-
czek wypowiada jak mantrę 
zdanie: „Słuchaj, mam tu na 
Chmielnej kawalerkę, czysta 
pościel, świeżo zmieniona...”. 
Po prostu zbaraniałem. Czy 
ten facet myślał, że naprawdę 
ktoś z nim pójdzie? Przecież 
nie ma na to żadnych szans. 
Jego determinacja wydała mi 
się jednocześnie śmieszna 
i wstrząsająca.

Starszy, w którego wciela się 
pan w Dariuszu, jest akto-
rem, który z równą despera-
cją ubiega się o filmowe role. 
I on również nie ma żadnych 
szans na sukces. Nie rozu-
mie tego, co ja akurat odkry-
łem już dawno – show-biznes 
zszedł na psy. Gdy dziś włączam 
telewizor, starcza mi cierpli-
wości na kilkadziesiąt sekund. 
W ogóle myślę sobie, że mia-
łem jakiś dar, który pozwalał 
mi wycofywać się z różnych 
przedsięwzięć w odpowiednim 
momencie. Byłem dyrektorem 
festiwalu w Sopocie w najlep-
szych czasach tej imprezy, pra-

cowałem w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni w okresie, gdy 
powstawały w Polsce świetne 
musicale. Potem jedno i drugie 
przestało mnie interesować – 
zarówno z perspektywy twórcy, 
jak i widza.

Za to wciąż próbuje pan cze-
goś nowego. Wcześniej gry-
wał pan tylko epizody aktor-
skie, tymczasem Starszy to 
pańska pierwsza główna rola.
A kogo miałem zaangażo-
wać? Gajosa? Więckiewi-
cza? Englerta? Oni grają już 
wszędzie, a poza tym i tak 
nie byłoby mnie stać, żeby im 
zapłacić. Przy okazji, przypo-
mniałem sobie słowa zna-
jomego – aktora: „Widzisz, 
Jurek, gdybyś ty grał, to do 
czegoś byś doszedł, a tak 
reżyserujesz i nic z tego nie 
wynika...”. Swoją drogą, jak 
mnie pan ocenia jako aktora? 
Jestem na poziomie Hopkinsa? 
Tylko szczerze...

Hm... Jakby to powiedzieć...
No dobrze, może to zły przy-
kład. Ostatnio zagrał przecież 
zdradzanego męża w jakieś bła-
hej farsie Allena... Widzi pan, to 
przygnębiające, że nawet tacy 
wielcy aktorzy nie otrzymują 
sensownych propozycji i opa-
dają na dno.

A skąd wziął pan Arkadiu-
sza Gołębiowskiego, który 
w Dariuszu wciela się w rolę 
Młodszego?
Poznałem go lata temu, gdy 
był związany z moją znajomą, 
pracował jako model i udzielał 
się w reklamach. Początkowo 
miał grać w Dariuszu mniej-
szą rolę, ale po paru próbach 
stwierdziłem, że nieźle sobie 
radzi, więc po co mam szukać 
aktora do zagrania Młodszego, 
skoro właściwie mam go pod 

ręką? Kto wie, może Gołę-
biowski zrobi teraz karierę 
na miarę Pawła Deląga, który 
zaczął być znany po moich 
Tygrysach Europy.

Wiem, że ma pan już 
pomysły na następne filmy. 
Czym jednak zajmuje się 
pan, gdy akurat nie pisze 
scenariuszy?
Najwięcej przyjemności spra-
wiają mi spotkania z kolegami 
i koleżankami. Co czwartek 
widujemy się w jednej z war-
szawskich knajp i robimy z niej 
taki salon dla ludzi 60+. 

O czym zwykle rozmawiacie 
na takich spotkaniach?
Dzielimy się wspomnieniami, 
opowiadamy dowcipy, wymie-
niamy namiary na lekarzy. 
Gdy tylko wchodzę do knajpy, 
od razu ustawiam wszystkich 
w szeregu i im wymyślam. Na 
szczęście to sami swoi, więc 
wiedzą, że żartuję. Tak w ogóle, 
myślę sobie, że może powinie-
nem przychodzić na te spo-
tkania z kamerą i zmontować 
z tego film... To co, może na 
tym zakończymy?

Muszę jeszcze o coś zapytać. 
Czy, wzorem jednego z dru-
goplanowych bohaterów 
Dariusza, chciał pan ostat-
nio powiesić się po jakimś 
filmie?
Tak. Po Jokerze.

Aż tak zły?
Wręcz przeciwnie. Fanta-
styczny, ale bardzo przygnębia-
jący. No i ten Joaquin Phoenix, 
jak on gra! Rzadko chodzę do 
kina, ale wciąż trafiam czasem 
na filmy, o których potrafię 
myśleć tygodniami.

Rozmawiał Piotr 
Czerkawski

Jerzy Gruza
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A wszystko wskazy-
wało, że wybierze 
raczej nie reżyser-
ską, a aktorską dro-

gę. W 1953 roku ukończył bo-
wiem Państwową Wyższą Szko-
łę Aktorską im. Leona Schillera, 
którą notabene pięć lat później 
połączono z Państwową Wyższą 
Szkołą Filmową. Jako aktor – te-
atralny i filmowy – debiutował 
jeszcze podczas studiów. Zagrał 
m.in. zetempowca w Pierwszym 
starcie (1950) Leonarda Bucz-
kowskiego, robotnika w Celu-
lozie (1953) i Pod gwiazdą fry-
gijską (1954) Jerzego Kawale-
rowicza, bikiniarza w Karierze 
(1954) Jana Koechera, pięścia-
rza w Noweli bokserskiej Cze-
sława Petelskiego wchodzącej 
w skład Trzech startów (1955), 
wspólnego filmu Ewy i Czesła-
wa Petelskich oraz Stanisława 
Lenartowicza, milicjanta w Ka-
peluszu pana Anatola (1957) 
Jana Rybkowskiego, duńskiego 
pułkownika w Na białym szlaku 
(1962) Jarosława Brzozowskiego 
i Andrzeja Wróbla. Były to role 
niewielkie, z wyjątkiem głów-
nej – w opowieści bokserskiej, 
ale dość zróżnicowane, dające 
filmowe obycie młodemu adep-
towi aktorskiej profesji.

Nie błysk filmowych czy 
scenicznych reflektorów był 
mu jednak pisany, lecz miej-
sce po drugiej stronie teatral-
nej rampy czy telewizyjnej oraz 
filmowej kamery. W sezonie 
1957-1958 był dyrektorem 
Teatru 7.15, następnie reżyse-
rował – i grywał – w łódzkim 
Teatrze Nowym prowadzonym 
przez Kazimierza Dejmka, zaś 
w latach 1963-1975 pełnił funk- Fo
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zyjną premierę rok wcześniej. 
Z telewizyjnych dokonań Ant-
czaka warto wspomnieć jeszcze 
wyśmienity Wystrzał (1965), 
ekranizację opowiadania Alek-
sandra Puszkina, nagrodzoną 
Brązowym Ramzesem na festi-
walu w Kairze, a także zreali-
zowaną blisko 30 lat później 
nie mniej efektowną Damę 
Kameliową (1994), opartą na 
klasycznej powieści Aleksan-
dra Dumasa syna.

W wielu spektaklach i fil-
mach Antczaka znaczące role 
grała Jadwiga Barańska, twór-
cza i życiowa partnerka arty-
sty, także absolwentka (1958) 
Wydziału Aktorskiego łódz-
kiej PWST (w 1954 roku przy-
miotnik „Aktorska” zamieniono 
w nazwie szkoły na „Teatralna”). 
To bez wątpienia jeden z naj-
trwalszych – kto wie, czy nie 
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cję naczelnego reżysera Teatru 
Telewizji, w którym zrealizo-
wał około 130 przedstawień. 
Przy trakcie (1959), Trzy siostry 
(1968) i Wujaszek Wania (1971) 
według Antoniego Czechowa, 
Zegarek (1961) i Dwa teatry 
(1962) Jerzego Szaniawskiego, 
Szklana menażeria (1963) 
Tenessee Williamsa, Kordian 
(1963) i Fantazy (1965) Juliu-
sza Słowackiego, Mistrz (1964) 
i Notes (1968) Zdzisława Skow-
rońskiego, Żałoba przystoi Elek-
trze (1965) Eugene’a O’Neilla 
i wiele innych na trwale zapi-
sało się w dziejach telewizyjnej 
Melpomeny. 

Nie tylko teatralna muza 
pociągała Antczaka, także tele-
wizyjna, zwana Muzą Jedenastą, 
ale i Dziesiąta, czyli kino. Jako 
reżyser filmowy zadebiutował 
już w 1962 roku nowelą Stary 
profesor w kinowych Spóźnio-
nych przechodniach, zrealizowa-
nych pod opieką Jana Rybkow-
skiego, zaś w telewizji Łabędzim 
śpiewem, filmową ekranizacją 
opowiadania Antoniego Cze-
chowa „Łabędzia pieśń” – rok 
wcześniej wystawionego na sce-
nie Teatru Telewizji. Podobna 
jest geneza jego kolejnych fil-
mów telewizyjnych: nagro-
dzony Prix Italia Mistrz (1966) 
to ekranizacja dramatu Zdzi-
sława Skowrońskiego, dwa lata 
wcześniej wyreżyserowanego 
w Teatrze Telewizji, a nakrę-
cony według własnego scenariu-
sza Epilog norymberski (1970), 
uhonorowany Złotym Ekranem 
oraz Złotą Pragą, to filmowa 
wersja jego głośnego widowi-
ska, utrzymanego w konwencji 
teatru faktu, które miało telewi-

najtrwalszy – duet aktorsko-
-reżyserski w  dziejach nie 
tylko rodzimego filmu i teatru. 
W tym roku państwo Antcza-
kowie świętowali 63-lecie mał-
żeństwa! 

I znów – podobnie jak z reży-
serią – wydawało się począt-
kowo, że wszystko potoczy się 
inaczej. W autobiograficznej 
książce „Noce i dnie mojego 
życia” pan Jerzy wspomina, że 
jako młody asystent w łódzkiej 
uczelni nieco przyczynił się do 
oblania egzaminu wstępnego 
przyszłej życiowej partnerki. 
„Brzydka, chuda i niezdolna” – 
pomyślał wtedy. Do ponownego 
zdawania namówił ją Aleksan-
der Bardini, który notabene 
przyczynił się do… oblania 
przez nią egzaminu wstępnego 
w szkole warszawskiej. Posłu-
chała go, przez rok pracowała 

jako kulturalno-oświatowa 
w Zakładach Dziewiarskich, 
następny egzamin wstępny 
do łódzkiej uczelni zdała już 
celująco. Wkrótce została żoną 
asystenta, który jeszcze nie 
tak dawno ją oblał, jego muzą 
oraz bliską współpracownicą. 
Ślub cywilny wzięli 6 września 
1956 roku, kościelny w drugi 
dzień świąt Bożego Narodze-
nia, czyli dzień po urodzinach 
pana Jerzego. 

Na dużym ekranie debiu-
tował Antczak Hrabiną Cosel 
(1968),  adaptacją powie-
ści Józefa Ignacego Kraszew-
skiego poświęconej losom 
kochanki Augusta II Mocnego, 
w którą wcieliła się żona reży-
sera (kreacja ta przyniosła jej 
Złotą Apsarę w Phnom Penh). 
Z Jadwigą Barańską napisał sce-
nariusz biograficznej opowie-

ści Chopin. Pragnienie miłości, 
który przeniósł na ekran w 2002 
roku (żona pomagała mu reży-
serować ten film oraz zagrała 
w nim rolę matki tytułowego 
bohatera).

Życiowym dziełem tandemu 
Antczak-Barańska stały się jed-
nak Noce i dnie (1975; serial 
1977), znakomita ekranizacja 
uchodzącej za niezbyt filmową 
powieści Marii Dąbrowskiej. To 
był pomysł Barańskiej. „50 lat 
temu umarła Maria Dąbrowska. 
45 lat temu Gustaw Holoubek 
w genialnym wykonaniu czytał 
»Noce i dnie«” – mówił przed 
czterema laty na scenie gdyń-
skiego Teatru Muzycznego pod-
czas re-premiery swojego arcy-
dzieła. – „Barańska wysłuchała 
tego i na plaży w Jugosławii 
powiedziała: »Jurku, ty powi-
nieneś tę książkę przeczytać«. 
Ja: »Tego czytać nie można, to 
jest po prostu straszne«. Ale 
ponieważ ja wierzyłem Barań-
skiej, nigdy nie zawiodłem się 
na niej, wróciłem do domu 
i w ciągu 48 godzin przeczy-
tałem. I powiedziałem: »Ja to 
będę robił«!”. Swoim zachwytem 
podzielił się z Jerzym Kawale-
rowiczem, kierującym Zespo-
łem Filmowym „Kadr”, który – 
mówiąc łagodnie – uznał, że 
to… niezbyt dobry pomysł. Ale 
Antczak tak smędził – jak sam 
przyznaje po latach – że Kawa-
lerowicz dla świętego spokoju 
dał za wygraną i zgodził się na 
realizację. 

Dwa lata pracy, 513 dni zdję-
ciowych, 22 miliony widzów, 
nominacja do Oscara, a także 
lawina festiwalowych nagród, 
m.in. Złote Lwy Gdańskie, 
Srebrny Niedźwiedź dla Jadwigi 
Barańskiej w Berlinie, a po 40 
latach od premiery – Diamen-
towe Lwy dla Najlepszego Filmu 
40-lecia oraz dla żony jako Naj-
lepszej Aktorki 40-lecia. Mąż 
Platynowe Lwy dostał w Gdyni 
dwa lata wcześniej. Kolejnych 
wspólnych sukcesów, słodkiego 
miłego życia!

Jerzy Armata 

JUBILEUSZE

Ma na swym artystycznym 
koncie blisko 150 
wyreżyserowanych spektakli 
telewizyjnych i filmów, 
które przyniosły lawinę 
trofeów, z oscarową 
nominacją na czele. Jerzy 
Antczak w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia 
obchodzi swoje 90. 
urodziny. 
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Jerzy Antczak

Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki  
w filmie Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak
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umotywowany m.in. tym, że 
są wybitni operatorzy, któ-
rzy potrafią zaadaptować 
sztukę obrazowania kamerą 
do potrzeb konkretnego 
filmu i zaznaczyć w nim jed-
nak własny „charakter pisma”. 
Idziak jest jednym z nich. Sam 
przyznał: „Staram się – wraz 
z moimi partnerami – szu-
kać w pracy rozwiązań nie-
typowych. Szukam własnych 
dróg i sposobów. Jestem znany 
z tego, że bardzo często uży-
wam filtrów. Mam sporą ich 
kolekcję” (Katarzyna Sko-
rupska, „Pejzaż wewnętrzny”, 
„Kino”, 9/1993).

O tym, że Idziak znajdo-
wał własne drogi i sposoby, 
pozostając zarazem w zgodzie 
z naturą filmu, który skłonił go 
do poszukiwań, przekonał się 
każdy, kto widział Dekalog, pięć 
(1988, TV) – w wersji kino-
wej: Krótki film o zabijaniu 
(1988) – Krzysztofa Kieślow-
skiego. Utrzymanie obrazu 
w tonacji zgniłozielonożółtej 
(dzięki filtrom) było rozwią-
zaniem nietypowym i orygi-
nalnym pomysłem Idziaka. 
A przecież współkreowało 
ponurą wizję późnego PRL-u , 
na czym zależało Kieślow-
skiemu; wizję, nad którą uno-
siła się woń dwóch potwornych 
śmierci – węzłowych momen-
tów fabuły.

Niebanalnymi zdjęciami 
Idziak zaskakiwał od począt-
ków kariery operatorskiej. 
Widzów Blizny (1976) Kie-
ślowskiego, przywykłych do 
malarskich „fantasmagorii”, 
np. Witolda Sobocińskiego 
w Weselu (1972) Andrzeja 
Wajdy (gdzie notabene sam 
spisał się świetnie jako opera-
tor kamery), olśnił ascetyczną 
fotografią filmową, pulsującą 
autentyzmem PRL-owskiej rze-
czywistości. 

KONTYNUATOR 
TRADYCJI 
RODZINNYCH
Sławomir Idziak urodził się 25 
stycznia 1945 roku w Katowi-

BILANS ŻYCIOWY
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Sztuka operatorska ob-
razu filmowego jest tą 
dziedziną kina, która 
niełatwo poddaje się 

zdefiniowaniu. Od lat przy-
znawane są nagrody za naj-
lepsze zdjęcia, w Polsce odby-
wa się Camerimage, który jest 
festiwalem „Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych” (operato-
rzy wywalczyli sobie to miano 
i zasłużyli na nie), ale każdy 
przyzna, że poruszamy się ra-
czej w sferze intuicji niż defini-
cji. Dzieło filmowe jest bowiem 
efektem pracy zespołowej i nie 
da się miarką aptekarską roz-
graniczyć wkładu operatora, 
reżysera, scenarzysty, sceno-
grafa itd. Operator zazwyczaj 
wystrzega się mówienia, że ma 
własny styl. Uważa słusznie, że 
styl zdjęć zależy od filmu, bo 
zdjęcia mają przełożyć trafnie 
na obrazy wszystko, co zosta-
ło wyrażone słowami w danym 
scenariuszu i koncepcji reży-
serskiej. 

Nasz jubilat tak to ujął: 
„Jako operator nie czuję się 
kreatorem świata, ja jedynie 
wypełniam czyjeś sny. Za każ-
dym razem staram się zrozu-
mieć, jaka jest geneza literacka 
świata, który mam współtwo-
rzyć, jakie są obsesje – także 
plastyczne – reżysera. Muszę 
stopić to wszystko w spójny 
obraz” (Sławomir Idziak, 
„Z doświadczeń operatora”, 
„Kino”, 6/1986).

Z drugiej strony, termin 
„autor zdjęć filmowych” jest 

cach, gdzie jego rodzice mieli 
zakład fotograficzny. Obyty od 
dzieciństwa z fotografią Sławo-
mir, dostał się za pierwszym 
razem na Wydział Operatorski 
PWSTiF w Łodzi. Miał wtedy 
zaledwie 18 lat. Dyplom obro-
nił w 1969 roku. Jako autor 
zdjęć w pełnometrażowym 
filmie kinowym zadebiuto-
wał dramatem Mieczysława 
Waśkowskiego Jeszcze słychać 
śpiew i rżenie koni… (1971), 
w którym już było widać – 
zwłaszcza w nostalgicznych 
obrazach polskiej kawalerii 
z września 1939 roku – poszu-
kiwanie przez młodego ope-
ratora „własnych dróg i spo-
sobów”.

Z POLSKIMI 
MISTRZAMI
Pierwsza połowa lat 70. XX 
wieku dwukrotnie przyniosła 
Idziakowi nagrodę za zdjęcia 
na FPFF w Gdańsku: w 1974 
roku za sprawą filmu Wojcie-
cha Marczewskiego Tak bardzo 
zmęczeni… (1972, TV, z cyklu 
„Odejścia, powroty”), w 1976 – 
dzięki Particie na instrument 
drewniany  (1975) Janusza 
Zaorskiego.

Przede wszystkim jednak 
tamten czas wyznaczył począ-
tek dwóch ważnych spotkań 
artystycznych w karierze ope-
ratorskiej Sławomira Idziaka – 
z Krzysztofem Kieślowskim 
i  Krzysztofem Zanussim. 
Z pierwszym z tych reżyse-
rów pracował wtedy przy Przej-
ściu podziemnym (1973, TV), 
z drugim – m.in. nad Bilansem 
kwartalnym (1974).

W latach 80. był autorem 
zdjęć w większości filmów 
Zanussiego. Znalezieniem klu-
czy wizualnych zarówno do 
tych, które były kameralnymi 
dramatami: Constansu (1980), 
Roku spokojnego słońca (1984) 
czy Stanu posiadania (1989), 
jak i produkcji epickich, m.in. 
Kontraktu (1980) i Z dalekiego 
kraju (Wielka Brytania/Wło-
chy, 1981), dowiódł wszech-
stronności swego talentu.

U boku Kieślowskiego, po 
Krótkim filmie o zabijaniu, 
zaprezentował mistrzostwo 
operatorskie w  subtelnych 
dramatach psychologicznych – 
Podwójnym życiu Weroniki 
(Polska/Francja, 1991) i Trzech 
kolorach. Niebieskim (Polska/
Francja/Szwajcaria, 1993), 
arcydziele, które przyniosło 
mu nagrodę za zdjęcia na MFF 
w Wenecji. Tak o nim mówił: 
„Kolor jest w tytule. Można 
było zrobić film o dominan-
cie niebieskiej, ale wydawało 
mi się, że ciekawiej będzie 
umieścić kolor tak, żeby speł-
niał rolę dramaturgiczną. (…) 
Niebieski jest związany z zim-
nem, ze śmiercią [punktem 
wyjścia fabuły filmu – przyp. 
A.B.]. (…) Dlatego uważałem, 
że powinien być związany w fil-
mie z momentami szczegól-
nymi” (Katarzyna Skorupska, 
„Pejzaż wewnętrzny”, „Kino”, 
9/1993).

Pisząc o owocach współ-
pracy Sławomira Idziaka 
z wybitnymi reżyserami pol-
skimi, nie można pominąć 
Dyrygenta Andrzeja Wajdy 
(1979), Historii Liliany (Austra-
lia, 1995) Jerzego Domaradz-
kiego i   1920. Bitwy War-
szawskiej  (2011) Jerzego 
Hoffmana – pierwszego filmu 
polskiego w 3D.

NA SZEROKIE 
WODY
Historia Liliany  to jeden 
z wielu zagranicznych filmów 
w dorobku Sławomira Idziaka. 
Artysta pracował m.in. w Islan-
dii, Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii, a względnie niedawno 
w Izraelu (Opowieść o miło-
ści i mroku Natalie Portman, 
2015).

Sława polskiego opera-
tora dotarła za Ocean, gdzie 
z powodzeniem uczestniczył 
w tak wielkich produkcjach, 
jak Gattaca – szok przyszło-
ści (1997) Andrew Niccola, 
Helikopter w ogniu (2002) 
Ridleya Scotta, Król Artur 
(2004) Antoine’a Fuqui czy 

Harry Potter i Zakon Feniksa 
(2007) Davida Yatesa. Skrom-
niejszy Dowód życia (2000) 
Taylora Hackforda nakręcono 
pod Poznaniem.

Wojennemu filmowi Scotta 
Idziak zawdzięcza swoje naj-
większe dotychczasowe tro-
feum: nominację do Oscara 
za zdjęcia. Na szerokie wody 
wypłynął także jako nauczy-
ciel sztuki operatorskiej, którą 
wykładał, bądź wykłada, nie 
tylko w kraju: w Szkole Filmo-
wej w Łodzi, na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach czy na 
swoich słynnych warsztatach – 
Plenerach Film Spring Open. 
Od Idziaka uczą się również 
studenci uczelni filmowych 
w Danii, Finlandii, Niemczech, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii 
oraz w Australii i Indiach.

TROFEA
Sławomir Idziak – reżyser i sce-
narzysta 6 filmów fabularnych, 
z których najlepsze to Seans 
(1978, TV) i Bajki na dobra-
noc, 1980, TV) – zdobył, obok 
wymienionych wcześniej, sze-
reg innych prestiżowych tro-
feów. Wśród nich są: Polska 
Nagroda Filmowa – Orzeł „za 
niezwykłe dokonania sztuki 
operatorskiej” (2002), Nagroda 
za Całokształt Twórczości na 
21. Międzynarodowym Festi-
walu Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych Camerimage w Byd-
goszczy (2013) oraz Nagroda 
Stowarzyszenia Autorów Zdjęć 
Filmowych (PSC) za Cało-
kształt Twórczości (2018). 
Idziak został ponadto odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
(2012) oraz Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis.

Andrzej 
Bukowiecki

* Cytaty w tekście pochodzą 
pośrednio z artykułu Konrada 
J. Zarębskiego „Sławomir Idziak” 
zamieszczonym na  
www.culture.pl.

JUBILEUSZE
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Sławomir Idziak kończy 25 stycznia 75 lat. Wybitny autor 
zdjęć filmowych – także reżyser, scenarzysta i pedagog – 
ma w dorobku operatorskim blisko 70 filmów, nominację 
do Oscara oraz współpracę ze sławnymi reżyserami 
w kraju i na świecie.

Sławomir Idziak



Pochodzi ze Lwowa, 
jako kilkunastoletni 
chłopiec dostał się do 
Zespołu Pieśni i Tań-

ca „Mazowsze”. Występował 
w nim jako tancerz w latach 
1950-1958. Można go zobaczyć 
w Mazowszu (1951) Tadeusza 
Makarczyńskiego, pierwszym 
polskim barwnym dokumencie, 
a także w komedii obyczajowej 
Leonarda Buczkowskiego Przy-
goda na Mariensztacie (1953). 
Jest absolwentem średniej szko-
ły muzycznej w Warszawie oraz 
Zawodowego Studium Szko-
leniowego przy Państwowym 
Zespole Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. Tadeusza Sygie-
tyńskiego w Karolinie.

Praca na planie wspomnia-
nych filmów niewątpliwie nieco 
przyczyniła się do tego, że sam 
postanowił spróbować swych 
sił w kinematografii. Po roz-
staniu z zespołem dostał się 
do moskiewskiego Instytutu 
Kinematografii (WGIK), gdzie 
uczył się filmowej reżyserii pod 
kierunkiem Michaiła Romma. 

TAŃCZĄCY Z FILMAMI
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HENRYK BIELSKI

Jeszcze w trakcie studiów asy-
stował Stanisławowi Barei przy 
realizacji Męża swojej żony 
(1960), a po skończeniu stu-
diów (1962) na trwałe zwią-
zał się z Przedsiębiorstwem 
Realizacji Filmów „Zespoły 
Filmowe”, początkowo z zespo-
łem „Kadr”, a następnie z „Ilu-
zjonem”. Znalazł się w pionie 
reżyserskim m.in. Spotkania 
w Bajce (1962) Jana Rybkow-
skiego, Wiana (1963) Jana 
Łomnickiego, Faraona (1966) 
Jerzego Kawalerowicza, następ-
nie pełnił funkcję II reżysera 
przy powstawaniu Rucho-
mych piasków (1968) Wła-
dysława Ślesickiego, Hrabiny 
Cosel (1968) Jerzego Antczaka, 
Promu (1970) Jerzego Afana-
sjewa, Jarzębiny czerwonej 
(1969) czy Kopernika (1972) 
Ewy i Czesława Petelskich. 

W 1976 roku zadebiutował 
jako samodzielny reżyser tele-
wizyjnym Hasłem, opartą na… 
słuchowisku radiowym Jerzego 
Janickiego przejmującą opowie-
ścią o ludzkiej chciwości. Z tym 

samym scenarzystą nakręcił 
kolejny swój film. Koty to dra-
nie (1978) to nie mniej przejmu-
jąca, ale i łotrzykowska histo-
ria – oto pewien starszy pan 
otrzymuje straszne, ale – jak 
można się od początku domy-
ślić – niewykonalne zadanie: ma 
utopić małe koty. Ale przecież 
koty to dranie… 

Gwiazdy poranne (1979) 
według scenariusza Ewy Petel-
skiej, kinowy debiut Biel-
skiego, to dramatyczna opo-
wieść o załodze rosyjskiego 
czołgu,  która ukr ywa się 
w okupowanej przez Niemców 
polskiej wsi. W kolejnym fil-
mie powrócił do swego stałego 
scenarzysty – Jerzego Janic-
kiego. Rozgrywająca się pod 
koniec wojny Pastorale hero-
ica (1983) została uhonoro-
wana na festiwalu moskiew-
skim Nagrodą Pokojową, 
a Wirgiliusz Gryń – nagrodą 
aktorską. Kolejny wspólny 
film Bielskiego i Janickiego, 
Chrześniak  (1985), został 
nagrodzony na fest iwalu 

w Karlowych Warach. Dużą 
popularność przyniósł reży-
serowi telewizyjny serial Bal-
lada o Januszku, ekranizacja 
popularnej powieści Sławo-
mira Łubińskiego, w którym 
znakomitą kreację stworzyła 
Lidia Fiedosiejewa-Szukszyna, 
za co została uhonorowana 
Złotym Ekranem.

W 1988 roku Bielski zreali-
zował telewizyjne Warszawskie 
gołębie. „Nakręciłem ten film 
z dwóch powodów: po pierw-
sze, jestem związany z War-
szawą od trzydziestu kilku lat 
i cała historia tego miasta, od 
odbudowy do dziś, nie jest mi 
obca, po drugie – film dedy-
kowany jest Janowi Rybkow-
skiemu. Był on pierwszym 
reżyserem, u którego prakty-
kowałem i od którego wiele się 
nauczyłem” – wyznał wówczas 
ów warszawski lwowiak (nota-
bene, podobnie jak jego najbliż-
szy współpracownik i przyja-
ciel – Jerzy Janicki).

Jerzy Armata

JUBILEUSZE

Henryk Bielski – reżyser 
filmowy i teatralny, 
laureat wielu prestiżowych 
laurów, w tym Nagrody 
SFP za całokształt 
twórczości (2018), który 
swą artystyczną karierę 
rozpoczynał jako… 
tancerz w „Mazowszu” – 
19 stycznia obchodzi swoje 
85. urodziny.
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CINEMAFORUM

Skandynawskie kino krótkometra-
żowe trzyma się mocno. Jak na jego 
i międzynarodowym tle prezentują 
się polskie krótkie formy? Wyróż-

nienie przyznano zrealizowanej w Szkole 
Filmowej w Łodzi animacji Duszyczka 
w reżyserii Barbary Rupik. W uzasadnie-
niu napisano: „za stylistykę turpizmu wpi-
sującą się w wielką tradycję polskiej ani-
macji i światowego malarstwa”. Nagroda 
publiczności trafiła do filmu Nie zmieniaj 
tematu w reżyserii Huberta Patynowskiego. 
Opowiada on o zasadach obowiązujących 
wśród chłopaków zamieszkujących pol-
skie blokowisko. Duszyczkę nagradzano 
wcześniej na całym świecie, a Nie zmie-
niaj tematu otrzymał nagrody na FPFF 
w Gdyni oraz „Młodzi i Film” w Koszali-
nie. W programie Międzynarodowego Kon-
kursu Krótkometrażowych Filmów Fabu-
larnych Cinemaforum znalazła się również 
bardzo dobra animacja Story Jolanty Bań-
kowskiej. Ciekawostką był pokaz krótkich 
filmów uznanych reżyserów i reżyserek. 
Widzowie obejrzeli wczesne dokonania 
Wernera Herzoga, Ulricha Seidla, Jessiki 
Hausner, Agnieszki Smoczyńskiej, Krzysz-
tofa Kieślowskiego i Kazimierza Kutza. 
Polskie młode kino to świetne animacje 
i coraz częściej fabuły dotykające palących 
współcześnie problemów. 

Podczas Cinemaforum wręczono 
Nagrody Polskiego Kina Niezależnego 
im. Jana Machulskiego w 9 kategoriach. 
Wyróżnienia dla twórców kina niezależ-
nego przyznano już po raz 15. Za najlepszy 
film uznano Heimat Emi Buchwald, naj-
lepszą reżyserką została Marta Prus (Over 
the Limit), a najlepszy scenariusz napisał 
Maciej Buchwald do filmu Szczęście. Na 
ceremonii zamknięcia festiwalu ogłoszono 
także zwycięzców 3. edycji Mazowieckiego 
Konkursu Scenariuszowego Script Wars. Nie 
przyznano Nagrody Głównej, druga trafiła 
w ręce Marcina Ciastonia i Ewy Rozenbaj-
gier (Detektyw Bruno), trzecią zaś otrzymali 
Grzegorz Puda i Maciej Sobieszczański (Ja 
i mój brat).

Co roku Cinemaforum zaprasza 
doświadczonych wykładowców i znaw-
ców współczesnego rynku filmowego. 
W ramach projektu Interfilmlab 3.0 zor-
ganizowano warsztaty audiowizualne 
i wykłady ekspertów z Polski, Francji, 
Malty, Włoch i Ukrainy. Interesujące oka-
zały się rozmowy na aktualne tematy, jak 
ekspansja platform VOD i rozwijająca 
się w wielu branżach Wirtualna Rzeczy-
wistość (VR). Bez wątpienia najnowsze 

technologie zmieniają rynek filmowy, 
wprowadzając nowe formy dystrybu-
cji treści audiowizualnych. Wśród gości 
specjalnych Cinemaforum znalazł się 
Lars Henrik Gass, dyrektor najstarszego 
międzynarodowego festiwalu krótkiego 
metrażu, odbywającego się w Oberhau-
sen, a dużym powodzeniem cieszyły się 
sekcje poświęcone festiwalom kina ekspe-
rymentalnego – austriackiemu Viennale 
i szkockiemu Alchemy Film and Moving 
Image Festival oraz czołowym europej-
skim uczelniom – European Film Col-
lege i Filmakademie Baden-Württemberg.

Cinemaforum to z jednej strony skiero-
wany do szerokiej publiczności przegląd 

KONKRETNE 
MIGAWKI
18. Międzynarodowe Forum 
Krótkometrażowych Filmów Fabularnych 
Cinemaforum wygrał szwedzki Get ready 
with me w reżyserii Jonatana Eltzera. Rok 
wcześniej triumfował również szwedzki 
Shadow Animals Jerry’ego Carlssona. 

Duszyczka, reż. Barbara Rupik
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FESTIWALE W POLSCE

krótkich metraży z całego świata, z drugiej 
branżowe warsztaty i dyskusje. Wartościowe 
kino krótkometrażowe ma utrudnioną dys-
trybucję, dlatego ważne są działania eduka-
cyjne zbliżające do siebie młodych twórców 
potrzebujących zakorzeniania w świecie  
X Muzy. „Migawki”, czyli tegoroczne hasło 
Cinemaforum oddaje ulotność krótkich 
filmów. Na pewno część z nich pozostała 
w widzach w formie powidoków, a kon-
kretne wnioski z dyskusji zasiały wątpli-
wości i dały do myślenia, w jaki sposób 
dotrzeć z interesującym krótkometrażowym 
kinem do szerszej publiczności. 

Marcin Radomski 
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FESTIWALE W POLSCE CINEMAFORUM – LARS HENRIK GASS

Spotykamy się na warszawskim 
Cinemaforum, gdzie pojawił 
się pan jako jeden z gości spe-
cjalnych. Sam od 22 lat prze-

wodzi pan jednej z najważniejszych 
imprez poświęconych twórczości 
krótkometrażowej, jaką jest festiwal 
w Oberhausen. Jak z tej perspektywy 
ważne jest konsekwentne budowanie 
festiwalowej tożsamości?
To ciekawa, ale niełatwa kwestia. Sytu-
acja w przypadku festiwalu z dużą tra-
dycją jak Oberhasuen i imprez znacznie 
młodszych, budujących swoją pozycję, 
jest nieco inna. Różni się sam koncept, 
strategia. My nie mamy aż tak dużej 
swobody związanej z przeprowadza-
niem większych zmian. Chodzi raczej 
o kontynuację wypracowanych for-
matów i wiarygodności, jaką udało się 
przez lata zdobyć. To ważna kwestia 
w kontekście coraz większej liczby festi-
wali powstających na świecie. Trzeba 
jasno sprecyzować artystyczne cele 
i dążenia. Każda z imprez ma też swoją 
wewnętrzną dynamikę. Ambicją wielu 
z nich jest po prostu stawanie się coraz 
większą. Problem polega na tym, że nie 
zawsze towarzyszą temu kluczowe pyta-
nia – do kogo jest adresowana i dla-
czego. Uważam, że to akurat te rzeczy, 
mam na myśli właśnie kwestie tożsamo-
ści, których trzeba być pewnym w stu 
procentach. 

Jak to wygląda w Oberhausen? 
Panuje opinia, że dawniej większą 
wagę przywiązywano do bardziej 
tradycyjnego kina, podczas gdy 
w ostatnich latach kładzie się nacisk 
na filmowy eksperyment. 

Kiedy festiwal w Oberhausen zaczy-
nał swą działalność (w 1954 – przyp. 
K.A.), nie było zbyt wielu alternatyw 
dla filmowców, zatem musiał poniekąd 
łączyć interesy wszystkich. Dzisiaj sytu-
acja wygląda zgoła odmiennie. Na całym 
świecie jest pewnie kilka tysięcy festi-
wali zajmujących się krótkim metrażem, 
zatem nie ma konieczności skupiania się 
na całym wachlarzu produkcji filmowej. 
W porównaniu z przeszłością dziś trzeba 
się określić. Druga sprawa, ściśle zwią-
zana z tożsamością, o której wspomnieli-
śmy, dotyczy miejsca, gdzie rozgrywa się 
impreza. Oberhausen to miasto robot-
nicze, znajdujące się w zachodniej części 
Niemiec. Nie ma tu większego zaplecza 
kulturalnego, uniwersytetu. Zrobienie tam 
festiwalu nie należało zatem do łatwych. 
Kiedy zaczynałem swoją pracę, krótkie 
metraże wciąż wyświetlano przed fabu-
łami w kinach czy w telewizji. Obecnie, 
głównie ze względów ekonomicznych, 
tego już nie ma. Trzeba zatem było się 
dostosować i szukać nowych rozwiązań. 
Takim sposobem, w kontekście zwiększa-
jącej się roli popkultury, były teledyski, ale 
też świat sztuki. Do tego oczywiście roz-
wój internetu. Siłą rzeczy charakter festi-
walu musiał się trochę zmienić.

Trudno zachować balans pomiędzy 
tradycją a nowoczesnością?
Posłużę się przykładem. Kiedy pod 
koniec lat 90. przedstawialiśmy sekcję 
wideoklipów – a wydaje mi się, że robi-
liśmy to jako pierwsi na świecie – było 
to szeroko komentowane. Spotykaliśmy 
się z głosami krytyki, bo ludzie mieli 
poczucie, że festiwal się komercjali-
zuje. Nie było to prawdą, gdyż teledyski 

potrafią być równie eksperymentalne jak 
inne krótkie filmy. Taka sekcja wydawała 
mi się ważna także w kontekście moich 
podróży, bo czułem, że łatwiej dotrzeć 
do ludzi właśnie poprzez muzykę. 

Swego czasu sloganem festiwalu 
w Oberhausen był zwrot „Weg 
zum Nachbarn” („Droga do sąsiada”). 
Dlaczego było to tak istotne?

NAJBARDZIEJ LICZY SIĘ
INDYWIDUALNOŚĆ
Rozmowa z Larsem Henrikiem 
Gassem, dyrektorem festiwalu  
w Oberhausen
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Musimy pamiętać, że był to okres zim-
nej wojny. Chodziło o to, by nie budować 
kolejnych murów, a raczej integrować się, 
wymieniać doświadczenia, przyglądać 
się kulturze. W ten sposób pozbywaliśmy 
się uprzedzeń, co było bardzo ważne po 
doświadczeniach drugiej wojny świato-
wej. Ciekawe, że w tamtym czasie festiwal 
był mocno atakowany przez konserwaty-
stów, którzy uznawali, że jest lewacki. Aż 

Jednym z sąsiadów naturalnie jest Pol-
ska, od lat blisko związana z Oberhau-
sen. Wystarczy wspomnieć Jerzego 
Bossaka, który przez pewien czas peł-
nił rolę doradcy dyrektora festiwalu.
Bossak, wśród innych osobistości kina 
jak chociażby István Szabó, był nawet 
honorowym dyrektorem festiwalu. 
Regularnie do nas przyjeżdżał, peł-
nił rolę doradcy. Można zatem powie-

Co ciekawe, przekonałem się, że 
Bąkowski dużo bardziej w Polsce znany 
jest jako performer czy DJ niż reży-
ser.  Spotkałem go nawet podczas Cine-
maforum i miło porozmawialiśmy. 
Do głosu dochodzi teraz nowe poko-
lenie, które nie jest powiązane z tra-
dycją. A trzeba wspomnieć, że obok 
 Jugosławii Polska była najmocniej 
reprezentowanym krajem socjalistycz-
nym w Oberhausen.

Takie festiwale jak Oberhausen czy 
Cinemaforum promują indywidual-
ności, niezależność. Czym ona jest 
dla pana w kinie?
Do pewnego stopnia wszyscy jeste-
śmy od czegoś zależni. Film to dzieło 
kolektywne. Nawet jeśli nie powstało na 
zamówienie, to i tak trudno, by pozo-
stało całkowicie niezależne. Z drugiej 
strony kino autorskie wciąż jest ważne, 
gdyż skupia się na indywidualnej per-
spektywie otaczającej nas rzeczywisto-
ści. To spora wartość. Co roku w selek-
cji mamy około tysiąca tytułów. Mam 
wrażenie, że dzisiaj, zwłaszcza w Euro-
pie, tożsamość narodowa nie jest aż tak 
istotna. Bardziej liczy się właśnie indy-
widualność.

Pana doświadczenie pracy 
w Oberhausen pozwala na to, 
by mieć jakieś rady dla festiwali 
takich jak Cinemaforum, aby dalej 
mogły się rozwijać?
Trudno porównać zarówno te 
dwa  festiwale, jak i miasta, w któ-
rych się rozgrywają. Ich rola oraz 
misja są inne. I bardzo dobrze. Cine-
maforum bardziej skupia się na przy-
ciągnięciu uwagi lokalnego widza, 
dla  którego nie ma aż tak wielkiego 
znaczenia, czy dany film pokazy-
wany jest premierowo, czy jest nowy 
bądź nieco starszy. Na to publicz-
ność tej imprezy nie zwraca tak 
uwagi. W  Oberhausen z kolei to 
ważna zmienna,  zwłaszcza w kon-
tekście  konkursowych sekcji. Wydaje 
mi się również, że nasza publika 
jest bardziej  różnorodna, sku-
piając  przedstawicieli branży 
czy ludzi ze świata sztuki. Podobne jest 
to, że do widzów obu festiwali trzeba 
starać się dotrzeć.

Rozmawiał  
Kuba Armata

do drugiej połowy lat 60. nie był finanso-
wany z pieniędzy państwowych. Zdecy-
dowaliśmy się zrezygnować z tego hasła 
pod koniec lat 90. Wraz z upadkiem 
muru berlińskiego nie było aż tak dużej 
potrzeby kontynuacji tamtej misji. Choć 
uważam, że nasz Konkurs Międzynaro-
dowy, gdzie pokazujemy filmy z ponad 
czterdziestu krajów, to dowód, że wciąż 
poważnie podchodzimy do tego tematu.

dzieć, że przez długi czas odgrywał 
w Oberhausen naprawdę ważną rolę. 
Zresztą wielu innych polskich twórców 
zapisało się w historii imprezy – Jerzy 
Skolimowski, Roman Polański, Krzysz-
tof Kieślowski, czy reprezentujący nowe 
pokolenie Wojciech Bąkowski. 

Laureat Grand Prix z 2015 roku za 
Głos mojej duszy.

Lars Henrik Gass
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FESTIWALE W POLSCE ETIUDA&ANIMA

Nie chciejcie być reżyserami, 
chciejcie robić bardzo dobre 
filmy” – przypominał w trakcie 
gali zamknięcia 26. Międzyna-

rodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&A-
nima Janusz Zaorski, który przewodniczył 
jury konkursu Etiuda. Spośród 29 obrazów, 
razem z Zoelem Aeschbacherem, Eugenio 
Attanasio, Chrisem Huntem i Andrzejem 
Pągowskim, twórca Matki królów Złotym 
Dinozaurem wyróżnił węgierskie Oblężenie 
Istvána Kovácsa, jeden z przebojów obiegu 
festiwalowego ostatnich miesięcy, pełną 
napięcia opowieść o dobie z oblężonego, 
pozbawionego wody i prądu Sarajewa, 
przedstawioną z perspektywy owdowiałej 
kobiety. Jury konkursu Anima zmierzyć 
musiało się z aż 67 tytułami. Gremium 
pod przewodnictwem Igora Kovalyova – 
w składzie: Jacek Adamczak, Frank Braun, 
Jayne Pilling i Morten Tšinakov – Złotym 
Jabberwockym uhonorowało przewrotną, 
na poły surrealistyczną animację Ruchy 
w reżyserii Dahee Jeong z Korei Połu-
dniowej. 

Główne nagrody powędrowały w ręce 
zagranicznych reżyserów, ale nie ozna-
cza to, że wśród laureatów nie pojawiły 
się żadne polskie nazwiska. Jola Bańkow-
ska otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w wysokości 5 tys. 
złotych za animację Story, której premiera 
odbyła się niemal rok temu na 69. Berli-
nale. Wyróżnienia trafiły również to takich 
twórców, jak Antoni Komasa-Łazarkiewicz 
(za muzykę do enigmatycznego Ukąsze-
nia Heleny Oborskiej), Andrzej Walden 
(za rolę w ironicznej Krzyżówce Jana Buj-
nowskiego), Marzena Wojciechowska (za 
kostiumy do łączącego stylistykę fantasy 
i musicalu Fascinatrix Justyny Mytnik), 
Fryderyk Potoczek (za zdjęcia do filmu 
Lolo Michała Piotrowskiego; nagroda – 
aport rzeczowy ufundowany przez Helio-
graf ). Niestety, zabrakło w tym roku 
kolejnej odsłony poświęconego polskiej 
animacji konkursu Anima.pl – dyrektor 
festiwalu Bogusław Zmudziński chce jed-
nak do formuły powrócić, tylko w cyklu 
dwuletnim. Tegoroczna Etiuda&Anima 
otworzyła za to pole do pogłębienia pro-
blematyki branżowej. 

WYZWANIA  
DLA ANIMATORÓW
Relacja z rozmów animatorów z dyrekto-
rem PISF Radosławem Śmigulskim stała 
się pretekstem do dyskusji Sekcji Filmu 
Animowanego SFP o wyzwaniach, które 

w najbliższym czasie stoją przed środo-
wiskiem. „Musimy rozmawiać odważnie. 
Musimy być asertywni i bardzo aktywni” – 
apelował Jerzy Kucia, gdyż problemów 
jest wiele. 

Poza niezmiennie aktualnymi kwe-
stiami związanymi z negocjowaniem 
widełek procentowych w udziale TVP 
w budżetach produkcji animowanej, 
a także z budżetem PISF dla animacji 
(zapowiedziane są cięcia wynikające 
z konieczności rozliczenia niezgodno-
ści daninowych z TVN), ważnym tema-

tem w Krakowie stała się produkcja serii 
animowanych dla dzieci. 

Serie należą do najpopularniejszych 
form animacji i mamy tytuły, które – jak 
przypomniała prowadząca spotkanie Anna 
Wróblewska – sprzedane zostały nawet 
do 200 krajów (są to m.in. Mami Fatale, 
Hip-Hip i Hurra). Dają one też możliwość 
pracy młodym adeptom animacji, którzy 
coraz częściej po studiach odchodzą do 
reklamy lub odległych od animacji arty-
stycznej dziedzin, o czym przypominał 
Jerzy Kucia. Ze strony PISF z jednej strony 

DOOKOŁA
BRANŻY
26. Etiuda&Anima (19-24 listopada) 
była nie tylko platformą dla konkursów, 
warsztatów i spotkań z twórcami, ale 
i miejscem dyskusji branżowej. Ważkie 
pytania padły na Forum Sekcji Filmu 
Animowanego SFP oraz na Konferencji 
Rektorów Szkół Filmowych i Artystycznych. 
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istnieje oczekiwanie, że środowisko pro-
ducenckie będzie się potrafiło lepiej zin-
tegrować, aby prace nad seriami przy-
śpieszyły, z drugiej – chęć wsparcia przy 
sprzedaży gotowych realizacji. 

Problem jest palący, a wśród pierw-
szych konkretnych kroków podjęto decy-
zję o powołaniu grup roboczych, które 
dokładnie przeanalizują sytuację na rynku. 
Punktem wyjścia ma być katalog realizo-
wanych obecnie projektów – wraz z okre-
śleniem ich potencjału oraz wynikają-
cej z niego priorytetowości. Zachętą dla 
zwiększenia integracji produkcyjnej mogą 
być europejskie mechanizmy wsparcia 
sieci – możliwości w tym zakresie dla ani-
macji w najbliższym czasie razem z pol-
skim biurem Kreatywnej Europy sprawdzi 
Anna Wróblewska. „Centrum wszelkich 
działań musi być nie instytucja, a sam 
projekt” – podkreślał, z czym zgodzili się 
wszyscy uczestnicy spotkania, Włodzi-
mierz Matuszewski. 

Wśród innych poruszonych zagad-
nień pojawiła się inicjatywa zorganizo-
wania szkolenia (podobne odbyło się już 
w Gdyni) z najczęściej popełnianych błę-
dów we wnioskach o zachęty finansowe 
(to ciągle nowy mechanizm). Mowa była 
także o konieczności wzmocnienia Stu-
dia Munka-SFP jako miejsca debiutów 
dla polskiej animacji – program Młoda 
Animacja będzie kontynuowany. W 2019 
roku do jego Rady Artystycznej dołączył 
Jerzy Kucia, a dyrektor artystyczny Studia 
Jerzy Kapuściński stara się o zwiększenie 
budżetowania. 

Kilka pomysłów na codzienne zmagania 
w środowisku animacji, szczególnie przy 
braku funduszy, podsunęła Jayne Pilling. 
Prelegentka mocno skrytykowała obecny 
model finansowania filmu animowanego 
w Wielkiej Brytanii, w ramach którego 
debiutanci otrzymują za niskie środki na 
realizację dobrych dzieł, a uznanym twór-
com całkowicie ich się odmawia. Niepoko-
jący jest też nacisk na wsparcie dla animacji 
stricte komercyjnej à la Aardman Studios. 
„Gdy brakuje pieniędzy na produkcję, warto 
rozbudowywać programy rezydencyjne na 
development” – sugerowała Pilling. 

PYTANIA, PYTANIA, 
PYTANIA
Równie interesującą debatę otworzyła 
Konferencja Rektorów Europejskich Szkół 
Filmowych i Artystycznych, która podjęła 
temat dystrybucji filmów studenckich 
i ich „urynkowienia”. Spotkanie pozwo-

liło skonfrontować systemy w Niem-
czech (Martin Hagemann, Filmuniversität 
Babelsberg Konrad Wolf), na Węgrzech 
(László Upor, Színház-és Filmművészeti 
Egyetem) i Słowacji (Barbara Harumová 
Hessová, VŠMU) oraz w Polsce (Marcin 
Malatyński i Krzysztof Brzezowski, Szkoła 
Filmowa w Łodzi). Chociaż budżety, ich 
struktura, a także forma wsparcia państwo-
wego w każdym z krajów i uczelni nieco się 
różnią, filozofia kształcenia jest zbliżona 
(nacisk na praktykę), a wiele problemów 
tożsamych: nadmiar i niewystarczające 
środki (nawet w Niemczech, choć tam 
Konrad Wolf ma zapewnioną stałą dotację 
państwową, resztę finansów musi pozy-
skiwać od partnerów). W kwestiach dys-
trybucji przywołano znane już i w Polsce 
praktyki (np. pokazywanie filmów w blo-
kach), jak i może nieco bardziej śmiałe 
(w Niemczech studenci zobowiązani są 
np. do znalezienia trzech kin poza głów-
nymi ośrodkami kulturalnymi, w których 

nie tylko przedstawiają swoje prace, ale 
i spotykają się z widzami, co czasami bywa 
dla nich bardzo mocną lekcją zawodu). 
W czasie dyskusji zastanawiano się nad 
rolą platform VOD (wyprą kina, czy raczej 
telewizję?), a także dzielono się doświad-
czeniami z korzystania z izraelskiej plat-
formy T-Port. Poruszono również kwe-
stie międzynarodowych koprodukcji, jak 
i koprodukcji szkół z lokalnymi partne-
rami zewnętrznymi, podziału praw mająt-
kowych i autorskich, wychodzenia poza 
„festiwalową bańkę”, jak i większego anga-
żowania i uczenia studentów w zakresie 
porealizacyjnego życia filmu. Pytań padło 
na pewno więcej niż odpowiedzi, ale za rok 
rozmowa ma być kontynuowana. Warto 
więc zajrzeć do Krakowa już nie tylko na 
filmy, ale i debatę o tym, co z nimi robić, 
aby docierały do jak największej liczby 
widzów.

Dagmara Romanowska Fo
t. 
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Ruchy, reż. Dahee Jeong

Story, reż. Jola Bańkowska

Oblężenie, reż. István Kovács
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FESTIWALE W POLSCE EnergaCAMERIMAGE

Pomimo świetnego programu i – 
jak co roku – grona znakomitych 
gości ubiegłoroczną, 26. edycję 
Międzynarodowego Festiwalu 

Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Ener-
gaCAMERIMAGE kończyliśmy w mocno 
minorowych nastrojach. Podczas uroczystej 
gali zamknięcia pomysłodawca i dyrektor 
imprezy Marek Żydowicz przekonywał, że 
byt tego wyjątkowego w skali całego świata 
wydarzenia jest poważnie zagrożony. „Jest 
mi bardzo przykro, że w stulecie odzyska-
nia niepodległości, po 25 latach organizo-
wania festiwalu, muszę powiedzieć, że nie 
widzę dla siebie perspektyw w Polsce. Orga-
nizacja festiwalu, będąc niezależnym, jest 
męczarnią, ale wierzę, że uratujecie tę ideę 
i znajdziemy właściwe miejsce, które będzie 
miejscem ostatecznym dla Camerimage” – 
przemawiał ze sceny ze wzburzeniem, ale 
i nadzieją w głosie. Los uśmiechnął się do 
niego, a tym samym też do festiwalu. Wszy-
scy odetchnęli z ulgą. 

POWRÓT DO DOMU
Po 20 latach festiwal powrócił do Torunia, 
a zatem miejsca, gdzie ta wyjątkowa podróż 
się rozpoczęła. Radości z tego faktu nie krył 
chociażby Dick Pope, angielski operator, 
jeden z najbardziej utytułowanych autorów 
zdjęć filmowych w historii imprezy (dwie 
Złote Żaby i jedna Srebrna). „Po raz pierw-
szy przyjechałem tu 26 lat temu i od razu 
poczułem się dobrze. Cieszę się, że festi-
wal wrócił do Torunia, bo to jest jego dom. 
W tym mieście czuć pozytywne wibracje” – 
mówił ze sceny, przedstawiając jednocze-

śnie swój nowy film Osierocony Brooklyn 
Edwarda Nortona. Słowa Pope’a potwier-
dzał zresztą inny tegoroczny gość, ceniony 
reżyser oraz producent Darren Aronofsky, 
który był pod wrażeniem urokliwego mia-
sta i dającej się w nim wyczuć młodzień-
czej energii. Wiele wskazuje na to, że słowa 
Marka Żydowicza mogą się sprawdzić i to 
właśnie w Toruniu festiwal zakotwiczy na 
dobre. W tym roku odbywał się on w czte-
rech miejskich lokalizacjach, ale niedługo 
może się to zmienić. Wszystko za sprawą 
umowy, jaką we wrześniu podpisali wice-
premier i minister kultury Piotr Gliński, 

prezydent Torunia Michał Zaleski oraz 
Marek Żydowicz jako prezes Fundacji 
Tumult, twórca i dyrektor Camerimage. 
Dotyczy ona budowy Europejskiego Cen-
trum Filmowego Camerimage, które ma 
powstać do 2025 roku, a jego koszt osza-
cowano na blisko 600 mln złotych.

LEGENDARNA POLSKA 
GOŚCINNOŚĆ
Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy warto tę 
imprezę dalej rozwijać, wystarczy pokazać 
mu listę tegorocznych gości, która prezen-
towała się imponująco. Obok całej rzeszy 
wybitnych autorów zdjęć filmowych, co 
dla festiwalu stało się już normą, udało się 
sprowadzić takie sławy, jak Danny DeVito, 
Edward Norton, Richard Gere czy Quen-
tin Tarantino. Zwłaszcza wizyta tego ostat-
niego pobudzała wyobraźnię polskich, i nie 
tylko, kinomanów. Twórca Pewnego razu 
w… Hollywood wraz ze swoim wielolet-
nim operatorem Robertem Richardsonem 
podczas gali zamknięcia odebrali specjalną 
Nagrodę dla Duetu Autor Zdjęć – Reży-
ser. „To jedna z najwspanialszych nagród, 
jaką otrzymałem. Dopiero rok temu po raz 
pierwszy się ożeniłem, a wcześniej byłem 
»żonaty« z tym oto gościem” – żartował 
w swoim stylu Tarantino, wskazując na sto-
jącego obok Richardsona. Podczas uroczy-
stości laury aktorskie odebrali także Gere 
oraz Norton. Temu drugiemu w udziale 
przypadła Nagroda im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego. „Kiedy byłem jeszcze mło-
dym aktorem w Nowym Jorku i ogląda-
łem filmy arthou sowe, to na każde nowe 
dzieło Kieślowskiego czekało się jak na 
wydarzenie. Jego wrażliwość i egzotyczny 
świat pokazywały mi jednoznacznie, że 
kino jest fenomenem globalnym” – prze-
konywał ze sceny Norton. Co ciekawe, 
wcześniej napomknął, że gdyby nadarzyła 
się okazja, chętnie nawiązałby współpracę 
z Pawłem Pawlikowskim, będąc pod dużym 
wrażeniem Idy oraz Zimnej wojny. Warto 
dodać, że wśród nagród specjalnych mieli-
śmy swoich reprezentantów. Laur dla reży-
sera odebrał Lech Majewski, a Nagrodą 
dla Polskiej Aktorki uhonorowana została 
Ewa Dałkowska.

PAN JOKER I PAN T.
W tegorocznym Konkursie Głównym 
pokazano 13 filmów. O Złotą Żabę rywa-
lizowali m.in.wspomniany Dick Pope, 
Rodrigo Prieto, Phedon Papamichael czy 
„nasi” – Paweł Edelman (z Oficerem i szpie-
giem Romana Polańskiego) oraz Tomasz 

NOWE (STARE)
ROZDANIE
Powrót festiwalu do domu, czyli  
do Torunia, imponujący zestaw 
gwiazd światowego kina i niezwykle 
ciekawa selekcja filmów we wszystkich 
konkursach EnergaCamerimage.
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Naumiuk (Obywatel Jones Agnieszki Hol-
land). Zwyciężył ten, który od początku 
wzbudzał największe zainteresowanie 
dziennikarzy, a jednocześnie na festiwalu 
EnergaCAMERIMAGE był po raz pierwszy. 
Mowa o Lawrensie Sherze, autorze zdjęć do 
triumfatora ostatniego festiwalu w Wene-
cji – Jokera w reżyserii Todda Phillipsa 
(film zdobył także Nagrodę Publiczności). 
Szczęśliwy laureat, który ponoć do toruń-
skiej imprezy dopasowywał swoje ostatnie 
zawodowe plany, zaznaczył, że chciałby 
tu wrócić przy najbliższej możliwej oka-
zji, czyli… najlepiej za rok. Srebrna Żaba 
przypadła Césarowi Charlone’owi za zreali-
zowanych dla Netflixa Dwóch papieży Fer-
nando Meirellesa. To już trzecie wyróżnie-
nie dla brazylijskiego operatora, po Złotej 
Żabie w 2003 roku (Miasto Boga) i Srebrnej 
w 2008 (Miasto ślepców), będące owocem 
współpracy z Meirellesem. Brązowa Żaba 
oraz nagroda FIPRESCI trafiła z kolei do 
twórców kontrowersyjnego Malowanego 
ptaka – operatora Vladimíra Smutnego 
oraz reżysera Václava Marhoula.

Tradycją festiwalu stało się to, że Konkurs 
Filmów Polskich oceniany jest przez mię-
dzynarodowe jury. Tegoroczny skład pod 
przewodnictwem Roberta Yeomana, po 
obejrzeniu sześciu tytułów, główną nagrodą 
postanowił uhonorować Adama Bajerskiego 
za zdjęcia do Pana T. Marcina Krzyształo-
wicza. Dużym sukcesem polskich twórców 
zakończył się również Konkurs Długo-
metrażowych Filmów Dokumentalnych. 
Złota Żaba za najlepszy dokument fabula-
ryzowany trafiła w ręce Jolanty Dylewskiej 
i Jakuba Kijowskiego, autorów filmu Marek 
Edelman… i była miłość w getcie. Wśród 
etiud studenckich Srebrną Kijankę otrzymał 
David Bajerski za zrealizowaną w łódzkiej 
Szkole Filmowej produkcję Mariam i Natan. 
Po raz kolejny na EnergaCAMERIMAGE 
odbyły się Konkursy Debiutów Reżyser-
skich i Operatorskich pod patronatem Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. W obu 
najlepszy okazał się Pacified Paxtona Win-
tersa (zdj. Laura Merians), którego produ-
centem był Darren Aronofsky.

27. edycja EnergaCAMERIMAGE zakoń-
czyła się pełnym sukcesem. Znakomici 
goście, interesujące filmy, wypełnione po 
brzegi sale kinowe, szereg wartościowych 
seminariów dla adeptów sztuki operator-
skiej. Dobitnie pokazuje to, że najwyższy 
czas, aby festiwal wypłynął w końcu na 
spokojniejsze wody.

Kuba Armata Fo
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Danny DeVito i Prezydent 
Torunia Michał Zaleski

Richard Gere, Edward Norton, 
Quentin Tarantino i John BaileyLech Majewski
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FESTIWALE W POLSCE NURT

O „cichej wodzie, co 
brzegi rwie” można 
przeczytać w słow-
niku, że to „osoba, 

która wydaje się z pozoru cicha, 
nieśmiała, mało towarzyska, 
a w  rzeczywistości zupełnie 
inna – energiczna, zabawna, 
towarzyska”. I taki jest właśnie 
NURT oraz jego twórca, z pozoru 
cichy, nieśmiały, a tak naprawdę 
energiczny, dowcipny, uwielbia-
jący wkładać kij w mrowisko, 
ale nie dla bulwersowania oto-
czenia, a z potrzeby zwracania 
uwagi na sprawy istotne. Bo kie-
lecka impreza to festiwal waż-
nych dokonań artystycznych, 
ale i ważnych rozmów. „NURT 
narodził się jako efekt buntu 
i nadziei” – wspomina Mikla-
szewski. I dodaje: „Zawsze będzie 
takim, jakim sami go ukształ-
tujemy. My sami bez wyjątku. 
Jako aktywni jego uczestnicy. 
I jako twórcy. A także – jako 
jego oddani widzowie”.

Program tegorocznego festiwalu wyzna-
czyły dwa „nurty”: pierwszy to tytuły 
przypominające tragiczne wydarzenia 
z naszej zbiorowej przeszłości, w drugim 
zgromadziły się obrazy pełne pozytyw-

nej energii, tchnące nieco radości w ota-
czającą nas coraz bardziej opresyjną rze-
czywistość. Wydawać by się mogło, że to 
światy stojące na różnych, wręcz kontra-
stowych biegunach, ale tylko na pierw-

szy rzut oka. W opowieściach przywołu-
jących tragedie z przeszłości także tli się 
iskierka nadziei. 

Oto uhonorowany II nagrodą dokument 
Władysława Jurkowa i Gerburg Rohde-Dahl 
Przypadek Johanny Langefeld, poświęcony 
wydarzeniu wręcz nieprawdopodobnemu: 
byłe więźniarki obozu koncentracyjnego 
pomogły po wojnie uciec z więzienia swej 
oprawczyni, która – jak twierdzą – oka-
zała się nie ich katem, a aniołem stróżem. 
Festiwalowe Grand Prix, tu nazwane Wyda-
rzeniem NURT-u, trafiło do Magdaleny 
Szymków, autorki przejmującego doku-
mentu Piszę do ciebie kochanie, za „kon-
frontację gry pozorów w kulturze ze złem 
historii w czasie interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 
roku, ukazanej przez pryzmat bezradno-
ści człowieka”. 

Ale ten bezradny człowiek, pomimo 
nieprzyjaznego otoczenia, może odna-
leźć swój azyl w miłości, rodzinie, swoim 
wewnętrznym świecie. Jak bohaterowie 
świetnych dokumentów: Urok życia. Jacek 
Zieliński Krzysztofa Haicha (wyróżnienie 
jury), Aktor Pana Boga (Franciszek Pieczka) 
Mariusza Malca (nagrody: studentów i kina 
Moskwa) czy – nade wszystko – Na górze 
Tyrryry Renaty Kijowskiej (wyróżnienie 
jury, nagroda Radia Kielce) – niepełno-
sprawni intelektualnie rockmani. To ci nie-
normalni okazali się bardziej normalni od 
nas, zwanych „normalnymi”. Symptoma-
tyczne, że kaganek nadziei niosą artyści. 
Bywały takie trudne chwile w przeszłości, 
kiedy nie politycy, a właśnie ludzie kul-
tury ładowali nasze akumulatory pozy-
tywną energią. Jak choćby w uhonorowa-
nej za „nowatorstwo ujęcia mało znanego 
epizodu z dziejów polskiej niepodległo-
ści i wskazania roli autorytetu ludzi kul-
tury w chwili historycznego przełomu” III 
nagrodą – Rzeczpospolitej Zakopiańskiej 
Piotra Jaworskiego.

To iskierki dające nadzieję, tyle że 
z iskry – jak uczy historia – może rozgorzeć 
płomień. Ale póki co, wokół nas Amnezja. 
To tytuł nagrodzonego laurem publiczności 
filmu Macieja Kuciela, w którym jubileusz 
30-lecia naszej wolnej ojczyzny komentują 
Liroy, Muniek Staszczyk i Kazik Staszewski. 
Trafne, gorzkie słowa. Po projekcji długo za 
mną chodziła Kazikowa „Arahja”, nagrana 
przed ponad trzydziestu laty: „Mój dom 
murem podzielony / podzielone murem 
schody…”.

Jerzy Armata

CICHA WODA 
BRZEGI RWIE
Tegoroczne wydanie Festiwalu Form 
Dokumentalnych NURT upłynęło 
pod znakiem dwóch jubileuszy. Finałową 
galę 25. edycji poprzedził benefis 
Krzysztofa Miklaszewskiego, spiritus 
movens kieleckiej imprezy, który obchodził 
swoje 75. urodziny. 
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CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU

Do udziału w konkursie festi-
walu zgłoszono 150 tytułów. 
O nagrody i uznanie jury rywa-
lizowały 24 filmy dokumentalne 

i 10 reportaży telewizyjnych. W sekcji poza-
konkursowej zaprezentowano 16 najważ-
niejszych dokumentów nagradzanych na 
światowych festiwalach. Wielkim powo-
dzeniem wśród publiczności cieszyły się 
spotkania z twórcami. Wśród gości znaleźli 
się m.in. Mirosław Dembiński, Sławomir 
Grünberg, Dagmara Drzazga, Grzegorz 
Paprzycki, Tomasz Sekielski. Andrzej 
Barański, Józef Robakowski i Lechosław 
Czołnowski. Wspominano Wytwórnię 
Filmów Oświatowych, która świętowała 
w 2019 roku swoje 70-lecie. Osobne miej-
sce poświęcono również obchodzącemu 
30-lecie Video Studio Gdańsk.

Tematyka tegorocznego festiwalu była 
bardzo zróżnicowana, ale można wyszcze-
gólnić kilka dominujących wątków, jak 
molestowanie kobiet, stalking, pedofilia. 
„Sporo jest filmów, które próbują zdiagno-
zować sytuację we współczesnej Polsce” – 
mówił dyrektor festiwalu Jakub Wiewiór-
ski. – „Chętnie pokazujemy na festiwalu 
także te, które pokazują przykłady prze-
zwyciężania największych nawet proble-
mów”. 

Jury pierwszego konkursu w składzie: 
Lidia Duda – przewodnicząca, Marta Prus, 
Jarosław Czembrowski, Mikael Lypinski 
oraz prof. Bogusław Sułkowski nagro-
dziło wstrząsający dokument o pedofilii 
w Kościele Tylko nie mów nikomu Toma-
sza Sekielskiego (wyprodukowany przez 
Marka Sekielskiego) za „odwagę przeciw-
stawienia się złu, które pozornie niewi-
doczne, otacza nas tu i teraz – to nagroda 
za wyrwanie z letargu obojętności milio-
nów ludzkich sumień i stanięcie w obro-
nie najsłabszych”.

Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimie-
rza Karabasza od Narodowego Centrum 
Kultury przypadła ex aequo dwóm obra-
zom – Diagnosis Ewy Podgórskiej i In Touch 
Pawła Ziemilskiego. Nagrodą Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich wyróżniono 
Małą zagładę Natalii Korynckiej-Gruz. 
Doceniono w niej „przejmujące świadec-
two okrucieństw wojny i rodzącej się po 
niej traumie, która zdaje się nie mieć końca 
mimo upływającego czasu”.

Za najlepszy reportaż festiwalu jury 
w składzie: Andrzej Fidyk – przewod-
niczący, Barbara Pawłowska oraz Marek 
Miller uznało Małych bohaterów Moniki 
Meleń z TVP Kraków. Jurorzy podkre-

ślali wrażliwość i empatię w stosunku do 
bohaterów, a także umiejętność porusze-
nia najbardziej czułych strun u widza przy 
zastosowaniu niezwykle prostej formy 
filmowej. Doceniono także realizatorów 
filmów Przerwana misja (Petro Alek-
sowski), Złota (Tomasz Knittel), Cienie 
imperium (Karol Starnawski) czy repor-
tażu Chore bydło kupię (Tomasz Patora  
i Patryk Szczepaniak).

Po 9 latach na festiwal wrócił reportaż 
radiowy. W tym konkursie wyróżniono 
dwie autorki: Monikę Hemperek za SMS-y 

do uczennicy i Katarzynę Błaszczyk za  
O misiu, który zasnął ze smutku. 

W przyszłym roku festiwal będzie obcho-
dził 30-lecie. „Sięgniemy do tych filmów 
z przeszłości festiwalu, do których życie 
napisało post scriptum” – zapowiada Wie-
wiórski. – „Będziemy też w cyklu festiwa-
lowych prologów organizować spotkania  
i projekcje w województwie łódzkim”. Orga-
nizatorem festiwalu jest Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi.

Anna Michalska

GRAND PRIX DLA 
TYLKO NIE MÓW NIKOMU 

Kino dokumentalne opowiadające 
o problemach dotykających współczesnego 
człowieka oraz o ich przezwyciężaniu 
i zapobieganiu to znak firmowy Festiwalu 
Mediów Człowiek w Zagrożeniu, 
którego 29. edycja odbyła się w dniach 
19-23 listopada w Łodzi. 

Tomasz Sekielski
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FESTIWALE W POLSCE SPUTNIK NAD POLSKĄ

Jury przyznało Grand Prix w Kon-
kursie Filmów Fabularnych obra-
zowi Byk Borisa Akopowa. Ten 
debiut świeżo upieczonego absol-

wenta WGIK-u przenosi widzów w lata 
90. ubiegłego wieku – w szalone czasy 
rozpadu poradzieckiego świata, pierwszej 
wojny czeczeńskiej i rodzącej się rosyjskiej 
mafii. Byk to mocne i bezkompromisowe 
kino, w którym twórca krytycznie patrzy 
na swoją ojczyznę i poniekąd rozlicza się 

z latami swojego dzieciństwa. Widzowie 
podzielili opinię jury, przyznając Nagrodę 
Publiczności właśnie Bykowi.

Gościem specjalnym festiwalu był 
wybitny rosyjski reżyser Paweł Łungin. 
Podczas retrospektywy zobaczyliśmy  
8 jego filmów, z których wyłania się obraz 
Rosji w pigułce. Łungin zdobył II Nagrodę 
w konkursie fabularnym za Braterstwo, 
film opowiadający o ostatnich miesiącach 
radzieckiej interwencji w Afganistanie. 

Obraz wzbudził ogromne kontrowersje 
w Rosji, łącznie z próbą wstrzymania jego 
dystrybucji przez polityków Dumy. „Mój 
film mówi o patriotyzmie nieodświętnym, 
o bezmyślności i okrucieństwie każdej 
wojny. I jak zawsze, pokazuję nie jeden, 
a kilka punktów widzenia” – mówił na 
spotkaniu z widzami reżyser. III Nagrodę 
otrzymał Port Aleksandry Strielanaji, cie-
kawa narracyjnie historia miłosnego trój-
kąta. „Wielka metafora kraju” – jak pod-
kreślało jury w werdykcie.

W Konkursie Filmów Fabularnych poka-
zano Van Goghi Siergieja Liwniewa. To 
spotkanie dwóch genialnych aktorskich 
indywidualności – Aleksieja Sieriebria-
kowa i Daniela Olbrychskiego. Interesu-
jącym tytułem okazał się psychologicz-
no-obyczajowy dramat o życiu młodych 
moskwian Kwas Aleksandra Gorczilina. 
Filipp Awdiejew, aktor z filmu przyznał 
na spotkaniu z publicznością: „Zrobiliśmy 
film nie o pokoleniu, a po prostu o mło-
dych ludziach. Zawarliśmy w nim nasze 
osobiste przeżycia, opowieści naszych zna-
jomych. Nie chcieliśmy jednak nakręcić 
pokoleniowego manifestu, jak z czasem 
zaczęto ten film nazywać”. 

Jedną z najciekawszych sekcji była „Jaku-
cja. Tam gdzie słońce nie zachodzi”. Jaku-
cja, zapomniany kraj we wschodniej Sybe-
rii, posiada bogatą kinematografię obecną 
na licznych festiwalach świata. Podczas 
„Sputnika nad Polską” widzowie obej-
rzeli sześć wyselekcjonowanych propo-
zycji realistyczno-mistycznego kina. Po 
Dzieciństwie, którego nie znaliśmy reżyser 
Aleksiej Romanow opowiadał o tożsamo-
ści mieszkańców Jakucji, a aktor Stiepan 
Pietrow przybliżył widzom historię relacji 
Ałtana i jego sąsiada Bajbana w Nade mną 
słońce nie zachodzi w reżyserii Lubowa 
Borisowa. Obraz zdobył Nagrodę Publicz-
ności na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Moskwie i stał się inspira-
cją dla całej sekcji. 

Bogaty program najnowszych propozycji 
rosyjskiego kina uzupełniły dokumenty, 
krótkie metraże, pokazy dla dzieci i kla-
syki kina radzieckiego. To właśnie różno-
rodność wyróżnia „Sputnik nad Polską” 
na tle innych imprez filmowych. Teraz 
festiwal wyrusza w podróż po Polsce. Do 
kwietnia 2020 roku pojawi się w wielu pol-
skich miastach, m.in. Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu czy Gdańsku. 

Albert Kiciński,  
Marcin Radomski

ROSJA 
W PIGUŁCE

Trzonem programu 13. Festiwalu Filmów 
Rosyjskich „Sputnik nad Polską” był 
Konkurs Filmów Fabularnych oraz 
Konkurs Filmów Dokumentalnych – 
„Rosja w dokumencie”. Jak zawsze konkurs 
fabularny to selekcja najlepszych filmów 
rosyjskiego kina ostatnich dwóch lat. 
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Jusup Razykow, Jelena Susanina, 
Aleksandra Strielanaja, Aleksiej 
Gołowkow i dyrektor festiwalu 

Małgorzata Szlagowska-Skulska
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CINERGIA

W programie Forum znala-
zło się 87 tytułów, blisko 40 
premier, Konkursy Europej-
skich oraz Polskich Debiu-

tów i Filmów Drugich, retrospektywa twór-
czości Lenny’ego Abrahamsona, wystawa 
„Werki. Wajda. Renata Pajchel” oraz Ania 
Movie Charlie, czyli specjalny koncert Ani 
Dąbrowskiej. Panorama Kina Europejskiego 
została podzielona na trzy sekcje tema-
tyczne: Mistrzowie, Festiwalowe Przeboje 
i Odkrycia.

Tematem tegorocznej Cinergii było 
poszukiwanie bohatera we współcze-
snym kinie polskim i europejskim zarówno 
w mikroskali, jak i w makroskali. Widzo-
wie, jurorzy i goście festiwalu zadawali 
sobie pytania: „Gdzie jest bohater?”, „Czy 
potrzeba nam jeszcze autorytetów”?

Podczas spotkania z publicznością 
Lenny Abrahamson, irlandzki reżyser, 
odniósł się do hasła festiwalu: „Zawsze 
interesowali mnie ludzie, którzy nie są 
pewni swojej pozycji w życiu i są zagu-
bieni. W moich filmach bohaterami są te 
osoby, które nie były bohaterami w życiu. 
Nie ma bohaterów filmowych, są po pro-
stu ludzie, którzy walczą o przetrwanie 
i sens w życiu”.

Aktor Joe Pantoliano, znany m.in. 
z Matrixa i Rodziny Soprano, był kolejną 
gwiazdą 24. FKE Cinergia. Zaprezento-
wał zrealizowany przez siebie osobisty 
dokument No kidding, Me 2, opowiada-
jący o zmaganiach z chorobą psychiczną.

Nie zabrakło także polskich akcentów: 
na wystawie „Werki. Wajda. Renata Paj-
chel” można było oglądać ponad 50 zdjęć 
Andrzeja Wajdy sfotografowanego na pla-
nach filmowych przez jego wieloletnią 
współpracowniczkę, wybitną fotosistkę 
Renatę Pajchel.

Festiwal zdominowały kontrowersje 
związane z osobą Romana Polańskiego. 
Galę zamknięcia uświetnił uroczysty seans 
jego nagrodzonego w Cannes obrazu Oficer 
i szpieg. Przed projekcją Polański odebrał 
Nagrodę Złotego Glana. „Mam nadzieję, że 
mój ostatni film, który dzisiaj zobaczycie, 
wywrze na was wrażenie” – mówił reżyser. 

Łódzka Szkoła Filmowa zaplanowała 
spotkanie z Romanem Polańskim, co kilka 
dni wcześniej wywołało protesty części stu-
dentów, którzy na profilu facebookowym 
pisali, że „Szkoła Filmowa tak jak każda 
inna placówka edukacyjna powinna być 
miejscem, w którym potępia się przemo-
cowe zachowania seksualne”. Odpowie-
dział im rektor uczelni, który zabrał też 

głos podczas gali wręczenia Polańskiemu 
nagrody i wygłosił przemówienie w obro-
nie twórcy, a jednocześnie krytykujące 
protestujących studentów. Na prośbę reży-
sera spotkanie w Szkole przy Targowej 
zostało odwołane.

Podczas finałowej gali wręczono rów-
nież m.in. Kryształową Łódkę – nagrodę 
dla najlepszego filmu europejskiego pre-
zentowanego w Konkursie Europejskich 
Debiutów i Filmów Drugich oraz Krysz-
tałowe Jabłko – nagrodę dla najlepszego 

filmu prezentowanego w Konkursie Pol-
skich Debiutów i Filmów Drugich. Krysz-
tałową Łódkę zdobył obraz Błąd systemu 
Nory Fingscheidt. Jury doceniło, że „film 
poruszył ważny temat: dorośli nie zawsze 
są w stanie stworzyć system, który uratuje 
dzieci”. Kryształowe Jabłko otrzymał z kolei 
obraz Ewy Podgórskiej Diagnosis o Łodzi 
„za czułość, kobiecą wrażliwość w stosunku 
do ludzi i niełatwego, seksownego miasta”. 

Anna Michalska

SZTUKA FILMOWA 
I NIEZALEŻNOŚĆ
24. Forum Kina Europejskiego 
Cinergia w Łodzi w całości poświęcono 
artystycznemu kinu Starego Kontynentu. 
Nagrodę Złotego Glana dla twórcy 
niezależnego i idącego pod prąd odebrał 
Roman Polański. 

Gala zamknięcia
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WYWIAD NUMERU

rozmawia Anna Tatarska
Z Bartoszem Bielenią 

Urodzony 
performer

Do świadomości widzów wdarł się 
przebojem dzięki spektakularnej roli 
fałszywego księdza w Bożym Ciele  
Jana Komasy. Ale Bartosz Bielenia 
aktorstwem zajmuje się niemal odkąd 
pamięta. Na scenie spędził 20 z 27 lat 
swojego życia. Najpierw w krakowskim 
Narodowym Starym Teatrze, dziś  
w warszawskim Nowym, a od kilku lat 
także w filmie. 
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Chciałabym zacząć od początku...
1992 rok, maj, piętnasty.

Był pan najmłodszym podatnikiem w woje-
wództwie podlaskim. 

To prawda. Póki co jestem najmłodszy wszędzie, gdzie przycho-
dzę. Ale to tylko metryka. Nigdy nie traktowano mnie niepo-
ważnie, nie pouczano. Zawsze czułem się doceniony, chciany 
i wysłuchany. 

Zaczynał pan w teatrze jako sześciolatek. Aktorstwo nie 
jest dla dziecka abstrakcyjne?
Bardzo abstrakcyjne, ale nie zastanawiałem się nad tym zbyt 
wiele. Nie pamiętam dokładnego powodu, dla którego poszedłem 
na przesłuchanie. Ktoś mi o tym wspomniał, a ja nagle poczułem, 
że bardzo chcę tam iść. Poszedłem. I zostałem. Na scenie robiło 
się fajne rzeczy. To, że ktoś je oglądał, też było fajne.

Umiał pan już wtedy sprawnie czytać?
Wydaje mi się, że trochę mi rodzice czytali, trochę ja sam. 
Byłem w zerówce, wtedy dopiero się uczy czytać. Na pewno 
dobrze się uczyłem tekstu na pamięć. Wygrałem jakiś konkurs 
recytatorski w przedszkolu, lubiłem śpiewać. Aktorstwo było 
jakieś takie naturalne.

Podobno rodzice niespecjalnie chcieli, żeby został pan 
aktorem.
Wydawało im się, że lepsze byłoby dla mnie coś innego. Nie, 
żeby mi przeszkadzali, zabraniali, ale nie zachęcali mnie. 
I dobrze, bo do czegokolwiek mnie w życiu zachęcali, to raczej 
tego nie kontynuowałem. Paradoksalnie, ich nie do końca pełne 
poparcie pomogło mi, by chcieć tego jeszcze bardziej.

Ich nastawienie się przez te lata zmieniło?
Zawsze mnie wspierają. Słuchają moich potrzeb. Nie wiem, 
czy muszą wiedzieć, jak to, co robię, wygląda od wewnątrz. 
Czy to się da w ogóle tak do końca wytłumaczyć? Na pewno, 
jak poszedłem na studia, to zrozumieli, że na sto procent w to 
wchodzę. Jeszcze się trochę martwili – będzie praca czy nie 
będzie? Ale że już na pierwszym roku zacząłem coś pogrywać, 
zarabiać, sam się utrzymywać, to się uspokoili, że sobie pora-
dzę. A później, jak już trafiłem do Starego Teatru, to w ogóle. 

Taka marka znaczy, że już jest dobrze.
Tak, to oznaczało, że jestem już aktorem.

Najmłodszym wtedy aktorem w Starym?
Tak.

To się niedługo skończy…
Może już się skończyło. Może jacyś młodsi ode mnie ludzie 
przyszli, nie wiem. Na razie jeszcze ich nie spotkałem.

W wieku 20 lat wiedzieć, że chce się zostać aktorem, to 
rozumiem. Ale księdzem, jak pana bohater z Bożego 
Ciała? Rozumie to pan?
Myślę, że taką decyzję można podjąć tylko, jak ma się 20 lat. To 
jest bardzo radykalna decyzja, a młodzi ludzie są bardzo rady-
kalni. Są w stanie wyjątkowo skrajnie zareagować, rzucić się 

w coś. Chociaż ostatnio taką anegdotę śmieszną słyszałem: pani 
po pięćdziesiątce przychodzi do zakonu, bo poczuła powołanie. 
Puka do furty, otwiera jej zakonnica, patrzy… i mówi: „Świat 
zjadł kwiat, niech zje i łodygę”. Istotą posługi jest poświęcenie. 
Ale nie wiem, nie znam się. Nie byłem nigdy księdzem.

Co ciekawe, Daniel to nie był pierwszy w pana karierze 
ksiądz – i nie ostatni.
Coś jestem tym łańcuchem do krzyża przykuty ostatnio. 
„Wesele”, „Król Lear”, Boże Ciało, teraz jeszcze „Matka Joanna 
od Aniołów”. Chyba ze mną coś nie tak! Miałem nadzieję, że 
Bożym Ciałem odpracuję i pożegnam się z tą sutanną. Ale jesz-
cze została „Matka…”.

Może to z powodu historii, o której tak chętnie pisały 
media: że jako dziecko chciał pan podobno być księdzem.
Wiedziałem, że to podchwycą. Raz nie chciało mi się skła-
mać dziennikarzowi, jak mnie o to zapytał. Padło to w jednym 
wywiadzie, ale już następnego dnia trzech dziennikarzy uda-
wało, że to był ich pomysł, to pytanie. A prawda? Byłem bardzo 
młody, bardzo wierzący i bardzo chciałem robić dobre rzeczy, 
więc to wydawało mi się naturalne. Móc chwalić Boga, komu-
nikować się z ludźmi, mówić do nich. Myślę, że ta chęć miała 
pewnie też wymiar performatywny. Będąc księdzem, wystę-
powałbym przed ludźmi, a tego od zawsze chciałem. Poza tym 
w kościele pięknie pachnie. Jest chłodno, cicho.

Mówił pan o młodzieńczym radykalizmie. Kiedy zdawał 
pan do krakowskiej szkoły teatralnej, sam taki był?
W przypadku szkoły teatralnej chyba nie ma innego wyjścia. 
Wóz albo przewóz. Ludzie zdają po kilka razy. Ale dla mnie, 
gdybym się wtedy nie dostał, to byłby bardzo duży cios. Cieszę 
się, że trafiłem do Krakowa, bo to się okazało idealne dla mnie 
środowisko i klimat. Było niezwykle twórczo. Pracowicie. Szale-
nie. Magiczny Kraków po prostu.

Mieszkałam tam jakiś czas, ale nie znalazłam tej więzi. 
Kraków zawsze mi się wydawał takim miastem pocz-
tówką, jak dekoracja teatralna.
Bawi mnie to, bo dwa lata to jest taka cezura. Zawsze mawialiśmy, 
że jak ktoś wytrzyma ponad dwa lata, to dopiero wtedy zaczyna 
mieszkać w Krakowie. Jest ciekawie, spotyka się tam dużo prze-
dziwnych, bardzo inspirujących ludzi. Nie jest to dla mnie deko-
racja. Może trochę na Rynku… Ja funkcjonowałem w takim Kra-
kowie-Krakowie. Są tam miejsca, gdzie można się zaszyć. Tworzy 
się mapa lokalnych szaleńców, miejsc, spelunek. Myślę, że czakram 
krakowski też wpływa na atmosferę tego miejsca.

Jak wyglądały pierwsze dni w szkole? Co pan przyniósł ze 
sobą, co oni zobaczyli w panu?
Pierwszy rok był trudny. Jakieś zderzenie wyobrażenia na wła-
sny temat, bardzo mylnie ukształtowanego w teatrze amator-
skim, z jakimiś naleciałościami – szybko musiało zostać roz-
bite. Potem, im mniej byłem w szkole, im więcej robiłem na 
zewnątrz, tym łatwiej było studiować.

Te naleciałości to była maniera?
Nie nazwałbym tego manierą. To było wyobrażenie na temat 
teatru w ogóle. W liceum widziałem kilka spektakli. Zaczą-

WYWIAD NUMERU

Aktor nie musi 
od razu pasować 
do roli. Kiedy da 
mu się przestrzeń 
i czas, to może się 
przetransformować

Bartosz Bielenie podczas próby do spektaklu 
„Matka Joanna od Aniołów”, reż. Jan Klata

Fo
t. 

Ja
ce

k 
Do

m
iń

sk
i/R

ep
or

te
r



WYWIAD NUMERU

30 31

BARTOSZ BIELENIA

MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020

jestem. Nie mam najmniejszego problemu, żeby o tym gadać. 
Ale nie chciałbym się zwierzać. 

To proszę zdradzić, skąd się wziął w pana życiu film?
Jak to? Jestem aktorem, na miłość boską!

Ale są tacy aktorzy teatralni, którzy mówią, że nie chcą 
grać w filmie. 
Nieprawda. Jak mówią: „nie chcę grać w filmie”, to kłamią. Gar-
dzą nim? Może gardzą serialem w telewizji. Choć uważam, że 
rozrywka też jest ludziom potrzebna i jej jakość powinni oce-
niać ci, do których jest skierowana. Jest popyt, jest podaż, nie 
mnie to oceniać. Niektóre scenariusze są durne, wiadomo. Ale 
nie wierzę w to, żeby ktoś nie chciał zrobić ciekawej roli w fil-
mie. Ja zawsze chciałem grać w filmie, bo chciałem tworzyć, 
opowiadać interesujące historie. 

Z punktu widzenia czysto warsztatowego, jak wygląda 
przejście z teatru w rzeczywistość, gdzie kamera potrafi 
być pięć centymetrów od twarzy…
W teatrze też potrafi być tak blisko. Teatr, który ja staram się 
robić – który robimy, bo to też jest grupa ludzi – to nie jest teatr 
taki, jak część ludzi sobie wyobraża, że wychodzimy i prze-
mawiamy. To medium bardzo szerokie, doświadczenie w rze-
czywistości. Potrzeba widza, przestrzeni i aktora. I w ramach 
tego może się wydarzyć naprawdę dużo. Mogą być multimedia 
wykorzystywane, a może być też po prostu spotkanie i perfor-
mans, i happening. To wszystko może się odbywać i zawierać 
w teatrze. 

Jest pan aktorem, który zabiera rolę ze sobą do domu?
Nie. Są miesiące, gdy codziennie coś gram – albo spektakl, albo 
próbę. Ale to dla mnie jest częścią dnia. Nie wkręcam się, nie 
wychodzę z roli później godzinami. To zostaje w człowieku, 
zostaje w jakichś przeżyciach, jasne. Ale ściągam kostium, biorę 
prysznic i idę do domu. 

A ciało? Mam wrażenie, że we wszystkich pana rolach jest 
ono ważne. Kampowy, ironiczny występ w Disco Polo, 
zaangażowanie fizyczne w Na granicy… W Bożym Ciele 
oczywiście to widać najbardziej. Tę transformację.
Po Bożym… bardzo się pochorowałem, dostałem żółtaczki, 
więc wszystko, co napompowałem wcześniej, straciłem w ciągu 
dwóch tygodni. Także ta rola i te parę kilo więcej szybko 
poszły w niepamięć. Jak patrzę dziś na zdjęcia, które czasami 
wysyła mi moja dziewczyna – żeby przypomnieć, jakim byłem 
prosiaczkiem – to jestem w szoku. To było odkrycie, czego 
potrzebuje mój bohater. Wyobrażałem sobie, co mógłby robić 
w poprawczaku. Najprawdopodobniej podnosiłby ciężkie rze-
czy i ćwiczyłby. Więc postanowiliśmy, że ja też powinienem tro-
chę podociskać. Ciało jest narzędziem. Trzeba wymyśleć, jak się 
nim posłużyć. 

Pielęgnuje pan to narzędzie?
Staram się. Różnie to bywa, ale staram się. 

Wiele osób, które grają, szuka jakiegoś rodzaju aktyw-
ności, gdzie ciało się spotyka z głową. Jak joga, pilates, 
medytacja.

łem karmić się teatrem i oglądać go w pełni, wydaje mi się – 
na studiach. Spektakle Warlikowskiego, Jarzyny czy Lupy na 
wideo – to było nowe, bardzo świeże. W szkole teatralnej zna-
lazłem ludzi, z którymi można było o tym rozmawiać. Nauczyć 
się mówić, co się widzi, jak się myśli o teatrze. Wymieniać się 
spostrzeżeniami, opiniami, dzielić tym, co czytamy. Naszymi 
fascynacjami. I to dużo pozmieniało, chyba najwięcej w życiu. 
Uwielbiam rozmawiać o teatrze. Mogę to robić godzinami.

O swoich rolach?
Nie, generalnie o teatrze jako o medium. Mam kilku przyjaciół, 
z którymi możemy w zasadzie o niczym innym nie rozmawiać. 
Tylko siedzimy i tłuczemy to, co widzieliśmy, nad czym pra-
cujemy albo co nas interesuje – od dramaturgii, przez teksty, 
po estetyczne rozwiązania. Wszystko. Przyglądanie się temu 
medium od prawa do lewa sprawia mi ogromną przyjemność. 

A mówienie o sobie? Bo ostatnie pół roku…
Parę miesięcy może. Było mi w pewnym momencie trudno, bo 
wydawało mi się, że coś tam muszę udowodnić, coś wytłuma-
czyć… Wielokrotnie czytałem udzielone przez siebie wywiady 
i miałem wrażenie, że nie jest to rozmowa ze mną. 

Bo pan widzi siebie inaczej?
To raczej kwestia pewnej nieuczciwości. Wynika z tego, że czę-
sto rozmowa jest bardzo potoczna, dygresyjna. Trzeba te pytania 
później jakoś szyć, łączyć w jedno. Bywają poszyte dobrze, bywają 
poszyte niedobrze. Dlatego uprzedzam, autoryzuję wnikliwie 
i mogę się czepiać. Ale wracając do pytania: już się przyzwycza-
iłem. Nauczyłem się z obcymi ludźmi rozmawiać o sobie.

To jest łatwiejsze niż taka rozmowa z bliskimi?
Zdecydowanie. 

Jak się mówi o sobie innym, to jakby się grało następną 
rolę.
Spotykamy się przeważnie w konkretnych celach. By rozmawiać 
o filmie, jak ja wobec tego tematu działam i jaki wobec tego 

Lubię partnerską 
pracę, ale też lubię 
być poprowadzony. 
Lubię, jak mi się 
zaufa, ale też  
jak reżyser wie,  
czego chceBartosz Bielenia w filmie  

Na granicy, reż. Wojciech Kasperski

Tomasz Kot, Bartosz Bielenia i Zbigniew Styrczula 
w filmie Disco Polo, reż. Maciej Bochniak
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To jest jak najbardziej zasadne. Bo ten związek jest. To się 
nawet w szkołach pojawia, że nie da się funkcjonować aktor-
sko, tylko myśląc. To są sprzężone funkcje. Tak jak wielu pro-
fesorów powtarzało, że dykcja jest funkcją myślenia. Że jeśli 
wiesz, co chcesz powiedzieć i chcesz być usłyszany, to będziesz 
miał dobrą dykcję, zostaniesz usłyszany. A jak nie chcesz, bo 
nie myślisz o tym, co mówisz, to nikt cię nie usłyszy. Tak samo 
jest z ciałem. Ciało i głowa są w tej pracy sprzężone. Zresztą 
teraz, trafiając na tyle przeróżnych języków teatralnych, pracu-
jąc z wieloma różnymi twórcami widzę, że zaczynają z różnych 
stron. Czasami tylko od treningów fizycznych. Dużo projektów 
zaczyna się po prostu od tańca.

A jak ćwiczy się głowę?
Ile się nakarmisz, tyle oddasz. Z pustego nie da się nalać. 
Trzeba coś powchłaniać, a później to poodbijać dalej. Nie da 
się inaczej.

Dla pana to bardziej ludzie czy sytuacje, momenty…?
Wszystko. Jem rzeczywistość. Jem filmy, książki, wiersze, arty-
kuły, spotkania, muzykę, przypadki, błędy, wszystko. Przycho-
dzi taki moment, przeważnie przy pracy nad jakimś nowym 
materiałem, że wszystko zaczyna do tego pasować. Cokolwiek 
by się nie zdarzyło, można to w jakiś sposób przeżuć i przero-
bić. I wypluć do spektaklu.

Wybieranie ról to staranny proces? 
Może teraz. Bo wcześniej to raczej był przypadek absolutny. 

Co proponują, to biorę?
Myślę, że tak to wyglądało. Nie dostałem zdecydowanej więk-
szości ról, o które się starałem. Jak jest się młodym aktorem, to 
na castingi chodzi się trochę w ciemno – wiadomo tylko, że to 
rola chłopaka w takim a takim wieku, który robi coś tam. No 
to spróbujmy. Chodzi o to, żeby dostać szansę. Tak samo było 
z Bożym Ciałem. 

To był normalny casting, prawda?
Tak. Reżyser castingu zwraca się do agencji, wybiera róż-
nych chłopaków. Często castingi są robione po szkołach, żeby 
sprawdzić, czy nie ma kogoś młodego, kto już się dobrze zapo-
wiada. Zaprosili mnie, dostałem jedną scenę.

„Grasz chłopaka, który…”
„…który wychodzi z poprawczaka i udaje księdza”. No dobra, 
no to… spoko. Ciekawe.

Kiedy stało się jasne, że dostanie pan tę rolę?
Po trzecim, czwartym razie, jak zadzwonili. Najpierw zapytali 
mnie, co robię w czerwcu, maj – czerwiec. „Mam wtedy spek-
takl, premierę”. – „Niedobrze”. Wiedziałem, że coś się święci. 
„Nie no, jeszcze nie zacząłem prób, możemy pomyśleć, coś 
poprzesuwać”. Okazało się, że muszę zrezygnować z jednej 
rzeczy, żeby zrobić drugą. Tak się często zdarza.

Aktorzy mają różne podejścia do pracy z reżyse-
rem. Niektórzy chcą totalnego „zziomalenia”, grania 
w  jednej lidze, inni wolą typ, który trzyma ich w ryzach. 
A pan?

To można sprawdzić wielokrotnie w teatrze. Zaproponować 
zupełnie coś innego kolejnego dnia. Najwyżej się okaże, że nie 
działa, a ty wrócisz do tego, co było. W filmie jest zafiksowane 
raz. I tyle. 

Częścią wchodzenia w rolę Daniela było ścięcie włosów. 
Stracił pan na chwilę ten adrogyniczny „look”, który go 
wyróżnia.
Zauważyłem, że moja „japa” zwraca uwagę. Wcześniej przez 
cztery lata miałem długie włosy. Przestałem obcinać, kiedy 
nie dostałem roli dlatego, że byłem obcięty na łyso. Pomyśla-
łem sobie: przestanę chodzić do fryzjera i będę obcinać tylko, 
jak będą kazali. I tak do tej pory jest. Dopóki ktoś mi nie każe 
obciąć, nie ruszam. Absolutnie nie jest to związane z moją toż-
samością. To decyzja pragmatyczna.

Na zdjęciach z festiwalu filmowego w Wenecji wygląda 
pan na wyluzowanego jak ryba w wodzie. Są zdjęcia 
w słowiańskim przykucu, żartobliwe pozy z pizzą. Sesje, 
czerwony dywan to jest przestrzeń, w której się pan 
odnajduje? 
Mieliśmy tego dnia naście wywiadów. Przyjechaliśmy z rana, 
dostaliśmy po butelce wody i tak się zrobiła 15.00. Nic nie 
jadłem cały dzień. Okazało się, że musimy się przebrać i zaraz 
mamy premierę, trzeba robić zdjęcia. Więc moja dziew-
czyna w pewnym momencie zniknęła na chwilę, przyniosła 
pizzę, a kiedy zacząłem ją jeść, oni mnie zgarnęli, powiedzieli: 
„Musisz być z tą pizzą, koniecznie!”. Ot i cała wenecka histo-
ria. A „dywan”? Trzeba się jakoś nauczyć to robić. Ja to traktuję 
jako pewien rytuał. Szanuję pracę dziennikarzy albo fotografów, 

Zależy, co się sprawdza. Jeśli bycie z kimś w konflikcie daje 
lepszy efekt, pewnie byłbym w konflikcie. Na pewno nie lubię 
się na początku zaprzyjaźniać za bardzo. Wtedy trudniej jest 
mi zostać obiektywnym, profesjonalnie mówić, co myślę. 
Dużo łatwiej się bierze rzeczy do siebie, jak się jest za bli-
sko przy pracy. Później się możemy przyjaźnić, ale przy pracy 
potrzebny jest zdrowy dystans. Lubię partnerską pracę, ale też 
lubię być poprowadzony. Lubię, jak mi się zaufa, ale też jak 
ktoś wie, czego chce.

Jan Komasa to wie?
Tak, ale jest otwarty bardzo na to, co przychodzi z zewnątrz. 

A pan lubi reżyserowi podpowiadać?
Bardzo dużo.

Tak irytująco dużo?
Myślę, że dla niektórych twórców może to być irytująco dużo 
na metr kwadratowy tekstu.

Teraz ma pan na koncie tak spektakularną rolę, bo to jest 
karta przetargowa – „może i dużo gada, ale za to”… 
Zawsze można powiedzieć: „no to spróbujmy, zobaczymy, 
jakie będą efekty”. Zresztą uważam, że fajnie się czasem 
pomylić.

Wielu by się nie zgodziło. 
W teatrze jest dużo większa przestrzeń, żeby się pomylić. 
Myślę o pomyłce jako propozycji. Nie zapomnieć tekstu, tylko 
nie mieć racji. Myślałeś, że coś działa, a się okazuje, że nie. 

którzy są po to wynajęci, żeby udokumentować dane wydarze-
nie. Dlaczego mam się krygować, ukrywać, nie chcieć pozować? 
Jasne, osobiście chętnie bym po prostu przyszedł, podziękował, 
zrobił fajnego Q&A z ludźmi i poszedł do domu. Albo zwie-
dzał Wenecję. Ale żeby o naszym filmie usłyszano – że jesteśmy 
w Wenecji, nominowani w bardzo fajnej kategorii, a później, że 
dostaliśmy nagrodę – to ktoś musi nam zrobić zdjęcia. Najlepiej 
na ściance, na której jest napisane, gdzie jesteś i po co. Myślę, że 
w pewnym momencie ludzie zaczynają za bardzo utożsamiać 
takie sytuacje ze sobą, że to oni się kreują. Ja to robię dla pro-
mocji mojego filmu, nie dla promocji mojej osoby.

Istnieje takie hollywoodzkie wyobrażenie, że jak 
ktoś zaliczy tak spektakularną rolę, jak pana występ 
w Bożym… to wszystko się zmienia, otwiera się milion 
drzwi. W Polsce też tak jest?
Rozwijam i kontynuuję projekty, nad którymi pracowałem 
przed premierą. Nie pojawiło się jakoś wiele nowych propo-
zycji. Jeśli mowa o zmianie, to mam nadzieję, że ta rola trochę 
otworzy reżyserów castingów na świadomość, że aktorzy nie 
muszą z miejsca pasować do roli. Że kiedy da się im prze-
strzeń i czas, to mogą się transformować, budować. Do tego 
jest potrzebny czas i uwaga. 

Próby wciąż są w polskiej branży luksusem. Ilekroć prze-
prowadzam wywiad, to mówi się o nich jak o jakimś luk-
susie.
Teraz pracuję nad projektem, gdzie będzie czas na próby i na 
improwizacje przed planem, bo film będzie się dział w jednej 
przestrzeni. To wiele ułatwia. I tak, to jest niezwykła sytuacja. 
Niezwykła na polskie warunki. To kwestia pieniędzy i czasu. 
Wymaga opłacenia ludzi, którzy by pracowali nad tym. Stu-
dio filmowe czy produkcyjne nie jest firmą, która zatrudnia 
wszystkich ludzi na etat, tylko wynajmuje ekipy na dany czas. 
Mamy 30 dni na nakręcenie filmu. Za czas przygotowania 
często się nie płaci, a przecież wymaga on dużo poświęcenia 
i czasu ze strony aktora. Ale nie ma na to funduszy. Może paru 
takich jest, co mogli się przygotować jak należy.

Do czego przygotowuje się pan teraz?
Razem z Janem Klatą próbujemy „Matkę Joannę od Aniołów”. 
Premiera 30 listopada w Nowym Teatrze w Warszawie. Mał-
gorzata Gorol w roli Matki Joanny, ja w roli księdza Suryna, 
egzorcysty. Przez klasztor, czyli przez zamkniętą, małą struk-
turę, opowiadamy o tym, czym jest zło. Czym jest Zły. Czy jest 
osobowy i materialny czy niematerialny. Gdzie są jego źródła. 
Tekst Iwaszkiewicza z 1943 roku okazuje się dziś wyjątkowo 
aktualny. Zresztą nie tylko Klata sięgnął po ten tekst. Będą trzy 
„Matki Joanny” w tym sezonie w Warszawie – w Powszechnym, 
w Narodowym i u nas. To też o czymś świadczy. 

W swojej pracy dostaje pan szansę zetknięcia się ze świa-
tami, miejscami, których w innym życiu nigdy by nie 
poznał. Zdarza się odkryć coś, co niespodziewanie staje 
się ważne, bliskie?
To dla mnie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w tym, co 
robię. Te niespodzianki, które się przydarzają niespodzianie. 
Czasami się wydaje, że już się coś wie, a okazuje się, że zupeł-
nie nie. 

Bartosz Bielenia i Eliza 
Rycembel w filmie Boże Ciało, 

reż. Jan Komasa

Fo
t. 

An
dr

ze
j W

en
ce

l/A
ur

um
 F

ilm



MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 202034

TEMAT NUMERU

35

DEKALOG 30 LAT PO PREMIERZE

Mikołaj Jazdon

TELEWIZYJNO-KINOWE 
ARCYDZIEŁO 
KRZYSZTOFA 
KIEŚLOWSKIEGO
Rok 1989, przełomowy w dziejach Europy i świata, 
ma swoje symboliczne obrazy z Polski: okrągły 
stół, przy którym zasiedli przedstawiciele władzy 
i opozycji, wzniesiona w geście zwycięstwa ręka 
Tadeusza Mazowieckiego, premiera pierwszego 
niekomunistycznego rządu, czy zwalany z cokołu 
pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. 
Artystycznym spełnieniem na miarę historycznych 
wydarzeń tego czasu stała się realizacja 
Dekalogu, cyklu dziesięciu telewizyjnych filmów 
fabularnych, wyreżyserowanych przez Krzysztofa 
Kieślowskiego w oparciu o scenariusze napisane 
wspólnie z Krzysztofem Piesiewiczem. 
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DEKALOG 30 LAT PO PREMIERZE

Światowa premiera Dekalogu na 
festiwalu w Wenecji w 1989 roku 
okazała się wyjątkowym wydarze-
niem w dziejach kina, rozpoczyna-

jąc trwające do dziś zainteresowanie tym 
arcydziełem sztuki filmowej. Telewizja 
Polska wyemitowała pierwszy odcinek 10 
grudnia 1989 roku.

W marcu 1992 roku Krzysztof Kieślow-
ski mówił o genezie pomysłu na realizację 
cyklu filmów inspirowanych Dziesięcior-
giem Przykazań w rozmowie z Urszulą 
Biełous: „Była jesień, plucha, jakiś wiatr, 
zimno, padał deszcz ze śniegiem, zgubiłem 
rękawiczkę jeszcze w dodatku. Spotkaliśmy 
się z Krzysztofem Piesiewiczem. Ochlapał 
nas samochód, który przejeżdżał (to pamię-
tam też bardzo dobrze) i Piesiewicz mówi 
wtedy: »Słuchaj, trzeba nakręcić Dekalog«”. 
Kieślowski początkowo był sceptycznie 
nastawiony do pomysłu. Po co filmować 
przykazania? „Czas był niedobry” – pisał 
w „Kilku uwagach do angielskiego wy-
dania scenariuszy Dekalogu”. – „W kilka 
miesięcy później trzej oficerowie służby 
bezpieczeństwa mieli zamordować księdza 
Jerzego Popiełuszkę, a Piesiewicz miał być 
jednym z oskarżycieli posiłkowych w ich 
procesie. To, co się miało dopiero stać, wi-
siało w powietrzu. W kraju panował chaos 
i bałagan – w każdej dziedzinie, w każdej 
sprawie i w prawie każdym życiu. Napię-
cie, poczucie bezsensu i jeszcze gorszych 
czasów było wyczuwalne, oczywiste. Na 
świecie – zaczynałem już trochę wyjeżdżać, 
też obserwowałem niepewność. Nie myślę 
nawet o polityce, ale o zwykłym, codzien-
nym życiu. Pod uprzejmym uśmiechem 
wyczuwałem wzajemną obojętność. Mia-
łem dojmujące wrażenie, że coraz częściej 
oglądam ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, 
po co żyją. Pomyślałem więc, że Piesiewicz 
ma rację, i że to bardzo trudne zadanie na-
kręcić Dekalog. Spytałem go, jak to zrobić. 
Powiedział: »Nie wiem«. Nie wiedzieliśmy 
jeszcze dość długo”.

Pierwotnie przyszłe scenariusze mia-
ły stanowić materiał na dziesięć filmów 
reżyserowanych przez debiutantów, ale 
w trakcie ich pisania Kieślowski zmienił 
zdanie. Postacie i zdarzenia zjawiały się na 
kartkach jako konkretyzacja idei i myśli. 
Krzysztof Piesiewicz czerpał ze swej bo-
gatej praktyki adwokackiej, przywołując 
w rozmowach z Kieślowskim konkretne 
sprawy, zdarzenia i ludzi. „Jeśli zabrałem 
się do Dekalogu – mówił w rozmowie z Bie-
łous – wynikało to m.in. z faktu, że przez 
całe dorosłe życie zajmowałem się nor-

mami, wartościami, jak również kondycją 
ludzką”. Dla Kieślowskiego podejście takie 
było kontynuacją drogi i wizji artystycz-
nej rozwijanej od początku swojej twór-
czości, kiedy w jej centrum było kino do-
kumentalne. Mówił krótko po premierze 
Dekalogu: „Film dokumentalny rozwija się 
przy pomocy myśli autora, film fabularny 
rozwija się przy pomocy akcji. Otóż myślę, 
że zostało mi to, że moje fabularne filmy 
rozwijają się bardziej przy pomocy myśli 
niż przy pomocy akcji”. 

Ten rodzaj kina, proponującego widzom 
rozmowę na serio, stawiającego podsta-
wowe egzystencjalne pytania, nie tracące-
go przy tym nic z atrakcyjności wciągają-
cej, dramatycznej opowieści, zadecydował 
w istotnej mierze o powodzeniu tych dzie-
sięciu filmów. Kieślowski, który od czasów 
szkoły filmowej pragnął tworzyć kino an-

gażujące wyobraźnię widza tak jak literatu-
ra (pisał o tym w swej pracy dyplomowej 
„Film dokumentalny a rzeczywistość”), 
osiągnął to w sposób szczególny właśnie 
w Dekalogu. Zresztą nie długo po tym, jak 
serial trafił na ekrany kin i telewizorów, 
w księgarniach (najpierw we Włoszech) 
pojawiło się książkowe wydanie scenariuszy 
cyklu. Dziesięć filmowych opowieści stało 
się literaturą w całkiem dosłowny sposób. 
We wstępie do angielskiego wydania Stan-
ley Kubrick napisał: „(…) w przypadku 
tego zbioru scenariuszy pióra Krzyszto-
fa Kieślowskiego i jego współscenarzysty 
Krzysztofa Piesiewicza nie od rzeczy bę-
dzie zauważyć, że mają oni bardzo rzad-
ki dar dramatyzowania swych pomysłów, 
nie zaś zwykłego ubierania ich w słowa. 
Wyrażając to, co ważne, poprzez drama-
tyczną akcję, uzyskują oni efekt większej 

dynamiki, która pozwala widzom odkry-
wać to, o co naprawdę chodzi, a nie tyl-
ko słuchać tego, co się im mówi. Autorzy 
czynią to w sposób tak błyskotliwy, że idee 
pozostają niewidoczne i dopiero znacznie 
później uświadamiamy sobie, jak bardzo 
zapadły nam w serca”.

Nim jednak powstał serial, który ce-
niony kanadyjski pisarz, eseista i kry-
tyk Robert Fulford nazwał „najlepszym 
utworem dramatycznym, jaki kiedykol-
wiek zrealizowano dla telewizji”, na ekra-
ny kin trafiły dwa filmy fabularne stano-
wiące pełnometrażowe wersje dwóch od-
cinków cyklu (piątego i szóstego): Krótki 
film o zabijaniu (1987), o którym Tadeusz 
Lubelski napisał, że jest „arcydziełem, 
zapewne najoczywistszym w całym do-
robku reżysera”, oraz Krótki film o miło-
ści (1988). Zdobywając środki na realiza-Fo

t. 
An

dr
ze

j B
ur

ch
ar

d/
In

pl
us

/E
as

t N
ew

s 
(x

2)

Słynny amerykański krytyk 
Roger Ebert zaliczył Dekalog 
do najważniejszych filmów  
w dziejach kina

Jerzy Stuhr i Zbigniew Zamachowski 
w Dekalogu, dziesięć,  
reż. Krzysztof Kieślowski

Plakat Andrzeja Pągowskiego 
do Krótkiego filmu o zabijaniu, 
reż. Krzysztof Kieślowski

Wojciech Klata i Maja 
Komorowska w Dekalogu, 
jeden, reż. Krzysztof Kieślowski Fo
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cję dwóch obrazów kinowych, Kieślowski 
wzmacniał skromny budżet, jaki Telewi-
zja Polska przyznała na produkcję całego 
cyklu. Istotnym wsparciem w tej sytuacji 
okazało się pozyskanie przez Krzysztofa 
Zanussiego – szefa Zespołu Filmowego 
„Tor”, w którym powstawał Dekalog – pie-
niędzy od niemieckiego koproducenta.

Sukces Krótkiego filmu o zabijaniu na festi-
walu w Cannes (Nagroda Jury oraz FIPRE-
SCI), a później uhonorowanie go nagrodą 
Felixa dla najlepszego filmu europejskie-
go (tak się wówczas nazywała Europejska 
Nagroda Filmowa, a Krzysztof Kieślowski 
był jej pierwszym laureatem – przyp. red.), 
poniekąd zapowiadało, że cały powstający 
cykl będzie dziełem wyjątkowym. Laury dla 
Krótkiego filmu o miłości na zagranicznych 
festiwalach ugruntowały międzynarodo-
wą pozycję Kieślowskiego, który jawił się 
jako nowy wielki autor kina europejskie-
go. Pełnometrażowe wersje dwóch odcin-
ków okazały się wybitnymi utworami ki-
na, a pozostałe osiem nakręcono w sposób 
wykraczający poza standardy telewizyjne. 
Kieślowski tak o tym mówił: „Robiłem fil-
my dla telewizji i to nie są filmy telewizyj-
ne. To są filmy kinowe w sensie narracji, 
w sensie dramaturgii”.

Dekalog nie przypomina serialu, w któ-
rym każdy następny odcinek stanowi kon-
tynuację opowiadania o perypetiach tych 
samych postaci. Poszczególne części cyklu 
to osobne historie. Łączy je wspólny tytuł 
i odwołanie do kolejnych przykazań. A tak-
że wspólna przestrzeń osiedla, na którym 
mieszkają bohaterowie. Na plakacie zapo-
wiadającym przegląd Dekalogu, zorganizo-
wany z okazji 30-lecia jego premiery w li-
stopadzie tego roku w Filmoteca Española 
w Madrycie, wykorzystano kadr pokazujący 
blok z wielkiej płyty z charakterystycznymi 
balkonami w kształcie krzyży, jakie stoją 
przy ulicy Inflanckiej w Warszawie. Dziś 
to miejsce odwiedzane jest przez turystów 
i admiratorów twórczości Kieślowskiego, 
takich jak prof. Joseph G. Kickasola, autor 
amerykańskiej monografii poświęconej 
reżyserowi, który opisał swą wyprawę tro-
pem miejsc związanych z serialem w eseju 
„Inflancka Travelogue: 10 Short Essays on 
Decalogue”. W Japonii Hiroshi Takahashi 
opublikował scenariusze Dekalogu z wła-
snymi komentarzami. „Ta książka służy 
teraz młodym Japończykom za literacki 
przewodnik po Warszawie i Polsce” – pisał 
w 2002 roku Tadeusz Sobolewski. – „Hi-
roshi był pierwszy raz w Warszawie, sam. 
Odnalazł wszystkie miejsca, których szukał. 

bunku, za którym stała chęć poprawienia 
własnej sytuacji materialnej. Obiektem 
kradzieży było tu czyjeś macierzyństwo 
i dzieciństwo. „Ósemka” – film o fałszy-
wym świadectwie – pokazywała na przy-
kładzie dramatycznych wyborów, przed 
którymi stawali ludzie w czasie wojny, jak 
niejednoznaczne bywają jednostkowe de-
cyzje uwarunkowane zależnościami po-
zostającymi w skomplikowanym splocie, 
uniemożliwiającym ich jednoznaczną oce-
nę. Widz Dekalogu był i jest nieustannie 
konfrontowany ze swoimi utartymi sche-
matami myślowymi, wytrącany z bierności 
podglądacza i wyrywany do odpowiedzi 
na pytania, które te filmy stawiają. 

Te pierwsze i najbardziej oczywiste, do 
jakich Dekalog prowokował, dotyczyły tre-
ści samych przykazań. Jak przyznał Derek 
Malcolm, prowadzący rozmowę z Krzysz-
tofem Kieślowskim w National Film The-
atre w Londynie (2 kwietnia 1990 roku), 
ani on, ani inni z zachodnich krytyków 
filmowych oglądających w Wenecji polski 
serial, nie wiedzieli, jakie konkretne przy-
kazania kryją się pod numerami z tytułów 
kolejnych odcinków. Zatem tak pożądany 
przez Kieślowskiego efekt wciągania widza 
w bardziej aktywny odbiór filmu, zaczynał 
się już na etapie „deszyfrowania” znacze-
nia samego tytułu. Malcolm przyznał, że 
wspólne oglądanie i rozmowy o Dekalogu 
stanowiły dla niego i jego kolegów po fa-

DEKALOG 30 LAT PO PREMIERZE

Na Czerniakowie, na Klaudyny, na Krakow-
skim. (…) Kiedy przyjechał po raz pierwszy 
na Bemowo, patrzył na nasze osiedle po-
przez Dekalog. Kwit awizo, który wyjąłem 
ze skrzynki, przypomniał mu Szapołowską 
z Krótkiego filmu o miłości. Ogłoszenie »ję-
zyk angielski« na przystanku skojarzyło mu 
się z Dekalogiem, jeden. Zadziwiały go bu-
telki na mleko. Patrzył na to wszystko, a ja 
razem z nim – jak na część filmu”. 

We wstępie do angielskiego wydania sce-
nariuszy Kieślowski pisał: „W końcu zde-
cydowaliśmy się umieścić akcję Dekalogu 
w dużym osiedlu mieszkaniowym z tysią-
cami podobnych okien widocznych w ka-
drze. Za każdym z tych okien – powiedzie-
liśmy sobie – żyje ktoś, komu warto zajrzeć 
do głowy, serca czy jeszcze lepiej brzucha. 
Miało to i dodatkowe zalety. Widzowie te-
lewizyjni przyzwyczajeni do seriali mogli 
rozpoznawać w poszczególnych filmach 
swoich znajomych z innych odcinków, spo-
tykanych przelotnie w windzie czy na kory-
tarzu, lub pojawiających się z prośbą o po-
życzenie soli”.

„Zaglądanie do brzucha” (jedno z ulubio-
nych powiedzeń Kieślowskiego) oznaczało 
tu przenikliwe prześwietlenie różnych wy-
miarów egzystencji współczesnego człowie-
ka, dotknięcie spraw najbardziej istotnych, 
ale przedstawionych w sposób wymykają-
cy się dotychczasowym przyzwyczajeniom 
widza. Opowieść o morderstwie (Dekalog, 

pięć) budziła inne emocje niż film krymi-
nalny. Oglądanie zbrodni na ekranie nie 
ekscytowało w przyjemny sposób, ale zohy-
dzało ją, uświadamiało, że przemoc nigdy 
nie jest estetyczna, a jej oglądanie w kinie 
etycznie obojętne. Podczas pokazu Krót-
kiego filmu o zabijaniu w Cannes widzowie 
tupali i krzyczeli, nie mogąc znieść sceny 
mozolnego mordowania taksówkarza, która 
wydawała się nie mieć końca. Miejsce sa-
tysfakcji z oglądania efektownych obrazów 
okrucieństwa zajęły pytania wywoływane 
przez film: czy jakiekolwiek zabijanie da się 
usprawiedliwić? Czy pokazywanie przemo-
cy na ekranie może obejść się bez ważnego 
uzasadnienia?

Podobnie rzecz się miała z innymi filma-
mi cyklu. Dekalog, trzy to opowieść wigi-
lijna, odarta ze świątecznej atmosfery, tak 
jak bywa odarta z niej każda godzina Bo-
żego Narodzenia przeżywana przez ludzi 
skazanych na samotność w dniu definio-
wanym jako jej powszechnie „egzekwo-
wane” zaprzeczenie. Dekalog, sześć i je-
go pełnometrażowa wersja – Krótki film 
o miłości – były wyprane z erotyzmu, bo 
też opowiedziana w nich historia związ-
ku młodego chłopca ze starszą od niego 
kobietą, kierowała uwagę widza ku innym 
wymiarom międzyludzkich relacji niż te, 
które podpowiadała „romansowa” fabuła. 
Dekalog, siedem, odnosząc się do przyka-
zania „Nie kradnij”, nie opowiadał o ra-Fo
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potraktowali Dziesięć 
Przykazań jako pewien 
genetyczny kod cywilizacyjny

Krzysztof Kieślowski na planie 
Krótkiego filmu o zabijaniu

Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko  
w Krótkim filmie o miłości,  

reż. Krzysztof Kieślowski
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chu szczytowy moment weneckiego festi-
walu. Kieślowski z kolei opowiedział o tym, 
co przydarzyło mu się pewnej nocy, gdy 
wracał do swojego pokoju w Grand Hôtel 
des Bains po jednej z projekcji. Z budki 
telefonicznej w pobliżu recepcji dobiegł 
go głos podekscytowanego Włocha, któ-
ry wykrzykiwał do słuchawki: „Il deca-
logo! Il decalogo!”. Zaciekawiony reżyser 
podszedł i zagadnął go. Dowiedział się, że 
mężczyzna właśnie wrócił z pokazu jednej 
z części Dekalogu. Zaintrygowany tytułem 
filmu, który go poruszył, postanowił czym 
prędzej rozstrzygnąć, co się pod nim kry-
je. Ponieważ był włoskim komunistą, nie 
znał treści Dziesięciu Przykazań. Miał za to 
znajomego księdza w Watykanie, więc nie 
czekając, postanowił zadzwonić do niego 
w środku nocy, by ten niezwłocznie wyło-
żył mu, jak brzmią wszystkie zakazy i na-
kazy Dekalogu. 

Uruchomiony przez Kieślowskiego i Pie-
siewicza mechanizm zadziałał bezbłęd-
nie – filmowe historie, czy jak by to ujął 
Kubrick „udramatyzowane idee”, inicjowały 
rozważania i rozmowy wokół kluczowych 
zasad konstytuujących świat kultury jude-
ochrześcijańskiej i zachodniej cywilizacji. 
W świecie, który wraz z upadkiem komu-
nizmu w Europie wkraczał w nowy etap 
dziejów, pytanie o uniwersalne wartości 
i zasady nabierało szczególnego znacze-
nia. Dokonywało się to za pośrednictwem 
najbardziej masowych środków przekazu 
końca stulecia – kina i telewizji. Zaintere-
sowanie krajem, w którym narodziła się 

„Solidarność” i udało się doprowadzić do 
rewolucyjnych przemian bez rozlewu krwi, 
nie było bez znaczenia dla odbioru Deka-
logu poza Polską. Niezwykłość tego arty-
stycznego przedsięwzięcia wiąże się także 
z faktem, że scenarzyści serialu potrafili 
już w połowie lat 80. przewidzieć i zapro-
gramować cały cykl tak, by stał się dziełem 
przemawiającym do świata, przenoszącym 
trudne doświadczenia Polaków na poziom 
uniwersalnych opowieści.

Nie było to z pewnością łatwe już przez 
sam fakt, że w Polsce dekady stanu wojen-
nego oczekiwano od takich reżyserów jak 
Kieślowski obrazów politycznie zaanga-
żowanych. Zamiar stworzenia dziesięciu 
filmów niedotyczących w ogóle polity-
ki, pozbawionych odniesień do trudnych 
realiów bytowych i ekonomicznych dnia 
codziennego w Polsce (nie ma w Dekalo-
gu kolejek przed sklepami i zakupów na 
kartki), za to skupionych na wartościach 
ogólnoludzkich, był śmiały i ryzykowny. 
W razie niepowodzenia twórcy narażali się 
na oskarżenia o eskapizm, czy nawet try-
wialność. Decyzja o porzuceniu przez nich 
tematyki politycznej miała swoje istotne 
źródło w złym przyjęciu przez wszystkie 
strony konfliktu w Polsce (komunistycz-
ną władzę, zepchniętą do podziemia opo-
zycję i Kościół katolicki) filmu Bez końca 
(1984), pierwszego, nad którego scena-
riuszem wspólnie pracowali Kieślowski 
i Piesiewicz. Obraz, pokazujący Polskę 
głęboko zranioną wprowadzeniem stanu 
wojennego w grudniu 1981 roku, okazał 

się nie mniej przenikliwy w diagnozowa-
niu rzeczywistości niż późniejszy Dekalog. 
Szlachetnego robotnika Dariusza Stacha, 
uwięzionego za kierowanie strajkiem, za-
grał Artur Barciś. Ten sam aktor wcielił 
się w jedną z najbardziej intrygujących 
postaci Dekalogu, milczącego świadka, 
który zjawia się w niemal wszystkich od-
cinkach cyklu (wyjątkiem jest tu Dekalog, 
dziesięć). Za każdym razem jest kimś in-
nym, rozpoznawalnym tylko przez widzów, 
a dla bohaterów Dekalogu przypadkowym 
przechodniem, obcym, mijanym na scho-
dach więzienia, osiedlowej alejce czy nad 
brzegiem rzeki. Jest kolejnym ogniwem – 
obok tytułu i osiedla – spajającym dziesięć 
różnych opowieści. „Pojawia się na krótko 
w kluczowych momentach historii, przy-
gląda się, znika” – pisał ks. prof. Marek Lis 
i dodawał: „Ta intrygująca postać interpre-
towana była na róże sposoby, dostrzegano 
w nim m.in. personifikację nieuchronne-
go losu, zwiastującego nieszczęście Anio-
ła Śmierci lub Przeznaczenia, sumienie, 
a nawet samego Boga”.

W Dekalogu został w jakimś sensie znie-
siony podział na postacie pierwszo- i dru-
goplanowe. Nie mniej ważni od tych głów-
nych okazują się bohaterowie zjawiają-
cy się na moment w historii, jak chłopiec 
w piżamie biegnący do stojącej na śniegu 
choinki w Dekalogu, trzy, lub stary kra-
wiec (Tadeusz Łomnicki), cichy bohater 
wojny, pokazany w finałowej scenie Deka-
logu, osiem. W Dekalogu, jeden – opowia-
dającym o relacjach ojca z dorastającym 

DEKALOG 30 LAT PO PREMIERZE

synem, o wierze i niewierze – postacią 
w sposób szczególny przykuwającą uwa-
gę okazuje się ciotka chłopca (Maja Ko-
morowska), która chcąc objaśnić mu, kim 
jest Bóg, w pełnym wymowy czułym ge-
ście przytula bratanka do siebie. W „dwój-
ce” zagadkowa postać starego ordynato-
ra „migocze” skojarzeniami z figurą Bo-
ga, który zamieszkał w bloku, pielęgnuje 
kaktusy w balkonowej szklarni i sprawuje 
dyskretną opiekę nad małżonkami – Do-
rotą i Andrzejem – stającymi w życiu wo-
bec sytuacji granicznych. A pamiętna po-
stać młodej śpiewaczki ze sceny w szpitalu 
w Dekalogu, dziewięć, jakby przemieniła 
się w główną bohaterkę późniejszego Po-
dwójnego życia Weroniki (1991). 

Zgodnie z intencją obu scenarzystów 
wszystkie filmy cyklu skutecznie wymykają 
się jednoznacznym przyporządkowaniom. 
Przykazania zostały tu potraktowane bar-
dziej jak genetyczny kod cywilizacyjny niż 
tezy do udowodnienia na opisanych przy-
kładach. Dialogiczność Dekalogu, wpisana 
w jego strukturę, zawarta w opowieściach 
zdolnych przejąć i poruszyć odbiorców 
z różnych kręgów kulturowych, stanowi 

o sile tego artystycznego projektu. „Nie 
chcieliśmy przybierać tonu ludzi, którzy 
chwalą i potępiają, klasyfikują pewni na-
gród za dobro i kar za zło” – pisał Kie-
ślowski w przedmowie do wydania sce-
nariuszy Dekalogu – „Raczej chcieliśmy 
powiedzieć: »Nie wiemy tak samo jak wy. 
Dlatego może czasem warto zastanowić 
się nad tym, czego nie wiemy, choćby dla-
tego, że to bardzo dotkliwe uczucie – nie 
wiedzieć«. Taka postawa pozwoliła nam 
znaleźć rozwiązanie dla sprawy związku 
filmów z przykazaniami – powinien być 
luźny. Powinien dotyczyć przykazań w ta-
kim mniej więcej stopniu, w jakim przy-
kazania dotyczą naszego życia, w jakim 
pozwalają funkcjonować, nie potrącając 
się nawzajem zbyt boleśnie. Zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że te istniejące kilka 
tysięcy lat dziesięć zdań nigdy w istocie 
nie było zakwestionowane przez żadną 
filozofię i przez żadną ideologię, a mimo 
to łamane jest dzień w dzień”.

Przełożenie gotowych scenariuszy na fil-
my wymagało od Kieślowskiego gigantycz-
nego wysiłku, który w zestawieniu z rezul-
tatem, jaki osiągnął budzi podziw i uznanie 

dla jego determinacji oraz kunsztu arty-
stycznego. „Powiem ci, co w tym jest nie-
samowitego – powiedział Stanley Kubrick 
do Frederica Raphaela, scenarzysty Oczu 
szeroko zamkniętych, w czasie ich wspólnej 
rozmowy o Dekalogu Kieślowskiego – on 
to wszystko nakręcił w ciągu roku!”. Pol-
ski reżyser zaprosił do współpracy dzie-
więciu operatorów, z których każdy nadał 
własne piętno wizualnej stronie jednego 
z odcinków (Piotr Sobociński zrealizował 
zdjęcia do dwóch). W sposób najbardziej 
wyrazisty widoczne jest to w Dekalogu, 
pięć oraz jego kinowej wersji – Krótkim 
filmie o zabijaniu – gdzie Sławomir Idziak, 
posługując się specjalnie przez siebie wy-
konanymi filtrami, nadał całości posępną 
żółtozieloną tonację. W filmach wystąpiła 
plejada polskich aktorów, a grający główne 
role w Dekalogu, dziesięć Jerzy Stuhr i Zbi-
gniew Zamachowski, pojawili się w podob-
nych rolach braci w obrazie Trzy kolory: 
Biały (1993), wskazując na ukryty zwią-
zek łączący Dekalog z ostatnimi filmami 
Krzysztofa Kieślowskiego.

Po sukcesie w Wenecji, gdzie pokazy-
wany poza konkursem cykl uhonorowano 
nagrodą FIPRESCI, Dekalog doceniono na 
festiwalach w San Sebastián, Montrealu, 
Dunkierce, São Paulo. Wiosną 1990 roku 
trafił do kin we Francji, a potem został wy-
emitowany w Anglii przez BBC i zakupiony 
przez inne telewizje ze świata. W roku 2000 
trafił do dystrybucji w USA, odkrywany 
tam na nowo i z tym samym entuzjazmem, 
co dziesięć lat wcześniej w innych krajach. 
Najbardziej znany i ceniony z amerykań-
skich krytyków filmowych, Roger Ebert, 
zaliczył Dekalog do grona wyróżnionych 
przez siebie „The Great Films” – najważ-
niejszych utworów w dziejach kina. „Bo-
haterowie tych filmów – pisał – nie zostali 
zaangażowani, by toczyć naiwne zmaga-
nia w fabułach rodem z Hollywood. To 
dojrzali ludzie, żyjący często poza grani-
cami zinstytucjonalizowanej religii, stają-
cy wobec życiowych okoliczności, które 
zmuszają ich do dokonywania wyborów 
moralnych. Nie powinno się oglądać tych 
filmów jednym ciągiem, ale odpowiednio 
dozując sobie po każdym odcinku. Wte-
dy przy odrobinie szczęścia, gdy znajdzie 
się obok ciebie ktoś, z kim będziesz mógł 
porozmawiać o historiach z Dekalogu, być 
może dowiesz się czegoś istotnego o sobie. 
Jeśli przyjdzie ci oglądać te filmy w samot-
ności, porozmawiaj o nich sam ze sobą. 
Takie rozmowy prowadzi niejeden z bo-
haterów Kieślowskiego”.

Filmy z cyklu 
Dekalog 
robione były  
dla telewizji, 
ale w sensie 
narracji  
i dramaturgii to 
obrazy kinowe
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Władysław Kowalski i Anna 
Polony w Dekalogu, siedem, 
reż. Krzysztof Kieślowski

Artur Barciś w Dekalogu, dwa, 
reż. Krzysztof Kieślowski Fo
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cji, który marzy o karierze 
dziennikarza. Pan T. staje się 
dla niego mistrzem i nauczy-
cielem. Życie głównego boha-
tera nabierze tempa, gdy wła-
dze zaczną podejrzewać go 
o niecne zamiary wysadze-
nia Pałacu Kultury i Nauki, 
ponętna uczennica zaszokuje 
go niespodziewanym wyzna-
niem, a Urząd Bezpieczeń-
stwa zacznie śledzić każdy jego 
ruch. W tej rzeczywistości peł-
nej absurdów trudno będzie 
zachować powagę.

 JAK ZOSTAŁEM 
 GANGSTEREM. 
 HISTORIA 
 PRAWDZIWA
PREMIERA: 3 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Maciej Kawulski
scenariusz: Krzysztof Gureczny
zdjęcia: Bartek Cierlica
muzyka: Maciej Kawulski
scenografia: Marek Warszewski
kostiumy: Katarzyna Lewińska
charakteryzacja: Karolina Kordas
montaż: Marcin Drewnowski, 
Maciej Kawulski
dźwięk: Marcin Matlak
obsada: Marcin Kowalczyk, 
Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, 
Natalia Siwiec, Józef Pawłowski, 
Jan Frycz, Janusz Chabior, 
Adam Woronowicz
producenci: Maciej Kawulski, 
Tomasz Wardyn
produkcja: Open Mind Production
czas trwania: 140 min
dystrybucja: Next Film

To film o przyjaźni i miłości 
w czasach, w których pozwo-
lenie sobie na emocje może 
okazać się tragiczne w skut-

kach. W życiu Bohatera liczą 
się tylko dwie osoby – naj-
bliższy przyjaciel i ukochana 
kobieta, a światem jego inte-
resów rządzi przemoc. Akcja 
filmu zaczyna się w latach 70. – 
już wtedy młody Bohater wie, 
że adrenalina smakuje bardziej 
niż mleko w proszku. Z czasem 
odkrywa też pragnienie 
pieniędzy, władzy i bycia 
ponad prawem. Rozpoczyna 
się transformacja, a jego 
gangsterski talent rozkwita. 
Wspólnie z przyjacielem 
buduje własną armię. Oparta 
na faktach historia Bohatera 
po raz pierwszy pokazuje 
prawdziwe oblicze polskich 
mafiosów: zaczynali w kre-
szowych dresach i stworzyli 
organizację przestępczą, która 
przez chwilę panowała nad 
całym krajem. Finał tej histo-
rii nie został jednak napisany 
pociskami i krwią – czasem 
słowo rani mocniej niż kula, 
a miłość i przyjaźń mogą być 
lekarstwem, nawet w najbar-
dziej okrutnych rękach.

 WSZYSTKO DLA 
 MOJEJ MATKI
PREMIERA: 3 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Małgorzata Imielska
scenariusz: Małgorzata Imielska

zdjęcia: Tomasz Naumiuk, 
Wojciech Staroń
muzyka: Włodzimierz Pawlik
scenografia: Katarzyna Filimoniuk
kostiumy: Małgorzata 
Trzaskowska
charakteryzacja: Pola Guźlińska
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin 
Kasiński, Artur Kuczkowski
obsada: Zofia Domalik, Maria 
Sobocińska, Malwina Laska, 
Magdalena Celmer, Helena Englert, 
Joanna Połeć, Zuzanna Puławska, 
Alicja Czerniewicz, Edyta 
Januszewska, Halina Rasiakówna, 
Adam Cywka, Jowita Budnik
producenci: Wojciech 
Kabarowski, Jerzy Kapuściński
produkcja: Naima Film
czas trwania: 103 min
dystrybucja: TVP Dystrybucja 
Kinowa

Ola ma 17 lat. Chłopięca 
w ruchach, wielkie, niebieskie 
oczy ma wciąż zasłonięte wło-
sami. Obgryzione paznokcie, 
ręce pełne blizn po samooka-
leczaniu. Za ciągłe ucieczki 
z domu dziecka sąd umieścił 
ją w zakładzie poprawczym. 
Nie ma fajnych ubrań ani dro-
giego telefonu. W przeciwień-
stwie do innych dziewczyn 
nie chce w zamian za papie-
rosy i drobne sumy świadczyć 
dozorcy usług seksualnych. 
Jedyne, czego pragnie, to odzy-
skać matkę. Dziewczyna tre-
nuje zawzięcie lekkoatletykę. 
Wierzy, że jeśli zacznie osiągać 
sukcesy na zawodach, matka ją 

odnajdzie. Ta jej „oddzielność” 
od świata sprawia, że staje się 
ofiarą przemocy.

 MAYDAY
PREMIERA: 10 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Sam Akina
scenariusz: Sam Akina, Jules 
Jones, Wojciech Pałys, Hanna 
Węsierska
zdjęcia: Gabriel Bieńczycki
muzyka: Rafał Stępień
scenografia: Ewa Skoczkowska
kostiumy: Małgorzata Bednarek-
-Chumakou
charakteryzacja: Maja 
Łukaszewicz
montaż: Nikodem Chabior
dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin 
Kasiński
obsada: Piotr Adamczyk, 
Anna Dereszowska, Weronika 
Książkiewicz, Andrzej Grabowski, 

Bartosz Porczyk, Adam 
Woronowicz, Ewa Kasprzyk, 
Tomasz Oświeciński
producent: Wojciech Pałys
produkcja: JW Production
czas trwania: 110 min
dystrybucja: Kino Świat

Dwie żony to nie zdrada? Janek 
(Piotr Adamczyk) prowadzi 
podwójne życie – jest mężem 
Basi (Anna Dereszowska), 
z którą mieszka w Warsza-
wie oraz… Marysi (Weronika 
Książkiewicz), z którą dzieli 
piękny dom na obrzeżach sto-
licy. Żadna z kobiet nie wie nic 
o istnieniu tej drugiej. Dzięki 
umiejętnemu lawirowaniu mię-

KALENDARZ PREMIER

 SERCE DO WALKI
PREMIERA: 13 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Kacper Anuszewski
scenariusz: Kacper Anuszewski 
zdjęcia: Tomasz Walasek
muzyka: Filip Wałcerz
scenografia: Wojciech Andrzejuk
kostiumy: Maja Paszkowska
charakteryzacja: Martyna Stejskal
montaż: Tomasz Wolszczak
dźwięk na planie: Piotr Kubat, 
Łukasz Piotrowski, Aleksandra 
Konik, Patryk Łyszyk, Tomasz 
Malinowski, Filip Charitonow
udźwiękowienie: Studio PRL
obsada: Łukasz Wabnic, Marcin 
Zarzeczny, Marek Siudym, Ewa 
Kasprzyk, Grzegorz Kowalczyk, 
Monika Dryl, Łukasz Nowicki, 
Jerzy Wroński, Patrycja Potyralska
producent: Kacper Anuszewski
produkcja: Kacper Anuszewski 
Production
czas trwania: 97 min
dystrybucja: Kino Świat

Piotrek jest utalentowanym 
sportowcem. W pamięci ma 
jednak traumatyczne wyda-
rzenia z dzieciństwa, które 
rzucają cień na całe jego 
obecne życie. Nie mogąc 
odnaleźć swojej drogi, zaczyna 
brać udział w nielegalnych 
walkach. Pewnego dnia jego 
życie się jednak zmienia. 
Poznaje niezwykłą dziewczynę 
i otrzymuje propozycję nie do 
odrzucenia, która może zmie-
nić wszystko. Piotrek podej-
muje wyzwanie i zamierza 

pokazać światu, na co go stać. 
W jego otoczeniu są jednak 
ludzie, którzy zrobią wszystko, 
aby poniósł porażkę. Tylko 
wsparcie najbliższych osób 
może dać mu siłę, której tak 
bardzo potrzebuje.

 FUTRO Z MISIA
PREMIERA: 25 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Michał Milowicz, 
Kacper Anuszewski
scenariusz: Paweł Bilski, Olaf 
Lubaszenko, Michał Milowicz, 
Kacper Anuszewski
zdjęcia: Tomasz Walasek
muzyka: Waldemar Dąże
scenografia: Agnieszka Bartold
kostiumy: Małgorzata Skorupa, 
Magdalena Sekrecka
charakteryzacja: Kamila Jodko, 
Magdalena Tarka
montaż: Jan Kidawa-Błoński jr
dźwięk: Katarzyna Dzida-Hamela, 
Jacek Hamela

obsada: Michał Milowicz, Olaf 
Lubaszenko, Cezary Pazura, 
Mirosław Zbrojewicz, Izabela 
Miko, Przemysław Sadowski, 
Piotr Gąsowski, Sławomir Zapała, 
Bohdan Łazuka, Artur Dziurman, 
Edward Linde-Lubaszenko, Piotr 
Nowak
producenci: Michał Milowicz, 
Anna Siergiej
produkcja: Sky Map Production
czas trwania: 100 min
dystrybucja: Monolith Films

Boss podhalańskiej mafii, 
o wiele mówiącej ksywie „Ner-
wowy”, jest wściekły. To akurat 
w jego przypadku normalne, 
bo facet z natury nie jest oazą 
spokoju, ale tym razem ma 
naprawdę dobry powód. Jego 
ludzie podczas brawurowej 
akcji ukradli z komisariatu 
w Tczewie 120 kilogramów 
ziołowej herbatki. Po cholerę 
gangsterom ziołowa herbatka? 
No właśnie. W policyjnym 
magazynie miała być mari-
huana, ale ktoś ubiegł zako-
piańskich zakapiorów i zwiał 
z towarem. Całej sprawie 
bacznie przyglądają się agenci 
„Dzik” i „Żubr” z CBŚ, którzy 
podejrzewają przekręt na 
wojewódzką skalę. Tymczasem 
na Pomorzu ktoś handluje 
doskonałej jakości „trawką”…

 PAN T.
PREMIERA: 25 GRUDNIA

film fabularny
reżyseria: Marcin Krzyształowicz
scenariusz: Andrzej Gołda, 
Marcin Krzyształowicz
zdjęcia: Adam Bajerski
muzyka: Michał Woźniak
scenografia: Magdalena Dipont, 
Robert Czesak
kostiumy: Magdalena Biedrzycka
charakteryzacja: Dominika 
Dylewska
montaż: Wojciech Mrówczyński

dźwięk: Piotr Domaradzki, Barbara 
Domaradzka
obsada: Paweł Wilczak, Sebastian 
Stankiewicz, Maria Sobocińska, 
Jerzy Bończak, Wojciech 
Mecwaldowski, Zdzisław 
Wardejn, Anna Ilczuk, Katarzyna 
Gniewkowska, Przemysław 
Bluszcz, Katarzyna Warnke, Jacek 
Braciak
producent: Jarosław Boliński
produkcja: Propeller Film
czas trwania: 104 min
dystrybucja: Kino Świat

Powstająca z powojennych 
ruin Warszawa roku 1953 to 
miejsce, w którym wszystko 
jest możliwe. Wszechobecna 
niepewność, donosy i kontrola 
oswajane są wódką i dobrym 
towarzystwem, w podzie-
miach kościoła daje się słyszeć 
jazz, a przypadkowe spotka-
nie w toalecie z I sekretarzem 
Bolesławem Bierutem może 
zakończyć się niespodziewaną 
nietrzeźwością. To wszystko 
zna z własnego doświadczenia 
niejaki Pan T. – uznany pisarz, 
który mieszka w hotelu dla 
literatów. Mężczyzna utrzy-
muje się z korepetycji dawa-
nych pięknej maturzystce, 
z którą łączy go płomienny 
romans. Pewnego dnia do 
sąsiedniego mieszkania wpro-
wadza się chłopak z prowin-
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Wszystko dla mojej matki,  
reż. Małgorzata Imielska

Mayday, reż. Sam Akina

Jak zostałem gangsterem. 
Historia prawdziwa,  
reż. Maciej Kawulski

 
Pan T., reż. Marcin 
Krzyształowicz

Futro z misia, reż. Michał 
Milowicz, Kacper Anuszewski

Serce do walki,  
reż. Kacper Anuszewski
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dzy dwiema żonami wszystko 
jakoś się układa… do czasu, 
kiedy pewnego dnia na głowę 
Janka spadną dodatkowe, poza-
małżeńskie kłopoty. Ryzyko, 
że któraś z jego ukocha-
nych dowie się o podwójnym 
związku wzrasta dramatycznie, 
a bohaterowi nie starcza już 
wymówek, aby ukryć prawdę. 
Na szczęście z pomocą przy-
chodzi mu znajomy Staszek 
(Adam Woronowicz). Lawina 
zdarzeń, pomyłek i zwrotów 
akcji przerosną ich wielokrot-
nie… a to dopiero początek. 
Każde wymyślone na poczeka-
niu męskie kłamstewko będzie 
miało kolosalne skutki!

 PSY 3. W IMIĘ ZASAD
PREMIERA: 17 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Władysław Pasikowski
scenariusz: Władysław 
Pasikowski
zdjęcia: Maciej Lisiecki
muzyka: Michał Lorenc
scenografia: Wojciech Żogała
kostiumy: Małgorzata Braszka
charakteryzacja: Janusz Kaleja
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Bartłomiej Bogacki 
obsada: Bogusław Linda, Cezary 
Pazura, Sebastian Fabijański, 
Marcin Dorociński, Tomasz 
Schuchardt, Mirosław Baka, Jan 
Frycz, Artur Żmijewski
producent: Klaudiusz Frydrych
produkcja: Zygfryd Studio
czas trwania: 120 min
dystrybucja: Kino Świat

Po latach odsiadki Franz 
Maurer wychodzi z więzie-
nia i wkracza w nową Polskę, 
w której nic nie jest takie, jak 
zapamiętał. Kto i co czeka na 
człowieka, który przez ostat-
nie ćwierć wieku… nie robił 
nic? Jak odnajdzie się w świe-
cie, w którym dawne zasady 
i lojalność przestały obowią-
zywać? Tego dowiemy się, gdy 
los ponownie połączy Franza 
i „Nowego”. Ich spotkanie 
zmieni wszystko.

 NASZA MAŁA 
 POLSKA
PREMIERA: 24 STYCZNIA

film dokumentalny
reżyseria: Matej Bobrik
scenariusz: Matej Bobrik
zdjęcia: Michał Stajniak
muzyka: Tymoteusz Witczak
montaż: Tomasz Ciesielski, Jerzy 
Zawadzki, Matej Bobrik
dźwięk: Katarzyna Szczerba
producentki: Agnieszka Dziedzic, 
Agnieszka Skalska
produkcja: Koi Studio
czas projekcji: 70 min
dystrybucja: Mayfly

Co roku kilkanaścioro mło-
dych Japończyków rozpoczyna 
studia na Wydziale Poloni-
styki Tokijskiego Uniwersytetu 
Studiów Zagranicznych. Jed-
nym z obowiązkowych zadań 
studentów drugiego roku jest 
wystawienie sztuki teatral-
nej w języku polskim. Nasza 
mała Polska mówi nie tylko 
o procesie uczenia się języka 
polskiego, lecz także o tym, 
jak wyobrażenia o dorosłości 
zderzają się z rzeczywistością.

 FURIOZA
PREMIERA: 31 STYCZNIA

film fabularny
reżyseria: Cyprian T. Olencki
scenariusz: Cyprian T. Olencki, 
Tomasz Klimala
zdjęcia: Klaudiusz Dwulit
muzyka: Miro Kępiński
scenografia: Aleksandra 
Chorążyczewska, Marcin Buśko
kostiumy: Milena Jaroszek
charakteryzacja: Alina Janerka
montaż: Wojciech Włodarski
dźwięk: Jerzy Murawski
obsada: Mateusz Banasiuk, 
Mateusz Damięcki, Weronika 
Książkiewicz, Wojciech Zieliński, 
Szymon Bobrowski, Łukasz 
Simlat, Janusz Chabior, Sebastian 
Stankiewicz, Cezary Łukaszewicz, 
Konrad Eleryk, Oskar Stoczyński, 
Kacper Sasin, Krzysztof Wach, 
Adam Zdrójkowski, Orinka 
Olencka, Sylwia Juszczak, Paulina 
Gałązka, Mateusz Nędza, Jacek 
Beler, Zbigniew Suszyński, Monika 

Dryl, Michał Włodarczyk
producent: Marcin Zarębski
produkcja: Hungry Crocodiles
czas trwania: 133 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

To film inspirowany prawdzi-
wymi wydarzeniami, który 
pokazuje świat, o którym 
większość z nas nie ma poję-
cia. Świat kibiców – ultrasów, 
chuliganów i kobiet, które 
są z nimi w związkach. Sce-
nariusz powstawał kilka lat 
i oparty jest na prawdziwych 
relacjach gangsterów, dzien-
nikarzy i agentów Central-
nego Biura Śledczego Policji. 
Czym jest dla nich honor? Co 
się dzieje z tymi, którzy łamią 
zasady? Ile warta jest lojalność? 
Jak daleko można się posunąć 
dla czystej adrenaliny? Za co 
kochają ich dziewczyny? Czego 
w takiej grupie szuka jeden 
z głównych bohaterów filmu 
będący na co dzień lekarzem 
(w tej roli Mateusz Banasiuk)? 
Jak potoczy się historia „Dzi-
kiej” (Weronika Książkiewicz), 
która choć zna zasady, spró-
buje rozbić układ, w którym się 
wychowała? Jaką cenę za bycie 
w Furiozie zapłaci „Golden” 
(Mateusz Damięcki)?

Oprac.  
Albert Kiciński
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Nasza mała Polska,  
reż. Matej Bobrik

Psy 3. W imię zasad,  
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POLSKIE PREMIERY

W Sercu do walki wystę-
pujesz w potrójnej 
roli – scenarzysty, reży-
sera oraz producenta. 

Sporo, zwłaszcza jak na pełnometra-
żowy debiut. 
To prawda, choć scenariusz napisałem 
kilka lat temu, kiedy postanowiłem, że 
chciałbym zrobić film sportowy. Myśla-
łem konkretnie o boksie. Tak się zło-
żyło, że jakiś czas później pracowałem na 
planie pewnej produkcji korporacyjnej, 
gdzie poznałem kick boksera Łukasza 
Wabnica. Sporo rozmawialiśmy i tak od 
słowa do słowa postanowiłem zmienić 
trochę swój scenariusz i przedstawioną 
w nim historię. Zacząłem pisać pod kon-
kretne osoby – Łukasza czy Marka Siu-
dyma, z którym miałem okazję wcze-
śniej współpracować. Wydaje mi się, że 
tak jest dużo łatwiej. Ze zaktualizowaną 
wersją tekstu rozpocząłem rozmowy 
z potencjalnymi producentami. 

Jakie były ich pierwsze reakcje na 
twój pomysł?
Reakcje były przychylne, ale jednocze-
śnie każdy z nich, co w pełni zrozumiałe, 
chciał zrealizować ten film na swo-
ich warunkach. Jednym z nich było to, 
by główną rolę zagrał znany polski aktor. 
Zresztą były też pomysły obsadowe na 
pozostałych bohaterów, podpowiadano 

mi również konkretnego operatora. 
Nie byłem do tego wszystkiego przeko-
nany. Chciałem pracować z ludźmi, któ-
rych dobrze znałem. Uznałem też, że 
skoro decyduję się na to, by zrobić film 
o sporcie, główną rolę powinien zagrać 
człowiek z tego kręgu. To było istotne 
zwłaszcza w kontekście scen walki, tak 
by wszystko wypadło możliwie reali-
stycznie. Kick boxing nie jest łatwą dys-
cypliną i dla aktora mogłoby to być rela-
tywnie trudne do wykonania.

Czyli nie wynikało to z pragmaty-
zmu, a raczej z faktu, że chciałeś zro-
bić ten film od początku do końca po 
swojemu?
Chciałem mieć pełną wolność twór-
czą, zrobić Serce do walki wiernie według 
swojego pomysłu. A czy dobrze, to się 
dopiero okaże. Oczywiście te decyzje 
miały swoje konsekwencje, borykali-
śmy się z pewnymi trudnościami. Inaczej 
wygląda sytuacja, kiedy projekt finan-
sowany jest przez jakąś instytucję, ina-
czej, gdy robi się go własnym sumptem, 
niezależnie. Choć mam wrażenie, że to 
określenie wciąż ma negatywne konota-
cje, kojarzy się z „biedą”. Trudno robi się 
film, chcąc zachować pełną niezależność. 
Z pewnością przydało mi się doświadcze-
nie ze świata reklamowego, w którym od 
dłuższego czasu funkcjonuję. Poznałem 
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SERCE DO WALKI

i dzisiaj, choć z uwagi na pracę mam 
znacznie mniej czasu, staram się możli-
wie regularnie ćwiczyć. To pozwala się 
odstresować i poradzić sobie z emo-
cjami. Zależało mi, żeby zrobić film 
motywacyjny, który da ludziom odro-
binę nadziei. Uważam, że takich pro-
dukcji brakuje w polskim kinie. Sam do 
końca nie wiem, z czego to wynika, ale 
większość jest tak dołująca, że wycho-
dząc po projekcji, mamy ochotę rzu-
cić się pod pociąg. Serce do walki ma 
za zadanie podbudować widza, dać mu 
pozytywnego kopa. Chciałem zrobić 
historię z przesłaniem, żeby po jej zoba-
czeniu widz miał ochotę wyjść i zacząć 
działać, zaktywizować się, żeby poczuł 
się dobrze. Napisałem tę historię, bo 
takich po prostu mi brakowało. Od 
samego początku wiedziałem, że sam ją 
nakręcę. Chciałem też zagrać, bo prze-
cież jestem aktorem, ale uznałem, że to 
byłoby zdecydowanie za dużo.

Masz doświadczenie aktorskie, skąd 
w ogóle pomysł, żeby zająć się reży-
serią?
Nigdy specjalnie o tym nie myślałem, 
choć wydaje mi się, że to naturalna 
droga rozwoju. Chciałem czegoś więcej, 
niż tylko grać. Mam na koncie kilkaset 
reklam i zarobione tam pieniądze posta-
nowiłem zainwestować w film. Trzy lata 

temu jako reżyser zrobiłem pierwszy 
krótki metraż – Myszy i szczury. Pomimo 
kilku festiwalowych nagród, trochę oba-
wiałem się reakcji i komentarzy w stylu, 
że aktor reklamowy wziął się za robie-
nie filmów, ale jak się okazało zupełnie 
niepotrzebnie. Odzew był bardzo pozy-
tywny i jest duża szansa, że w przyszłym 
roku zrobimy na tej podstawie pełny 
metraż. To mnie ośmieliło i zrealizowa-
łem dwie kolejne rzeczy, które również 
doceniono za granicą. Dało mi to do 
myślenia. Uznałem, że może trzeba wła-
śnie robić filmy po swojemu, niezależnie, 
próbować realizować je bez niepotrzeb-
nego wpływu innych osób. W końcu 
przyszedł moment, kiedy poczułem, że 
to już chyba najwyższy czas na pełnome-
trażowy debiut. Nie czułem jakiejś więk-
szej presji. Robiłem spore projekty rekla-
mowe, co na pewno dało mi niezbędne 
poczucie pewności siebie.

Główną rolę gra za to debiutant 
Łukasz Wabnic. Kolejne spore 
ryzyko.
Łukasz debiutuje na kinowym ekranie. 
Mieliśmy wiele prób aktorskich, a on 
sam też wykonał dużą pracę. Tak jak 
wspomniałem wcześniej, niektóre sceny 
zmieniłem właśnie pod kątem Łuka-
sza. Wiele dał mi czas, który spędziliśmy 
razem. Obserwowałem, jak się zacho-

wuje, w jaki sposób się wypowiada. On 
zresztą szybko poczuł się w tej roli bar-
dzo naturalnie. Z pewnością istotnym 
wsparciem byli dla niego też bardziej 
doświadczeni aktorzy – Marek Siu-
dym czy Ewa Kasprzyk. Udzielali Łuka-
szowi rad, ale też pozwalaliśmy sobie 
na improwizację. Mówiłem aktorom, 
że jeżeli im coś nie leży, niech zrobią to 
po swojemu, a jedynie zachowają sens 
sceny. Zależało mi na naturalności. 

W epizodzie pojawia się też Michał 
Milowicz, z którym – jako współre-
żyser – zrobiłeś kolejny film Futro 
z misia. 
Co ciekawe, poznaliśmy się dopiero na 
planie Serca do walki. Wcześniej kojarzy-
liśmy się wyłącznie z jakichś towarzyskich 
sytuacji. Spodobała nam się współpraca 
i początkowo Michał zaproponował mi 
rolę drugiego reżysera. Wtedy chyba jesz-
cze nie spodziewał się, że odegra w nim 
taką rolę jako aktor. W grupie czterech 
osób, wraz z Olafem Lubaszenką i Paw-
łem Bilskim, pracowaliśmy nad osta-
tecznym kształtem scenariusza. Wydaje 
mi się, że wyszło z tego coś ciekawego. 
Z Michałem znaleźliśmy wspólny język 
i ostatecznie zaproponował mi, żebyśmy 
razem ten film wyreżyserowali.

Rozmawiał Kuba Armata

tam wielu pozytywnych ludzi i śmiało 
mogę powiedzieć, że bez ich pomocy to 
wszystko by się nie udało. Wiadomo, że 
zawsze może być lepiej, ale uważam, że 
wiele rzeczy, jak na warunki, jakimi dys-
ponowaliśmy, wyszło naprawdę nieźle. 
Szczęśliwie udało się dobrnąć do brzegu.

Wspomniałeś na początku, że od 
dłuższego czasu myślałeś właśnie 
o filmie sportowym? Skąd to się 
wzięło?
Wydaje mi się, że w tamtym momencie 
nie było czegoś takiego na rynku. Nasza 
produkcja z uwagi na różne problemy się 
przedłużała. W międzyczasie pojawił się 
Underdog Macieja Kawulskiego i Fighter 
Konrada Maximiliana. Wszedłem w tę 
otoczkę, choć uważam, że Serce do walki 
nie jest filmem sportowym w pełnym 
tego słowa rozumieniu. Sport stanowi 
raczej tło dla historii, jaką zdecydowali-
śmy się pokazać. Ma ona znacznie więk-
sze znaczenie niż jedynie walka w ringu. 

Sport jest dobrym „przekaźnikiem” 
dla emocji?
Tak uważam. Sam wychowałem się 
w takim środowisku, bo w przeszło-
ści trenowałem lekkoatletykę i karate. 
Byłem jednak chorowity, dlatego zosta-
łem filmowcem. (śmiech) Sport zatem 
przez cały czas obecny był w moim życiu 
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POCZUĆ SIĘ 
DOBRZE
Rozmowa  
z Kacprem 
Anuszewskim, 
reżyserem  
filmu Serce  
do walki Serce do walki,  

reż. Kacper Anuszewski
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POLSKIE PREMIERY

Jesteś inicjatorem tego wszyst-
kiego? Jak to się zaczęło? 
Sześć lat temu spotkałem Pawła 
Bilskiego, który zaprosił mnie do 

swojego offowego projektu SkarLans. Był 
fanem filmów Chłopaki nie płaczą i Pora-
nek kojota. Chciał napisać scenariusz do 
komedii tego rodzaju. Powiedziałem, że 
fantastycznie, bo właśnie chciałbym zreali-
zować taką komedię – nawet jako produ-
cent. Zależało mi, żeby zebrać starą gwar-
dię i znowu coś zrobić w tym klimacie. 
Wiedziałem, że publiczność tego oczekuje. 
Paweł wziął się szybko do roboty i napi-
sał treatment, który bardzo mi się spodo-
bał – również ze względu na niebanalny 
pomysł fabuły i akcji. Mówiłem mu: „Będę 
pisał razem z tobą, będę ci dawał pomysły 
i wspierał cię. Spróbujmy wreszcie stwo-
rzyć scenariusz, którego nie ma od tylu 
lat”. Jak moi znajomi usłyszeli, że przygo-
towujemy tego typu projekt, zaczęli mi 

podsuwać jakieś zabawne zasłyszane sytu-
acje i dialogi. I tak zbierałem materiał. Po 
wstępnej wersji scenariusza, zaprosiłem do 
współpracy Olafa Lubaszenkę. Powiedział, 
że scenariusz ma potencjał, ale wymaga 
jeszcze sporo szlifów. Z początku chcia-
łem, żeby to Olaf reżyserował. Stwierdził 
jednak, że teraz ja powinienem spróbo-
wać swoich sił jako reżyser. Wiedział, że 
myślałem już o tym od dawna i przygoto-
wywałem się do tej roli. W końcowej fazie 
przygotowań do produkcji filmu zapro-
siłem do współpracy Kacpra Anuszew-
skiego jako współreżysera. Gram jedną 
z głównych ról, więc bardzo dużo czasu 
byłem również przed kamerą. Kacper to 
reżyser młodego pokolenia, który zdobył 
sporo nagród swoimi krótkimi metrażami, 
a jego pełnometrażowy film Serce do walki 
wchodzi do kin również w grudniu. Kac-
per wniósł w ten projekt inne spojrzenie. 
Równie cenne były jego dodatki w scena-
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FUTRO Z MISIA

-Lubaszenko i Bohdan Łazuka. W filmie 
zobaczymy Cezarego Pazurę, Mirosława 
Zbrojewicza i Olafa Lubaszenkę, który gra 
bezwzględnego szefa zakopiańskiej mafii 
o ksywie „Nerwowy”. 

Czy łatwo było ich wszystkich 
ponownie zaangażować do jednego 
projektu? 

Myślę, że udało mi się to dlatego, że wyko-
naliśmy ogromną pracę nad scenariu-
szem, który im się spodobał. Stwierdzili, 
że jest szansa stworzyć film na miarę tych 
poprzednich. Zaufali mi i wspierali na pla-
nie. Fantastycznie się z nimi pracowało. 

Stylistyka tamtych komedii gangster-
skich łączy w sobie klasyczną kome-
dię omyłek z elementami czarnego 
humoru. Od czasów Sztosu czy Chło-
paków… jest w Polsce duże zaintere-
sowanie takimi filmami. Z czego to 
wynika? 
Czarna komedia według mnie polega na 
tym, że widz boi się i śmieje jednocze-
śnie. Przypominam sobie Od zmierzchu 
do świtu Roberta Rodrigueza ze scenariu-
szem Quentina Tarantino. Tam jest scena, 
gdzie postać odgrywana przez Tarantino 
ma przestrzeloną dłoń i kamera zagląda 
przez tę dziurę w ręce. Wspaniała czarna 

komedia z elementami absurdu. W Futrze 
z misia nie ma sceny z przestrzeloną ręką, 
ale staramy się zabawić widza podob-
nym poczuciem humoru. Czasem lekko 
absurdalnym. A nie ma nic śmieszniej-
szego niż nieporadny gangster. Na tym 
polega komedia, że obnażamy słabości 
tych naszych postaci-gangsterów. Myślę, 
że stara gwardia zauważyła właśnie w tym 

potencjał tej historii. Olaf Lubaszenko 
zaczął filmem Sztos, później od razu był 
Kiler Juliusza Machulskiego. Przez wiele 
lat faktycznie nie mieliśmy podobnej pro-
dukcji na ekranach kin. Ludzie są stęsk-
nieni za tego rodzaju żartem. W Futrze 
z misia staram się, żeby wulgaryzmy były 
zabawne i podkreślały komizm sytu-
acyjny. Mocno stawiamy na dialogi. Mam 
nadzieję, że teksty, które zawarliśmy w fil-
mie, też przypadną widzom do gustu 
i może z czasem staną się kultowe i będą 
cytowane. 

Tym filmem debiutujesz jako reżyser. 
Jak się pracowało po drugiej stronie 
kamery? 
Miałem pewne rozdwojenie jaźni. Z jed-
nej strony producent chce zamknąć się 
w budżecie, żeby zmieścić się w termi-
narzu. Z drugiej jako reżyser chciałem 
zrealizować jak najwięcej dubli. Choć 

to nie było proste, starałem się do tego 
podchodzić racjonalnie. Nawet wtedy, 
kiedy byłem na planie i grałem, a Kac-
per był za kamerą – starałem się patrzeć 
na zegarek i mówić ekipie, ile jeszcze 
mamy czasu itp. Musiałem organizo-
wać sam siebie i całą resztę. Na ogół to 
się udawało. Czasami dochodziło do 
spięć, ale tak to bywa, gdy na planie jest 
dwóch reżyserów. Ale zawsze dochodzi-
liśmy do konsensusu. To są moje pierw-
sze doświadczenia na tym polu; czuję, że 
dużo się nauczyłem podczas tej produk-
cji. Olaf Lubaszenko też mnie wspierał 
swoim doświadczeniem. Starałem się być 
konkretny, dawać aktorom wskazówki na 
planie i razem z nimi tworzyć całość.

Jak się pracowało z Kacprem? Dwóch 
reżyserów może mieć inne wizje. 
Kacper Anuszewski jako reżyser dra-
matów czy filmów obyczajowych miał 
troszkę inne spojrzenie na komedię. On 
spędził za kamerą więcej godzin niż ja, 
ponieważ miałem aż 23 dni zdjęciowe 
jako aktor (na 28 dni). Ale starałem 
się jak najczęściej przechodzić z jed-
nej strony kamery na drugą, żeby też 
zobaczyć efekt końcowy danego ujęcia. 
Mogłem grać i w tym samym momencie 
dawać sugestie aktorom, którzy byli ze 
mną na planie. To reżyserowanie z wnę-
trza planu to jakby dodatkowa wartość. 

W filmie zobaczymy Sławomira, 
słynnego gwiazdora znanego z prze-
boju „Miłość w Zakopanem”. Czy to 
jakieś nawiązanie do akcji filmu?
Nie sugerowałem się jego piosenką. Sławek 
jest profesjonalnym aktorem po PWST 
w Krakowie. Poznałem go na deskach 
warszawskiego teatru Capitol. Jak zoba-
czyłem jego warsztat aktorski, stwierdzi-
łem, że idealnie pasuje do jednej postaci 
z filmu. Podobną, jednak nieco inną postać 
odgrywa w sztuce „Skok w bok”, a w filmie 
pokazuje również pazur. (śmiech) Wypra-
cował sobie tę postać włącznie z takimi 
niuansami jak drgająca powieka. Był świet-
nie przygotowany, skupiony na pracy, jak 
każdy zawodowy aktor. Myślę, że jego fani 
oraz widzowie będą mile zaskoczeni, bo 
dotychczas odbierali go jako gwiazdora 
rock-polo. A Sławek na co dzień to czło-
wiek dowcipny, pełen charyzmy i mający 
spory dystans do siebie.

Rozmawiał  
Albert Kiciński

riuszu. Tym sposobem we czterech stali-
śmy się scenarzystami. 

Jak bardzo nawiązujecie do Chłopaki 
nie płaczą czy Poranku kojota?
Futro z misia jest zupełnie niezależną, 
oddzielną historią. Myślę, że ten obraz 
łączy z tymi komediami podobna stylistyka 
i poczucie humoru. No i przede wszystkim 
stara (ale młoda duchem) gwardia akto-
rów. Starałem się, żeby powcielali się w inne 
role. Puszczamy czasami oko do naszych 
widzów, którzy oglądali Chłopaków…

Zebrałeś całkiem sporo znanych 
nazwisk w swojej produkcji. Kogo 
z tej starej gwardii zobaczymy?
Wiedziałem, że to kino mogą stworzyć 
aktorzy, którzy pracowali przy tamtych 
komediach, i których postacie stały się kul-
towe. Chciałem, żeby pojawiły się takie 
ikony polskiego kina, jak Edward Linde-
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Rozmowa  
z Michałem 
Milowiczem, 
reżyserem filmu 
Futro z misia

KOMIZM NIEPORADNEGO 
GANGSTERA

Futro z misia, reż. Kacper 
Anuszewski, Michał Milowicz

Michał Milowicz
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POLSKIE PREMIERY

Pan T. pod kątem ukazywa-
nia lat 50. jest artystyczną 
kreacją, lecz odtwarza do 
pewnego stopnia dawne 

realia. Jak wytyczał pan granicę mię-
dzy tym co prawdziwe a filmowe?
Ten realizm bywa rzeczywiście komik-
sowy, a oglądany na ekranie świat jest 
wystylizowany. Jednak zależało nam, 
żeby w warstwie wizualnej film był jak 
najbardziej prawdopodobny. W tym 
sensie, że ta rzeczywistość mogła tak 
wyglądać. Mamy więc takie sceny jak 
przesłuchanie, grane przez Wojtka 
Mecwaldowskiego, gdzie zastosowałem 
efekt wizualny tzw. niskiego słońca, bar-
dzo atrakcyjny i komiksowy, ale mamy 
też wiele ujęć nawiązujących do auten-
tycznego wyglądu Warszawy tamtych lat. 
Pan T. jest pod tym względem trochę grą 
między tym, co w kontekście świecenia 
jest realistyczne i dokumentalne, a co jest 
filmową kreacją. 

A sceny prywatek czy sekwencja prze-
mowy Bieruta? Na ile w nich arty-
stycznej swobody, a na ile są wyni-
kiem dokumentacji?
W perspektywie przestrzeni, w któ-
rych sceny się rozgrywają, opieraliśmy 
się na dokumentacji, ale jednocześnie 
nie miało to być odtwarzanie rzeczy-
wistości. Wizualnie trzymałem się tej 
samej zasady – wszystko, co pojawia 
się na ekranie, powinno być prawdopo-
dobne, niekoniecznie prawdziwe. Cała 
reszta, jak zachowanie tłumu postaci, 
które odwracają się jak na komendę 
w stronę Bieruta, to oczywiście czysta 
kreacja, pomysł reżysera. Bardzo atrak-
cyjna z filmowego punktu widzenia, 
ponieważ podkreślająca w ironiczny 
lub nieco surrealistyczny sposób opo-
wiadaną treść, której nie przekazujemy 
przecież tylko w dialogach, lecz również 
w obrazie.

Korzystał pan w tych scenach 
z jakichś referencji wizualnych?

Nie nazwałbym tego faktycznymi referen-
cjami, ale pod kątem wizualnym inspiro-
waliśmy się wraz z reżyserem Marcinem 
Krzyształowiczem filmami francuskiej 
Nowej Fali oraz zdjęciami czeskiego foto-
grafa reportażowego Josefa Koudelki. Te 
pierwsze były inspiracją dla swobody ope-
rowania kamerą, a styl drugich pokazywał 
nam, jak można podejść do nieco bardziej 
kreacyjnych scen. Koudelka robił m.in. 
zdjęcia w trakcie Praskiej Wiosny, ale nie 
zajmował się stricte realizmem. Jego bar-
dzo ciekawe i szerokokątne fotografie 
mają w sobie nieco surrealizmu, pewnej 
metafizyki, która pasowała do Pana T.

Mimo tej komiksowości oraz sur-
realistycznych elementów tworzy 
pan wraz z kostiumami, scenogra-
fią i efektami wizualnymi wraże-
nie obcowania z epoką, która dawno 
przeminęła.
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PAN T.

czas gdy kadrowanie, oświetlanie i cała 
reszta są dość współczesne. Ale w tym 
sensie, że tak wyobrażałem sobie tamtą 
epokę, stosując środki, które uznałem 
za najlepsze do uzyskania odpowied-
niego efektu. Zawsze próbuję z wybra-
nych miejsc, kostiumów i scenografii 
wyciągnąć maksimum tego, co można, 
żeby wypełnić jak najciekawiej założe-
nia scenariusza.

Wyznaczyliście sobie jakieś gra-
nice, których w sferze wizualnej 
nie wolno było przekraczać, żeby 
ta współczesność nie stała się zbyt 
widoczna?
Granice były wyłącznie technologiczne. 
Nie mieliśmy obiektywów szerszych niż 
28mm, co dla zdjęć w formacie ana-
morfotycznym równało się praktycz-
nie obiektywowi 16mm w standardo-
wym formacie. Wpłynęło to na sposób 
ukazywania i oświetlania postaci. Nie 
chcieliśmy używać długich obiekty-
wów czy teleobiektywów, żeby nie zabu-
rzać wrażeniowości stworzonego świata, 
który miał być mroczny, zimowy, z nie-
licznymi scenami, w których przebija 

się jakieś mocniejsze słońce. W tym 
wypadku granicą była percepcyjność 
widza. Jeśli byłoby zbyt ciemno i kontra-
stowo, i oko widza nie miałoby dobrego 
punktu zaczepienia, filmowa atmosfera 
nie mogłaby wybrzmieć. 

Mrok i surowość tego świata wyni-
kają z tego, że film przyjmuje punkt 
widzenia głównego bohatera, a pana 
kamera nakłada na obraz niejako 
filtr myśli i przeżyć Pana T. Są zresztą 
sceny, w których wchodzi pan w jego 
głowę, ilustrując to, co dzieje się 
w jego wyobraźni.
Wszystko w filmie jest w pewnym sen-
sie subiektywne, ponieważ warstwa 
emocjonalna opiera się na ukazywa-
niu tego, jak Pan T. czuje się w otaczają-
cym go świecie, jak go przeżywa, jak na 
niego reaguje i jakoś próbuje do siebie 
dostosowywać. Ujęcia rozgrywające się 
w jego wyobraźni pozwalają mu na to, 
czego nie może dokonać na zewnątrz, 
ale są pewnym uproszczeniem tego, co 
on widzi na co dzień. Można powie-
dzieć, że są sumą rzeczy z jego codzien-
ności, które po przetworzeniu w jego 

głowie zyskują na jeszcze większym sur-
realizmie czy komiksowości.

Surrealistyczny jest też wątek przygo-
towywanego ataku terrorystycznego 
na Pałac Kultury i Nauki, który prze-
nosi nas m.in. do mocno stylizowa-
nego wnętrza tego budynku.
Były to zdecydowanie jedne z najtrud-
niejszych ujęć, bo w scenariuszu sceny 
w podziemiach Pałacu Kultury i Nauki 
były czysto wizualne, z małą ilością dia-
logów, a ostatecznie mieliśmy tylko 
dwa dni zdjęciowe, żeby je przygotować 
i nakręcić. Udało nam się natomiast zre-
alizować kilka interesujących pomysłów, 
jak wpisanie w przestrzeń efektownego 
wentylatora, który jest mało rzeczywi-
sty. To raczej zapożyczenie z amerykań-
skiego film noir, ale spełnia znakomi-
cie swoją rolę na ekranie i wprowadza 
zarówno niepokój, jak i pewne poczucie 
odrealnienia. Cieszę się, że udało nam 
się połączyć opowiadanie ciekawej histo-
rii z takim kreatywnym szaleństwem.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Gdybyśmy poszli zbyt mocno w jedną 
ze stron, stałoby się to męczące dla 
widza, który nie byłby w stanie w taki 
świat uwierzyć. Publiczność musiała 
poczuć się w tej epoce wygodnie, bez 
wrażenia jakiejkolwiek sztuczności. To 
zasługa scenografii i kostiumów, bo ujęć 
efektowych nie ma w filmie aż tak dużo, 
ale pomogły też czarno-białe zdjęcia. 
Z jednej strony umożliwiły ukrycie 
pewnych rzeczy, które w filmie barw-
nym byłyby przy naszym skromnym 
budżecie trudne do ukrycia, a z drugiej 
szarości, czernie i biele podkreśliły efekt 
osadzenia w latach 50.

Na zasadzie kulturowych i filmowych 
skojarzeń z epoką?
Tak, po prostu łatwiej nam uwierzyć, że 
oglądamy na ekranie lata 50., gdy obraz 
jest czarno-biały i w jakiś sposób koja-
rzy się z produkcjami z epoki. Nie tylko 
fabularnymi, również dokumentalnymi 
czy kronikami filmowymi. W Polsce 
można było na palcach jednej ręki poli-
czyć produkcje barwne. Reżyser Marcin 
Krzyształowicz od początku optował za 
formą czarno-białego obrazu, a ja rado-
śnie się z tym zgodziłem, bo uważam, 
że dla operatora to bardzo wdzięczne 
zadanie.

Chodziło więc ostatecznie tylko 
o skojarzenia, czy próbowaliście 
w jakiś sposób nawiązywać do daw-
nych filmów również technicznie?
Nie mieliśmy zamiaru wchodzić w skórę 
ludzi, którzy tworzyli wtedy filmy. Oni 
musieli zmagać się z mnóstwem ogra-
niczeń technicznych, niskoczułą taśmą, 
koniecznością mocnego oświetla-
nia w niezbyt dużym kontraście, żeby 
w czarno-białym pozytywie nie zatra-
cić klarowności obrazu. Technologia 
cyfrowa dała nam m.in. dużo więk-
szą swobodę w używaniu naturalnego 
światła, które tylko trochę podbijaliśmy 
naszymi światłami. Widzów przenosi 
do epoki sama czarno-biała forma, pod-
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Rozmowa  
z Adamem 
Bajerskim, 
autorem zdjęć  
do filmu Pan T.

GRANICE BYŁY WYŁĄCZNIE 
TECHNOLOGICZNE
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Paweł Wilczak i Maria Sobocińska w filmie  
Pan T., reż. Marcin Krzyształowicz

Adam Bajerski
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POLSKIE PREMIERY

W świecie branży filmo-
wej mówi się, że jesteś 
trochę zuchwalcem. Ot, 
przyszedł facet ze świata 

sztuk walki, wyważył z kopa drzwi, bez 
filmowego wykształcenia, po swojemu, 
prawie znikąd. Po Underdogu czujesz 
się już pewniej?
Bycie zuchwalcem to życie w przekonaniu, 
że się coś robi lepiej niż inni, a ja – nie będąc 
po żadnej szkole filmowej – nie nazywam 
siebie nawet reżyserem czy wielkim filmow-
cem, tylko człowiekiem, który podąża za 
swoją wizją. Nie wiem, co w tym zuchwa-
łego, ale rozumiem, że szczególnie ludziom, 
tym siedzącym pod czyimś kloszem, może 
się to wydawać przekorne i cyniczne. Dla 
mnie słowo „branża” to grupa osób, które 
żyją w przeświadczeniu i frazeologii „tak się 
nie robi”. W moim życiu nie istnieje prze-
strzeń „tak się nie robi”, a świat posuwają do 
przodu ludzie, którzy przełamują schematy 
i porzucili używanie tego zwrotu. Sztuka 
właśnie bardziej niż inne przestrzenie 
powinna wyzbyć się tego typu ograniczają-
cego myślenia. Nie chodzi zresztą wyłącznie 
o kino, ale podobnie myślę o świecie MMA 
(mieszanych sztuk walki – przyp. red.). Ci, 
którzy grupują się wokół przeświadczenia, 
że wiedzą lepiej niż inni, finalnie niczego nie 
osiągają, a ja tymczasem robię swoje, cza-
sami w sposób przekorny. 

Stylistyka filmu Jak zostałem gan-
gsterem. Historia prawdziwa przypo-
mina nieco kino Guy’a Ritchiego. Bez 
„twardzielskiego” napinania, ale i bez 
ośmieszania mafii. Żywiołowe, pulsu-
jące. Chciałeś zrobić kino gangsterskie 
umowne czy na serio?
Jest to prawdziwa historia, wzięta z praw-
dziwego życia, ale całą otoczkę starałem 

się narysować kreską luźną, kontrastową, 
nieepatującą okrucieństwem, aby dało się 
to w przyjemny sposób oglądać. Oczywi-
ście w niektórych momentach sięgamy 
komedii, a film jest mocno międzygatun-
kowy, ale z powodu tego, że to się wyda-
rzyło naprawdę, myślisz sobie: „cholera, to 
nie jest tak do końca śmieszne”. Guy Ritchie 
to naprawdę dobre odniesienie, chociaż 
bardziej wolę tempo jego Przekrętu niż eks-
perymentu Rock’N’Rolla. Są w jego kinie 
momenty, w których przyśpiesza tempo za 
bardzo, przez co jako widz gubię poczucie 
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JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA

poetyki i nie mam chęci, aby podążać za 
bohaterem. Oczywiście temat gangsterski 
był poruszany w naszym kinie wielokrot-
nie, ale uważam, że to pierwszy film w Pol-
sce, który nie jest ani po stronie sucha-
rów Lubaszenki, gdzie mafia jest kolorowa 
i zupełnie niegroźna, ani kina Patryka Vegi, 
które chce być dokumentalne, brudne, 
z ciągle trzęsącą się kamerą. 

Co cię „złapało” w tej historii? Jak na 
nią trafiłeś?
Nad tekstem pracowali Tomasz Wardyn 
wraz z Krzysztofem Gurecznym, two-
rząc go na podstawie opowieści człowieka, 
o którym opowiadamy. Ja do tego projektu 
wstąpiłem najpóźniej, a najlepszym dowo-
dem na to, jak dobry jest to tekst, niech 
świadczy porzucenie w tym czasie innych 
rzeczy, które mnie absorbowały. To świetnie 
napisana i ciekawa historia przekrojowa. 
Nasz bohater w tym wąskim świecie pol-
skiej mafii poruszał się w różnych kręgach, 
więc jest w stanie stworzyć obraz polskiej 
gangsterki tamtych lat, który nie jest rodem 
z komiksów, tylko bardziej szalony, a cza-
sami nawet śmieszny. 

Wraz z autorem zdjęć przedstawiacie 
kilka dekad, począwszy od lat 70. aż do 

okresu transformacji. Natrafialiście na 
jakieś przeszkody charakteryzatorsko-
-kostiumowo-scenograficzne?
Scenografią zajmował się Marek War-
szewski, kostiumami Kasia Lewnińska, 
a Karolina Kordas charakteryzacją. Co do 
lat 70. – w filmie są wyłącznie trzy sceny 
z tego okresu, a dla trzech scen można się 
przenieść nawet w czasy prehistoryczne 
i nie będzie to szczególnym wyzwaniem 
dla ekipy. Powrót do lat 80. i następnej 
dekady na poziomie strojów, samochodów 
i miejsc jest również do zrobienia, a naj-
trudniejsze w tym wszystkim jest ukaza-
nie bohatera na przestrzeni lat. Postarza-
nie i odmładzanie aktora to rzecz męcząca 
dla niego, jak i dla ekipy. Charakteryza-
cja znacznie skraca czas zdjęć za dnia. Jest 
to ciągła walka z czasem – w przenośni 
i dosłownie – zarówno na poziomie histo-
rii, jak i pracy nad filmem. 

Marcin Kowalczyk, Janusz Chabior, 
Adam Woronowicz – to bardzo solidna 
ekipa aktorska. Za główną postacią, 
graną przez Kowalczyka, kamera wciąż 
podąża, od początku do końca. Ale na 
ekranie pojawiają się również twarze 
znane, chociaż niekoniecznie z aktor-
stwa. To był typowy casting czy  

producenckie pomysły na urozmaicenie 
obsady?
Jeśli chodzi o główny trzon aktorski – to 
były nasze pomysły producenckie. Wie-
dzieliśmy, że chcemy pozyskać tych akto-
rów, a w kilku wypadkach stosowaliśmy 
„podwójne wybory”, czyli chcieliśmy się 
przyjrzeć kilku osobom jednocześnie. To 
bardzo szybki, duży, wypełniony lokacjami 
film, więc również twarzy na ekranie prze-
wija się mnóstwo. W castingu pomocna 
była Joanna Ślesicka, która debiutowała 
na planie w tej funkcji. Przekonywały nas 
pomysły, z którymi do nas przychodziła 
i to, że od razu zrozumiała, jak ma wyglą-
dać mafia, o której mówimy. Nie są to 
wytatuowani, karykaturalni goście, ani też 
wymuskani panowie w garniturach niczym 
z Jamesa Bonda, bo szukaliśmy niezwy-
czajności i zwyczajności zaklętych w tym 
samych wyrazach twarzy. 

A modelka Natalia Siwiec i piosen-
karka Natalia Szroeder? Na jakim eta-
pie się pojawiły?
Oczywiście w tym przypadku to w stu pro-
centach nasz wybór. Jestem bardzo cie-
kawy, jak potoczą się kariery obu kobiet, 
bo bardzo mnie zaskoczyły jakością 
i umiejętnością wejścia w swoje postacie. 
Bardzo zdolne dziewczyny. Warto iść do 
kina chociażby po to, żeby sprawdzić, jak 
sobie poradziły, bo to nie są wyłącznie epi-
zody. Nie wrzucamy ich w pierwszej scenie 
do worka na zwłoki czy coś w tym stylu. 
Oczywiście nie były to bardzo oddalone 
postacie od ich codziennego życia, a kre-
acje utrzymane są w tonie ich dotychczaso-
wych zadań. Zbudowaliśmy więc te boha-
terki przy użyciu temperatury, która otacza 
je na co dzień.

Pytanie na koniec. Miłośnicy sztuk 
walki czekają na Underdoga 2. Robisz 
coś w tym temacie? A może nie bawisz 
się w sequele? Czy za wcześnie, aby 
o tym rozmawiać? 
Nie ma jeszcze czego odkrywać, ale 
owszem – powstał już treatment, który 
komentujemy sobie w takiej bardzo luźnej 
grupie kreatywnej. Zastanawiamy się, szu-
kamy możliwych rozwiązań, a teraz chcę, 
żeby ci, których zdanie cenię, przeczytali te 
moje pomysły i zobaczyli, czy to właściwy 
kierunek. Póki co, mam bardzo fajną reak-
cję, więc istnieją szanse, że w 2020 roku 
padnie pierwszy klaps na planie. 

Rozmawiał Jakub Koisz

Rozmowa  
z Maciejem 
Kawulskim, 
reżyserem filmu 
Jak zostałem 
gangsterem. 
Historia prawdziwa

ROBIĘ SWOJE, 
CZASAMI 
PRZEKORNIE

Jan Frycz i Marcin Kowalczyk  
w filmie Jak zostałem gangsterem. 

Historia prawdziwa,  
reż. Maciej Kawulski

Fo
t. 

Pa
w

eł
 J

us
zc

zu
k/

N
ex

t F
ilm

Fo
t. 

Gr
ze

go
rz

 M
ic

ha
ło

w
sk

i/P
AP

Maciej Kawulski



POLSKIE PREMIERY

Powracanie do znajomych 
tematów nie jest łatwe, budzi 
wspomnienia i emocje. Jaki 
był dla ciebie powrót do rze-

czywistości dziewczyn z popraw-
czaka?
Ten temat chodził za mną od 20 lat, 
właściwie od czasu, kiedy zrealizowa-
łam Bachora – mój krótkometrażowy 
dokument. To wtedy przeżyłam pierw-
sze zderzenie ze światem tzw. trud-
nych dzieciaków. Porażające zderzenie. 
Potem zrobiłam jeszcze kilka filmów 
o tej tematyce. I wciąż czułam, że nie 
powiedziałam wszystkiego. W jakimś 
sensie był to świadomy wybór, bo jak 
robisz dokument, to nie zawsze możesz 
w pełni odsłonić tajemnice swojego 
bohatera – trzeba pamiętać, jakie będzie 
jego życie „po filmie”. W każdym razie 
moje dokumentalne doświadczenia 
pokazały mi, że te dzieciaki potrafią 
przerażać swoim okrucieństwem, ale 
z drugiej strony prawie nikt nigdy nie 
zadaje sobie pytania, dlaczego one takie 
są? Co im się w życiu stało, co je tak 
ukształtowało? Myślę, że zawsze robi-
łam filmy o ludziach, którzy nie mają 
szans na to, by ich historia została usły-
szana. By mogli ją wykrzyczeć… Teraz, 
kiedy po latach wróciłam do popraw-
czaka, odkryłam, że wciąż jest mnóstwo 
nieusłyszanych historii lęku, samotno-
ści. Bardzo smutnych. Przez te kilka-
naście lat zmieniło się tylko tyle, że te 
nowe historie dzieciaków są dużo bar-
dziej brutalne. Przeraziło mnie też, że 
dziewczyny, które doświadczają prze-
mocy, nawet tego nie rozpoznają. Jakby 
nie wiedziały, że nie wolno im pewnych 
rzeczy robić. Z drugiej strony, one same 
także potrafią krzywdzić. Zderzenie 
z tymi wszystkimi sprawami sprawiło, 
że powrót był trudny.

Pomogli dyrektorzy i pracownicy 
dwóch instytucji wychowawczych 
oraz mocna grupa wsparcia wycho-
wawczo-psychologiczna.

Przede wszystkim pracownicy Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Rembertowie. Tam realizowałam 
Bachora i tam trzy lata temu wróciłam, 
gdy zaczęłam pisać scenariusz Wszystko 
dla mojej matki. To była niezwykła 
satysfakcja, gdy okazało się, że niektó-
rzy wychowawcy mnie jeszcze pamię-
tali. W każdym razie dyrektor Monika 
Zdrzyłowska i jej zastępca Łukasz Spa-
darzewski od początku bardzo kibi-
cowali projektowi. Niezwykle ważne 
było też wsparcie ze strony dyrektora 
Zakładu Wychowawczego w Falenicy. 
W obu tych ośrodkach pozwalano mi 
i całej ekipie, byśmy się tam kręcili, roz-
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gwałtach. O ich rozpaczy albo strachu. 
Porzuceniu. Nierzadko były świadkami 
morderstwa albo same kogoś zabiły. Ale 
bez względu na to, jak wielu porażają-
cych rzeczy doświadczyły, postać matki 
zawsze była dla nich bardzo ważna. 
Kiedy są zabierane z domów do ośrod-
ków, zawsze mówią, że to policja je 
zabrała, a nie, że np. matka piła, albo 
nie chciała się nimi zajmować. Matka 
nigdy nie jest winna. I jeśli którakolwiek 
z dziewczyn wypowiadałaby się nega-
tywnie o swojej matce, większość pew-
nie by się od niej odwróciła. 

Do kogo zwracałaś się w chwilach 
zwątpienia?
Trudno jest wskazać tę jedną, konkretną 
osobę, bo na kolejnych etapach produk-
cji byli to różni ludzie. Ale na pewno 
kimś takim był Jurek Kapuściński, mój 
opiekun artystyczny. Obdarzony wyjąt-
kowym instynktem, potrafiący bezbłęd-
nie wskazać miejsca, gdzie w tworzo-
nej opowieści coś nie gra. I Agnieszka 
Glińska, montażystka filmu. Ona praco-
wała nad naszym projektem już w trak-
cie zdjęć. Rozmawiałyśmy na bieżąco 
o powstającym materiale i to dawało 

mi ogromne poczucie bezpieczeń-
stwa. Ważne było także to, że ona od 
początku bardzo wierzyła w ten film. 
To wspaniałe uczucie, kiedy pracuje się 
z osobą, która daje ci z siebie tak wiele, 
i z którą łączy cię podobny sposób 
postrzegania świata. Był jeszcze Marek 
Myszkowiak, chłopak, który kiedyś 
w przyszłości chce być reżyserem, mój 
niedoszły asystent. Ma fajnego „czuja”, 
rozmowy z nim o scenariuszu były bar-
dzo ważne i inspirujące. 

Jak udało ci się odnaleźć te cudowne 
młode aktorki, choć niezupełnie 
debiutantki: Zofię Domalik i Mary-
się Sobocińską?
Miałam fantastycznych reżyserów 
castingu: Pawła Czajora i Konrada 
Bugaja. Znalezienie dziewczyn było 
poprzedzone naszymi wielomiesięcz-
nymi poszukiwaniami, a potem dłu-
gimi godzinami przesłuchań. I Zosia, 
i Marysia zachwyciły mnie od razu, 
nie można było o nich zapomnieć. Ale 
każda z moich aktorek jest fantastyczna. 
I Malwina Laska, i Helena Englert, 
Edyta Januszewska, Joasia Połeć, Alicja 
Czerniewicz i Magda Celmer. Każda! 

Bardzo je cenię za ogromne zaangażo-
wanie w pracę. Wszystkie tygodniami 
jeździły do zakładów poprawczych, 
żeby potem umieć zbudować swoją 
rolę. Podpatrywały sposób mówienia 
dziewczyn, ich reakcje i to, jak budują 
relacje między sobą. To film oparty 
na obserwacji. Dla wielu osób, które 
nie znają takiej rzeczywistości, może 
się okazać obrazem wyjątkowo okrut-
nym, brutalnym. Ale taka jest tamtej-
sza rzeczywistość i codzienność. Wiem, 
że dla moich aktorek było to bardzo 
trudne, ale cieszę się, że podjęły decy-
zję, żeby się z tym zmierzyć. Podczas 
długiego okresu prób dopracowywały-
śmy pieczołowicie te postacie. Razem 
z charakteryzatorką i kostiumografką 
szczegółowo i z naciskiem na detal szu-
kałyśmy tego wszystkiego, co wyróżni 
każdą z bohaterek i co pokaże jej cha-
rakter. Ola (Zofia Domalik) chodzi w za 
dużych swetrach, najtańszych, kupo-
wanych w sklepach z odzieżą na wagę, 
Ewka (Helena Englert) marzy o drogich 
ciuchach i nie potrafi się pogodzić, że 
już ich nie ma. Mania (Malwina Laska) 
w swoich przykrótkich sukieneczkach 
jest taka bardzo dziecięca. Agnes (Maria 
Sobocińska) w ostrych, punkowych rze-
czach; lepiej z nią nie zadzierać. 

Pieczołowite odwzorowanie rzeczy-
wistości, autentyzm – tego szuka 
w kinie także publiczność. Szuka 
i nagradza. A Wszystko dla mojej 
matki już zdobyło pierwszą nagrodę 
publiczności (na 35. Warszawskim 
Festiwalu Filmowym – przyp. red.).
To dla mnie absolutnie niespodziewane 
i fenomenalne. Ale jestem wobec sie-
bie krytyczna, nawet bardzo. I chyba 
dlatego zawsze będę mówiła, że można 
było lepiej. I niech tak będzie, ten kry-
tycyzm zmusza do myślenia, do starania 
się bardziej. Realizacja filmu to ogromny 
wysiłek energetyczny; na koniec dnia 
zdjęciowego pojawia się zmęczenie, więc 
łatwo pomyśleć, że już dobrze, że już nic 
nie poprawiamy… Że już mamy dobrą 
scenę. Ale ja tak nie chcę, chcę mieć 
poczucie, że zrobiłam ją jak najlepiej. Bo 
tę historię zapisaną na taśmie przynoszę 
widzom, to dla nich staram się. A popu-
larność wśród publiczności wręcz zatyka 
ze szczęścia.

Rozmawiała Magdalena 
Maksimiuk

mawiali z dziewczynami, po prostu byli 
blisko nich. Bo musieliśmy nauczyć się 
ich życia. Ogromną pomocą w zrozu-
mieniu tego świata była dla mnie rów-
nież Maria Kamińska, fenomenalny psy-
chiatra dziecięcy z Krakowa, niezwykła 
postać, po prostu genialny lekarz. Dzięki 
rozmowom z nią mogłam zrozumieć 
mechanizmy psychologiczne dziecka, 
które jest ofiarą gwałtu. Bardzo ważny 
był też Wiesław Sokoluk, fantastyczny 
terapeuta, z którym omawiałam wszyst-
kie kwestie związane z budowaniem 
postaci gwałciciela. 

Trudno jest zdobyć zaufanie dziew-
czyn z ośrodka?
Trudno. To nie jest tak, że wchodzi się 
tam z ulicy i momentalne zaprzyjaź-
nia. To długotrwały, niełatwy proces. 
Ale inaczej nie zrobiłabym tego filmu. 
Przecież bez rozmów z dziewczynami 
wszystko byłoby jedynie moim wyobra-
żeniem. A dla mnie wiarygodność 
historii jest niezwykle ważna. I dlatego 
pokazałam im scenariusz, chciałam, 
żeby powiedziały, czy jest zgodny z ich 
doświadczeniami. To nie były łatwe roz-
mowy. Mówiłyśmy przecież o przemocy, 
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z Małgorzatą 
Imielską, 
reżyserką filmu 
Wszystko dla 
mojej matki
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Zofia Domalik w filmie Wszystko dla mojej 
matki, reż. Małgorzata Imielska
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POLSKIE PREMIERY

Przeżywa pan chyba najbar-
dziej płodny okres w karie-
rze. Patrząc na daty premier, 
Psy 3. W imię zasad to trzeci 

pana film w ciągu dwóch lat. Skąd takie 
tempo?
Spotkałem producenta, Klaudiusza Fry-
drycha, i okazało się, że ma takie samo 
przekonanie jak ja, że lepiej robić fajne 
filmy, niż ich nie robić. Tylko że on, 
w przeciwieństwie do mnie, wie, jak je zor-
ganizować finansowo. Zresztą ten „płodny 
okres”, jak pan go nazywa, mógł mi się 
zdarzyć już po Krollu. Wtedy bowiem 
Juliusz Machulski powiedział mi: „dla 
ciebie trzeba by osobny zespół otworzyć, 
żeby nadążyć”. Bo w tamtych czasach były 
jeszcze zespoły filmowe i robiły to, co 
powinny, czyli filmy... Wtedy nie miałem 
takiego zespołu, bo były państwowe.

Łatwo było panu wejść ponownie 
w ten świat, który mimo że ma pewne 
punkty styczne, jest zupełnie inny od 
tego, który pozostawił pan w niejakim 
zawieszeniu w 1994 roku?
Łatwo... Miałem ostatnio podobne 
doświadczenie z Pitbullem, wtedy było 
ciężko, bo aktorzy i aktorki, związani lojal-
nością z poprzednim reżyserem, odmó-
wili w większości grania w moim filmie, 
a ciężko jest robić film bez bohaterów. 
W przypadku Psów 3 miałem tylko jeden 
taki problem. Ktoś rozstał się z showbi-
zem na dobre i nie chciał do niego wró-

cić… i nie był to Marek Kondrat. Żałuję, 
bo to jedyna obsadowa skaza na nowym 
filmie, a bez tej skazy byłoby idealnie. 
Film jest jaki jest. Państwo go ocenią, jak 
zwykle surowo, ale sprawiedliwie... Ale 
zagrany jest fenomenalnie. To aktorzy wła-
śnie wszystko mi ułatwili. Być może te role 
coś dla nich znaczą, więcej niż występy 
w reklamach i kabarecie, bo powrócili 
do nich jako gotowe postaci, tak jakby 
nie wychodzili z ról, tylko przez 25 lat 

56 57

PSY 3. W IMIĘ ZASAD

być lepszy od poprzedniego, bo odwrot-
nie to nie ma sensu większego... Dlatego 
w trzeciej części polityki nie ma. No, jest, ale 
nie w tak oczywisty sposób, jak ględzenie 
o Chrześcijańskiej Unii Jedności...

Dlatego film przyjmuje perspektywę 
Maurera, który nie tylko nie rozpo-
znaje tej nowej rzeczywistości po 25 
latach więzienia, ale wręcz próbuje 
projektować na nią dawne zasady 
honoru, które nie do końca w jej 
ramach istnieją. 
Z jednej strony to proste, bo Maurer to Psy 
i bez niego nie byłoby całego zamiesza-
nia. Gdyby nie Bogusław i Paweł Edelman, 
mój świat byłby inny... Wiec skoro Maurer 
jest głównym bohaterem, to i film jest jego, 
i świat, w którym film się toczy, jest jego 
światem. Ale z drugiej strony, to nie jest 
już takie oczywiste, bo obraz w połowie 
przyjmuje także perspektywę Wita granego 
przez Marcina Dorocińskiego, i w tym sen-
sie ma podobną strukturę narracyjną do 
Psów, bowiem mamy konfrontację postaw 
tego złego z tym dobrym... jak w Termina-
torze. Nawet bardzo, bardzo jak w Termi-
natorze, bo Maurer przechodzi podobną 
przemianę osobowości, tylko że wektor jest 
przeciwny...

W świecie przedstawionym w W imię 
zasad korupcja, amoralność i tumi-
wisizm tych, którzy powinni służyć 
i chronić, wyglądają momentami tak, 
jakby nie uległy większym zmianom 
przez ostatnie 25 lat. Z drugiej strony 
komórki i niezauważalne kamery 
wideo prowadzą do ujawnienia niektó-
rych wykroczeń. Światełko w tunelu?

Że elektronika i, węziej, nadzór elektro-
niczny wymusi na nas moralność? Nie. 
Światłem w tunelu jest postać stworzona 
przez Marcina Dorocińskiego. Żeby nie 
wiem w jakiej Sodomie, zawsze znajdzie 
się ktoś bezsensownie i na własną zgubę 
sprawiedliwy. Jakaś żona Lota, jakaś Sophie 
Scholl, jakiś sędzia albo sędzina... 

Dzisiaj trudniej widza zainteresować 
klasycznymi dramatami sensacyjnymi. 
Stąd wpisanie w scenariusz postaci, 
które łączą cechy współczesnego kina 
z filmowymi archetypami ostatniego 
sprawiedliwego i enigmatycznego 
weterana wojennego? 
Upewniam pana i państwa, którzy to czy-
tają, że zainteresować widza polskim fil-
mem w roku 1991 było dużo, dużo trud-
niej. Nigdy nie ukrywałem faktu, że robię 
filmy dla widzów, i że tylko to ma sens, 
bo gdybym robił filmy tylko dla siebie, 
jak część moich kolegów i koleżanek, to 
mógłbym je sobie po prostu wyobrazić i, 
mało tego, byłyby dużo lepsze, no i tań-
sze... Bohaterowie poprzednich produkcji 
się wykruszyli, fikcyjnie, albo i nie, a film 
nie mógł być przecież historią dwóch męż-
czyzn na bezludnej wyspie. Ktoś tę wyspę 
musiał zamieszkiwać. W roku 1991 nie 
mieliśmy weteranów, jeśli nie liczyć tych 
z Czechosłowacji, ale w 1994 już mieliśmy 
najemników z Bałkan, więc ci się pojawili 
w drugiej odsłonie. Teraz znalazło się miej-
sce dla prawdziwych weteranów. Ludzie 
w mundurach bowiem zawsze mnie inte-
resowali, już o tym mówiłem wielokrotnie, 
bo ich decyzje są najczęściej ostateczne, nie 
tak jak nasze... Zawsze mogę sobie powie-
dzieć: „zmieniłem zdanie, nakręcę Psy, bo 

mi zapłacą górę pieniędzy”. Oni, gdy już 
wystrzelą kulę, to jej nie powstrzymają...

Pytałem pana przy okazji Pitbulla. 
Ostatniego psa o podejście do kina 
gatunkowego, a pan odpowiedział, 
że „filmy gatunkowe w 100 proc. są 
fajne, ale złamane filmy gatunkowe 
są jeszcze fajniejsze”. W przypadku 
Psów 3 jeszcze trudniej opisać tona-
cję tej historii...
Jest taka moja ulubiona tonacja, która 
pochodzi z literatury, ale łatwiej opisać ją 
na przykładzie filmu Lot nad kukułczym 
gniazdem. Przez 119 minut ludzie zrywają 
boki ze śmiechu, żeby na koniec zatkała 
ich zgroza i kosmiczny bezmiar żalu... To 
jednak niezwykłe rozwiązanie wydało mi 
się zbyt bolesne, więc u mnie jeszcze jedna 
wolta jest na sam koniec.

Jak czuł się pan po nakręceniu ostat-
niej sceny trylogii, która w dużej mie-
rze zdefiniowała pana karierę w oczach 
całego pokolenia widzów? Był jakiś żal 
lub smutek? Czy po prostu satysfakcja, 
że udało się projekt zrealizować?
Jak zwykle wykonaliśmy z przyjaciółmi 
i wrogami kawał bardzo dobrej, nikomu 
niepotrzebnej roboty... Mówię to często, 
a nie wszyscy rozumieją moje intencje, 
więc może na koniec słowo w kwestii 
wyjaśnienia. Znakomita większość naj-
popularniejszych filmów warsztatowo 
jest wykonana byle jak. Nasz nie jest... 
Pytanie tylko, czy mu to w czymkolwiek 
pomoże i będzie tym jednym z najpopu-
larniejszych?

Rozmawiał Darek Kuźma

te postaci były w jakimś alternatywnym 
świecie obecne... siedziały tam w więzie-
niu albo na rencie i nagle wydostały się na 
wolność. To tylko brzmi jak metafizyka, ale 
naprawdę tak było na planie.

Psy i Psy II. Ostatnia krew były zwią-
zane z rzeczywistością pierwszej 
połowy lat 90. W części trzeciej czuć 
echa spraw, które szokowały w ostat-
nich latach, ale zastanawia mnie, czy 
chciał pan wiązać się mocno z rzeczy-
wistością, która trochę się rozmyła za 
sprawą rewolucji cyfrowej, czy jednak 
ważniejsza była kontynuacja losów 
Maurera i Morawca?
Już w pierwszych dwóch filmach nie chcia-
łem się wiązać z aktualnością... Zawsze inte-
resowali mnie bohaterowie i ich losy bez 
względu na to, czy kręciłem Psy czy Reich. 
W przypadku pierwszego tytułu Juliusz 
Machulski po przeczytaniu scriptu uznał, że 
film jest za bardzo „amerykański” i trzeba 
by trochę cech narodowych mu dodać... 
A co jest bardziej narodowe dla nas, Pola-
ków, niż to nieustanne polityczne darcie 
gęby? Więc bohaterowie pierwszej części, 
która wcale nie miała być częścią, zachły-
stują się polityką, a widzowie idą w tym 
zachłyśnięciu za nimi. Z drugiej strony 
zawsze to lepiej, że się drzemy, niż chwy-
tamy za miecze. Przy części drugiej już nie 
miałem tego problemu. Tak jak i przy trze-
ciej, a moim zdaniem to lepsze filmy są. Jak 
kiedyś powiedziałem, każdy kolejny musi 
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Rozmowa  
z Władysławem 
Pasikowskim, 
reżyserem filmu 
Psy 3. W imię 
zasad

KONFRONTACJA POSTAW
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Tomasz Schuchardt w filmie  
Psy 3. W imię zasad,  
reż. Władysław Pasikowski

 
Bogusław Linda w filmie  

Psy 3. W imię zasad,  
reż. Władysław Pasikowski
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Pasikowski



POLSKIE PREMIERY – SERIALE

Bohaterem 13-odcinkowego 
serialu jest Ziuk, bo tak 
nazywany był przez bli-
skich Józef Piłsudski, który 

na początku lat 80. XIX wieku wraz 
z bratem Bronkiem uczy sie w gim-
nazjum wileńskim…
Poznajemy Ziuka Piłsudskiego kiedy 
ma 14 lat, ale w pierwszym odcinku 
następuje szybki skok i przeskakujemy 
do czasu, kiedy ma już lat 20. To jest 
ten moment, kiedy jego brat Bronisław 
intensywnie działa, współpracuje z orga-
nizacją Wola Ludu. Nasz bohater zostaje 
trochę przypadkowo wplątany w wyda-
rzenia związane z nieudanym zamachem 
na cara Mikołaja II, których finałem jest 
wyrok i zesłanie na Sybir. Nasza opo-
wieść serialowa kończy się w 13. odcinku 
w roku 1908 napadem na wagon pocz-
towy pociągu nieopodal Wilna. Józef Pił-
sudski ma wtedy 40 lat.

Czy to był świadomy wybór, by sku-
pić się na tym okresie życia mar-
szałka?

Na tak sformułowane pytanie powi-
nien właściwie odpowiedzieć pomy-
słodawca i autor scenariusza (wspól-
nie z Ewą Wencel), czyli Jarosław 
Sokół, ale ja odpowiem w ten spo-
sób: tak, to było celowe działanie, bo 
okres młodości Piłsudskiego jest Pola-
kom najmniej znany. My go znamy już 
z cokołów, pomników, jako naczel-
nika państwa czy sprawcę tzw. zama-
chu majowego. Natomiast wcześniej-
sze dokonania bohatera były, o czym 
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MŁODY PIŁSUDSKI

To proste pytanie, ale musi paść 
w rozmowie o serialowym portrecie 
jednego z najważniejszych Polaków. 
Kim ma być na ekranie ten bohater?
Przede wszystkim pełnokrwistym czło-
wiekiem, mającym niezaprzeczalne 
zalety i zasługi, ale też nie do końca czy-
telne zachowania. Już w scenariuszu 
było założenie, że nie będzie to postać 
koturnowa czy z brązu, ale trzeba zna-
leźć w tym bohaterze to, co jest najbar-
dziej ludzkie, czyli i słabości, i te zde-
cydowane cechy charakteru. To czasem 

jest ona niezgodna z przyjętą i obowią-
zującą do tej pory optyką. Oczywiście 
nie oznacza to, że szukaliśmy obrazo-
burczych prowokacji, staraliśmy się 
po prostu znaleźć ludzki wymiar tej 
postaci.

Na ile zawartość i przekaz serialu 
współgra z tym, co pokazały filmy 
fabularne – Michała Rosy Piłsudski 
i Dariusza Gajewskiego Legiony?
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że 
dobrze się stało, że w tym samym cza-
sie powstały i te filmy, i nasz serial. Mam 
wrażenie, że się znakomicie uzupełniają, 
dopełniają.

We wspomnianych tytułach Piłsud-
ski grany jest przez Borysa Szyca 
(u Rosy) i Jana Frycza (u Gajew-
skiego). Porównania będą nieunik-
nione.
Wykonaliśmy wiele zdjęć próbnych, ale 
po pojawieniu się Grzegorza Otręb-
skiego nie mieliśmy już cienia wątpliwo-
ści, że młodego Piłsudskiego powinien 
zagrać on. Był prawdziwy, przekonujący, 
ale też – co bardzo istotne – charyzma-
tyczny, bo ta ostatnia cecha miała prze-
cież decydować o tym, że w przyszłości 
bohater zmieni losy Polski.

Skąd wyszła propozycja pracy nad 
Młodym Piłsudskim? 
Jarosław Sokół pojawił się na premie-
rze mego ostatniego filmu fabularnego 
Bikini Blue, a ponieważ mu się spodo-
bał, powiedział, że jeśli będzie miał coś 
interesującego, to się odezwie. Nie wspo-
mniał nad jakim pomysłem, czy nad 
jaką postacią historyczną, pracuje. Ale 
rzeczywiście, po jakimś czasie wrócił do 
mnie z już bardzo konkretną propozycją. 
Po lekturze scenariusza wiedziałem, że 
to jest materiał wart sfilmowania. Musiał 
po drodze przekonać parę instytucji, 
że warto ten projekt powierzyć właśnie 
mnie.

Powiedzmy słów kilka o samej reali-
zacji. Zapewne, jak w przypadku 
każdego serialu historycznego, nie 
przebiegała bezproblemowo. Jak było 
w waszym przypadku?
Pracowaliśmy w wielu lokalizacjach, 
m.in. w Przemyślu, Modlinie, Lublinie 
i oczywiście w Warszawie. W sumie 125 
dni zdjęciowych, czyli sporo. O trudno-
ściach za chwilę, najpierw deklaracja. 

Miłośnicy historii, starej broni i mun-
durów będą na pewno usatysfakcjono-
wani. Mieliśmy świetnych scenogra-
fów, kostiumografów i rekwizytorów 
w osobach Małgorzaty Gwiazdeckiej 
i Joanny Pamuły. Znakomite scenografie 
przygotowały Joanna Białousz i Nata-
lia Maciejewska. Największą trudnością 
była skala przedsięwzięcia, to było dość 
gęsto zaplanowanych 125 dni. Oczy-
wiście z jednej strony dawało to duży 
komfort, nie było nerwówki, ale też nie-
jako wzmagało wysiłek, by wykorzy-
stać szansę na spokojną pracę. Mieliśmy 
wiele miejsc zdjęciowych, postaci epi-
zodycznych, kostiumów, ale też dog-
mat pietyzmu w dochowaniu wierno-
ści epoce, na co bardzo wielu widzów 
zwraca uwagę. 

Dzięki internetowi łatwo sprawdzić 
prawie każdy szczegół oryginalnego 
kostiumu, pojazdu czy mebla. Każda 
niedoróbka czy nieścisłość natych-
miast zostaje zauważona i komento-
wana.
Oczywiście, mieliśmy tego świadomość 
przez cały okres pracy nad serialem. Nie 
mam wątpliwości, że każdy tego rodzaju 
utwór powinien mieć w sobie naturalny 
walor edukacyjny, bo inaczej pozostanie 
tylko rozrywkowym kinem kostiumo-
wym. Najlepiej, kiedy po obejrzeniu 
takiego filmu czy serialu wychodzimy 
z kina mądrzejsi, więc jeżeli na ekranie 
pojawia się jakiś element faktograficzny, 
scenograficzny czy kostiumowy, to 
trzeba dbać, by był on zgodny z prawdą 
historyczną. Towarzyszyła nam troska 
o dochowanie wierności dziejowej, ale 
też o emocje przyszłego widza, by czuł 
komfort uczestniczenia we frapującej 
i interesującej opowieści.

Ma pan poczucie, że się udało?
Mam to poczucie oraz czyste sumie-
nie, że dołożyliśmy wszelkich starań, 
by można było rekomendować całość 
opowieści. Polecam pierwszy odcinek, 
ale mogę powiedzieć, że dalej jest rów-
nie atrakcyjnie, w czym niemała zasługa 
świetnie napisanego scenariusza i dbało-
ści jego autora o zgodność zapisu z ekra-
nowym obliczem. To, co jest najlepszego 
w znakomitym scenariuszu, znalazło 
swój wyraz na ekranie.

Rozmawiał  
Janusz Kołodziej

warto pamiętać, przemilczane nie tylko 
przez mu współczesnych, ale i później-
szych biografów oraz część historyków. 
Choćby takie, że zmienił wyznanie po 
to, by poślubić kolejną kobietę swego 
życia, czy to, że parał się – jakbyśmy to 
dzisiaj określili – terroryzmem. Wie-
lokrotnie schodził ze szlachetnej drogi 
walki o niepodległość, co oczywiście 
jest szalenie frapujące dla filmowca, ale 
dla miłośnika tylko czarno-białej wer-
sji historii mocno frustrujące.
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NIE SZUKALIŚMY 
OBRAZOBURCZYCH
PROWOKACJI

Rozmowa 
z Jarosławem 
Marszewskim, 
reżyserem  
serialu Młody 
Piłsudski

Grzegorz Otrębski w serialu Młody 
Piłsudski, reż. Jarosław Marszewski
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jest obrazoburcze, a kiedy indziej może 
być zabawne. Chcieliśmy znaleźć przede 
wszystkim człowieka.

Ale takie założenie niosło w sobie 
niebezpieczeństwo, że „prawdziwi 
Polacy” odsądzą autorów od czci 
i wiary, bo nie uznają dla takich 
postaci innego miejsca niż pomniki.
Nasz serial adresujemy do tej części 
widowni, która oczekuje rzetelnego 
obrazu, prawdy, nawet jeśli momentami 

Jarosław Marszewski



POLSKIE PREMIERY – SERIALE

Czy funkcja drugiego reży-
sera na planie wcześniej-
szych odcinków Watahy 
wpłynęła jakoś na pani 

decyzję o przyjęciu oferty reżyserii 3. 
sezonu od HBO?
Nie. Znaczy, oczywiście, była to fajna 
przygoda. Super było zobaczyć chwilę 
wcześniej, jak to wygląda. Zawsze byłam 
wielką fanką serialu. Kasia Adamik przy 
nim pracowała, więc byłam pośrednio 
związana z tym projektem. Nie było to 
jednak coś, co wpłynęłoby na decyzję. 
Stanowczo oddzieliłabym moją funk-
cję przy poprzednich sezonach od tego, 
co robiłam przy trzecim. To już zupełnie 
inna praca, w zupełnie innej roli. Według 
mnie reżyser drugiej ekipy ma bardzo 
trudne zadanie. Musi działać w służbie 
historii, a nie własnego ego, co zawsze 
jest ciekawą lekcją pokory. Na ten sezon 
otrzymałam niezależną propozycję i bar-
dzo się z niej ucieszyłam. 

Na jak duży autorski stempel może 
sobie pozwolić reżyser, który konty-
nuuje serię rozpoczętą przez innych 
twórców?
Główny operator, czyli Tomek Augusty-
nek, od początku jest związany z seria-
lem i był takim strażnikiem stylu. Dbał, 
aby nowe odcinki były spójne z poprzed-
nimi. Nie było między nami sporów. 
Byliśmy przygotowani i umówieni na to, 
jak opowiadamy. Wiedzieliśmy, jak to 
ma wyglądać, żeby współgrało z wcze-
śniejszymi epizodami. Ale gdyby nie 
można było postawić tego autorskiego 
stempla, pewnie żaden reżyser nie przy-
jąłby takiej oferty. Najbardziej nas prze-
cież kręci zostawianie swojego charak-
teru pisma. Każdy z twórców ma inny 
styl opowiadania i chciałby coś swo-
jego wprowadzić. Na szczęście Wataha 
daje ku temu przestrzeń. W ramach tego 
świata możemy sobie pozwolić na jakieś 
szaleństwo. Ja zawsze staram się subiek-

tywizować opowiadanie. Mimo całej 
akcji, która jest dookoła, próbowałam 
wyciągać z bohaterów jak najwięcej. Sta-
wiałam więc na głębię psychologiczną 
postaci. To było ciekawe doświadcze-
nie. Pracować nad tym, nie zapominając 
o spójności fabularnej, tej całej akcyjno-
ści i intrydze, która jest tutaj budowana. 
Mam nadzieję, że będzie to widoczne.

Miałem przyjemność obejrzeć dwa 
odcinki i faktycznie jest nacisk na 
psychologię postaci, ale to wciąż bar-
dzo dynamiczny serial…
Oczywiście, że jest dynamiczny. Widzo-
wie nie muszą się o to obawiać. Marzyło 
mi się filmowe opowiadanie i stworze-
nie z Bieszczad bohatera. To się udało. 
A pozostałe elementy były kwestią 
indywidualnych decyzji. Wiadomo, że 
nie wybiorę tych samych obiektywów 
co Kasia Adamik czy Michał Gazda. 
W końcu każdy z nas ma swoją wrażli-
wość i chce pokazać coś własnego. Nie 
tworzy to diametralnie innego świata, ale 
dzięki temu powstaje troszkę inny punkt 
widzenia. To chyba jest najciekawsze. 
Oglądać serię realizowaną przez różnych 
reżyserów i dopatrywać się tych autor-
skich niuansów w sposobie opowiadania.

A czy w ramach przygotowań do 
pracy oglądała pani poprzednie 
sezony? 
Tak. Jak oglądałam Watahę za pierw-
szym razem, to nie pod kątem tego, 
jak robić to dalej. Przed wejściem na 
plan odświeżyłam sobie poprzednie 
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odcinków. Posuwamy fabułę do przodu, 
jednocześnie skupiając się na bohate-
rach, których odbiorcy kochają, i z któ-
rymi pragną spędzać czas. Postawili-
śmy ich w nieoczywistych sytuacjach. 
I to chyba będzie najbardziej kuszące dla 
fanów Watahy.

A pani zżyła się z jakimś bohaterem?
Ja w ogóle lubię naszych bohaterów. 
Kocham aktorów. Bo jeśli tego nie ma 
w pracy reżysera, to po co się za nią 
zabierać? Leszek Lichota jest cudow-
nym aktorem i człowiekiem. Bardzo mi 
pomógł kilka lat temu, gdy realizowałam 
swój pierwszy krótki film 3xMIŁOŚĆ. 
Ola Popławska jest fenomenalną, intu-
icyjną i skupioną aktorką. Praca z nią to 
czysta przyjemność. Ale jakbym miała 
kogoś chwalić, musiałabym wymienić 
całą obsadę. Przecież wiele z siebie dali 
chociażby wszyscy wcielający się w straż-
ników. Dagmara Bąk zrobiła Agę bar-
dziej hardcorową, co pomogło podkre-
ślić, że kobiety w tym świecie nie są tylko 

tłem i uzupełnieniem dla mężczyzn, ale 
mogą też nimi kierować. Wszyscy byli 
wspaniali. Oni mi zaufali, a ja zaufałam 
im. Kiedy to zaufanie jest obustronne, 
budowanie czegoś, co jest nieoczywi-
ste, złożone i wielowymiarowe sprawia 
wszystkim wielką frajdę.

To nikt nie narzekał na niełatwe 
warunki zdjęć w Bieszczadach?
Nie, o żadnym narzekaniu czy buncie nie 
było mowy. Psychodrama w tej branży 
jest bez sensu. Mamy ciężki i wyma-
gający zawód. Niech chociaż będzie 
miło na takich planach. Podstawą jest 
technologia i organizacja pracy. Wia-
domo, dojazdy do obiektu czy wno-
szenie sprzętu nie zawsze są wygodne. 
Tak samo jak praca w górach, gdzie jest 
zimno i jest śnieg. Ale wszyscy muszą 
zdawać sobie sprawę z tego, co robią, 
gdzie jadą i po co. W takich sytuacjach, 
gdy wiemy, że będzie trudno, po pro-
stu lepiej się przygotowujemy. Ot, cała 
tajemnica.

Czyli nie było to największe wyzwa-
nie w pani dotychczasowej karie-
rze?
Największym wyzwaniem było chyba 
jednak zrealizowanie pierwszego peł-
nego metrażu. W tym zawodzie nie 
robi się filmów samemu. Trzeba znaleźć 
dofinansowanie i zadbać o wszystko, co 
umożliwi start projektu. Najtrudniej-
szym dla mnie momentem było uświa-
domienie sobie, że to nie leży w moich 
rękach. Wszystko inne tak, ale nie 
doprowadzenie do rozpoczęcia produk-
cji. Zwróciłabym jednak uwagę, że każdy 
plan jest jakimś wyzwaniem. Z każdego 
wyciągam jakieś nauki. 

Co pani wyciągnęła z Watahy?
Żeby dbać o swój organizm. Jak jest 
to długi dystans, jakim była realiza-
cja Watahy, łatwo przekroczyć parę 
granic. 

Rozmawiał  
Rafał Christ

sezony i nabrałam innej perspektywy. 
Uważam, że nie można się zatrzymywać, 
a trzeba iść krok dalej. Nowe odcinki 
dały ku temu pretekst. Wydawałoby się, 
że na końcu drugiego sezonu nastą-
piła największa przemiana bohaterów 
i dopuścili się najbardziej spektakular-
nych decyzji. Tymczasem był to dopiero 
początek. Wszystkie konsekwencje tych 
zmian i decyzji są w tym sezonie. Dzięki 
temu, mogłam się skupić na wspomnia-
nej już psychologii postaci.

Nie chciałbym wchodzić w tematy 
polityczne, ale dwa pierwsze sezony 
są bardzo mocno osadzone w kontek-
ście społecznym współczesnej Polski. 
Jak jest w tym wypadku?
Wataha zawsze była bardzo aktualna 
i nadal jest. Posuwamy się naprzód. 
W poprzednim sezonie poruszano kwe-
stie migracyjne, które nadal są przecież 
na czasie. Jeszcze niedawno Polacy sami 
poszukiwali wysp wolności na Zacho-
dzie, a teraz nasz kraj staje się taką 
wyspą. W trzecim sezonie skupiamy się 
na cenie pozostawienia wszystkiego za 
sobą i wyjazdu za granicę. Powstają u nas 
przecież obozy pracy. Co za tym idzie 
nie brakuje osób, chcących wykorzystać 
ludzi najbardziej podatnych i wrażli-
wych. Tych emigrantów funkcjonujących 
w nielegalnym kontekście, bo być może 
nie mają papierów czy pieniędzy. I z tego 
względu są poniżani. Przyjechali szu-
kać lepszej przyszłości dla swoich dzieci, 
a ich rzeczywistość w Polsce nie wygląda 
tak, jak to sobie wyobrażali i jak im obie-
cywano.

A więc czuła pani odpowiedzialność 
wobec widza, wiedziała, czego ocze-
kuje.
No jasne. To jest kultowy serial. Wia-
domo, że człowiek chciałby utrzymać 
widza przed telewizorem. Dlatego poszli-
śmy krok dalej niż twórcy poprzednich 
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AUTORSKI STEMPEL 
JEST WAŻNY

Rozmowa 
z Olgą Chajdas, 
reżyserką 3. sezonu 
serialu Wataha 

Leszek Lichota i Olga Chajdas  
na planie serialu Wataha, seria 3
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Dlaczego na 
swój fabularny 
debiut wybrał 
pan temat tak 

trudny do opowiadania 
filmowego, jak problemy 
ludzkiej duszy, sumienia, 
uczuć…?
Piotr Złotorowicz: W fil-
mach chyba zawsze dążymy 
do tego, żeby opowia-
dać o rzeczach, których nie 
widać. Każdy temat jest dla 
mnie tak samo trudny wła-
śnie w tym sensie. Poza 
tym, jeszcze nigdy nie mia-
łem wrażenia, że faktycznie 
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NA PLANIE WIAROŁOM

na etapie pisania wybrałem 
sobie jakiś konkretny temat. 
A nawet jak to zrobiłem, to 
końcowy scenariusz zazwy-
czaj wychodził mi o czymś 
innym. Dlatego teraz staram 
się tego nie robić na początku 
pracy nad tekstem. Nie chcę 
się tak ograniczać. Kiedy 
piszę, wolę się zdać bardziej 
na intuicję i odkryć prawdy 
zawarte w historii razem 
z moimi bohaterami, kiedy 
kończę pierwszy draft. Taki 
proces do tej pory spraw-
dzał mi się lepiej i ogólnie 
jest chyba przyjemniejszy. 

W Wiarołomie zacząłem od 
sytuacji: młoda kobieta na 
wiejskiej drodze pomaga nie-
przytomnemu chłopakowi. 
Robi to niechętnie, z obo-
wiązku, bo chłopak jest po 
prostu pijany. I wtedy roz-
poznaje w nim kogoś, kogo 
kochała lata temu, kiedy była 
nastolatką. Mimo tych nie-
sprzyjających okoliczności, 
w tamtej chwili, dziewczyna 
poczuła odrobinę tej zażyło-
ści sprzed lat. A to tylko dla-
tego, że wie, jak to jest trosz-
czyć się o kogoś nieobecnego. 
Także zacząłem od sytuacji, 

czy raczej uczucia. Na tam-
tym etapie nie wiedziałem, że 
będzie to historia o zawodnej 
pamięci i niedoskonałej per-
cepcji rzeczywistości, co pro-
wadzi w efekcie do niemoż-
ności poznania prawdy. 

Istnieje taka teza, że pierw-
szy film po debiucie bywa 
albo wielkim sukcesem, 
albo totalną klapą. Czy ma 
pan już pomysł na kolejny 
tytuł?
Robienie filmu jest dużym 
przedsięwzięciem, w które 
wciąga się całą rzeszę wspa-
niałych ludzi. Dlatego ze 
względu na zaufanie, jakim 
zostałem obdarzony przez 
producentów, współtwórców 
i ekipę, zawsze mam nadzieję 
na sukces. Oczywiście mam 
już plany na następny film. 
To historia 20-letniego Mar-
cina, który idąc w ślady swo-
jego ojca chce zostać profe-
sjonalnym dżokejem. Eloe, 
bo taki tytuł ma ten projekt, 
tak naprawdę miał być moim 
debiutem. Ale ze względu na 
finansowanie oraz koniecz-
ność przygotowania produk-
cyjnego, przełożyliśmy jego 
realizację na później. Teraz 
z dużą przyjemnością wrócę 
do prac nad tym projektem.

Zakończył pan okres zdję-
ciowy, który jest bardzo 
ważnym etapem tworze-
nia obrazu filmowego, ale 
nie jedynym. Czy czuje pan 
na plecach „oddech pre-
miery’’?
Okres zdjęciowy jest klu-
czowy, ale w przypadku 
moich filmów to przygoto-
wania do zdjęć najbardziej 
wpływają na to, jaki ten obraz 
będzie. Takie procesy, jak 
casting, wybór współtwór-
ców, albo planowanie tego, 
w jaki sposób będziemy opo-
wiadać – są dla mnie najcie-
kawsze. Wtedy czuję, że mogę 
spotkać się z operatorem, 
scenografem, kostiumogra-
fem i innymi współtwórcami 

na względnie bezpiecz-
nym gruncie. To jest bardzo 
wzbogacające doświadcze-
nie, patrzyć i „czuć”, jak inni 
twórcy pracują nad moim 
scenariuszem. A potem 
idziemy razem na wojnę 
z czasem zwaną zdjęciami. 
Teraz staram się o premie-
rze nie myśleć, a raczej sku-
pić się na tym, żeby wyci-
snąć z materiału zdjęciowego 
jak najwięcej. W tej chwili 
jesteśmy świeżo po zdjęciach 
i zaraz będziemy przygoto-
wywać materiały zdjęciowe 
do montażu. Postprodukcja 
będzie trwała miesiące. Także 
od pierwszego pokazu festi-
walowego może dzielić nas 
nawet rok. Kiedy wspomniał 
pan o „oddechu premiery”, 
automatycznie pomyślałem 
o monodramie „Wszystko, 
co najlepsze”, który przygo-
towuję z Rafałem Mohrem 
w Teatrze Polonia. Ta pre-
miera odbędzie się 14 grud-
nia 2019. Zapraszam na spek-
takl.

Czy zdjęcia do filmów 
niskobudżetowych mogą 
być dla operatora obrazu 
powodem do pewnych 
ograniczeń twórczych, czy 
też nie ma to znaczenia?
Nicolas Villegas: Wszystko 
zaczyna się od skryptu. Mie-
liśmy taki, który był w miarę 
kameralny, z kilkoma akto-
rami i tylko kilkoma lokali-
zacjami. Mimo to zawierał 
większe sceny i przykła-
dowo – sekwencje snów 
i spadający spichlerz, w któ-
rych występowały żurawie, 
kaskaderzy i CGI. Głów-
nym problemem, z którym 
mieliśmy do czynienia, był 
ograniczony czas, na jaki 
pozwalał nasz budżet. Bar-
dzo trudno jest w ograni-
czonym czasie wykonać 
zamierzenia reżysera, aby 
opowiedział swoją historię 
na atrakcyjnym i osobistym, 
wysokim poziomie. I żeby 
uzyskać zamierzony poziom, 

trzeba mieć niesamowite 
wsparcie produkcji. To bar-
dzo ważne, bo przy dużym 
napięciu terminowym trzeba 
dbać o utrzymanie skupie-
nia na działaniach artystycz-
nych. Ważnym i pomocnym 
było to, że wcześniej pra-
cowaliśmy z Piotrem przy 
jego poprzednich projektach 
i mogliśmy się szybko poro-
zumiewać i podejmować 
decyzje. Mieliśmy świetną 
ekipę, była bardzo pomocna, 

wspierała nas przez cały 
okres zdjęciowy. Myślę, że 
budżet określa ograniczenia 
i od nas zależy, jak je obejść. 
Przez większość czasu to 
wyzwanie prowadziło nas do 
korzystania z prostszych roz-
wiązań, o których nie pomy-
ślelibyśmy, gdyby te ograni-
czenia nie istniały.

Jak pracuje się z debiutan-
tem, takim jak Piotr Złoto-
rowicz, i czy chciałaby pani 

Rozmowa z reżyserem Piotrem 
Złotorowiczem, autorem zdjęć 
Nicolasem Villegasem oraz 
kierowniczką produkcji Darią Maśloną

kierować produkcją jego 
kolejnego pełnometrażo-
wego filmu?
Daria Maślona: Lubię pra-
cować z debiutantami z wielu 
powodów. Wymienię dwa. 
Moment debiutu jest szcze-
gólny w karierze każdego 
reżysera. Po tym filmie będzie 
już zupełnie innym człowie-
kiem. To ogromna przyjem-
ność przyglądać się mło-
demu twórcy gdy „się staje”. 
Praca z debiutantem pomaga 
również w szlifowaniu wła-
snego warsztatu pod wie-
loma względami. Debiutujący 
reżyser zawsze zada pytanie: 
dlaczego właśnie tak? Nie da 
się inaczej? Ważne jest, z kim 
spędzi się zawodowo najbliż-
szy rok swojego życia. Może 
jestem szczęściarą? Lubię Pio-
tra za to, że ma własne, bar-
dzo oryginalne podejście do 
życia... i do tego, czym jest 
„happy end”. 

Czy ma pani jakieś 
zabawne, niecodzienne 
wspomnienie z planu Wia-
rołoma?
Chyba muszę przy oka-
zji następnego planu zało-
żyć sobie jakiś notatnik na 
anegdoty. To, co dla mnie 
było dosyć zabawną sytu-
acją – nie anegdotą – doty-
czyło np. mojego pionu 
produkcyjnego, który skła-
dał się z samych superfaj-
nych dziewczyn: Oli Ślusar-
czyk, Agnieszki Ptaszyńskiej 
i Karoliny Panasiuk, a śro-
dowisko filmu było wybitnie 
niekobiece: PGR, złomiarze, 
wytapianie żeliwa, spawanie, 
cięcie metalu, kowalstwo... 
I my w tym wszystkim, 
szukające na OLX kluczo-
wych rekwizytow typu silos, 
odwiedzające największe 
skupy złomu w wojewódz-
twie mazowieckim. To był 
totalny odjazd. 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU 
WIAROŁOM

Ważnym elementem rozwoju każdej kinematogra-
fii na pewno są debiuty fabularne. Studio Munka-

-SFP jest największym polskim producentem, który daje 
szansę i możliwości młodym, zdolnym twórcom do wejścia  
w profesjonalny świat filmu. W ramach programu 60 Minut 
realizowany jest reżyserski debiut fabularny – Wiarołom 
Piotra Złotorowicza. „Poruszając się przez świat wspo-
mnień głównych bohaterów, chcę opowiedzieć o niedo-
skonałości ludzkiej pamięci, o moralnym koszcie prawdy 
i zastanowić się, czy warto go ponosić” – mówi autor scena-
riusza i reżyser. Producentami filmu są Studio Munka-SFP 
i Canal+ przy wsparciu Pomerania Film – ZFF. Autorem 
zdjęć jest Nicolas Villegas, scenografię przygotowała Kata-
rzyna Jędrzejczyk, a kostiumy Sandra Kowalska. W rolach 
głównych zobaczymy cenionych polskich aktorów: Mał-
gorzatę Hajewską-Krzysztofik, Jacka Komana, Mirosława 
Zbrojewicza oraz debiutantkę Julię Szczepańską. Premiera 
planowana jest na 2020 rok. S.N.

Jacek Koman  
na planie filmu Wiarołom,  

reż. Piotr Złotorowicz

Piotr Złotorowicz i Mirosław 
Zbrojewicz na planie filmu 

Wiarołom
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FESTIWALE ZA GRANICĄ AUSTIN POLISH FILM FESTIVAL

Zwróciła się do mnie profesor histo-
rii Uniwersytetu Teksańskiego 
w Austin mówiąc, że ma studenta, 
który pisze pracę magisterską 

o filmach Agnieszki Holland” – wyjaśnia 
Joanna Gutt-Lehr, dyrektor festiwalu. – 
„Dwa lata wcześniej pokazywaliśmy Pokot. 
Poza tym raz w miesiącu prezentujemy pol-
skie filmy w bibliotece w Austin, a ja plano-
wałam właśnie projekcje Europy, Europy. 
Pomyślałam wtedy, że może zaproponowa-
libyśmy Austin Film Society retrospektywę 
Agnieszki Holland. Następnie pojawiła się 
myśl, żeby ta retrospektywa rozpoczęła 
program skoncentrowany na obrazach 
polskich reżyserek, prezentujący kobiecą 
perspektywę w polskim kinie. Niedługo 
potem odbyła się w Berlinie głośna premiera 
Obywatela Jonesa. Ten film nasunął nam 
pomysł na drugi temat: odpowiedzialno-
ści mediów za kształtowanie obrazu świata. 
Oba te zagadnienia są cały czas mocno dys-
kutowane w Stanach. Publiczność amery-
kańska się tym interesuje i wiadomo było, 
że to może chwycić. Obywatel Jones porusza 
i łączy obie te kwestie, a Agnieszka Holland 
jest w USA osobą dobrze rozpoznawalną, 
choćby z uwagi na realizowane tutaj seriale 
dla Netflixa czy HBO”.

Kobiece spojrzenie w polskim kinie  
i odpowiedzialność mediów  
za kształtowanie obrazu świata to dwie 
główne dominanty tematyczne 14. 
Austin Polish Film Festival w Teksasie 
(1-3 oraz 8-10 listopada).

Z KOBIECEJ 
PERSPEKTYWY 
I NIE TYLKO

Oprócz projekcji Obywatela Jonesa 
z udziałem Agnieszki Holland, kobiecą per-
spektywę reprezentowały w Teksasie także 
takie tytuły, jak 53 wojny Ewy Bukowskiej, 
Nina Olgi Chajdas (gość festiwalu), Zabawa 
zabawa Kingi Dębskiej, Mała zagłada Nata-
lii Korynckiej-Gruz, Żelazny most Moniki 
Jordan-Młodzianowskiej, Powrót Mag-
daleny Łazarkiewicz (gość festiwalu) czy 
wreszcie Słodki koniec dnia Jacka Borcu-
cha (jedyny mężczyzna reżyser w tym gro-
nie, ale film zaprezentowano z uwagi na 
nagrodzoną na Sundance wybitną kreację 
Krystyny Jandy, doskonale wpisującą się 
w ideę programową tegorocznego festi-
walu). Wykraczające poza stereotypy boha-
terki tych filmów, kobiety silne, odważne, 
świadome siebie, zbuntowane, niepokorne 
to nowa jakość w polskim kinie. Obraz Nina 
nie jest opowieścią o LGBT w Polsce, ale 
koncentruje się na wątku dwóch kobiet, 
które ulegając wzajemnej fascynacji i miło-
ści do siebie, mają odwagę być sobą i żyć, 
tak jak chcą, bez oglądania się na innych. 
Z kolei 19-letnia Ula, bohaterka Powrotu, 
choć boleśnie skrzywdzona i oszukana 
nie chce się pogodzić z losem ofiary oraz 
hipokryzją w swoim środowisku i rodzi-
nie. 53 wojny zwracają uwagę na dotąd 
pomijany w polskim kinie głos kobiet, żon, 
partnerek żyjących w cieniu swoich męż-
czyzn, płacących często zbyt wysoką cenę 
za życie w toksycznych relacjach. Walorem 
prezentowanego w Austin kina były doce-
nione przez teksańską publiczność kreacje 
kobiece, szczególnie Krystyny Jandy, Mag-
daleny Popławskiej, Julii Kijowskiej, Sandry 
Drzymalskiej, Doroty Kolak, Agaty Kuleszy.

Drugi medialny nurt doskonale zilustro-
wały niezależnie od otwierającego festiwal 
Obywatela Jonesa takie obrazy, jak Jeszcze 
dzień życia Damiana Nenowa i Raúla de 
la Fuente, Ja teraz kłamię Pawła Borow-
skiego, częściowo Kurier Władysława Pasi-
kowskiego. W dobie post-prawdy i inwazji 
fake newsów, popularności atrakcyjnej fikcji 
medialnej, przestajemy odróżniać rzeczy-
wistość od kreacji, prawdę od fałszu, ule-
gamy propagandzie i manipulacji – a czę-
sto sami ją produkujemy i podtrzymujemy. 
Prawda jest niewygodna, boli, przeszkadza, 
wymaga czasem zbyt wiele, ale świat bez 
niej i ludzi ryzykujących dla niej życie, jak 
Gareth Jones, Ryszard Kapuściński czy Jan 
Nowak-Jeziorański byłby zgubiony. Osta-
tecznie tylko prawda ocala, a historia lubi 
się powtarzać.

Festiwalowi towarzyszył już po raz piąty 
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krót-

kometrażowych. Jury w składzie: Chale 
Nafus, Anne S. Lewis, Robert Sims, Sła-
womir Grünberg, Łukasz Maciejewski, 
Zbigniew Banaś, Joanna Zabłocka-Sko-
rek nagrodzili w kategorii Najlepszy Short 
Animowany obraz Loop w reżyserii Anny 
Bolińskiej oraz w kategorii Najlepszy Short 
Nieanimowany film The Vibrant Village 
Weroniki Jurkiewicz.

Z anonimowej ankiety przeprowadzonej 
podczas festiwalu wynika, że 14. edycja 
Austin Polish Film Festival została uznana 
za najlepszą z dotychczasowych. Świadczy 
o tym choćby frekwencja w gościnnym kinie 
Austin Film Society. Pełna sala na 180 osób 
i wyprzedane na dwa dni do przodu bilety 
na Obywatela Jonesa, komplet widzów na 

Bożym Ciele Jana Komasy oraz bardzo dobre 
wyniki na Kurierze Władysława Pasikow-
skiego i na Powrocie Magdaleny Łazarkie-
wicz. W tym roku w festiwalu uczestniczyło 
niemal tyle samo widzów amerykańskich, 
co tych polskiego pochodzenia. Imprezie 
towarzyszyła także wspaniała wystawa pol-
skiego plakatu filmowego w Austin Cen-
tral Library z kolekcji Michała Poniża, co 
z pewnością nie pozostało bez wpływu na 
frekwencję.

Dyrektor Joanna Gutt-Lehr szczególnie 
dumna jest z tego, że udało się festiwalowi 
zbudować ścisłe partnerstwo z Wydziałem 
Filmowym i Centrum Badań nad Europą 
Środkową na Uniwersytecie Teksańskim, 
z City of Austin oraz z Austin Film Society, 
którego założycielem jest Richard Linklater, 
i które promuje niezależne kino amerykań-
skie i światowe. Cale przedsięwzięcie nie 
byłoby możliwe bez cennego wsparcia Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. Jednak 
mimo tego, ogromna praca wykonywana 
jest przez pasjonatów kina, którzy pracują 
nieodpłatnie, od lat kreując dobrą markę 
festiwalu. W skład Komitetu Organizacyj-
nego wchodzą: Joanna Gutt-Lehr, Magda 
Szatanik-Boudni, Helena Wiśniewska-Tin-
dall, Angelika Firlej, Joanna Sokołowska-
-Gwizdka, Hanna Dobrodziej, Małgorzata 
Meub. Organizatorzy planują rozszerzyć 
konkurs krótkich metraży, zwiększyć współ-
pracę z innymi festiwalami i być może spra-
wić, że Austin stanie się nie tylko przeglą-
dem polskiego, ale i środkowoeuropejskiego 
kina.

W Teksasie, który jest dwa razy większy 
od Polski obszarowo, są tylko dwa festiwale 
polskiego kina. W Houston i w Austin wła-
śnie. Społeczność polska (na którą skła-
dają się głównie dobrze wykształceni spe-
cjaliści, często związani z Uniwersytetem 
Teksańskim, a więc w mniejszym stopniu 
emigracja zarobkowa) jest bardziej zdeter-
minowana w promowaniu polskiego kina 
i przyciąga więcej widzów niezwiązanych 
z Polską pochodzeniem, wykorzystując 
otwartość akademickiego Austin na kino 
i kulturę niezależną. Z kolei dla tych Pola-
ków, którzy tutaj mieszkają, rozsianych 
w odległych od siebie częściach wielkiego 
stanu, festiwal polskiego kina ma oprócz 
artystycznego także silny wymiar wspól-
notowy, międzyludzki. Stwarza poczucie 
więzi, podtrzymuje tożsamość. To bardzo 
ważny element budowania publiczności.

Mariola Wiktor
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JIHLAVA

Dziś nie wystarczy dobry temat, 
ciekawa forma czy głębokie 
zanurzenie w nieznany świat. 
D oku me nt  s t aw i a  s obi e 

poprzeczkę wyżej: chce świat zmieniać, 
pragnie na niego wpływać, stawiać mu 
nowe wyzwania. Odważnie zabiera głos 
w szerszej sprawie, ujmując się za tymi, 
którzy głosu nie mają: wykluczonymi, 
pokrzywdzonymi, żyjącymi w zagroże-
niu, zapomnianymi. 

Filmami o  takich ambicjach były 
m.in. Teach Alexa Bren-
dea, Kiruna – A Brand New 
World Grety Stocklassy, ale 
przede wszystkim – Fonja, 
laureat w Konkursie Opus 
Bonum. Podpisało się pod 
nią dziesięciu reżyserów – 
młodocianych przestęp-
ców odsiadujących wyrok 
w  więzieniu na Madaga-
skarze. Ich wspólne dzieło 
powstało w ramach warsz-
tatów filmowych prowadzo-
nych przez Linę Zacher. To 
ona dała swoim bohaterom 
kamerę do ręki i nauczyła 
podstaw sztuki filmowej. 
Ale nade wszystko dała im 
narzędzie, które pozwoliło 
im się wypowiedzieć. Mło-
dzi więźniowie za pośred-
nictwem kamery pokazują 
swój świat z niezwykle oso-
bistej perspektywy. Dotykają 
tematu panującej w więzie-
niu hierarchii, samotności, 
trudów życia w zamknięciu 
i odcięciu. I choć mogłoby 
się wydawać, że na ekranie 
zobaczymy obraz wyłącz-
nie ponury, to przyznając 
mu główną nagrodę, juror 
Cristi Puiu podkreślił, że 
dla niego to dzieło ciepłe, 

szczere, odważne. A przede wszystkim – 
niewinne, bo twórcy po szybkim kur-
sie kręcenia filmów wciąż posługują się 
w pierwszej kolejności intuicją, idą za 
głosem serca i szczodrze dzielą się swoją 
rzeczywistością. Nie baczą na wymogi 
dramaturgii i schematy narracji. 

Choć polska reprezentacja nie nale-
żała w tym roku do największych, naszym 
twórcom udało się wyjechać z Jihlavy 
z dwoma nagrodami. Przyznawane przez 
branżowe jury wyróżnienie Silver Eye 

trafiło w ręce Michała Bielawskiego za 
Wiatr. Thriller dokumentalny. W Kon-
kursie Studenckim Between the Seas 
triumfował natomiast polsko-niemiecki 
obraz Life could be so beautiful Angeliki 
Herty i Filipa Jacobsona. Para reżyserów 
przeprawia się w nim przez trasę opisaną 
w pamiętnikach pisarza Andrzeja Bobkow-
skiego. W latach 40. Bobkowski przejechał 
rowerem z Paryża na południe Francji, 
zbierając refleksje na temat Europy cza-
sów wojennych. Dla Herty i Jacobsona 

ta sama droga to pretekst 
do dyskusji o ich osobistej 
relacji. I choć pozornie zde-
rzenie tych dwóch światów 
może wydawać się kontro-
wersyjne, prowadzony przez 
nich dyskurs udowadnia ist-
nienie głębokiego wpływu 
przeszłości na teraźniejszość.

Te nagrodzone filmy sta-
nowiły interesujący kon-
trapunkt dla wielu dyskusji 
toczących się w Jihlavie pod-
czas Inspiration Forum. Naj-
znamienitsi goście: profeso-
rowie, filozofowie, pisarze, 
co roku zastanawiają się tu, 
jak sobie radzić z upadkiem 
duchowości, szerzącym się 
populizmem czy nadcho-
dzącą klimatyczną apoka-
lipsą. Próbują ubrać zjawiska 
w definicje, skonfrontować 
swoje argumenty, przewi-
dzieć przyszłość. Tymczasem 
reżyserzy w tym roku poka-
zali, że nade wszystko należy 
samemu działać i innych do 
działania motywować. Pod-
jąć wysiłek, pokonać strach 
i uwierzyć, że można coś 
zmienić.

Urszula Lipińska

DZIAŁAJĄC, ZMIENIASZ ŚWIAT
23. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych 
w Jihlavie (24-29 października) pokazał, że dokument śmiało 
pokonuje kolejne granice. Nagrodzone tytuły udowadniają,  
że kino wciąż potrafi wpływać na kształt rzeczywistości. 
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Interesujący eksperyment formalny 
stanowił autorski film Onura Ünlü 
The Adventures of Şükran the Lame, 
utrzymany w poetyce niemieckiego 

kammerspielfilm. Historia życia tytułowej 
bohaterki opowiedziana została bez słów, 
wyłącznie za pomocą obrazu, tyle że barw-
nego. Rytm jego akcji odmierzają powra-
cające ujęcia muzułmańskich pogrzebów 
ważnych dla Şükran osób, niepokojąco zmy-
słową aurę filmu tworzą natomiast zbliżenia 
dźwiękowe, rzadziej wizualne. 

Głębokimi walorami humanistycznymi 
odznaczał się obraz Nade mną słońce nie 
zachodzi (Nagroda FIPRESCI oraz Publicz-
ności) w reżyserii Lubow Borisowej, wywołu-
jący skojarzenia z najlepszymi dokonaniami 
kina spod znaku Roberta Flaherty’ego. Ważną 
rolę w tradycyjnej społeczności jakuckiej 
odgrywa inicjacja, której poddawani są mło-
dzi mężczyźni wchodzący w dorosłe życie. 
Dla noszącego znaczące imię Ałtana (Zło-
tego – kruszec ten stanowi skądinąd ważne 
bogactwo tego kraju) będzie nią wyjazd na 
daleką Północ. Spotka tam samotnego starca, 
z którym zdaje się go dzielić wszystko: różnica 

pokoleń, wykształcenia czy wręcz tożsamo-
ści. Staje się on dla chłopca przewodnikiem, 
wtajemniczającym go w tradycyjne życie 
i wartości przodków (rdzennym wyznaniem 
Jakutów jest szamanizm). Ten drugi z kolei 
otwiera przed tamtym nieznane horyzonty 
oferowane przez nowoczesną technologię. 
Ich bliska relacja znajduje wyraz we wspól-
nym wzbiciu się w powietrze na prymityw-
nej lotni. Tym razem lot ku słońcu Dedala 
i przybranego Ikara nie jest wyrazem pychy 
i nie zakończy się tragicznie. Jakucka reży-
serka często odwołuje się do efektu fotoge-
nii, w wielkich planach konfrontując oblicza 
starca, na którym odcisnęło piętno jego burz-
liwe życie, oraz młodego człowieka dopiero 
zdobywającego pierwsze doświadczenia. 

Znacznymi walorami artystycznymi 
odznaczał się film Piotra Ryczki Jestem 
REN, traktujący o kwestiach tożsamości 
i zaufania, przebranych w kostium futuro-
logicznej przypowieści o medycznych moż-
liwościach manipulowania osobowością. 
Autor zdjęć Yori Fabian zadbał o kompono-
wanie kadrów kręconych z ręki czy wypeł-
nianych gwałtownym ruchem, uzyskując 

w ten sposób wizualny ekwiwalent stanów 
przeżywanych przez tytułową bohaterkę.

Trudno znaleźć wspólne kryteria oceny 
dla wspomnianych utworów autorskich oraz 
bieżącej produkcji o zacięciu publicystycz-
nym, która dominowała w głównym kon-
kursie (Konkurs Filmów Fabularnych).

Ważnym głosem w debacie o świeckim 
państwie w Chorwacji był zapewne tak zaty-
tułowany (The Voice – przyp. red.) film Ogn-
jena Sviličicia, wpisujący się w krąg utworów 
o szkole jako metaforze opresyjnego społe-
czeństwa. 

Konkursowe seanse poprzedzane były 
jednominutowymi filmikami protestują-
cymi przeciwko cenzurze.

Festiwal rozgrywał się w wielu sekcjach. 
Ważne miejsce przypadło dokonaniom pol-
skiej kinematografii. Przegląd Polskie Hory-
zonty przedstawił filmy nie tylko różnych 
gatunków (fabularna Krew Boga Bartosza 
Konopki, dokumentalne O zwierzętach 
i ludziach Łukasza Czajki czy częściowo 
eksperymentalne In Touch Pawła Ziemil-
skiego), ale i o różnym ciężarze gatunko-
wym (Czekając na miłość Tomasza Łupaka ).

Kolejna sekcja programowa była bardziej 
określona tematycznie i dotyczyła powojen-
nych dziejów Dolnego Śląska. Część zaledwie 
pretekstowo wiązała się z tym regionem, ale 
np. przypomniany Bumerang Leona Jeannota 
z 1966 roku w prekursorski sposób podej-
mował kwestię relacji pomiędzy dawnymi 
i obecnymi mieszkańcami Wrocławia. Jego 
mniej lub bardziej odległej historii dotyczyły: 
List biskupów Mirosława Borka czy Poma-
rańczowa Alternatywa Mirosława Dembiń-
skiego wskrzeszająca legendę tego antyko-
munistycznego ruchu happeningowego.

W tym roku w Cottbus z pewnością 
ważną projekcją był również pokaz pol-
skiego kandydata do Oscara, czyli Bożego 
Ciała Jana Komasy.

Lesław Czapliński

Dominującym odczuciem w trakcie 
29. Festiwalu Kina Europy Wschodniej 
w Cottbus było déjà vu. W dobrym 
i złym tych słów znaczeniu.

JAK W KALEJDOSKOPIE
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Bartosz Bielenia  
w filmie Boże Ciało,  
reż. Jan Komasa
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Choć w  Konkursie Głównym 
i w sekcjach dodatkowych poka-
zano 225 filmów, seriali, produk-
cji VR i wideo ze świata, oraz 

niemal cały bieżący dorobek kinemato-
grafii szwajcarskiej, a dyrekcja festiwalu 
w Winterthur zaprosiła szefów kilkunastu 
europejskich imprez (m.in. Krzysztofa Gie-
rata z KFF), by wspólnie zastanowić się nad 
systemem oscarowych nominacji – to jed-
nak najwięcej emocji wzbudził pobyt Ewy 
Puszczyńskiej. Wysłanniczka Europejskiej 
Akademii Filmowej spotkała się z uczest-
nikami części branżowej imprezy, opisując 
drogę Idy i Zimnej wojny na ekrany, spo-
sób ich promocji i dystrybucji, poprowa-
dziła także kurs mistrzowski, odpowiadając 
po jego zakończeniu na wiele szczegóło-
wych pytań. 

Zakochani w ostatnim obrazie Pawli-
kowskiego Szwajcarzy urządzili też w jed-
nym z największych kin Winterthur spe-
cjalny, wieczorny pokaz Zimnej wojny 

z udziałem gościa z Polski. Pełna sala 
i długa owacja… W takiej chwili piszący 
te słowa może potwierdzić, że spełniło 
się jedno z jego zawodowych marzeń. Bo 
pojawił się polski film, który zyskał nie 
tylko najwyższe nagrody branżowe, ale też 
pokochała go publiczność całej Europy. 
Wszędzie wyświetlany, podziwiany i wspa-
niale odbierany jako niezwykłe dzieło arty-
styczne i poruszająca pochwała najważ-
niejszego z ludzkich uczuć. Zimna wojna, 
z czego być może nie do końca sobie nad 
Wisłą zdajemy sprawę, stała się znako-

Niewątpliwym wydarzeniem  
23. Short Film Festival w Winterthur była 
obecność gościa specjalnego tegorocznej 
edycji imprezy – Ewy Puszczyńskiej 
– producentki filmów Pawła 
Pawlikowskiego – Ida i Zimna wojna.

WINTERTHUR

mitym reprezentantem polskiej kultury, 
a od czasów Krzysztofa Kieślowskiego 
najbardziej rozpoznawalnym znakiem 
polskiego kina.

Można napisać żartobliwie, że Pani Ewa 
„skradła” festiwal, ale oczywiście miał on 
swój, jak zawsze zresztą, bardzo starannie 
skonstruowany program. Jak co roku w Kon-
kursie Głównym pokazano 30 filmów, pogru-
powanych tym razem w bloki tematyczne 
bądź estetyczne, co ułatwiło odbiór, bo tu 
chętnie pokazuje się obrazy mocno ekspe-
rymentalne z pogranicza filmowego szaleń-
stwa czy dowody uporczywych poszukiwań 
formalnych. 

Jak zawsze mocną reprezentację miała 
animacja. Tu od niemal samego początku 
jednym z faworytów był polski Acid Rain 
Tomka Popakula, brawurowo plastycznie 
zrealizowana opowieść o tym, jak układa 
się życie i pożycie pary młodych abnega-
tów, którzy nie chcą spędzić lat za biurkami 
korporacji. Znakomite wrażenie pozostawił 
angielsko-chiński Red Ao Chena, trzyminu-
towy kolaż tradycji chińskiej sztuki (malo-
wanie na porcelanie) z burzliwą historią 
Państwa Środka. Wysokie notowania miał 
kanadyjski The Psysics of Sorrow pochodzą-
cego z Bułgarii Theodore’a Usheva, który 
przekonywał, że wszyscy jesteśmy albo 
możemy być emigrantami.

Także o emigrantach, którzy usiłują 
przekroczyć granicę z Hiszpanią trakto-
wał marokańsko-francuski obraz Bab Sebta 
Randy Maroufi, nowatorsko posługujący się 
bardzo modną ostatnio w kinie manierą 
pokazywania wszystkiego z powietrza. 
Nikt do tej pory nie obserwował zainsce-
nizowanego na potrzeby filmu przejścia 
granicznego z perspektywy przelatują-
cego niespiesznie ptaka, co spodobało się 
nie tylko zaskoczonym widzom, ale także 
jurorom, którzy przyznali temu tytułowi 
Grand Prix. Rekomendację do nominacji 
do Europejskiej Nagrody Filmowej, przy-
znaną zresztą w Winterthur po raz pierw-
szy, otrzymał litewski obraz Kolektyviniai 
sodai  Vytautasa Katkusa, który z humorem 
potraktował swych mieszkających na pro-
wincji ziomków, codziennie borykających 
się z trudnościami, ale niezapominających 
o tym, by cieszyć się życiem.

Janusz Kołodziej

ŚWIAT Z LOTU PTAKA

Bab Sebta, reż. Randa Maroufi

Ewa Puszczyńska
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tof jest niewidomy, a Wiola 
jest jego przewodniczką. 
Wcześnie rano przygoto-
wują się do jazdy. Krzysztof 
montuje na kaskach zestawy 
 bluetooth, które ich ze sobą 
połączą. Wjeżdżają na szczyt 
góry wyciągiem krzesełko-
wym. Im wyżej się znajdują, 
tym więcej dowiadujemy się 
o ich życiu. Jednocześnie 
zmieniają się warunki atmos-
feryczne, 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.

NASZE KRÓTKIE 
METRAŻE 
Z NAGRODAMI 
W BERLINIE

Dwie rodzime produkcje 
krótkometrażowe zostały 
docenione przez jury Inter-
filmu – 35. International 
Short Film Festival w Berlinie 
(5-10 listopada). Ze stolicy 
Niemiec z nagrodami wyje-
chały: dokument Wnętrze 
lwa Karola Lindholma oraz 
animacja Portret Suzanne 
Izabeli Plucińskiej. Inter-
film to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w Europie 
poświęconych w całości fil-
mom krótkometrażowym. 
Znajduje się na prestiżowej 
liście festiwali kwalifikują-
cych do Oscara w aż dwóch 
kategoriach – krótkich ani-
macji i krótkich fabuł. Berliń-
ska impreza może się również 
poszczycić ogromną popular-
nością. Co roku liczba zgło-
szeń przekracza 7 tys., z czego 
wyłanianych jest 500 tytułów 
prezentowanych w niezwykle 
bogatym programie wyda-
rzenia. Podczas tegorocznej 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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PIOŁUN I PLAY 
NAGRODOZNE 
W GRECJI

Krótkie fabuły: Piołun Marii 
Ornaf i Play Piotra Sułkow-
skiego znalazły się na liście 
laureatów Cinematic Achive-
ment Awards na Thess Inter-
national Short Film Festival 
w Salonikach (17-20 paź-
dziernika). Piołun to opo-
wieść o utraconym dzieciń-
stwie, które nieodrobione 
wisi jak klątwa nad resztą 
życia człowieka. O goryczy, 
którą dostajemy w spadku 
i niesiemy przez całe życie 
jak truciznę. O dziedzictwie 
otrzymanym od rodziców 
i przodków, które przekazy-
wane z pokolenia na poko-
lenie determinuje nasz los 
i naszą drogę. Film stawia 
pytanie, czy możliwe jest 
przerwanie tego dziedzic-
twa? Play natomiast opo-
wiada historię mężczyzny 
trawionego przez poczucie 
winy, że nie odważył się sta-
nąć w obronie matki. Wciela 
się on w rolę jej mordercy 
i zmusza 10-letniego siebie do 
zmierzenia się z traumą.

ACID RAIN 
ZWYCIĘŻA W JAPONII

Możemy odnotować kolejny, 
ogromny sukces Tomka 
Popakula. Jego film Acid Rain 
otrzymał Grand Prix New 
Chitose Airport International 
Animation Festival w Japonii 
(1-4 listopada). To unikatowe 
wydarzenie filmowe odbywa-
jące się jesienią na terminalu 
lotniska New Chitose Air-
port. Pierwsza edycja odbyła 
się w 2014 roku. Do udziału 
w festiwalu zapraszane są ani-
macje z całego świata. W pro-
gramie tegorocznej edycji 
znalazły się trzy polskie pro-

dukcje. Poza zwycięskim Acid 
Rain pokazywano również An 
eye for an eye Julii Płoch oraz 
Mojego dziwnego starszego 
brata Julii Orlik.

KOLEJNE 
NAGRODY DLA PLAY

Koniec października okazał 
się niezwykle szczęśliwy dla 
filmu Piotra Sułkowskiego 
Play, który otrzymał Grand 
Prix na dwóch przeglądach 
kina krótkometrażowego. 
Obraz uznano najlepszym fil-
mem eksperymentalnym na 
amerykańskim Indie Visions 
Film Festival oraz najlepszym 
studenckim krótkim metra-
żem na Asian Cinemato-
graphy Awards. Ponadto, Play 

został doceniony na Inter-
national Short Film Festival 
w Linz (7-10 listopada), gdzie 
zdobył nagrodę za najlepsze 
zdjęcia. Austriacki festiwal jest 
jedną z najmłodszych liczą-
cych się imprez na festiwalo-
wej mapie Europy. Powstały 
w 2018 roku, od razu przycią-
gnął zainteresowanie twór-
ców krótkich metraży z całego 
świata. W Konkursie Głów-
nym – sekcjach fabularnych 
i animowanych – rywalizo-
wało ze sobą 107 filmów.

POŁĄCZENI 
DOCENIENI 
NA BIAŁORUSI

Dokument Aleksandry 
Maciejczyk otrzymał Wyróż-

nienie Specjalne na MFF 
Listapad w Mińsku (1-8 listo-
pada). Festiwal ten organi-
zowany jest od chwili odzy-
skania niepodległości przez 
Białoruś w 1994 roku. Ma 
zawsze bardzo bogaty i róż-
norodny program, obok gło-
śnych festiwalowych produk-
cji można znaleźć niezależne 
perełki kina dokumental-
nego i fabularnego. Doku-
ment Aleksandry Maciejczyk 
został wyróżniony w Konkur-
sie Szkół Filmowych. Wypro-
dukowany przez łódzką „Fil-
mówkę”, został doceniony za 
„wybitną synergię reżyserii, 
zdjęć i montażu”. Połączeni to 
obserwacja pary 50-latków – 
Krzysztofa i Wioli podczas 
jazdy na nartach. Krzysz-

Dokument Anny Gawlity został uznany najlepszym krótkim metrażem podczas tegoroczne-
go Cork Film Festival (7-17 listopada). Podczas tej imprezy celebruje się kino lokalne, na-

rodowe i międzynarodowe. W programie znajdziemy irlandzkie filmy fabularne oraz międzyna-
rodowe dokumenty i filmy krótkometrażowe. Festiwalowi towarzyszą również spotkania bran-
żowe Industry Days. Wygrana w Irlandii to kolejna już zagraniczna nagroda dla Krzyżoków.

KRZYŻOKI Z GRAND PRIX W IRLANDII

edycji znalazła się całkiem 
spora reprezentacja polskich 
filmów. Prym wiodły ani-
macje. Obok nagrodzonego 
obrazu Plucińskiej o nagrody 
ubiegały się również Story 
Joli Bańkowskiej, Mój dziwny 
starszy brat Julii Orlik, Nie 
masz dystansu Kariny Pacior-
kowskiej, Kwadratura koła 
Karoliny Specht, Colaholic 
Marcina Podolca, III Marty 
Pajek, Tango tęsknot Marty 
Szymańskiej, Tebelgeza Teresy 
Wasilewskiej, Łowy Mateusza 
Jarmulskiego oraz Deszcz 
Piotra Milczarka. Nie zabra-
kło też fabularnych Fusów 
Kordiana Kądzieli, zaś doku-
ment Lindholna był jedy-
nym polskim reprezentantem 
tego gatunku. Portet Suzanne 
jako koprodukcja niemiec-
ko-francusko-polska znalazł 

się w sekcji narodowej, gdzie 
otrzymał drugą nagrodę. 
Z kolei Wnętrze lwa wygrało 
w sekcji Green Film Compe-
tition. 

WIATR. THRILLER 
DOKUMENTALNY 
NAJLEPSZY W LIPSKU

Film Michała Bielawskiego 
otrzymał MDR Film Prize 
dla najlepszego dokumentu 
z Europy Wschodniej pod-
czas tegorocznej, 62. edycji 
DOK Leipzig (28 paździer-
nika – 3 listopada). Wiatr. 
Thriller dokumentalny był 
prezentowany w prestiżo-
wej sekcji Late Harvest. DOK 
Leipzig to jedno z czołowych 
wydarzeń w świecie filmu 
dokumentalnego i animo-
wanego. Każdego roku pre-

zentowane są najnowsze 
produkcje z kilkudziesięciu 
krajów wszystkich kontynen-
tów. W tym roku w Lipsku 
pokazano 310 tytułów, w tym 
161 wyświetlono w oficjal-
nej selekcji, a ponad 140 
można było zobaczyć w pro-
gramach specjalnych. Poza 
nagrodzonym dokumen-
tem Michała Bielawskiego 
w różnych sekcjach znalazły 
się inne polskie produkcje, 
w tym In Touch Pawła Zie-
milskiego, Wina Marcjanny 
Urbańskiej, Portret Suzanne 
Izabeli Plucińskiej oraz 
Ostatnia wieczerza Piotra 
Dumały. W sekcji KIDS Dok 
prezentowano czesko-sło-
wacko-polski The Kite Mar-
tina Smatany. A w ramach 
Homage Brothers Quay 
widzowie mieli okazję zoba-

Animacja Karoliny Specht została 
doceniona przez jury 8. Festiwalu 

Pierwszych Filmów Animowanych Pri-
manima w węgierskim Budaörs. Impre-
za ta poświęcona jest filmom dyplomo-
wym, studenckim oraz debiutom zreali-
zowanym poza szkołą. Kwadratura koła, 
nagrodzona Wyróżnieniem Specjalnym, 
to opowiadana za pomocą graficznych 
metafor, na wpół abstrakcyjna opowieść 

o pewnym niemożliwym uczuciu. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że Kwadrat 
żyje wśród chaosu i zmian. Przy drugim 
zauważamy, że układy w których funk-
cjonuje, ciągle powtarzają się, wprowa-
dzają rutynę, hipnotyzują, nie pozwalając 
zrobić żadnego ruchu. Pewnego razu do 
schematu wkrada się nowy element, który 
na chwilę pozwoli Kwadratowi nieco ina-
czej spojrzeć na rzeczywistość…

KWADRATURA KOŁA WYRÓŻNIONA NA WĘGRZECH

MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020

Fo
t. 

Ki
jo

ra
 F

ilm

Fo
t. 

Sz
ko

ła
 F

ilm
ow

a 
w

 Ł
od

zi

Krzyżoki, reż. Anna Gawlita

Kwadratura koła,  
reż. Karolina Specht
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czyć Odpryski w reżyserii 
Jerzego Kuci oraz dwie pol-
skie koprodukcje zrealizo-
wane przez duet braci Quay – 
Inwentorium śladów i Maskę.

DUSZYCZKA I ACID 
RAIN Z SUKCESAMI 
W REPUBLICE 
SERBSKIEJ

Ostatnia edycja Banjaluka 
International Animation 
Festival (24-28 października) 
okazała się bardzo pomyślna 
dla naszych animacji. Grand 
Prix zdobyła Duszyczka Bar-
bary Rupik, a Wyróżnie-
nie Specjalne powędrowało 
do Tomka Popakula za Acid 
Rain. Festiwal w Banja Luce 
to jeden z najważniejszych 
i najstarszych festiwali ani-
macji w Europie. Wydarzenie 
powstało na kanwie odby-
wającego się od 1971 roku, 
w ówczesnej Jugosławii, The 
May Festival of Animated 
Film. W programie obec-
nego festiwalu, oprócz sekcji 
konkursowej, można znaleźć 
liczne retrospektywy, pokazy 
towarzyszące oraz warsz-
taty skierowane do profesjo-
nalistów i amatorów. Poza 
nagrodzonymi polskimi fil-
mami widzowie festiwalu 
mogli jeszcze obejrzeć Story 
Joli Bańkowskiej, Tango tęsk-
not Marty Szymańskiej oraz 
Ovule Natalii Durszewicz.

FESTIWAL FILMÓW 
POLSKICH W JAPONII

W dniach 10-23 listopada 
w Tokio i Kioto odbywał 
się Festiwal Filmów Pol-
skich. Edycja imprezy w 2019 
roku została zrealizowana 
w ramach 100-lecia nawiąza-
nia stosunków dyplomatycz-

Pawła Maślony, Juliusza Alka 
Pietrzaka czy Solid Gold Jacka 
Bromskiego. Organizatorami 
festiwalu byli: Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich, Mer-
maid Films, Instytut Polski 
w Tokio. Wsparcia finanso-
wego udzieliły Polski Instytut 
Sztuki Filmowej oraz Instytut 
Adama Mickiewicza.

RAZ DWA ZERO 
ZWYCIĘŻA
W NORWEGII 

Film Anny Pawluczuk został 
nagrodzony jako najlepszy 
dokument na norweskim 
Ringerike International Youth 
Film Festival (6-10 listopada). 
To impreza odbywająca się 

ogromną siłę oraz determi-
nację, pokonuje wszystkie 
swoje koleżanki w zacięciu 
i wytrwałości. Jednak mimo 
tego ogromnego wysiłku, nie 
zawsze udaje jej się stanąć na 
podium. Kiedy coraz bardziej 
traci nadzieje na medale, 
postanawia sama zająć się tre-
nowaniem 5-letnich gimna-
styczek ze swojego klubu.

SHOOTING STARS 
Z NAGRODĄ 
W NIEMCZECH 

Polsko-niemiecki krót-
kometrażowy dokument 
Magdy Jaroszewicz otrzy-
mał II Nagrodę Jury w trak-
cie 13. edycji Kurzfilmfestival 
w Kolonii (13-17 listopada). 
Impreza ta koncentruje się na 
promowaniu niemieckich pro-
dukcji lub koprodukcji krót-
kometrażowych. W programie 
znajdziemy fabuły, doku-
menty, animacje oraz filmy 
eksperymentalne. Widz oglą-
dając nagrodzony dokument 
Shooting Stars, bierze udział 
w obserwacji jednej nocy 
na jednej ulicy. Widzi tylko 
to, co potrafi sobie wyobra-
zić, słyszy tylko to, co chce 
usłyszeć. Zdystansowane oko 
przybliża i wyostrza obrazy, 
ale ich interpretacja pozo-
staje w głowie obserwującego. 
Każdy wyniesie z tej obser-
wacji swoją własną historię. 
Można dyskutować o jej treści 
zgodnie z własnymi doświad-
czeniami, pamiętając o tym, 
jak mocno uwikłani jeste-
śmy w manipulacje mediów 
i innych zewnętrznych bodź-
ców. Punktem wyjścia jest 
obraz wygenerowany w głowie 
obserwatora. Obserwator jest 
przewodnikiem, ale to widz 
nadaje tej nocy znaczenie.

WNĘTRZE LWA 
WYRÓŻNIONE 
NA LITWIE

Wyprodukowany w Studiu 
Munka-SFP krótkometra-
żowy dokument Karola Lin-
dholma zdobył kolejny mię-
dzynarodowy laur. Tym razem 
Wnętrze lwa zostało doce-
nione na litewskim festiwalu 
Scanorama (8-18 listopada). 
Obraz otrzymał Wyróżnienie 
Specjalne w sekcji New Bal-
tic Cinema. European Film 
Forum Scanorama to mię-
dzynarodowy festiwal odby-
wający się w kilku litewskich 
miastach. W programie zna-
lazło się w tym roku 130 zna-
komitych produkcji z całego 
świata. Większość tytułów 

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Film Davida Tejera otrzymał III Nagrodę w Konkursie Eu-
ropejskim hiszpańskiego festiwalu Alcine (8-15 listopa-

da). To jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali krót-
kich metraży, w tym roku odbył się już po raz 49. W progra-
mie imprezy są dwa główne Konkursy – Krajowy i Europejski, 
a także wiele sekcji towarzyszących. W ramach wydarzenia, 
od kilku lat, organizowana jest specjalna sekcja branżowa – 
Short Latino, podczas której odbywają się liczne spotkania, 
wykłady i prezentacje umożliwiające spotkania europejskim 
i latynoskim profesjonalistom reprezentującym branżę krót-
kometrażową. W tegorocznym programie festiwalu można 
było znaleźć trzy polskie produkcje – w sekcji pozakonkur-
sowej animacje: Wyprawa do magicznego wodospadu Bogny 
Kowalczyk oraz An eye for an eye Julii Płoch oraz nagrodzony 
w konkursie obraz Ukołysz mnie.

nych między Japonią i Pol-
ską. W TOP Museum (Tokyo 
Photographic Art Museum) 
pokazano reprezentatywny 
zestaw najnowszych pol-
skich filmów. Festiwal ofi-
cjalnie otwarto 10 listopada, 
przy udziale m.in. Jerzego 
Skolimowskiego – reżysera 
i dyrektora artystycznego 
festiwalu, Jacka Bromskiego – 
reżysera i prezesa Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich 
oraz Filipa Bajona – reżysera, 
którego najnowszy obraz 
Kamerdyner został na otwar-
cie zaprezentowany festiwalo-
wej publiczności. W ramach 
festiwalu pokazano ponadto 
m.in. Zimną wojnę Pawła 
Pawlikowskiego, Atak paniki 

w mieście Hønefoss położo-
nym w regionie Ringerike. 
Organizatorzy festiwalu sta-
wiają na ciekawe produkcje 
z całego świata zrealizowane 
przez młodych twórców od 
14 do 26 roku życia. W pro-
gramie tego wydarzenia jest 
miejsce zarówno dla doku-
mentów, filmów krótkome-
trażowych, animacji, jak 
i teledysków. Zwycięski doku-
ment Raz Dwa Zero opo-
wiada o 10-letniej Justynie, 
która wraz z koleżankami 
trenuje wyczynowo gimna-
stykę artystyczną. Jej życie 
wypełniają treningi i zawody, 
na których niejednokrotnie 
musi przekroczyć własne gra-
nice i słabości. Mając w sobie 

Animacja Julii Orlik została zauwa-
żona i nagrodzona przez jury portu-

galskiego festiwalu Cinanima (11-17 listo-
pada). Pierwsza edycja Cinanimy odbyła 
się w 1976 roku. Wydarzenie cieszy się 
ogromną popularnością zarówno wśród 
twórców, jak i widzów. Konkurs składa się 
z kilku kategorii: filmy do 5 minut, trwa-
jące między 5 a 24 minuty, trwające mię-
dzy 24 a 50 minut, filmy studenckie, na 

zamówienie i pełnometrażowe – dłuższe 
niż 50 minut. Oprócz licznych seansów 
w programie imprezy są również warsztaty 
i wystawy. Główna bohaterka nagrodzo-
nego Mojego dziwnego starszego brata to 
pracoholiczka, która podporządkowuje całe 
swoje życie pracy. Zupełnie przeciwny sto-
sunek do życia ma jej starszy brat, który 
widząc, w jaki sposób żyje jego siostra, usi-
łuje przekonać ją do zmiany. 

była wcześniej pokazywana na 
najważniejszych festiwalach, 
np. w Cannes czy Berlinie. Na 
Scanoramie nie brakuje rów-
nież przestrzeni branżowej 
i tym razem odbyło się m.in. 
20 masterclassów z cenionymi 
profesjonalistami X Muzy.

POLACY 
Z ŁOTEWSKIMI 
NAGRODAMI 
FILMOWYMI

Pełnometrażowa łotewsko-
-polska animacja Edmundsa 
Jansonsa Jakub, Mimmi 
i gadające psy została uhono-
rowana Łotewską Nagrodą 
Filmową za reżyserię obrazu 
animowanego (polskim 

koproducentem filmu jest 
firma Letko). Sukces odnieśli 
również polscy twórcy, któ-
rzy wzięli udział w produk-
cji Oleg Jurisa Kursietisa – 
Dawid Ogrodnik zdobył 
Łotewską Nagrodę Filmową 
dla najlepszego aktora dru-
goplanowego, a Bogumił 
Godfrejów został doceniony 
za najlepsze zdjęcia. Oleg 
otrzymał również nagrodę 
dla najlepszego filmu. 

WIKI Z SUKCESEM 
W AUSTRII

Krótkometrażowy film fabu-
larny Wiki w reżyserii Veroniki 
Andersson z Warszawskiej 
Szkoły Filmowej otrzymał 
Nagrodę Publiczności oraz 
Wyróżnienie Specjalne w Kon-
kursie Międzynarodowym 
na Kurzfilmfestival Kufstein 
w Austrii. Jury nagrodziło 
ten obraz m.in. za „odwagę 
uczynienia niepełnosprawno-
ści tematem filmu”, i zwróciło 
uwagę na „intensywnie opo-
wiedzianą historię poprzez 
znakomite zdjęcia”, których 
autorem jest Mats Helges-
son. Ta krótka fabuła opo-
wiada o autystycznej i ciekawej 
świata dziewczynie Wiki, która 
musi zmierzyć się z trudną 
rzeczywistością życia pod jed-
nym dachem razem z matką 
alkoholiczką po tym, jak 
zmarła jej babcia. Szczęśliwie 
na przekór złemu losowi spo-
tyka Mateusza, fana autobu-
sów warszawskiej komunika-
cji miejskiej, który wprowadza 
radość do jej szarej egzystencji. 
W filmie główne role zagrali 
Kamila Kobic i Adam Bobik.

Oprac. Julia  
Michałowska

MÓJ DZIWNY STARSZY BRAT WYRÓŻNIONY W PORTUGALII

UKOŁYSZ MNIE DOCENIONE W HISZPANII
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Mój dziwny starszy brat,  
reż. Julia Orlik 

Ukołysz mnie,  
reż. David Tejer
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Dyskusyjne Kluby Filmowe 
działają w Polsce już od 
64 lat. Jaką rolę muszą 
odgrywać dziś, gdy klasykę 

polskiego kina można oglądać legal-
nie w serwisach VOD i na kanałach 
filmowych, a w regularnym repertu-
arze wielu kin nie brakuje tytułów arty-
stycznych?
Grzegorz Pieńkowski (przewodniczący 
Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych): W PRL-u o repertu-
arze kin w całym kraju decydowała Komi-
sja Zakupów przy Komitecie Kinematogra-
fii. Jej przedstawiciele jeździli na festiwale 
i wybierali godne ich zdaniem polecenia 
filmy, które następnie kupowano i kiero-
wano do szerokiej lub wąskiej – studyj-
nej i właśnie klubowej – dystrybucji. W tej 
chwili mamy na rynku nadpodaż tytułów. 
Działa ponad pół setki firm dystrybucyj-
nych. Roczna propozycja repertuarowa 
jest tak olbrzymia, że przeciętny widz po 

Pewnie najchętniej w DKF-ach widziani są 
twórcy filmowi, ale chodzi o to, żeby otwo-
rzyć nowe perspektywy, ściągnąć do kina 
nową publiczność, a tej stałej zapropono-
wać odmienne, czasem zaskakujące spoj-
rzenie, inny klucz do odbioru sztuki. 
I.B.: Najciekawszą dynamikę wnosi wła-
śnie różnorodność. Nie rozmowa o teo-
rii, historii, ale indywidualne, osobiste 
czy zawodowe, niekoniecznie bezpośred-
nio związane z kulturą doświadczenia, 
przez które widzowie dany film czytają. 
Bo ilu ich na sali, tyle różnych interpreta-
cji. A nietypowy gość tym bardziej działa 
jak magnes. U nas np. gościł niedawno 
Krzysztof Piesiewicz, który przyjechał 
dzięki wsparciu jednego z klubowiczów, 
sędziego. Na sali spotkali się wówczas 
DKF-owicze i prawnicy. 
G.P.: I takie zderzenia przynoszą zaska-
kujące rezultaty. W DKF-ie w Węgro-
wie postanowiono zapraszać na seanse 
uczniów końcowych klas szkoły podstawo-

wej oraz słuchaczki i słuchaczy uniwersy-
tetu trzeciego wieku. Nie tylko wywiązała 
się angażująca debata, ale potem do lidera 
DKF-u przyszedł list, w którym pewna 
starsza pani napisała, że dzięki tym spotka-
niom zaczęła w końcu rozumieć problemy 
wnuczka. Znakomicie sprawdzają się też 
filmowe rekolekcje – wiem o trzech DKF-
-ach, w których rozmowy o kontrowersyj-
nych tytułach, także wykraczających poza 
tematykę czysto religijną, prowadził miej-
scowy ksiądz. 
Piotr Stelmaszczuk (wiceprzewodniczący 
Rady, DKF „Rewers” w Chełmie): Zawsze 
najwspanialsze dyskusje otwiera zderzenie 
poglądów. W naszym DKF-ie prowadzę 
spotkania „Za i przeciw”, w które wciągam 
zarówno krytyczki i krytyków o przeciw-
nych opiniach, jak i coraz liczniejszych 
widzów. 

A kim są uczestnicy spotkań 
DKF-u w 2019 roku? Czy i tu dostrze-

prostu się w niej gubi. I tu widzę zadanie 
dla DKF-ów: pewien przesiew repertuaru, 
wybranie najbardziej wartościowych pro-
pozycji.
Maciej Gil (członek Rady, DKF „Roz-
pięci” w Krakowie): Każdy film nadaje się 
do DKF-u, ale trzeba go umieścić w kon-
tekście i obudować z jednej strony pre-
lekcją, z drugiej dyskusją. Dla mnie rolą 
DKF-ów, niezależnie od repertuaru: czy 
to klasyka, eksperyment czy nowość, jest 
tworzenie miejsc dla rozmów o „kinie 
i reszcie świata”, by podeprzeć się tytułem 
autobiografii Andrzeja Wajdy. Kluby fil-
mowe istnieją w wielu miejscach na świe-
cie, ale nigdzie indziej dyskusja nie jest 
wpisana w ich nazwę. To zobowiązuje.
Iwona Bartnicka (wiceprzewodnicząca 
Rady, DKF „Megaron” w Gorzowie 
Wielkopolskim): Poza dyskusją istotna 
jest rola socjalizacyjna DKF-ów. Widzo-
wie przychodzą, by spotykać się i rozma-
wiać, niezależnie od wiedzy, wykształce-

nia, zainteresowań i poglądów. Jest to też 
rodzaj rytuału – wiadomo, że spotykamy 
się w określonym, stałym dniu. Wielu 
widzów nawet nie sprawdza repertuaru, 
przychodzą w ciemno, ufając, że cokolwiek 
zostanie pokazane, nie zawiodą się i coś 
nowego dla siebie w kinie odkryją, dowie-
dzą się czegoś. Nawiązują tu także znajo-
mości, angażują. My mamy 70-letnią klu-
bowiczkę, która na każde spotkanie stara 
się coś upiec, chociaż nie cierpi pichcić. 
Ludzie cenią tę atmosferę, ten rodzaj prze-
życia. 

Wielką wartością dyskusji DKF-ow-
skich jest to, że nie ograniczają się one 
do filmoznawczego wykładu, teore-
tycznej prelekcji. Umieszczają kino 
w szerszym kontekście.
M.G.: Te konteksty mogą być najróż-
niejsze. Film może otworzyć dyskusję 
z socjolożką i ekologiem, rzemieślnikiem 
i psycholożką, podróżniczką i księdzem. 

gacie trend, który dotyczy całego 
rynku, a związany ze starzeniem 
się widowni? Najtrudniej o młodą 
publiczność?
P.S.: Wiele zależy od tego, jakie inne formy 
wydarzeń filmowych oferuje dane kino. 
Do DKF-u potrafią przyciągać zajęcia 
edukacji filmowej, bo otwierają kontakt 
z nauczycielami i uczniami. Ja wkradam się 
na pokazy, na które przychodzi młodzież 
szkolna, i gdy opiekunowie się zgadzają, 
wygłaszam przed projekcją krótką prelek-
cję. Zdarza się, że później na spotkaniach 
DKF-u widzę tych samych uczniów. Łapią 
formułę i chcą brać w niej udział. 
G.P.: Od edukacji filmowej wiele się 
zaczyna. Z jej zajęć młodzi widzowie 
coraz częściej trafiają do DKF-ów. Sami 
nauczyciele z kolei przestają traktować 
film jako „bryk lekturowy”, ale dostrze-
gają, że to odrębna forma wypowie-
dzi. Dzięki DKF-om przynajmniej dwa 
stołeczne licea postanowiły wprowa-

DYSKUSYJNE KLUBY 
FILMOWE – BARDZIEJ 
POTRZEBNE NIŻ KIEDYŚ?
Ogrom propozycji kulturalnych, także stricte filmowych, nie 
ułatwia drogi ciekawych dzieł do widzów. Czasami trudno 
z tego zalewu wyłowić rzeczy najbardziej wartościowe. 
Z pomocą przychodzą Dyskusyjne Kluby Filmowe. W dniach 
15-17 listopada w kieleckim kinie Fenomen odbyło się 56. 
Ogólnopolskie Seminarium Filmowe Polskiej Federacji 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Pomiędzy seansami 
zebranymi pod hasłem „Kino rdzenne” członkowie Rady 
tej organizacji znaleźli czas, by porozmawiać o sytuacji 
i zadaniach dla DKF-ów w nowej, bogatej, ale zarazem 
chaotycznej rzeczywistości.

Spotkanie w DKF „Rozpięci”.  
Anita Piotrowska i prof. Bogdan  

de Barbaro – rozmowa po projekcji 
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dzić do swojego programu edukację fil-
mową właśnie. To się wiąże. Z drugiej 
strony wraca pewna znana z DKF-ów 
w PRL-u forma nobilitacji – jestem klu-
bowiczem, uczestniczę w czymś, w czym 
nie biorą udziału inni. DKF-y były nie-
gdyś szkołą niezależnego, indywidual-
nego myślenia i formułowania własnego 
zdania. To też powraca. 

To raczej nie przypadek, że większość 
dyrektorów największych polskich 
festiwali filmowych jest właśnie wycho-
wankami lub dawnymi działaczami 
DKF-ów. 
M.G.: I wielu ich wychowanków, np. Woj-
ciech Smarzowski, zajęło się kręceniem 
filmów. Niemal wszystkie ważne festi-
wale filmowe w Polsce mają DKF-ow-
skie korzenie. To była i, mam wrażenie, 
nadal jest najlepsza kuźnia kadr. Nie dość, 
że poznaje się tam najlepsze kino, uczy 
o nim rozmawiać i je rozumieć, to, nie 
oszukujmy się, uczy się też gospodarno-
ści. To zawsze była i ciągle jest działalność 
niedochodowa i trzeba się natrudzić, żeby 
przynajmniej nie tracić. A ta umiejętność 
niezmiernie przydaje się w organizacji 
większych imprez. 

A czy istnieje różnica pomiędzy funk-
cjonowaniem DKF-ów w dużych 
i mniejszych miejscowościach? Wydaje 
się, że tu zadania mogą się różnić.
G.P.: W mniejszych miejscowościach przed 
DKF-ami stoi przede wszystkim rola kultu-
rotwórcza. Często tylko dzięki nim miesz-
kańcy mogą obejrzeć ambitniejsze filmy, 
gdyż przez resztę czasu lokalne kino musi 
grać repertuar komercyjny, szczególnie 
gdy ma jedną salę. Takie są realia. Z kolei 
w miastach takich jak Warszawa czy Kra-
ków wyzwaniem jest nadpodaż oferty kul-
turalnej.
M.G.: Trzeba się nieźle napracować, żeby 
przyciągnąć publiczność. Regularność spo-
tkań w mniejszych miejscowościach kreuje 
swoisty nawyk, rytuał. W dużych trzeba 
wychodzić poza utarte szlaki, współpra-
cować z archiwami, ściągać filmy z innych 
krajów, szukać tytułów, które na kinowe 
ekrany nie znajdują drogi. Choć i w Krako-
wie zauważam, że najwięcej zainteresowa-
nych przychodzi na nowe filmy, obudo-
wane nieoczywistym kontekstem. 
G.P.: Oferta DKF-u ma sens i działa wtedy, 
kiedy jest albo niepowtarzalna dla danego 
regionu, albo wytwarza wokół siebie pewną 
mikrospołeczność. 

Skoro mowa już o repertuarze – czy 
Federacja ma jakąś propozycję, z któ-
rej DKF-y mogą wybierać? Czy jest np. 
szansa, żeby kino rdzenne, które było 
tematem tegorocznego seminarium, 
dotarło do klubów, które będą nim 
zainteresowane?
M.G.: Do wymiany repertuarowej 
dochodzi przede wszystkim na pozio-
mie ludzkim, nie instytucjonalnym. 
Wymieniamy się tytułami, pomysłami, 
informacjami, że objawił się jakiś film 
bez dystrybutora, że ktoś ma korzystną 
ofertę dla DKF-ów. Ale największą war-

tością każdego klubu jest jego autono-
miczność programowa. Rzecz święta, 
ponieważ to prowadzące i prowadzący 
najlepiej znają swoją społeczność, wie-
dzą, co może ją przyciągnąć, zaangażo-
wać, rozbudować.
I.B.: Organizujemy doroczne semina-
ria, żeby wymienić się doświadczeniami 
i wzajemnie inspirować. W tym roku 
jako pierwsi w Polsce pokazaliśmy kino 
rdzenne, jeden z najciekawszych, najory-
ginalniejszych nurtów we współczesnym 
kinie. Odkryliśmy lądy nieznane: kino inu-
ickie, aborygeńskie, saamskie, jakuckie... 
Filmy zaprezentowane podczas tego wyda-
rzenia będą dostępne dla klubów.

Nie mogę nie zapytać o obecność pol-
skiego repertuaru w DKF-ach. I czy jest 
być może coś, w czym Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich mogłoby DKF-y 
wspierać?
M.G.: Udział polskiego repertuaru jest 
w DKF-ach spory. Wszakże tu stosunkowo 
najprościej o zaproszenie twórców. Sam 
lubię polskie kino, ale dla moich widzów 
szukam raczej czegoś poza głównym nur-
tem. Hitem np. okazały się filmy doku-
mentalne o polskiej architekturze moder-
nistycznej, na co dzień niepokazywane 
w kinach.
P.S.: Co roku na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni pozaregu-
laminowe jury złożone z klubowiczek 
i klubowiczów wyróżnia jeden z konkur-
sowych obrazów nagrodą Don Kichota, 
patrona naszego ruchu. Wymowny 
patron, nieprawdaż? To taki repertu-
arowy drogowskaz dla klubów roz-
sianych po całej Polsce. W tym roku 
wygrało Boże Ciało, a jury uzasadniło 
swój wybór krótko: „za film, o którym 
będzie można długo i dobrze dyskuto-
wać”.
G.P.: Wyzwaniem pozostają jednak wciąż 

finanse, co dotyczy też polskich tytułów. 
Zawsze chętnie przyjmiemy pomoc w roz-
mowach z dystrybutorami, żeby nie blo-
kowali cenowo dostępu do polskiego kina 
DKF-om. A takie sytuacje się zdarzają. 
W zeszłym roku jeden z dystrybutorów 
zażądał od klubu 2 tys. złotych netto za 
pojedynczy seans polskiego filmu, który 
od roku był już w obiegu. Polskie kino 
i polscy twórcy zawsze w DKF-ach są mile 
widziani, wręcz wyczekiwani. 

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Agencja Jump, którą prowa-
dzisz istnieje od 2015 roku. 
Masz już w niej blisko 50 
artystów: głównie aktorów, 

reżyserów, autorów zdjęć. Jak o nich 
mówisz?
„Podopieczni” lub „moi ludzie”. Czuję, że 
jesteśmy jedną drużyną. To poczucie jest 
dla mnie bardzo ważne. Doradzano mi, 
abym mówiła o nich „klienci”, bo tak jest 
ponoć bardziej profesjonalnie i stawia 
mocniejszą granicę między mną a tymi, 
z którymi pracuję. Ale nie mam takiej 
potrzeby.  

Wychowałaś się w artystycznym 
domu, twoi rodzice, Adam Cywka 
i Agnieszka Popkiewicz, to akto-
rzy. Od dziecka widziałaś, z czym 
się wiąże ich praca. Reprezentujesz 
też swojego brata, aktora Stanisława 
Cywkę. 
Dzięki temu kontakt z artystami jest dla 
mnie czymś naturalnym. To, że ich rozu-
miem, ale też „czuję” moich podopiecz-
nych jest niezwykle istotne w mojej 
pracy. Z drugiej strony cały czas pcham 
ich do przodu, namawiam, żeby praco-
wali więcej, co wymaga ode mnie twar-
dego stąpania po ziemi. Świadomość, że 
ktoś powierza ci swoją karierę jest nie-
zwykle motywującym i silnym poczu-
ciem. Dyscyplina jest bardzo ważna. 
Jako dziecko przez dziesięć lat tańczy-
łam – chodziłam do szkoły baletowej, 
występowałam w Operze Wrocław-
skiej. Codziennie ciężko pracowałam, co 
wyrobiło we mnie zarówno dyscyplinę, 
jak i obowiązkowość. To mnie wzmoc-
niło na całe życie. 

Poznałaś specyfikę planu filmowego, 
ale nie tylko jako córka aktorów, ale 
też jako asystentka reżysera. 

Zaraz po maturze trafiłam na plan Mar-
cina Wrony (serial Ratownicy – przyp. 
red.). Marcin był ogromną osobowością. 
Zaczynałam od parzenia kawy i herbaty, 
obserwowałam pracę drugiego reży-
sera biurowego. Potem pracowałam jako 
asystentka Waldemara Krzystka, gdy 
kręcił 80 milionów, a moimi kolejnymi 
produkcjami były oba sezony Głębokiej 
wody w reżyserii Magdaleny Łazarkie-
wicz, Kasi Adamik i Olgi Chajdas. Tam 
pełniłam już funkcję drugiego reżysera. 
Byłam odpowiedzialna za kalendarzówki 
i kontakt z agencjami, mogłam podpa-
trzyć kto jak pracuje, w czym jest dobry. 
I w pewnym momencie zapragnęłam 
znaleźć się po drugiej stronie.

Jak doszło do tego, że założyłaś 
Agencję Jump?
Pracowałam krótko w innej agencji 
aktorskiej, gdy nasze drogi się rozeszły, 
zatrudniłam się w domu produkcyjno-
-reklamowym, gdzie pracowałam przez 
pół roku, ale nie poczułam wtedy che-

mii z reklamą. Na planie jednej z dużych 
kampanii współpracowałam z aktorką, 
która poprosiła, żebym zaczęła ją repre-
zentować. Musiałam w ciągu doby zało-
żyć własną działalność. I założyłam.

Dzięki pracy na planie wiesz, jak 
wyglądają warunki na planie filmo-
wym, jaki komfort pracy powinni 
mieć zapewnieni aktorzy i twoi 
twórcy. 
Wiem, jakie niebezpieczeństwa mogą 
czekać ich na planie, o jakie szczegóły 
powinnam zadbać. Oprócz kwestii fun-
damentalnej, jaką jest godna stawka 
i ogólnie rzecz ujmując warunki kon-
traktu, to zwracam szczególną uwagę na 
kwestię nadgodzin, które niestety zda-
rzają się nagminnie. To wciąż mocno 
sporny temat w naszej branży. 

Jak dobierasz swoich podopiecznych?
Nigdy nie kieruję się modą, wybory są 
wynikiem mojej intuicji. Wiele inwe-
stuję w młodych twórców, których 
dostrzegłam już trzy, cztery lata temu, 
a teraz zaczynają dużo pracować. Rela-
cja z artystą przypomina związek: trzeba 
się dobrze rozumieć, szanować, mieć 
wspólne cele – agent jest kimś między 
pośrednikiem a sprzedawcą. Staram się 
ustalić już podczas pierwszego spotka-
nia, czy będzie nam po drodze. 

I potem przedstawiasz pomysły na to, 
jak artysta powinien kierować swoją 
karierą? Łączyć niezależne produk-
cje z serialami, albo skupić się tylko 
na teatrze?
Nie. Najpierw słucham, jaką artysta ma 
wizję, i jeśli się w niej spotykamy, dzia-
łamy dalej. Staram się pokazać swoich 
podopiecznych różnym reżyserom – 
młodym, doświadczonym, zajmującym 
się arthousem i produkcjami komercyj-
nymi. Często doświadczonych aktorów 
namawiam na współpracę z reżyserami, 
którzy są dopiero na początku swojej 
drogi, studiują, robią etiudy i dyplomy. 
Niczego nie narzucam, nie stawiam 
ograniczeń – po prostu polecam arty-
stów, których sama cenię. Myślę, że to 
największa umiejętność – znaleźć każ-
demu artyście drogę, którą on sam chce 
podążać, wspierać go w tym i pokazywać 
kolejne, nieznane mu horyzonty. Rozwój 
jest najważniejszy. 

Rozmawiała Ola Salwa

ROZWÓJ JEST 
NAJWAŻNIEJSZY
Rozmowa z Olą Cywką, założycielką 
i właścicielką Agencji Jump

Ola Cywka
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W 2020 roku 
będzie-
cie obcho-
dzili 10-lecie 

Mazowieckiego i War-
szawskiego Funduszu Fil-
mowego. Jak wyglądały 
początki instytucji? 
W 2010 roku dołączyli-
śmy do utworzonych już 
w innych miastach i woje-
wództwach funduszy regio-
nalnych. Pierwsza edycja 
konkursu wspierającego pro-
dukcje filmowe na Mazowszu 
odbyła się na przełomie lat 
2010/2011. Sześć pierwszych 
edycji finansował Samorząd 
Województwa Mazowiec-
kiego, dopiero przy siódmej 
rozpoczęliśmy współpracę 
z Miastem Stołecznym War-
szawa, a nasz budżet zna-
cząco wzrósł. Od początku 
byliśmy koproducentem dofi-
nansowanych filmów, a po 
tylu latach działania czujemy 
się  pełnoprawnym partne-
rem producentów. 

W Polsce funkcjonuje już 
12 Regionalnych Funduszy 
Filmowych. Rywalizujecie 
ze sobą?
Bardziej się wspieramy 
i wymieniamy doświad-
czeniami, w tym dobrymi 
praktykami, jak i „czarnymi 
listami”. Ale w pewnym sen-
sie również konkurujemy, 
bo każdy chce mieć najlep-
sze projekty realizowane 
u siebie. Na rynku są filmy 
wspierane przez kilka Fun-
duszy jednocześnie, najlep-
szym przykładem jest Zimna 
wojna dofinansowana przez 
nasz, Łódzki, Śląski i Pod-
karpacki Fundusz Filmowy. 
Fundusze działają na zasadzie 
konkursów, więc możemy 
oczywiście zaprosić konkret-
nego producenta z projektem 
do złożenia wniosku, ale nie 
możemy zagwarantować, że 
Fundusz będzie koproducen-
tem. W naszym przypadku 
finalną decyzję podejmuje 
9-osobowa Komisja Konkur-

RYNEK FILMOWY

sowa w oparciu o rekomen-
dacje ekspertów. 

Przez 10 lat staliście się 
koproducentami ponad 70 
projektów. 
Tak, z naszym udziałem 
powstały nagradzane na 
całym świecie produkcje, 
m.in. Body/Ciało Małgo-
rzaty Szumowskiej, Ostatnia 
Rodzina Jana P. Matuszyń-
skiego, Fuga Agnieszki Smo-
czyńskiej czy wspomniana 
Zimna wojna Pawła Pawli-
kowskiego. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na: Jak najdalej 
stąd Piotra Domalewskiego, 
Innych ludzi Aleksandry 
Terpińskiej czy Magnezję 
Macieja Bochniaka. Więcej 
niż połowa koprodukowa-
nych przez Fundusz projek-
tów to obrazy dokumentalne, 
wśród nich Sen o Warsza-
wie Krzysztofa Magowskiego, 
Bracia Wojciecha Staro-
nia, Marek Edelman …i była 
miłość w getcie Jolanty 
Dylewskiej. Trzymamy kciuki 
za nasze kolejne dokumenty – 
Wikę! Agnieszki Zwiefki czy 
Film balkonowy Pawła Łoziń-
skiego. Nie jesteśmy obojętni 
na kino dla młodego widza – 
Tarapaty i Tarapaty 2 Marty 

Karwowskiej oraz Czarny 
Młyn Mariusza Paleja to rów-
nież tytuły przez nas wsparte 
finansowo.

Jakie są zasady otrzymania 
waszego wsparcia?
Idealnie, jeśli projekt połą-
czony jest z regionem, miastem 
poprzez temat i miejsce reali-
zacji. Trzymamy się tego, cho-
ciaż nie zawsze restrykcyjnie. 
Podstawą jest również wartość 
artystyczna filmu. Doceniamy 
ciekawe historie, ale przywią-
zujemy również wagę do tego, 
jak projekt jest przygotowany, 
kto za nim stoi, jaki producent 
ma plan na promocję i dys-
trybucję obrazu. Wspieramy 
debiutantów. Jesteśmy wiary-
godnym i wygodnym partne-
rem dla producenta. Przeka-
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częściej też inne dzielnice, 
osiedla i blokowiska. Lokali-
zacji szuka się najczęściej nie 
dalej niż 50 km od Warszawy. 
Wiele produkcji powstaje 
w miejscowościach podwar-
szawskich, w Konstancinie, 
Otwocku, Żyrardowie, ale 
także w Płocku, Pionkach, 
Modlinie czy skansenach 
w Radomiu i Sierpcu. 

Dlaczego Mazowsze może 
być atrakcyjne dla filmow-
ców? 
Tutaj jest główna baza produk-
cyjna. Około 85 proc. branży 
znajduje się w Warszawie – 
twórcy, producenci, studia, 
firmy postprodukcyjne, insty-
tucje, nadawcy, inwestorzy, 
dystrybutorzy, specjaliści z róż-
nych dziedzin. Mamy zróżni-
cowaną ofertę lokacji zarówno 
nowoczesną, jak i historyczną. 
Mazowsze to bogactwo krajo-
brazów, architektury, zabytków. 
To są największe atuty. Acz-
kolwiek przy obecnym syste-
mie „zachęt”, a co za tym idzie 
wzrostem zainteresowania ryn-

kiem polskim, rozwój zasobów 
infrastrukturalnych jest nie-
unikniony i konieczny.

Czy Fundusz jest niezależny?
Nigdy nie było nacisków 
czy sugestii. Przedstawi-
ciele urzędów finansują-
cych Fundusz współdecydują 
w ramach Komisji Konkurso-
wej, które projekty koprodu-
kujemy. Decyzje są meryto-
ryczne. Najtrudniejszy jest 
sam wybór, bo dobrych pro-
jektów jest zawsze więcej niż 
możemy wesprzeć, dyspo-
nując określonymi środkami 
finansowymi. 

Jakie inne działania podej-
mujecie?
Mamy kilka różnych inicja-
tyw, np. Film the Book, czyli 
coroczne spotkanie integru-
jące filmowców i wydaw-
ców. W 2020 roku odbędzie 
się trzecia edycja tego wyda-
rzenia. „Żmijowisko”, książka 
autorstwa Wojciecha Chmie-
larza, było prezentowane pod-
czas pierwszej edycji Film the 

Book, a teraz w Canal+ oglą-
damy serial na jego podsta-
wie. Od 3 lat organizujemy 
konkurs scenariuszowy Script 
Wars. Skupiamy się na tekstach 
osadzonych w Warszawie i na 
Mazowszu. Jesteśmy partne-
rem wielu wydarzeń: Doc Lab 
Poland, New Europe Warsaw 
Sessions, Millennium Docs 
Against Gravity, Polish Days, 
Warsaw Kids Film Forum, 
KINOrozmowa, Producer’s 
MAP czy MFF Postproduction 
Festival. Przez 10 lat zebrało się 
wiele projektów. 

A jakie nowe inicjatywy 
uruchomiliście? 
W tym roku ruszyliśmy 
z Mazowiecko-Warszaw-
skim Programem Stażowym, 
w ramach którego wraz z pro-
ducentem wybranego tytułu, 
który koprodukujemy, umoż-
liwiamy odbycie płatnego 
stażu na planie filmowym. 
Do tej pory stażyści poma-
gali producentom Tarapatów 
2 i Jesiennej dziewczyny. Zain-
teresowanie było ogromne, na Fo
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Tomasz Ziętek w filmie Tarapaty 2, 
reż. Marta Karwowska

Anna Spisz

zujemy wkład finansowy i nie 
wpływamy znacząco na kształt 
dzieła, oczywiście przy zało-
żeniu, że projekt jest spójny 
z założeniami na etapie podej-
mowania decyzji o współpracy. 

Mazovia Warsaw Film 
Commission to również 
regionalny, bezpłatny serwis 
wspierający krajowe i zagra-
niczne ekipy filmowe zainte-
resowane realizacją zdjęć na 
terenie całego województwa 
mazowieckiego.
Muszę przyznać, że w dużej 
mierze mamy zapytania 
z zagranicy, od osób nie mają-
cych rozeznania na polskim 
rynku, z pytaniami o lokacje, 
firmy, producentów. Zwra-
cają się do nas również mło-
dzi twórcy i producenci. Pro-
mujemy Warszawę i region, 
uczestnicząc także w wydarze-
niach branżowych w Polsce i za 
granicą.

Gdzie jeszcze oprócz War-
szawy kręci się na Mazow-
szu?
Najwięcej filmów powstaje 
rzeczywiście w Warszawie. 
Wciąż dużym zainteresowa-
niem cieszy się Stare Miasto, 
Praga i Śródmieście, a coraz 

pewno będziemy ten program 
kontynuować. Od niedawna 
angażujemy się w działania 
tzw. green filmingu, czyli sto-
sowania przyjaznych dla śro-
dowiska rozwiązań na planie 
filmowym. Wpisujemy się 
w trend parytetów w kinema-
tografii 50/50. W konkursach 
i projektach, które wspieramy, 
są obecne reżyserki, scena-
rzystki i producentki. Od lat 
dbamy o parytety także wśród 
ekspertów. To się dzieje natu-
ralnie.

Co was czeka w najbliż-
szym czasie? 
W styczniu ogłaszamy nową, 
10. edycję konkursu Mazo-
wieckiego i Warszawskiego 
Funduszu Filmowego, z budże-
tem 2 mln złotych. W przy-
szłym roku planujemy zorga-
nizować własne wydarzenie 
branżowe. Cieszy mnie, że 
się rozwijamy i wciąż mamy 
motywację do nowych działań. 

Rozmawiał Marcin 
Radomski

OD DZIESIĘCIU LAT 
TRZYMAMY RĘKĘ 
NA PULSIE
Rozmowa z Anną Spisz, kierowniczką 
Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu 
Filmowego działającego w ramach 
Mazowieckiego Instytutu Kultury
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Czuje się pan częścią zmiany 
w europejskim myśleniu 
o możliwościach projekcji 
kinowych?

Moja przygoda z branżą kinową rozpo-
częła się ponad 15 lat temu od podjęcia 
pracy w pierwszym wielosalowym kinie 
Helios we Wrocławiu. W ciągu tego czasu 
w obszarze techniki kinowej zaszła praw-
dziwa rewolucja. Dzięki inwestycjom 
Heliosa w rozwiązania zapewniania-
jące najwyższą jakość projekcji, miałem 
przyjemność aktywnie w tej rewolucji 
uczestniczyć i tym samym współtworzyć 
europejski rynek kinowy. Z racji zajmo-
wanego stanowiska i odpowiedzialno-
ści za całokształt techniki projekcyj-
no-dźwiękowej w największej sieci kin 
w Polsce, szczególnie cenię sobie przyna-
leżność do europejskiego stowarzyszenia 
UNIC (International Union of Cinemas), 
dzięki której mam możliwość współtwo-
rzenia i wdrażania nowych standardów 
oraz zasad dobrych praktyk w obszarze 
techniki kinowej. Obecnie naszym naj-
ważniejszym zadaniem jest zapewnie-
nie kompatybilności systemów projek-
cyjnych z najnowszym standardem kina 
cyfrowego SMPTE DCP, zastępującym 
obowiązujący od 2009 roku zbiór wytycz-
nych Interop. W Polsce już 80 proc. sta-
nowisk projekcyjnych jest zgodnych 
z nowym standardem i jest to jeden z lep-
szych wyników wśród krajów europej-
skich.

W jakim kierunku zmierza w tym kon-
tekście Europa? Również w sensie swo-
istej walki kin z modelem SVOD, który 
z każdym rokiem zdobywa rzesze 
nowych miłośników.
W ostatnich latach obserwujemy dyna-
miczny rozwój serwisów oferujących 
usługi oparte na zasadach VOD. Jednak 
możliwość oglądania filmów w domu nie 
jest żadną nowością – przez ostatnie 30 

projekcji laserowych lub Dolby Atmos, 
zwłaszcza gdy w kraju nie są to rozwią-
zania popularne?
Rzeczywiście, wdrażanie nowych tech-
nologii jest procesem złożonym i bar-
dzo wymagającym finansowo. Trudno-
ści zaczynają się już na etapie decyzji, 
bo dzięki cyfryzacji liczba technologii 
możliwych do wprowadzenia w kinach 
jest olbrzymia. Przy wyborze optymal-
nych rozwiązań staram się jednak kiero-

wać zasadą Philipa Crosby’ego – „jakość 
nie kosztuje, kosztuje brak jakości”. Od 
początków działalności Helios przy-
kłada szczególną uwagę do wyboru part-
nerów technologicznych, współpracu-
jąc ze światowymi liderami, takimi jak 
Christie czy Dolby. Jesteśmy otwarci na 
zmiany i na bieżąco śledzimy nowinki 
pojawiające się w branży, a te najlepsze 
z przyjemnością wdrażamy. Świetnym 
przykładem jest system Dolby Atmos, 

lat z kinem współistniały kasety VHS, 
płyty DVD czy Blu-ray. Audiowizualne 
rozwiązania konsumenckie od zawsze 
próbowały nadążyć za ofertą i jakością 
seansów kinowych. Co ciekawe, badania 
pokazują, że aż 61 proc. widzów kino-
wych to właśnie użytkownicy serwisów 
VOD. To oznacza, że pomimo możliwo-
ści samodzielnego odtwarzania obrazu 
w wysokiej rozdzielczości i z dźwię-
kiem przestrzennym, oglądanie fil-
mów w domu to nadal zupełnie innego 
rodzaju emocje niż kino. Wyjście do 
kina to rozrywka sama w sobie – forma 
spędzania wolnego czasu poza domem, 
z rodziną czy przyjaciółmi. 

Współprojektował pan i nadzorował 
proces uruchamiania 239 sal kinowych 
sieci Helios. Jak ten proces zmieniał się 
przez ostatnie 15 lat? 
Na koniec 2019 roku sieć Helios będzie 
mogła pochwalić się już 277 salami 
kinowymi. To, co najbardziej zaska-
kuje, a jeszcze 10 lat temu było niemoż-
liwe, to coraz częstszy brak potrzeby 
wydzielania pomieszczenia kabiny 
projekcyjnej w nowych multipleksach. 
Specjalistyczne windy produkowane 
indywidualnie do każdego z typów pro-
jektorów umożliwiają ich instalację 
bezpośrednio w salach kinowych. Sys-
temy dźwiękowe i automatyki projek-
cji umieszczane są w pomieszczeniu 
zbiorczym przypominającym serwerow-
nię. Współczesne cyfrowe kino wypo-
sażane jest w systemy, które nie istniały 
w dobie projekcji analogowych, jak np. 
system centralnego zarządzania projek-
cją (tzw. TMS), światłowodowego trans-
feru kopii filmowych, live streamingu 
czy Digital Signage. Największe zmiany 
zaszły jednak w technice projekcyjnej. 
Opracowanie w 2005 roku pierwszej 
specyfikacji kina cyfrowego rozpoczęło 
stopniowy proces migracji z projekcji Fo
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35mm na nowy cyfrowy format DCP 
(Digital Cinema Package). To moim zda-
niem największa i najważniejsza zmiana 
w historii kinematografii, zamykająca 
ponad 100-letni okres projekcji bazują-
cej na skokowym przesuwie taśmy filmo-
wej przysłanianej mechaniczną migawką 
w kanale projektora. Cyfryzacja projekcji 
doprowadziła do kluczowych zmian nie 
tylko w jakości seansu, ale także w pro-
cesach logistyki, dystrybucji czy bezpie-
czeństwa kopii filmowych. 

A jak to jest z jasnością projekcji? Czę-
sto słychać utyskiwania ludzi z branży, 
z całego świata, że projekcje są zbyt 
ciemne, bo oszczędza się na świetle, 
lampach itd.
Parametry projekcji określone są w obo-
wiązujących normach dla kina cyfrowego. 
Sprzęt projekcyjny kalibrowany jest przez 
certyfikowanych serwisantów kinotech-
nicznych również w zakresie emitowanego 
poziomu strumienia świetlnego. W okresie 
eksploatacji lampy ksenonowej, w wyniku 
naturalnego zużycia źródła światła, 
poziom strumienia świetlnego maleje 
w czasie. Zjawisko to, choć w mniejszym 
stopniu, dotyczy także laserowych źró-
deł światła. Kompensacja spadku jasności 
projekcji możliwa jest np. poprzez zwięk-
szenie wartości prądu zasilającego lampę. 
W praktyce istnieją więc mechanizmy 
pozwalające zachować stałość strumienia 
świetlnego na rekomendowanym pozio-
mie. Oczywiście, nie możemy wyklu-
czyć sytuacji awaryjnych skutkujących 
np. rozregulowaniem parametrów pracy 
sprzętu projekcyjnego. Każdorazowo jed-
nak należy dołożyć wszelkich starań, aby 
zabezpieczyć właściwe parametry projek-
cji, nie tylko w zakresie strumienia świetl-
nego, ale też np. natężenia dźwięku.

Trudno jest zaimplementować w całej 
sieci takie zmiany, jak wprowadzenie 

który zainstalowaliśmy już w 19 salach 
kinowych, czy projektor cyfrowy Chri-
stie z laserowym źródłem światła RGB 
zainstalowany na początku roku w war-
szawskim kinie Helios – pierwszy w Pol-
sce i jeden z kilku w Europie. Wdrażanie 
nowości jest skomplikowane i kosz-
towne, ale warte inwestycji, bo doceniają 
je zarówno kinomani, jak i branża. 

Jaka jest przyszłość projekcji kinowych 
w Polsce w kontekście nadążania za 
fascynacjami technologicznymi świata, 
jak i rozwoju kin butikowych, takich 
jak Helios w Blue City?
Obecność na międzynarodowych tar-
gach pozwala nam nieustająco śledzić 
branżowe nowości i zapewnia dostęp 
do najnowszych rozwiązań, które mają 
szansę zachwycić widzów. Mam poczu-
cie, że jeśli chcemy przekonać ludzi do 
opuszczenia kanapy i telewizora, musimy 
ciągle wdrażać nowoczesne technologie 
i utrzymywać wysoką jakość projekcji, 
ale to oczywiście tylko część kinowego 
sukcesu. Ważna jest także różnorod-
ność – możliwość wyboru sali pre-
mierowej, Helios Dream lub bardziej 
kameralnej, szeroka oferta w barach 
i kawiarniach kinowych, czy wreszcie 
seanse specjalne i wydarzenia przycią-
gające nie tylko kinomanów, ale rów-
nież kibiców sportowych, e-sportowych, 
fanów teatru, seriali lub gamingu. Kino 
to coś więcej niż po prostu oglądanie 
filmu – to zaproszenie do innego świata, 
dlatego tak ważna jest w nim atmosfera. 
Magię kina tworzy m.in. wystrój, dla-
tego w naszych obiektach przykładamy 
dużą wagę np. do wyglądu foyer, insta-
lując nowoczesne rozwiązania z obszaru 
Digital Signage. Z powodzeniem łączymy 
najnowszej generacji systemy LED z nie-
zapomnianym klimatem kultowych, czę-
sto już nieistniejących kin. Widzownie 
doceniają wyjątkowy, nowojorski klimat, 
który stworzyliśmy w multipleksie Helios 
w Blue City, czy nawiązanie do kultowych 
kin poprzez nazwy sal – koncept, który 
wykorzystaliśmy w Warszawie, Opolu, 
Gorzowie Wielkopolskim, jak i w łódz-
kiej Sukcesji. Myślę, że to właśnie wyjąt-
kowe połączenie komfortu i wysokiej 
jakości technologii oferowanych przez 
nowoczesne multipleksy, oraz nostalgicz-
nej pamięci o tradycji i istocie magii kina 
jest przyszłością naszej branży.

Rozmawiał Darek Kuźma

KINO TO COŚ WIĘCEJ
Rozmowa z Marcinem Czubakiem, dyrektorem Działu 
Technicznego Helios S.A., laureatem CineEurope Gold Award 
za wkład w rozwój europejskiego przemysłu kinowego

Marcin Czubak
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Jak zaczęłaś promować 
polskie kino w Bra-
zylii?
Przeprowadziłam się 

do Brazylii w 2015 roku, a że 
wcześniej pracowałam przez 
kilka lat jako koordynator 
sekcji filmów dokumental-
nych przy festiwalu Came-
rimage, czułam, że dobrze 
znam i rozumiem takie 
imprezy filmowe. Zaczęłam 
szukać sposobów, by działać 
w promocji polskiej kultury, 
poznałam ludzi z Amba-
sady, zaaklimatyzowałam 
się w międzyczasie w kraju, 
a potem ruszyło. Dowie-
działam się, że w latach 
2009-2013 Agencja Pro-
mocji Mañana i Ambasada 
RP w Brasílii organizowały 
Festiwal Filmów Polskich. 
I postanowiłam ten projekt 
reaktywować, w nieco innej 
formie, ale wciąż przy współ-
pracy z Ambasadą i Mañaną. 
W 2016 odbył się po raz 
pierwszy Przegląd Filmów 
Polskich. Zorganizowałam do 
tej pory trzy edycje i bardzo 
mnie cieszy, że każda wydaje 
się lepsza od poprzedniej. 
Zeszłoroczna, organizowana 
po raz pierwszy przy pomocy 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, Konsulatu Honoro-
wego RP w São Paulo i Cine-
mateca Brasileira, była wręcz 
przełomowa. 

większy międzynarodowy 
festiwal w Brazylii, na którym 
producenci i dystrybutorzy 
chcą pokazywać swoje filmy. 
Ale nie oddajemy pola bez 
walki i udało nam się zawrzeć 
w programie kilka głośnych 
polskich tytułów, m.in. wspo-
mnianą Zimną wojnę i Wołyń. 
Program jest dobierany zawsze 
w drodze partnerskiej konsul-
tacji z Ambasadą, ale mam też 
świadomość, że nie możemy 
iść w produkcje zbyt herme-
tyczne, lecz promować polskie 
kino poprzez filmy, które mają 
szanse spodobać się Brazylij-
czykom. Celem jest różnorod-
ność. W 2016 roku zaprosi-
łam do współpracy Krakowską 
Fundację Filmową, która doko-
nała selekcji ciekawych doku-
mentów i krótkich metraży. 
W 2017 poszliśmy w kie-
runku komedii i zrobiliśmy 
retrospektywę filmów Juliusza 
Machulskiego, która cieszyła 
się dużym powodzeniem.

Przegląd ma elastyczną for-
mułę, organizujesz go w róż-
nych miastach i w rucho-
mych datach.
Brazylia jest rozległym kra-
jem, duże miasta dzielą cza-
sami setki kilometrów, a także 
specyfika myślenia czy nawet 
oglądania kina. Kurczowe trzy-
manie się jednego programu 
i terminu byłoby nierozsądne, 
tym bardziej, że Przegląd jest 
imprezą nie tylko wędrowną, 
ale przede wszystkim popu-
laryzatorską, darmową, więc 
chcemy zachęcać jak najwię-
cej ludzi do odwiedzenia sean-
sów. W 2017 ustawiliśmy sporo 
pod Juliusza Machulskiego, 
który zgodził się przyjechać 
i wziąć udział w wydarzeniach 
w Rio de Janeiro i w Brasílii. 
Udzielał wywiadów, pojawił się 
w telewizji, spotkał ze studen-
tami szkoły filmowej. Energia 
była niesamowita! Podobnie 
w zeszłym roku, gdy wydarze-
nie w São Paulo dostosowa-
liśmy pod przylot Michaliny 
Łabacz, która spotkała się ze 

studentami Instytutu Filmo-
wego i wykonała ogólnie fanta-
styczną pracę promocyjną.

Rozwiń proszę, w jaki spo-
sób w różnych miastach ina-
czej ogląda się filmy.
W Kurytybie, stolicy brazy-
lijskiej Polonii, publiczność 
wyczekuje Przeglądu, chce kon-
taktu ze współczesną Polską 
i polskim językiem przez kino. 
Ale fakt, że na seanse przy-
chodzi wiele osób starej daty, 
które mają pewne wyobrażenie 
o kraju przodków, sprawia, że 
niektóre filmy wywołują kon-
trowersje. Tak było z Weselem 
Smarzowskiego, gdzie publicz-

ność wychodziła zniesmaczona 
obrazem pijaństwa, korupcji 
i łapówkarstwa. W São Paulo 
zupełnie przeciwnie, widzowie 
żądają kina autorów, Smarzow-
skiego, Szumowskiej i innych. 
Oglądają chętnie polską kla-
sykę, ale są jednocześnie spra-
gnieni współczesności i kina 
młodych, debiutantów. W 2016 
pokazaliśmy Płynące wieżowce 
Wasilewskiego i na wszystkich 

seansach mieliśmy komplet 
widowni. W ubiegłym roku 
w São Paulo na wszystkich czte-
rech seansach Fugi Smoczyń-
skiej były pełne sale. W Rio de 
Janeiro najlepiej sprawdza się 
kino gatunkowe – Przegląd tra-
fia tam przeważnie w lipcu czy 
sierpniu, czyli w trakcie bra-
zylijskiej zimy, ale Rio to i tak 
przede wszystkim plaża, więc 
bardziej wymagające produkcje 
mogą się nie przebić. Brasília to 
głównie Uniwersytet i Amba-
sada, która swoimi działaniami 
zachęca młodych do intereso-
wania się polską sztuką i kulturą 
filmową. Miasto jest dostoso-
wane do samochodów, w tym 

sensie przypomina Los Ange-
les, więc nie ma na Przeglądzie 
przypadkowych osób, które 
trafiają się w innych ośrodkach. 
Oczywiście do pewnego stopnia 
generalizuję, ale musimy myśleć 
o miastach w kontekście ich 
specyfiki.

Obudowujecie w jakiś spo-
sób seanse i całe wydarzenie 
aspektem edukacyjnym? Fo

t. 
Łu

ka
sz

 B
ąk

/K
in

o 
Św

ia
t

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 E
w

y 
Żu

kr
ow

sk
ie

j

W sensie gości, filmów czy 
rozpoznawalności?
Przede wszystkim rozpozna-
walności. Mam wrażenie, że 
w São Paulo, gdzie mieszkam 
i głównie działam, przekonali-
śmy do siebie ogromną liczbę 
ludzi. To problematyczne mia-
sto, mnóstwo w nim cieka-
wych wydarzeń, w których 
warto wziąć udział. Jeden 
z największych światowych 
ośrodków kultury, kojarzy mi 
się z Nowym Jorkiem, gdzie 
też przez jakiś czas mieszka-
łam. W 2018 prezentowali-
śmy dość szeroki zakres tema-
tyczny i historyczny, od Zimnej 
wojny, która akurat miała 
wejść do regularnej dystrybu-
cji, po Popiół i diament – filmy 
Andrzeja Wajdy można tam 
zresztą puszczać w ciemno, 
zawsze możemy liczyć na 
publiczność.

Brazylijscy kinomani znają 
polskie filmy?
W São Paulo kojarzą dość 
dobrze naszych klasyków, 
Wajdę, Kieślowskiego, Skoli-
mowskiego, Polańskiego. Ci 
bardziej zainteresowani euro-
pejskim kinem znają nawet 
Munka i dokonania polskiej 
szkoły filmowej. Gorzej ze 
współczesnymi produkcjami, 
które w większości nie trafiają 
do brazylijskich kin. To jedno 
z wyzwań, które stawiam sobie 
na kolejne edycje – zarysowy-
wać mocniej teraźniejszość 
i przyszłość polskiego kina.

Domyślam się, że na prze-
szkodzie stoją pieniądze?
Nie ukrywam, że mamy mały 
budżet, który nie pozwala 
„zaszaleć”, a licencje nowych 
produkcji są przeważnie 
znacznie droższe. Bez wspar-
cia brazylijskich partnerów, 
w tym Domu Kultury Polskiej 
im. Romana Sanguszki czy 
ludzi od kultowej Żubrówki, 
która niedawno weszła na 
rynek brazylijski, nie byłoby 
tej imprezy. Na dodatek w São 
Paulo organizowany jest naj-

Współpracujemy z lokal-
nymi szkołami filmowymi, 
Darcy Ribeiro w Rio de 
Janeiro, Instytutem Filmo-
wym w São Paulo. Robimy 
dyskusje po seansach i cykle 
wykładów na temat historii 
polskiego kina. Do współ-
pracy zaprosiłam młodą 
brazylijską reżyserką i foto-
grafką, Bellę Tozini, która 
studiowała w Szkole Fil-
mowej w Łodzi i ma bogatą 
wiedzę na temat polskiej 
kinematografii, a do tego 
potrafi ją ciekawie przeka-
zać. Robimy, co możemy. 
Posługujemy się również 
internetem, z jednej strony 
przemycając konteksty edu-
kacyjne w mediach spo-
łecznościowych, a z drugiej 
zachęcając Brazylijczyków 
mieszkających w Polsce do 
udzielania się, podpowiada-
nia, co chcieliby zobaczyć ich 
rodacy, zachęcania rodzin do 
udziału w wydarzeniu.

O co pytają Brazylijczycy na 
dyskusjach po filmach?
Zdarzają się głębsze pyta-
nia o kulturę i historię. Po 
Wołyniu ludzie pytali, czy to 
się naprawdę wydarzyło. Ale 
w dużej mierze chcą po pro-
stu posłuchać twórcy. Albo 
tylko pogratulować. Chęt-
nie wypowiadają się na sali, 
ale są i tacy, co wolą podejść 
po seansie i porozmawiać 
osobiście z twórcą czy orga-
nizatorami. Brazylijczycy są 
w ogóle bardzo emocjonalni. 
Na Seksmisji śmiech sły-
chać było daleko poza salą, 
na Dziewczynie z szafy, która 
otwierała Przegląd w 2016 
roku, ludzie płakali i mocno 
wszystko przeżywali. Pytania 
bywają wymuszone sytuacją 
i chwilą, ale tych emocji nie 
da się zapomnieć. Dzięki nim 
wiem, że warto to wydarzenie 
organizować, mimo wszelkich 
trudności.

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

CELEM JEST 
RÓŻNORODNOŚĆ
Rozmowa z Ewą Żukrowską,  
producentką i koordynatorką Przeglądu 
Kina Polskiego w Brazylii

Joanna Kulig i Tomasz Kot w filmie  
Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski

Ewa Żukrowska



EMMANUELLE SEIGNER

84 85

Odbyliście państwo niezwy-
kłą podróż za sprawą tego 
filmu.
To prawda. Ale kino według 

mnie to swoisty wehikuł czasu. Nie cho-
dzi o to, czy przenosi cię 100 lat wstecz, 
czy 300 do przodu. Dla mnie w filmie 
liczą się przede wszystkim uczucia. Za 
sprawą dobrej historii jestem w stanie 
odbyć wielką podróż emocjonalną. To 
zawsze dość niezwykłe, gdy się zdarza.

Tak było i tym razem?
Oczywiście. Wcielam się w niejaką Pauline 
Monnier – to nieco zagadkowa, tajemnicza 
postać, ale z pewnością o barwnym życio-
rysie i niezwykłej osobowości.

Pani nie lubi opowiadać o granych 
przez siebie bohaterkach – ale jeśli 
miałybyśmy zdradzić kilka słów 
o Pauline, to...?
To trzeba zacząć nie od niej, a od pułkow-
nika Georgesa Picquarta (w tej roli Jean 
Dujardin – przyp. A.S.). Bo choć film trak-
tuje o życiu kapitana Alfreda Dreyfusa, to 
akurat tej postaci w filmie jest niewiele. 
A może inaczej powinnam to powiedzieć: 
cała historia oczywiście traktuje o kapi-
tanie Dreyfusie, który jest punktem wyj-
ścia dla opowieści i wszystko jest tu nie-
mal bezpośrednio z nim związane. Jednak 
to, co dzieje się na ekranie, tzw. akcja, to 
w dużym stopniu prezentacja losów ludzi 
wciągniętych w wir wydarzeń. Fabuła 
ogniskuje się na tych, którzy w mniej-
szym lub większym stopniu powiązani 
są z Dreyfusem – opowiadamy o nim 
poprzez ich działania, zaniechania, słowa 
i emocje. 

A wracając do Georgesa Picquarta...
Rzeczywiście Pauline ma z nim romans. 
Ale nie jest to powierzchowna i prze-
lotna znajomość. 

Ma pani rację, czujemy to podskór-
nie. 
Tych dwoje łączy wspólna przeszłość, 
jednak z różnych względów nie mogli 
żyć i być razem. Georges Picquart to 
człowiek, który pnie się po szczeblach 
politycznej kariery. Z kolei Pauline ma 
rodzinę: męża i dzieci. Tkwi w pewnym 
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układzie. Jej mąż jest wysoko postawio-
nym mężczyzną, ale gdyby spytać ją, czy 
jest szczęśliwa, to pewnie bez wahania 
powiedziałaby, że nie. Są jednak dzieci, 
a i ówczesna moralność i obyczaje nie 
pozwalają kobiecie od tak odejść od 
mężczyzny. 

Tym bardziej od wpływowego męż-
czyzny. 
Gdy jednak moja bohaterka po raz 
kolejny spotyka Picquarta, dawne emocje 
biorą górę. 

Rozumie pani jej wybory?
Oczywiście. W moim zawodzie nie cho-
dzi o sympatyzowanie i usprawiedliwianie 
postaci, a właśnie o zrozumienie pewnych 
mechanizmów działań i zachowań. Uwa-
żam, że Pauline to bohaterka jakich wiele. 
I nie mówię tu o kinie, a o życiu. Wiele 
kobiet obawia się odejść od swoich mężów 
ze względów finansowych, wiele boi się 
gniewu czy zemsty, lub oceny innych. 
Wiem, że nie mogłabym tkwić w związku, 
w którym nie czułabym się kochana, albo 
sama nie darzyłabym partnera głębo-
kim uczuciem. Tyle że akurat ja szczęśli-
wie żyję we współczesnych czasach. Mogę 
robić i mówić co chcę. Oczywiście, moja 
niezależność okupiona została cichą walką 
takich kobiet jak Pauline. Ta walka nie 
zawsze była wygrana, ale była. Za to podzi-
wiam kobiety – bezimienne, anonimowe 
kobiety na przestrzeni lat.

Czy sprawa Dreyfusa jest wciąż gło-
śna we Francji?
Nie powiedziałabym, że jest głośna, ale 
to wciąż znany fragment historii, który 
dzieli społeczeństwo. Chyba każdy 
Francuz wie, o co chodzi, gdy rzucić 
mu hasło „sprawa Dreyfusa”. To wciąż 
temat spekulacji, dyskusji i przypusz-
czeń. Choć wiele aspektów ujawniono, 
Francuzi uwielbiają nadal roztrząsać 
pewne kwestie. Poza tym, antysemityzm 
znów zbiera żniwo w Europie. Tego typu 
sprawy, jak ta Dreyfusa, będą powracać 
i odbijać się echem od naszej rzeczywi-
stości. I warto ten przypadek przypo-
minać tym, którzy o nim nie wiedzą lub 
zapomnieli. Historia lubi się powtarzać.

Byłam na planie, gdy realizowaliście 
państwo wielką scenę procesu Emila 
Zoli w gmachu francuskich sądów. 
Nieopodal katedry Notre Dame. Jeszcze 
wtedy stała nietknięta. Pamiętam tamte 
dni. A sceny procesu były logistycznym 
majstersztykiem.

Około 200 statystów.
Nie grałam tego dnia, ale przyszłam 
przymierzyć któryś z kostiumów. Pamię-
tam, jakie wrażenie zrobił na mnie 
Roman – tak jak pani powiedziała, na 
planie było około 200 statystów, a on 

KINO JAK WEHIKUŁ CZASU
Rozmowa 
z Emmanuelle 
Seigner, która 
w najnowszym 
filmie Romana 
Polańskiego 
Oficer i szpieg 
wciela się w rolę 
Pauline Monnier
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pamiętał imię każdego z nich. Choć było 
ich widać dopiero w drugim i trzecim 
planie, komponował te kadry z wielką 
pieczołowitością. Przesadzał statystów, 
którzy grali sędziów, protokolantów, 
adwokatów, prokuratorów i obserwato-
rów. Było ich wielu, a on rachował przez 
wiele godzin, kto powinien siedzieć obok 
kogo. Wreszcie jakiś mężczyzna rzu-
cił: „ale tego w ogóle nie będzie widać 
w kadrze”. Na co Roman odpowiedział: 
„ja będę widział”. Bo taki jest.

Alfred Dreyfus, francuski oficer 
żydowskiego pochodzenia, został 
w 1894 roku oskarżony o zdradę 
stanu na rzecz Niemiec. 
Spisek odkrył właśnie Picquart. Posta-
wił na szali swoje zawodowe życie, 
karierę i dobre imię, postanowił wbrew 
wszystkim i wszystkiemu udowodnić 
niewinność oskarżonego. Emil Zola 
nagłośnił całą sprawę i zainteresował 
nią opinię publiczną. Długo trwało, nim 
sąd uznał niewinność Dreyfusa – bro-
niono honoru armii i wysoko postawio-

nych oficerów, poza tym propagowano 
w tamtym czasie tezę o antyfrancuskich 
i antychrześcijańskich machinacjach 
żydowskich. To była czysta propaganda, 
jej ofiarą padł m.in. Dreyfus. 

Ale nie tylko. 
Nie. Kiedy kolejne kłamstwa wycho-
dziły na jaw, wielu wysoko postawionych 
urzędników popełniło samobójstwo. Ta 
sprawa przy okazji ujawniła skalę korup-
cji i zmowę milczenia wojskowych śro-
dowisk. Ostatecznie nasz bohater został 
absolutnie oczyszczony z wszelkich 
zarzutów.

A Picquart?
Armia się zrehabilitowała i przywróciła 
mu wszystkie stopnie i przywileje.

Sprawiedliwość istnieje?
Trudne pytanie. Pewnie istnieje, ale 
rzadko przychodzi na czas.

Czego ten film panią nauczył, co 
powiedział pani o świecie?

Że skala manipulacji 200 lat temu 
była równie duża, jak ta dziś obecna 
w mediach czy w internecie. My 
myślimy, że to wymysł współczesno-
ści, a to nieprawda. Manipulacja, nad-
zór państwa, opresja instytucji, inwi-
gilacja czy cezura... wszystko już było, 
tylko skala była inna i narzędzia. Nie 
było wirtualnej rzeczywistości, ale to 
bez znaczenia – dezinformowanie spo-
łeczeństwa przez instytucje zaufania 
publicznego to nie jest wymysł ostat-
nich lat, a mechanizm, który usprawie-
dliwia lub wręcz inicjuje różne dys-
funkcje. 

Jest na to lek?
Nie wiem. Nie mam pojęcia. Często 
zadaję sobie to pytanie. Śmiem wątpić, 
czy ludzkość się opamięta. I co to znaczy 
ludzkość? Ja, pani, nasze rodziny? Czy 
politycy? Wszystko jest kwestią władzy, 
pieniędzy i opłacalności. 

Rozmawiała Anna 
Serdiukow Fo
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Jean Dujardin i Emmanuelle 
Seigner w filmie Oficer i szpieg, 
reż. Roman Polański

Emmanuelle Seigner
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Na dziedzińcu bruta-
listycznego Domu 
Gościnnego UJ 
toczą się żywe roz-

mowy o pracy kamery, charak-
teryzacji, wirtualnej rzeczywi-
stości. W stojącym kilkadziesiąt 
metrów dalej Cinebusie  – 
Mobilnym Centrum Eduka-
cji i Produkcji Audiowizual-
nej, specjalnym wehikule do 
realizacji filmowej, ktoś robi 
sobie kawę, ktoś inny odpo-
czywa na jednej z dwóch nie-
wielkich kanap. Kilka osób, ze 
słuchawkami na uszach i w sku-
pieniu, pracuje przed monito-
rami. Na drzwiach kartka z notą 
o spotkaniu „Canon documen-
tary film group” Wojciecha 
Staronia i druga – o aplikacji 
 SelfieTV – z kodem QR. Jeżeli 
ktoś potrzebuje chwili samot-
ności, wystarczy, że przejdzie 
kolejne kilkadziesiąt metrów 
i stanie na tarasie wybudowa-
nego w trakcie drugiej wojny 
światowej (sic!) zamku. Przed 
oczami roztacza się bajkowy 
widok na Wisłę i  drzewa, 
z samotną nitką drogi (ruchli-
wej, ale… nie można mieć 
wszystkiego). Sprytnie to sobie 
wszystko Sławomir Idziak, zało-
życiel i kierownik Film Spring 
Open, wymyślił. W dodatku 
w tym roku przez całe Plenery 
dopisywała pogoda. Z wyjąt-
kiem ostatnich poranków, gdy 

mgła postawiła pod znakiem 
zapytania plany zdjęciowe nie-
których ekip. Powiało grozą – 
ale praca nad kryminałem była 
jednym z tegorocznych tema-
tów Film Spring Open, a zmie-
niające się (wszelakie) warunki 
to codzienność w tej branży. 
Na Plenerach na szczęście nie 
kończy się to palpitacjami serca. 
Młodzi spadają tu na miękkie 
podłoże. Powinni się tylko 
wykazać pomysłowością. 

Gdy spaceruję korytarzami 
Domu Gościnnego UJ, widzę 
wszystkie informacje roz-

wieszone na drzwiach i sto-
jakach, mijam kolejne rozga-
dane grupy, mam wrażenie, 
że Sławomir Idziak stworzył 
tu prawdziwy uniwersytet. 
„Staramy się pięknie różnić 
od edukacji akademickiej” – 
oponuje  twórca .   –  „Sta-
wiamy przed sobą inne zada-
nia: możliwość doszkolenia 
się, poznania nowych ludzi, 
przede wszystkim pracy na 
najnowocześniejszym state of 
the art, sprzęcie i oprogramo-
waniu, pod okiem światowej 
klasy ekspertów, w bezpiecz-

Na 10 dni w październiku podkrakowskie 
Przegorzały przemieniły się w magiczną 
wyspę niczym nieskrępowanej twórczości. Tak 
odbyły się kolejne Plenery Film Spring Open.

WOLNOŚĆ 
TWORZENIA

MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020

Ollie Rankin i Sławomir Idziak
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nym środowisku, bez finan-
sowego ciśnienia i zazdrości. 
Zderzamy młodych z różnym 
zapleczem – od stricte filmo-
wego do programistycznego, co 
pozwala im na odkrycie innych 
punktów widzenia i możli-
wości, a także na stworzenie 
zespołów. Gdy poczekalnia 
w tej branży pęcznieje od talen-
tów, to grupy twórcze mają naj-
większą szansę na przebicie się”.

Nazwiska wykładowców 
i opiekunów grup oraz same 
liczby są imponujące. W tym 
roku 60 partnerów dostar-
czyło na Film Spring Open 
sprzęt o wartości 12,5 mln zło-
tych. Wśród gości znaleźli się 
Andriej Zwiagincew, Maciej 
Pieprzyca, Tomasz Kot, Jacek 
Hamela, Jacek Santorski (pod-
powiedział, jak radzić sobie 
z presjami w zawodzie arty-
stycznym), a  także ekspert 
efektów specjalnych Ollie 
Rankin (pracował m.in. przy 
Matriksie, X-Menach, Gwiezd-
nych wojnach i Władcy Pier-
ścieni) ,  Sophie Kyriacou, 
autorka animacji do fabuł 
i dokumentów z 20-letnim 
doświadczeniem oraz Dawid 
Marcinkowski z duetu Kissin-
ger Twins, realizującego inte-
raktywne i VR-owe projekty 
artystyczne na całym świe-
cie. Wśród prowadzących 21 
grup (podzielonych na różne 
zagadnienia: od scenariusza po 
postprodukcję, VR i in.) zna-
leźli się Dorota Kędzierzaw-
ska, Michał Sobociński i sam 
Sławomir Idziak. 

Przez 10 dni realizowane są 
dość proste formy. Najważniej-
sze jest tu jednak co innego: 
wspólne doświadczenie i ta 
niesamowita kreatywna ener-
gia, wolność i otwartość, które 
czuć od razu po przekrocze-
niu bram Przegorzał. To zaraża 
i mobilizuje. 

Dagmara 
Romanowska
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CZEGO NIE WIDAĆ

K rytycy na ekranie przedstawiani 
są zwykle jako sprzedajni kon-
formiści albo wredne żmije, 
by przypomnieć tylko postacie 

z polskich Aktorów prowincjonalnych (1978) 
Agnieszki Holland czy amerykańskiego 
Birdmana (2014) Alejandra G. Iñárritu. 

Twórcy niewiele dobrego mają na ich 
temat do powiedzenia, ewidentnie biorą na 
ekranie odwet za wszystkie nieprzychylne 
recenzje, które o ich dziełach napisano. 
Potrafią zresztą – jak jasno wynika z opu-
blikowanego niedawno zbioru wywiadów 
Piotra Czerkawskiego z polskimi reżyserami 
zatytułowanego „Drżące kadry” – pamiętać 
te negatywne recenzje do grobowej deski.

Tadeusz Sobolewski, jedna z niewielu 
osób w Polsce, którą bez wahania można 
nazwać krytykiem z prawdziwego zdarze-
nia, miał to szczęście, że został swego czasu 
bohaterem filmowym. Nie dość, że pozy-
tywnym, to jeszcze przystojnym. Arkadiusz 
Detmer zagrał młodego Sobolewskiego 
w filmie Andrzeja Barańskiego, Parę osób, 
mały czas (2005) poświęconym przyjaźni 
Mirona Białoszewskiego z Jadwigą Stańcza-
kową. Stańczakowa prywatnie była teściową 
Sobolewskiego, a i sam krytyk zaliczał się 
do kręgu przyjaciół poety. 

Niedawno ukazał się „Dziennik” Sobo-
lewskiego, który zaczął pisać w roku 1982. 
To, co zostało opublikowane, kończy się 
właśnie na 2005, ale nie, nie jest to opo-
wieść o drodze krytyka na ekrany. Przeciw-
nie – dramaturgia tych zapisków układa 
się w sposób odmienny niż odbyłoby się 
to w typowej produkcji filmowej. Owszem, 
„Dziennik” zaczyna się od trzęsienia ziemi, 
jakim był stan wojenny (który jednakże 
autor określa mianem „parodii powsta-
nia”), im bliżej jednak naszych czasów, tym 
w coraz większym stopniu Sobolewski wyci-
sza wszystkie konflikty – zawodowe i pry-
watne – by osiągnąć stan akceptacji rzeczy-

do pisania, a teraz laptopem, za pomocą 
którego próbuje zdać relację z tej pierw-
szej połowy?

To prawda, z życia większości krytyków 
nie dałoby się ulepić pełnego napięcia thril-
lera ani nawet wystawnej kostiumowej bio-
grafii. Ale też, idźmy w drugą stronę, zde-
cydowana większość z nas, krytyków, nie 
ma ochoty brać się za robienie filmów. Są 
one dla nas punktem wyjścia, niekoniecz-
nie jednak punktem dojścia. Jesteśmy (lub 
raczej, powinniśmy być) artystami słowa, 
bo niczego bardziej złożonego od języka 
człowiek do tej pory nie wymyślił (chyba że, 
co przyznaje także w „Dzienniku” Sobolew-
ski, muzykę). To słowo wiedzie nas w głąb, 
w poprzek, w przód, w tył… Podczas gdy 
kino najczęściej jest tylko bladym odbiciem 
rzeczywistości.

Bartosz Żurawiecki
wistości. Kontemplowania jej w buddyjskim 
wyciszeniu, w stylu bliskim filmom, wysoce 
przez krytyka cenionego, japońskiego reży-
sera Yasujirō Ozu. 

Tadeusz Sobolewski kilkakrotnie nazywa 
siebie „antybohaterem”. Nie brak w jego bio-
grafii „zakrętów losu” czy nawet „zwrotów 
akcji”, ale intelektualnym (a także emocjo-
nalnym) orężem Sobolewskiego jest reflek-
sja. Myśl, potem słowo… Słowo pisane. Co 
z takim antybohaterem, jakim jest krytyk, 
mogłoby więc zrobić kino, które, jak wia-
domo, opiera się głównie na ruchu, działa-
niu, starciu wrogich sił itp.? Jak w sposób – 
użyjmy słowa, którego nie lubię – atrakcyjny 
przedstawić widowni żywot człowieka, 
który spędza, tu dla odmiany cytat z Zyg-
munta Kałużyńskiego, „pół życia w ciem-
ności”, a drugie pół przed, kiedyś maszyną 

ŻYWOT KRYTYKA POCZCIWEGO
Krytycy – filmowi, ale nie tylko, także teatralni, literaccy 
etc. – nie za często stają się bohaterami kina. Migną 
czasami gdzieś na drugim, trzecim planie.

Arkadiusz Detmer i Monika 
Obara w filmie Parę osób, mały 

czas, reż. Andrzej Barański
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Spotkanie z doktorem archeolo-
gii śródziemnomorskiej uniwer-
sytetu w Cambridge – bo takie 
wykształcenie ma autor – zaczę-

łam od książki „Cokolwiek wybierzesz”. 
Ta opowieść wessała mnie jak odkurzacz. 
Drugą część „Kimkolwiek jesteś” połknę-
łam w jeden dzień. Pisarz, którego czy-
telnicy znali wcześniej z kryminałów 
dziejących się w czasach starożytnych 
(„Kiedy Atena odwraca wzrok”, „Czyta-
nie z kości”) robi ostrą woltę i zanurza 
się we współczesności. Przekopuje się 
przez najbardziej mroczne zakamarki 
internetu i pokazuje, że wirtualna rze-
czywistość jest dużo bardziej przeraża-
jąca, niż mogłoby się wydawać. Szamałka 
inspiruje to, co dzieje się tu i teraz, już 
we wstępie zaznacza, że historie, które 
opowiada, niestety nie należą do gatunku 
science fiction. Podobieństwo do znanych 
z przestrzeni publicznej ludzi i zdarzeń 
nie jest przypadkowe.

Spotkanie z serią „Ukryta sieć” to szansa 
na dłuższą znajomość z Julitą Wójcicką – 
dziennikarką portalu Meganewsy.pl, który 
przypomina dobrze znane strony dzien-
nika „Fakt” czy plotkarskiego Pudelka. 
Początkowo Julita, tak jak jej koledzy 
z redakcji, należy do ekipy ludzi, którzy 
tanią sensacją spłacają swoje kredyty. Ten 
fragment powieści Szamałka jest tragiko-
miczny. Bez znieczulenia pokazuje mecha-
nizmy rządzące konstruowaniem „new-
sów” w portalach internetowych. To jak 
zapis rozpowszechniającej się epidemii 
głupoty, napędzanej równolegle przez 
pseudodziennikarzy i żądnych sensacji 
czytelników. Obsesja klikalności i wyra-
chowanie właścicieli mediów produkują 
obrzydliwe, żerujące na najniższych 
instynktach teksty, bogato okraszone gale-
riami zdjęć, które mają ośmieszyć zatrzy-
manych w kadrze. W tym świecie nie ma 
sumienia. Główna bohaterka przechodzi 
jednak na jasną stronę mocy, co paradok-

salnie wiąże się z wejściem w mrok tzw. 
darknetu. To właśnie w tej przestrzeni pro-
wadzi własne śledztwo, które ma wyjaśnić 
przyczynę śmierci nieco zapomnianego 
celebryty. Po otwarciu tych drzwi, sama 
jest w niebezpieczeństwie. 

Szamałek zaprasza w swoich książkach 
do wielu światów – w „Kimkolwiek jesteś” 
pozwala poznać m.in. kulisy kampanii 
politycznych prowadzonych przed wybo-
rami parlamentarnymi. Jasno pokazuje, 
jakie pole do nadużyć stwarza głosowanie 
przez internet – postulat obecny w pro-
gramie jednej z partii, która odgrywa klu-
czową rolę w tej opowieści. Warto wie-
dzieć, że w Holandii po szeroko zakrojonej 
kampanii jednego ze znanych hakerów, 
wycofano się z systemu e-głosowania. 
Stwarzał on zbyt wiele przestrzeni do nad-
użyć. Autor książki pokazuje słabe ogniwa 
tego pomysłu, włącza myślenie i wska-
zuje pułapki wygody. Tworzy uniwersalną 
opowieść o tym, że każda ważna zmiana 

zawsze wymaga od człowieka zaangażo-
wania i wstania z kanapy. Szamałek opi-
suje świat hakerów w taki sposób, że mam 
ochotę pojechać na konferencję DEF CON 
w Las Vegach, gdzie spotykają się naj-
więksi wymiatacze internetowego świata. 
To właśnie w tej przestrzeni okazuje się, 
że np. trzynastolatka jest w stanie w nie-
całe 10 minut złamać system zabezpie-
czeń potężnej firmy.

Twórca „Kimkolwiek jesteś” pokazuje 
też fragmenty codzienności osób odpo-
wiedzialnych za kreację scenariuszy do 
gier komputerowych. W tym przypadku 
czerpie ze świata, który sam 
bardzo dobrze zna. Odpo-
wiadał m.in. za produkcję 
Wiedźmina w studio CD 
Projekt RED. Wielowąt-
kowa historia pozwala zaj-
rzeć też za biurka mode-
ratorów treści w mediach 
społecznościowych. To 
ludzie sprawdzający, czy 
wpisy poszczególnych użyt-
kowników sieci nie naru-
szają regulaminu portalu. 
W  ciągu ośmiu godzin 
pracy do ich oczu docie-
rają obrazy, których nie 
da się już „odzobaczyć”. 
W  korporacjach, które 
ich zatrudniają, nikt nie 
myśli o opiece psycholo-
gicznej dla człowieka, który 
w  ramach obowiązków 
służbowych ogląda relacje 
z odległej Nowej Zelandii, 
w której dochodzi do masa-
kry na żywo.

Punktem wyjścia do napi-
sania „Kimkolwiek jesteś” 
były dla Szamałka wybory 
w Stanach Zjednoczonych 
z 2016 roku, które pokazały, 
jak internet może być wyko-
rzystywany do manipulowa-
nia ludźmi na masową skalę. 
Wyjaśnia, na czym polegało 
m.in. negatywne targetowa-
nie. Wprowadzając czytel-
nika w historię Julity, autor 
serii „Ukryta sieć” pokazuje 

Jakub Szamałek to 
człowiek, do którego już 
teraz ustawiła się kolejka 
producentów filmowych. 
Nic dziwnego, pisze książki, 
które uruchamiają w 
głowie wyraziste obrazy. 
Zanim padnie pierwszy 
klaps na planie produkcji 
inspirowanej serią „Ukryta 
sieć”, warto wyświetlić sobie 
w głowie prywatny seans.

Weronika 
Wawrzkowicz-Nasternak

ZAPLĄTANI W   WIRTUALNEJ SIECI
uniwersalne zasady, które już dziś rządzą 
naszym odbiorem internetowej rzeczy-
wistości. Okazuje się, że 90 proc. użyt-
kowników portali społecznościowych (np. 
 Facebooka czy Twittera) bezkrytycznie 
wierzy w zamieszczane tam treści, nie 
weryfikując ich w żaden sposób. Często 
wystarczy sam tytuł, by post poszedł dalej 
w świat udostępniany przez setki internau-
tów. Wszystko dzieje się w ułamku sekundy. 
Dezinformacja w prasie wymagała dużo 
większego nakładu czasu i środków. Dziś 
fabryki klików działają w zabójczym tem-
pie, przerażająco sprawnie wpuszczając 

do obiegu masę informacyjnego szlamu. 
Szamałek zagląda w swoich książkach 
pod podszewkę internetu. W pierwszym 
tomie koncentruje się na darknecie. Tzw. 
deep web to sieć ukryta dla popularnych 
wyszukiwarek, takich jak Google, Bing 
czy Yahoo. Zapewnia oglądającym więk-
szą anonimowość. Wejście do środka 
może okazać się odkrywaniem kolejnych 
kręgów piekła, które staje się rajem dla 
cyberprzestępców. W środku nielegalne 
oprogramowanie, narkotyki, broń i bru-
talna pornografia.

W drugiej części „Ukrytej sieci” Szama-
łek przygląda się internetowi, 
z którego korzystamy na co 
dzień. Z entuzjazmem i bar-
dzo dużą naiwnością. „Kim-
kolwiek jesteś” uświadamia, 
że jedno kliknięcie może mieć 
dalekosiężne konsekwencje, 
a coś takiego jak darmowa 
aplikacja praktycznie nie 
istnieje. Cena, jaką płacimy 
za bezrefleksyjność w sieci, 
może okazać się zaskaku-
jąco wysoka. Szamałek pisze 
o farmach trolli, pokazuje, 
jak wygląda tworzenie fake 
newsów i fikcyjnych profili, 
które generują sztuczny ruch 
w sieci. Im bardziej wcho-
dzisz w ten świat, tym moc-
niej zaczynasz się zastanawiać, 
co jest prawdą, a co iluzją, 
w którą po prostu bardzo 
chcesz uwierzyć. Słynne słowa 
Goebbelsa – szefa nazistow-
skiej propagandy – „kłamstwo 
powtórzone tysiąc razy staje 
się prawdą” w rzeczywisto-
ści internetowej mają niestety 
jeszcze większą siłę rażenia.

Po zamknięciu książek 
Szamałka człowiek zostaje 
z całą masą pytań w gło-
wie: jak wygląda współcze-
sna cenzura? Kiedy zaczyna 
się manipulacja? Jak bardzo 
potrafimy oszukiwać sami 
siebie?  – to tylko kilka 
z tych, od których nie spo-
sób uciec.
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SZKIEŁKO I OKO

To rezultat praktycznych obser-
wacji, z których wynikło, że 
moc obliczeniowa i pojemność 
pamięci komputerów podwaja 

się co około dwa lata, przy niezmiennym 
koszcie zakupu. Postprodukcja we wła-
snym domu stała się możliwa na początku 
XXI wieku. Tak jak wielu starszych kole-
gów i koleżanek byłem tego świadkiem 
i uczestnikiem.

Upłynęło już ponad 20 lat, a ja dalej 
pamiętam tę reklamę z amerykańskiego 
pisma „Videography”. Niebrzydka młoda 
kobieta chowa się za drzwiami. Śmiejąc 
się, macha do fotografa w geście „No pic-
tures!”. Widać, że jest naga. Slogan „Edit 
Naked” reklamował jeden z pierwszych 
systemów komputerowych do montażu 
nieliniowego DV. Rozwinięcie sloganu: 
jest trzecia nad ranem, budzisz się, bo 
wyśniłaś pomysł na świetne przejście mon-
tażowe. Wstajesz, idziesz do drugiego 
pokoju, uruchamiasz komputer i mon-
tujesz. Ubiór niekonieczny. 

Pamiętna „defałka” z 1995 roku była 
pierwszym formatem cyfrowego wideo 

MONTAŻ BEZ UBRANIA,  
CZYLI KREATYWNE POŻYTKI Z PRAWA MOORE’A

powszechnego użytku, który szybko 
trafił do zawodowców. Malutka kasetka 
pozwalała nagrać – zależnie od wariantu 
zapisu – od 42 do 94 minut wideo o jakości 
porównywalnej z zawodowym formatem 
Betacam SP. Obrazowo – jakieś 80 proc. 
jakości za 20 proc. ceny.

Miły dla oka „telewizyjny” obraz 
z poręcznej i dostępnej cenowo kamerki. 
Ale montaż DV był przez pierwsze lata 
kłopotliwy. Studia produkcyjne zainwe-
stowały w system Betacam SP. Gdy udało 
się znaleźć wolny termin, należało być 
na czas i… w wygodnym ubraniu. Ale 
najpierw przepisać „cyferkę” na analo-
gową Betę, zabrać stertę kaset do mon-
tażowni, by je znów cyfryzować, wgry-
wając na stację dysków. I już można było 
montować, płacąc na dzisiejsze pienią-
dze około 300 złotych za godzinę pracy 
sprzętu i montażysty. Kreatywność i nowe 
pomysły były kosztowne. Tańszą alterna-
tywą  był montaż liniowy, czyli mozolne 
przepisywanie wybranych fragmentów 
ujęć z taśmy na taśmę-matkę. Żmudne 
i pełne ograniczeń.

Wspomniane ogłoszenie zainspiro-
wało mnie, by zadać pytanie ofertowe: 
czy można kupić zawodowy zestaw 
do  montażu nieliniowego DV w cenie 
do 10 tys. dolarów amerykańskich? 
Było to w roku 1998. Trzej warszawscy 
dealerzy udzielili mi wtedy identycz-
nych odpowiedzi: Rozmowa o zawo-
dowym montażu DV zaczyna się od 
20 tys.  dolarów. Ekonomiczny absurd. 
Gdy piszę te słowa, z montażem DV 
poradzi sobie prawie każdy domowy 
komputer. Przez dwadzieścia lat moc 
obliczeniowa i pojemność pamięci kom-
puterów, przy stałym koszcie, wzrosła 
ponad tysiąc razy! 

Od początku wieku, wraz z małżonką, 
„chodzimy na montaż” do drugiego 
pokoju. Od dekady korzystamy z kolej-
nych wersji oprogramowania Pinnacle 
Studio Ultimate. Obecnie wyszła wer-
sja 23. To najpopularniejszy na świe-
cie program montażowy powszechnego 
użytku. Po polsku, ze zdalną pomocą 
serwisanta. Wersja pudełkowa ponad 400 
złotych. Ograniczenia? Czas, zmęczenie 
oraz umiejętności i wyobraźnia użytkow-
nika. A jak macie wiedzę, doświadczenie 
i znajomość angielskiego – nieoceniona 
firma Blackmagic Design udostępnia bez-
płatnie znakomity zawodowy program 
DaVinci Resolve. Zaawansowana post-
produkcja i koloryzacja, również w 4K/
HDR. Pomocy szukajcie na forum. Trzeba 
tylko wydać na stację roboczą, która to 
„uciągnie”. Koszt powyżej 10 tys. zło-
tych – nie dolarów.

Cyfryzacja branży audiowizualnej, która 
stała się faktem, była możliwa, dzięki 
temu, że od ponad pół wieku sprawdza się 
prawo Moore’a. 
Andrzej M. Bogusz
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DaVinci Resolve

PRZEZ SUBIEKTYW KRÓTKOMETRAŻOWCY

K res dekady lat 50. przyniósł 
w szeregach partii recydywę 
tępego, twardogłowego neosta-
linizmu. Mysia też pomnożyła 

szeregi i rosła w siłę. Dawno ucichły pro-
testy po likwidacji tygodnika „Po prostu”. 
Gorący Październik ’56 właśnie dobiegał 
końca. Coraz mniej można było napisać, 
powiedzieć, wystawić, pokazać, sfilmować, 
opublikować. Jednak gdzieniegdzie tliła się 
jeszcze iskra reformatorskiego buntu. Nie 
tylko w redakcji nowoutworzonej „Polityki”. 
Także w kręgach liberalnie zorientowanego 
kierownictwa Polskiej Kroniki Filmowej.

Nie wiemy dzisiaj, kto komu zapropo-
nował ten filmowy żart: Munk Kronice 

doskonale poetykę PKF, jej różne ograni-
czenia, cenzuralne niemożności i meandry 
propagandowego decorum, które wówczas 
obowiązywało.

W końcu roku 1959 Munk był już 
uznanym artystą: filmowcem światowego 
 formatu. A jednak, zgodnie ze swym prze-
kornym temperamentem, z miejsca przy-
jął owo nietypowe zamówienie, powra-
cając po latach do nabytych niegdyś 
reporterskich umiejętności. Aby rzecz 
przeprowadzić i uczynić zabawną, musiał 
sięgnąć po utalentowanych aktorów. Zde-
cydował się na Wiesława Gołasa, któ-
rego kunszt komiczny zdążył już poznać 
w epizodycznej roli ubeka przesłuchują-
cego przerażonego Piszczyka w Zezowa-
tym szczęściu. 

Wybór tego wykonawcy był strzałem 
w dziesiątkę. W popisowym pełnym eks-
centryczności benefisie Gołas, na wzór 
Bustera Keatona, stworzył przed kamerą 
pyszną galerię kilkunastu groteskowych 
figur. Wśród nich: przyodzianą w czarną 
woalkę krewką wdowę po kapitanie 
żeglugi, która mimo kilkakrotnych prób 
nie może rozbić o burtę butelki szampana 
przy wodowaniu nowej jednostki; orangu-
tana będącego nowym nabytkiem warszaw-
skiego zoo; szalonego wynalazcę; sławną 
primabalerinę na gościnnych występach 
w Warszawie, wykonującą toury w tunice 
i na pointach; znakomitego rugbistę etc. 
Podziałało i sprawdziło się w całej rozcią-
głości, jeszcze jak!

Parodystyczna formuła, którą obmyślił 
i kapitalnie zrealizował z udziałem zaprzy-
jaźnionego grona operatorów i zespołu 
redakcyjnego autor kroniki (anty)jublie-
uszowej, ma wszelkie cechy kąśliwej satyry, 
celnie wymierzonej w rutynę i sztampę 
kronikalnego wzorca. Stosowny komentarz 
czyta zza kadru stały lektor PKF Włodzi-
mierz Kmicik. Andrzej Munk chętnie zgo-
dził się na część pierwszą noworocznego 
wydania numeru 52, która poprzedzała 
należący do niego rozdział drugi. Wiedział 
bowiem, że jakikolwiek rutynowy i sche-
matyczny temat się w tej części znajdzie, 
i tak doskonale posłuży za trampolinę dla 
wariacji i efektownych salt mortale, które 
zamierzył, podejmując się tego doprawdy 
karkołomnego zadania.

czy Kronika Munkowi. Bezspornym fak-
tem jest jednak, że happening się odbył, 
został nakręcony i, co więcej, na początku 
roku 1960 był pokazywany w kinach całej 
Polski na prawach regularnego wydania 
PKF, w które przemyślnie go opakowano 
i wmontowano. 

Dlaczego Andrzej Munk? Ano dlatego, 
że początki kariery zawodowej tego wiel-
kiego filmowca wiążą się ściśle z Wytwór-
nią Filmów Dokumentalnych przy Cheł-
mskiej i z Kroniką. Stałą współpracę z nią 
nawiązał, będąc jeszcze studentem reżyse-
rii łódzkiej Szkoły Filmowej. Jako począt-
kujący operator nakręcił dla niej szereg 
okolicznościowych tematów. Znał więc 

POLSKA KRONIKA FILMOWA 
1959 NR 52 AB – WYDANIE (ANTY)JUBILEUSZOWE

Wywrotowe słówko „anty” było w tamtych 
czasach nieustannie na cenzurowanym. 
I właśnie dlatego z całą premedytacją 
sięgnął po nie Andrzej Munk, by po 
swojemu uczcić jubileusz 15-lecia PKF.
Marek Hendrykowski

Polska Kronika Filmowa 1959, nr 52 AB – 
Wydanie (anty)jubileuszowe, reż. Andrzej Munk
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Aktualnie artysta pracuje nad 
ścieżką dźwiękową pełnome-
trażowego debiutu Mateusza 
Rakowicza Najmro oraz nowego 

filmu Olgi Chajdas Stale niestała. Najmro 
ma być efektowną komedią o królu zło-
dziejów, z Dawidem Ogrodnikiem w roli 
tytułowej, inspirowaną biografią Zdzisława 
Najmrodzkiego, który ośmieszał peerelow-
skie organy ścigania, wymykając im się 29 
razy. Natomiast Stale niestała to niekon-
wencjonalna opowieść o artystce szukają-
cej bliskości ze swoją z pozoru pozbawioną 
uczuć matką, rozgrywająca się w realiach 
trójmiejskiej alternatywnej sceny muzycznej 
tuż przed przełomem ustrojowej transfor-
macji 1989 roku („Wizualny styl reżyserki, 
jej determinacja i podejście do najnowszej 
historii kraju sprawia, że jury jest pewne, iż 
ten film przekroczy wiele granic” – napisali 
jurorzy targów koprodukcyjnych CineMart 
towarzyszących festiwalowi w Rotterdamie 
w uzasadnieniu nagrody, którą przyznali 
projektowi Olgi Chajdas).

Dwa niezwykle ciekawe, ale jakże róż-
norodne projekty. Ale właśnie takim „róż-
norodnym” artystą jest także Andrzej 
Smolik. On nie pisze ciągle tego samego 
utworu, a szczególnie pociąga go poznawa-
nie i penetracja nowych światów muzycz-
nych. Spójrzmy na jego artystyczną bio-
grafię: zaczynał w jazzowo-bluesowym 
zespole J.Pies, później przez wiele lat grał 
na instrumentach klawiszowych w Wil-
kach Roberta Gawlińskiego, blisko współ-
pracował z zespołem Hey i jego wokalistką 
Kasią Nosowską, a także z Kayah, Noviką, 
Justyną Steczkowską, Marią Peszek, Miką 
Urbaniak, T.Love, Myslovitz, brytyjskim 
wokalistą Kevem Foxem, ale i z Krzysz-
tofem Krawczykiem oraz… Tomaszem 
Stańką, z którym zagrał serię koncertów 
prezentujących ich wspólny projekt Peyotl 
– Witkacy (2009), będący przearanżowaną, 
nową wersją głośnego albumu trębacza 
sprzed dwudziestu lat (1988). Ma na swym 
koncie kilka Złotych Płyt, Fryderyków, 
Paszport „Polityki”, a nawet miano Czło-
wieka ze Złotym Uchem, nadane mu na 
Międzynarodowym Festiwalu Producen-
tów Muzycznych Soundedit.

Gdy spojrzymy na dotychczasową filmo-
grafię Smolika, także natychmiast rzuca się 

w oczy różnorodność rodzajów, gatunków 
i poetyk. Z debiutem reżyserskim Marka 
Bukowskiego Sukces (2003) sąsiaduje reali-
zowany w RPA dokument Grzegorza Packa 
Idź do Luizy (2005); z serialami I kto tu rządzi 
(2007-2008) oraz Tylko miłość (2007-2009) 
– autorskie dokumenty Marcina Koszałki 
Ucieknijmy od niej (2010) i Deklaracja nie-
śmiertelności (2010); z ekscentryczną Polan-
dJą (2017) Cypriana T. Olenckiego – trady-
cyjna w narracji (choć na gdyńskim festiwalu 
prezentowana w sekcji Inne Spojrzenie), 
przejmująca w treści, obsypana nagrodami 
Nina (2018) Olgi Chajdas.

Autorka Niny  jest zafascynowana 
poszukiwaniami dźwiękowymi Smolika, 
dlatego zaprosiła go do swego nowego 
projektu, którego akcja toczyć się będzie 
w świecie alternatywnej muzyki. „A poza 
tym okazało się, że jesteśmy prawie sąsia-
dami” – wyznała mi reżyserka. Myślę, 
że tych dwoje artystów sąsiaduje rów-
nież w sensie artystycznym. Agnieszka 
Osiecka napisała kiedyś taki piękny tekst 
do muzyki Andrzeja Kurylewicza: „Jak 
dobrze mieć sąsiada / jak dobrze mieć 
sąsiada / On wiosną się uśmiechnie / 
Jesienią zagada…”. 

Andrzej Smolik – multiinstrumentalista, 
kompozytor, producent, także dziennikarz 
radiowy, od kilku lat coraz bardziej zbliża 
się do filmu jako kompozytor, wykonawca 
i realizator nagrań. 
Jerzy Armata

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADKĘ 
PRZEZ SUBIEKTYW MOJA (FILMOWA) MUZYKA
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Czy festiwale są dla ciebie 
jako reżysera ważne? Na-
grody, masz już ich sporo, 
pomagają w realizacji kolej-

nych projektów?
Nie można uzależniać swojej miłości do 
filmu od tego, czy osiągnie on festiwa-
lowy sukces. Czasami jedna osoba w jury 
potrafi wpłynąć swoją charyzmą na wynik. 
Nie traktuję nagród jako wymiernej oceny 
dzieła – mam w ogóle radykalne podej-
ście do oceniania sztuki, sam raczej nie 
chciałbym oceniać prac innych. Nagrody 
też często wiązane są z nadzieją na lep-
szą sprzedaż, ale krótkie metraże są nie-
mal niesprzedawalne. Festiwalowy sukces 
moich shortów nie pomógł mi nawet, gdy 
składałem wniosek o stypendium scena-
riuszowe w PISF. Fakt, że wyreżyserowane 
przeze mnie filmy, według moich scena-
riuszy, wygrywały nagrody, nie wystar-
czył do spełnienia kryteriów formalnych. 
Zachowuję więc dystans. 

Od lat pracujesz z naturszczykami. 
Skąd taka decyzja?
Prawdziwi ludzie dają mi coś innego niż 
zawodowi aktorzy, którzy często zakła-
dają jakieś maski, sięgają po pewne 
zawodowe konwencje i wyuczone tech-
niki, sprawdzone patenty na emocje – 
dla mnie przewidywalne. Mogą być 
w tym znakomici, ale ja chcę dokopać 
się głębiej, odkryć w ludziach tajemnicę 
codzienności, obecność. Perfekcja mnie 
nie przekonuje, co nie oznacza, że jestem 
przeciwko aktorom. Mnie interesuje 
człowiek, a nie aktorstwo. Aktorstwo jest 
zawodem jak każdy inny.

Jak Rozalii Mierzickiej, aktorki – 
głównie scenicznej, którą zaangażo-
wałeś do Mojego serca?
Czasami aktorzy pytają mnie, w jakiej 
roli bym ich widział. Zawsze odpowia-
dam: „aktora”. Z Rozalią było podobnie. 
Poznałem ją, i z jej energii i życia wziął się 
pomysł na film – fikcyjny, ale inspirowany 
rzeczywistością. Rozalia dała mi kawa-
łek siebie. Towarzyszą jej naturszczycy. 
W castingu i pracy nad filmem zawsze 
wychodzę od ludzi – trudno mi pisać 
tekst, jeżeli nie mam na myśli konkretnej 
osoby, jej psychofizycznego rysu. 

Nie czujesz się czasem jak wampir 
energetyczny, który coś z tych osób 
wysysa? Zadajesz sobie czasem pyta-
nia o etykę?

Sztuka moim zdaniem nie jest obsza-
rem, gdzie można o etyce rozmawiać. Nie 
mam też powodu, żeby mieć jakieś etyczne 
wątpliwości. Nie robię filmów dokumen-
talnych, a fakt, że ludzie dzielą się przed 
kamerą prawdziwymi emocjami wiąże się 
z zaufaniem do mnie. Nie krzywdzę ich 
w żaden sposób, nie manipuluję, nie wyko-
rzystuję ich słabości. Ze wszystkimi, z któ-
rymi do tej pory pracowałem, utrzymuję 
dobry kontakt, a to o czymś świadczy. Cza-
sami czuję, że to oni coś ze mnie wysysają. 

Myślę o nich, staram się w ramach jakichś 
możliwości, gdy to konieczne, pomagać. 
Nie znikają z mojego życia, choć gdyby nie 
film, może nigdy bym ich nie poznał. Nie 
poznałbym ich świata. 

Taki plan jest chyba trudniejszy, 
wiąże się z wieloma niewiadomymi.
To jest jednak najpiękniejsze. Może jest 
to trudniejsza praca, ale nie interesuje 
mnie fotografowanie tekstu, tylko to, co 
dzieje się na planie i co może wyniknąć 
ze spotkania z drugim człowiekiem. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji, że wysyłam 
scenariusz, aktorzy przyjeżdżają na plan, 
robimy zdjęcia, po kilku czy 30 dniach 
żegnamy się i potem widzimy na festi-
walu. Nie. Mnie interesuje o wiele bar-
dziej organiczny proces. Każdy ze swoich 
filmów robiłem mniej więcej pół roku. 
Wracałem, zmieniałem. Nawet w trakcie 
zdjęć, pod wpływem tego, co się wyda-
rzyło, całkiem zmieniłem scenariusz. 
Robię filmy po to, żeby samemu czegoś 
doświadczać, a więcej można przeżyć 
w mniej oczywistych warunkach. Jadę na 
plan tylko dlatego, że wiem, że będą się 
tam działy rzeczy kompletnie nieprzewi-
dywalne. Liczę na to! 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

MOJE SERCESHORT MIESIĄCA

SZUKAJĄC 
TAJEMNICY 
CODZIENNOŚCI
Rozmowa z Damianem Kocurem, 
reżyserem filmu Moje serce, który 
po premierze na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym zakwalifikował się na MFF 
w Rotterdamie
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N a warszawską pre-
mierę Supernovej 
Bartosza Kruhlika, 
18 listopada 2019, 

stawiła się potężna reprezen-
tacja ekipy filmu. Od pierw-
szego pokazu na 44. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych  
w Gdyni Supernova wzbudzała 
emocje i zbierała doskonałe re-
cenzje. W rankingu „Kina” ob-
raz oceniony został przez kry-
tyków bardzo wysoko, uplaso-
wał się na drugim miejscu. „Ni-
czym w laboratorium Kruhlik 
bada ludzkie zachowania: po-
cząwszy od zwykłej ciekawości 
i nudy, po mechanizmy tłumu, 
rozprzestrzenianie się emocji, 
cienką granicę pomiędzy gnie-
wem a samosądem. Supernova 
to kino katastroficzne w kame-
ralnej odsłonie. Zamiast spo-
dziewanej wielkiej apokalipsy 
nastąpi ta mała, osobista, zupeł-
nie niezapowiedziana” – oce-
niał Piotr Guszkowski w „Ga-
zecie Wyborczej”. „Okazało się, 
że do zrealizowania wstrząsa-
jącego filmu wystarczyły: do-
pracowany tekst, skrawek wiej-
skiej drogi, kilkunastu aktorów 
i grupa statystów. A jednocze-
śnie Supernova, mocno zanu-
rzona w polskich realiach, jest 
uniwersalna, zrozumiała dla 
każdego” – podsumowała Bar-
bara Hollender w „Rzeczpo-
spolitej”. Równolegle z polską 
premierą film pokazany został 
w konkursie debiutów na pre-
stiżowym festiwalu w Tallinie, 
gdzie miał swoją międzynaro-
dową premierę. Kolejne impre-
zy zabiegają już o pokazanie 
obrazu Kruhlika w sekcjach 
konkursowych.

O kameralnym Wiarołomie 
Piotra Złotorowicza piszemy 
w tym numerze „Magazynu…”, 
w cyklu „Na planie” Stanisława 
Neugebauera. Natomiast Jakoś 
to będzie Sylwestra Jakimowa to 
współczesna komedia obyczajo-
wa, gatunek wciąż niedoceniany 
przez polskich twórców i bardzo 
wyczekiwany przez publiczność. 
Reżyser to twórca wielokrotnie 
nagradzanej krótkiej fabuły Ko-

leżanki, skądinąd – z programu 
30 Minut. 

Bohaterami filmu są trzej 
przyjaciele po trzydziestce – Al-
bert, Marcin i Jacek – koledzy  
z dzieciństwa, outsiderzy, któ-
rzy wciąż mieszkają z rodzicami  
w tym samym bloku na obrze-
żach miasta. Przez lata trwają  
w specyficznej przyjaźni, mimo 
iż nie zawsze popycha ona ich 
życie do przodu. Losy każdego 
z nich od samego początku były 
pasmem niepowodzeń, wyni-

kających z głupoty lub nieod-
powiedzialności. Albert, Mar-
cin i Jacek od dzieciństwa wciąż 
kombinują i szukają sposobów 
na szybkie wzbogacenie się.  
Po kilkunastu latach bezowoc-
nej walki o byt trzej przyjaciele 
przygotowują się do tej jednej, 
najważniejszej akcji. 

„Walczyliśmy długo o ten 
film” – opowiada producent Jerzy 
Kapuściński. – „Unikalne poczu-
cie humoru Sylwestra Jakimowa 
powoduje, że obraz ten wpisuje 

się w tradycję najlepszej polskiej 
komedii. Jakoś to będzie to film 
w duchu twórczości braci Kon-
dratiuków, Marka Piwowskiego 
czy wczesnego Jima Jarmuscha”.

Producentami są Ewa Ja-
strzębska i Jerzy Kapuściński. 
Koproducentem jest Canal+. 
Obraz został wsparty przez Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej. 
Zdjęcia realizowane były w Sie-
dlcach i w Warszawie. 

Anna Wróblewska

NA PLANIE 
I NA CZERWONYM
DYWANIE
To była gorąca jesień w Studiu Munka-SFP. 
Na ekrany weszła Supernova, zbierając 
doskonałe recenzje krytyków. Dwa filmy 
pełnometrażowe weszły w listopadzie w okres 
zdjęciowy – „sześćdziesiątka” Wiarołom  
oraz komedia Jakoś to będzie. 
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też już na emeryturze, zapy-
tał mnie: »Co z pana archi-
wum?«” – mówi. Tym cenniej-
sze są wszystkie materiały, które 
pracownicy MOK-u, we współ-
pracy z panem Bogusławem, 
wspierani i inspirowani przez 
ówczesnego dyrektora placówki 
Andrzeja Wróbla zebrali. „Nie 
chcieliśmy, żeby to wszystko 
zginęło – przy przeprowadz-
kach, rozsiane po różnych 
zakamarkach. Postanowili-
śmy więc stworzyć muzeum – 
tym bardziej, że czas amator-
skiego ruchu filmowego już 
mija. Chcieliśmy zachować 
to dziedzictwo, a stara kabina 
projekcyjna wydała się miej-
scem najlepszym do zbudo-
wania ekspozycji” – wyjaśnia 
Ariadna Miernicka. 

Andrzej Wróbel przyczynił się 
również do powstania pomnika 
kinematografii i amatorskiego 
ruchu filmowego według pro-
jektu Ignacego Nowodwor-
skiego, który stanął dwa lata 
przed powołaniem do życia 
„Projektorowni” – przy MOK-u. 
„W Domu Kultury był taki stary 
projektor, który w magazynie 
przestawiano z kąta w kąt. Nie 
nadawał się do niczego, ale nie 
można go też było zezłomować, 
gdyż »był na stanie«. I Andrzej 
wpadł na pomysł, żeby postawić 
pomnik. Zaangażował plastyka, 
zdobył sponsorów w zakładach 
chemicznych i… mamy pomnik. 
Chyba jedyny taki na świecie. 
»Projektorowni«  – takiego 
muzeum też nigdzie indziej 
nie ma” – zaznacza Bogusław 
Rogowski. 

Takiemu myśleniu, wiel-
kiemu zaangażowaniu i pasji 
pracowników MOK-u oraz 
osób działających wokół AKF-
-ów zawdzięczamy naprawdę 
wyjątkowe miejsce. „Projekto-
rownia” pozwala sobie uświado-
mić, że w rozmowie o historii 
polskiego kina i samego kraju 
chyba o czymś niezmiernie 
ważnym zapomnieliśmy. 

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

96 97

i filmowcy – jak np. Engel-
bert Krall, który studiował 
m.in. z Romanem Polańskim. 
Wszyscy, którzy kochali kino. 
Sam Bogusław Rogowski zła-
pał najpierw bakcyla foto-
grafii. Studiował w Oficer-
skiej Szkole Radiotechnicznej 
w Jeleniej Górze, gdzie była 
Szkolna Czołówka Filmowa. 
„Było tam laboratorium i cały 
sprzęt. Tam nauczyłem się taj-
ników warsztatu filmu ama-
torskiego” – wspomina. Gdy 
rozstał się z armią, w cywilu 
kontynuował swoją pasję – 
w zakładach i w domu kultury. 

Przez lata gromadził też 
materiały „Alchemika”. Gdy 
ogłoszono w  Polsce stan 
wojenny, w ciągu kilku dni zde-
ponowano i oplombowano cały 
sprzęt klubu, co w dłuższej per-

SALA TRADYCJI AMATORSKIEGO RUCHU FILMOWEGO „PROJEKTOROWNIA”

Krzysztof Kieślowski 
czasami jurorował 
AKF-owskim kon-
kursom, świetnie 

poznał ten świat i ludzi peł-
nych pasji, zakochanych w fil-
mowaniu. Zdarzyło mu się zaj-
rzeć też do Kędzierzyna-Koźla, 
gdzie w 2010 roku w kabinie 
projekcyjnej nieczynnego kina 
Lech otwarto jedyną w swoim 
rodzaju – Salę Tradycji Amator-
skiego Ruchu Filmowego „Pro-
jektorownia”. 

Dopiero wyprawa z Kinobu-
sem / Opolskie 2019 pozwo-
liła mi to miejsce odkryć. 
Przechodząc obok, można je 
łatwo przeoczyć. Popeerelow-
ski budynek Domu Kultury 
„Lech” lata świetności ma już 
dawno za sobą i nie zachęca do 
odwiedzin, pomimo szyldów 
i informacji, o tym, co znajduje 
się w środku. Dla turystów to 
punkt całkiem na uboczu: Bla-
chownia Śląska, poprzemysłowa 
dzielnica Kędzierzyna-Koźla 
nie jest zapewne celem wypraw 
numer jeden, ani nawet dzie-
sięć, na trasach wycieczek. Ale 
może powinna, bo historię ma 
ciekawą, nie tylko industrialną, 
ale i wojenną, z którą można 
zapoznać się w utworzonym 
w schronie przeciwlotniczym 
muzeum, położonym pięć 
minut spacerkiem od „Lecha”. 
A w samym „Lechu”? Stare 
kino, obecnie używane jedy-
nie sporadycznie, żeby z multi-
medialnego projektora pokazać 
jakiś pozarepertuarowy film – 
najczęściej religijny. W tych 
fotelach, ścianach i skrzypią-
cej podłodze jest klimat, czuć 
historię. Magia kryje się jednak 
na piętrze. Prawdziwe skarby, 

w których filmowcy i wielbi-
ciele kina mogą poczuć się jak 
smok Smaug w skarbcu Samot-
nej Góry!

Z głównego holu trzeba skrę-
cić w lewo, potem po schodach 
na piętro, przejść przez jeszcze 
jedną salę, aby wreszcie zna-
leźć się w wąskim, zatopionym 
w półmroku korytarzu. Okno 
na jego końcu ratuje pomiesz-
czenie przed całkowitą ciem-
nością. Kiedyś na co dzień 
chodzili nim kinooperatorzy. 
Teraz ściany wypełniają dzie-
siątki zdjęć i dyplomów z dwóch 
AKF-ów: przede wszystkim 
„Groteski” (rok założenia 1969) 
i  częściowo z „Alchemika” 
(1965). Fotografie ze spotkań, 
które zawsze – jak opowiada 
Ariadna Miernicka, specja-
listka ds. organizacji imprez 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Kędzierzynie-Koźlu (jemu 
podlega „Projektorownia”), 
współorganizująca Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów Nieza-
leżnych im. Ireneusza Radzia – 
Publicystyka i autorka pracy 
magisterskiej o nim – zaczynały 
się od dyskusji o scenariuszu. 
Niektóre ze zdjęć przypomi-
nają te, które mogłyby zostać 
zrobione w „Piekiełku”. Sty-
mulująca atmosfera twórcza! 
Liczne artykuły – o festiwalach, 
współpracy z innymi klubami – 
byłoby wspaniale, gdyby kiedyś 
udało się je wszystkie MOK-owi 
zdigitalizować. Wreszcie foto-
reportaże z różnych gal kon-
kursowych. Zamknięta w 2015 
roku „Groteska”, której jednym 
z ostatnich wychowanków był 
Paweł Maślona, to jeden z naj-
dłużej działających i najczęściej 
wyróżnianych polskich AKF-
-ów.

Prawdziwy raj dla wielbicieli 
kina znajduje się w samej kabi-
nie projekcyjnej. Przez okienko 
można podejrzeć znajdującą 
się na parterze salę. Stoją pro-
jektory, a na półkach dookoła 
pomieszczenia różne statu-
etki, trofea. Jest tu też znisz-
czona koszulka – wiadomo, 
że wiąże się z dawnymi przy-

jaźniami i rywalizacjami, ale 
jaką dokładnie skrywa histo-
rię? Na stolikach taśmy  – 
filmy 8mm, 16mm i kamery. 
Można je chwycić w dłoń, spoj-
rzeć przez obiektyw. „Sprzęt 
kupowały zakłady” – wspo-
mina Bogusław Rogowski, 
wieloletni instruktor „Alche-
mika”, dziennikarz i fotorepor-
ter, kronikarz Kędzierzyna-
-Koźla i dobry duch festiwalu 
Publicystyka, a także samej 
„Projektorowni”. „Najpierw 
był NRD-owski Pentaf lex 
AK16, potem radziecki Kra-
snogorsk, kamery 8mm, Super 
8. W latach 80. próbowaliśmy 
nawet kamer VHS” – opo-
wiada. Nikt w Kędzierzynie-
-Koźlu nie wie więcej od niego 
o tym, jak działały AKF-y, jak 
wyglądały kontakty z podob-

W KRAINIE FILIPA MOSZA
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Gdyby nie fascynacja Krzysztofa Kieślowskiego amatorskimi klubami 
filmowymi, być może nie doczekalibyśmy się Amatora…  
Z fascynacji innych pasjonatów powstała z kolei „Projektorownia”.

nymi klubami w innych kra-
jach bloku wschodniego. Jak 
wymieniano się sprzętem 
i deficytowymi towarami – np. 
taśmą filmową, przy poklasku 
kolejnych partyjnych kacyków. 
Na jedną relację z  oficjal-
nej uroczystości – akademii, 
reformy czy ćwiczeń Obrony 
Cywilnej przypadało – jak rela-
cjonuje Bogusław Rogowski – 
po cztery, pięć filmów fabu-
larnych, dokumentów, nawet 
animacji wedle pomysłu i ini-
cjatywy klubowiczów. Naj-
pierw do pracy angażowali 
się pracownicy zakładowi, 
ale przychodzili też plastycy 

spektywie ostatecznie dopro-
wadziło do jego zamknięcia. 
Ale Bogusław Rogowski podjął 
trud zebrania, opisania i ska-
talogowania wszystkiego, co 
po „Alchemiku” zostało. Nie 
przewidział jednej rzeczy – że 
kilka lat i kilkunastu dyrek-
torów Zakładów Azotowych 
Kędzierzyn później, gdy odej-
dzie na emeryturę – ktoś będzie 
chciał skorzystać z pomiesz-
czenia, gdzie archiwum się 
znajdowało. Na piętrze. „Pod 
okno podjechał ciągnik i nie-
mal wszystko wylądowało na 
śmietniku. Dopiero wiele lat 
później jeden z dyrektorów, 

Pomnik kinematografii 
 i amatorskiego ruchu 

filmowego
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Jego charakterystyczny styl pisarski 
mocno wyróżniał się na tle „podręczni-
kowego” dziennikarstwa PRL-u. Publi-
kacja Wydawnictwa Naukowego 

Scholar kolekcjonuje szereg wspo-
mnień, not biograficznych i opinii 
pomagających zrozumieć wyjątko-
wość dorobku Krzysztofa Mętraka.

Antologia jest świetnym odzwier-
ciedleniem filozofii jej głównego 
bohatera. Twórca uwielbiał swo-
bodną, mocno dygresyjną formę, 
która zdecydowanie patronuje temu 
zbiorowi. Poszczególne teksty często 
posiadają szkicową, czasem nieukoń-
czoną strukturę, dzięki czemu słynny 
autor funkcjonuje w nich jak pełno-
krwista postać, a nie jedynie ency-
klopedyczna nota. Na temat persony 
takiego kalibru wręcz trzeba pisać 
żywym językiem, ponieważ bardziej 
konwencjonalna formuła nie odda-
łaby temperamentu prozy krytyka.

Portret kultowego felietonisty jest 
tu rysowany przez wiele różnych oso-
bowości. Każdy tekst rozbiera na 
czynniki pierwsze nieco inny element 
dorobku dziennikarza, skupiając się 
nie na całej bibliografii, a raczej na 
interesujących wycinkach. To podej-
ście bliskie samemu Mętrakowi, 
który prawie nigdy nie generalizo-

powszechnym odbiorem własnych doko-
nań. Znajdziemy tu również kilka akapitów 
opisujących konflikty z innymi dzienni-
karzami (nie zawsze spowodowane czy-
sto merytorycznymi pobudkami), a także 
niemożność przystosowania się do realiów 
lat 90. Jednakże wspomniane biograficzne 
rysy wcale nie szkodzą legendzie krytyka, 
a wręcz czynią ją jeszcze bardziej fascy-
nującą.

Lektura zbioru prowadzi do słod-
ko-gorzkiej konkluzji. Otóż Krzysz-
tof Mętrak, mimo że doczekał się 
powszechnej aprobaty czytelników 
oraz znajomych po fachu, to jednak 
nigdy tak naprawdę nie został przez 
nich całkowicie zrozumiany. Frywolny 
styl skojarzony z wielopłaszczyzno-
wym potraktowaniem kina, litera-
tury, a nawet sportu, chyba bardziej 
pasuje do współczesnego, interneto-
wego dziennikarstwa, niż do rzeczywi-
stości Polski Ludowej. Niestety, twórca 
wyprzedził swoje czasy o kilka dekad 
i nie miał szans na zdobycie większej 
popularności. Dopiero teraz, przeglą-
dając archiwa „Filmu” albo „Ekranu” 
możemy w pełni docenić językowy 
kunszt i bogactwo treści napisanych 
przez niego tekstów. Rodzime media 
miały zaszczyt korzystać z usług kogoś, 
kto wykazywał się precyzją blogowych 
wynurzeń Marka Fishera oraz zwię-
złością recenzji Roberta Christgaua. 
Wtedy nie każdy zdawał sobie z tego 
sprawę, ale obecnie powinni to wie-
dzieć już wszyscy.

Łukasz Krajnik

Krzysztof Mętrak był jedną z najciekawszych osobowości 
polskiej krytyki. Jego szerokie pole zainteresowań łączące kino, 
literaturę oraz politykę i socjologię, pozwalało mu na naprawdę 
interesującą i wielowymiarową analizę tekstów kultury. 
„KRZYSZTOF MĘTRAK”
POD RED. BARBARY GIZY I PIOTRA 
ZWIERZCHOWSKIEGO
WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, 2019

PORTRET KRYTYKA

Marek Hendrykowski, często 
bywający na krakowskich 
festiwalach – tam poznali-
śmy się nawet przy okazji 

jednej z edycji – przed 20 laty wydał nie-
zwykle interesującą „Sztukę krótkiego 
metrażu” (1998), która okazała się swo-
istym forszpanem książki najnowszej 
„Short. Małe formy filmowe” (2019). Fil-
mom krótkometrażowym poświęcał także 
wiele miejsca w innych swoich publika-
cjach, choćby w wydanej przed kilkoma 
miesiącami „Polskiej szkole filmowej” 
(2019), gdzie do największych dokonań tej 
formacji artystycznej, obok kanonicznych 
dzieł Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka 
czy Jerzego Kawalerowicza, zalicza – jak 
najbardziej słusznie – dziewięciominutową 
etiudę fabularną Janusza Morgensterna 
Ambulans (1961) czy… animowany Labi-
rynt (1962) Jana Lenicy. Hendrykowski jest 
także autorem monografii dwóch mistrzów 

krótkiej formy – jednego z najlepszych pol-
skich dokumentalistów („Marcel Łoziński”, 
2008) i chyba największego talentu, jaki 
pojawił się na naszym filmowym firma-

mencie, który odszedł w wieku 35 lat, na 
początku swej artystycznej drogi („Woj-
ciech Wiszniewski”, 2006), oraz książki 
poświęconej krótkometrażowemu arcy-
dziełu („Dwaj ludzie z szafą. Historia pew-
nej etiudy”, 2015).

Najnowsza publikacja Hendrykow-
skiego – „Short. Małe formy filmowe” – 
składa się z  dwóch części:  „Teoria 
i praktyka małej formy filmowej” oraz 
„O dokonaniach polskiej sztuki filmowej”. 
Warto zauważyć, że genezy części dru-
giej należy szukać na łamach… „Maga-
zynu Filmowego”, gdzie autor od kilku 
lat publikuje opowieści o swych ulubio-
nych rodzimych miniaturach filmowych 
w cyklu „Krótkometrażowcy”. 

Ale wróćmy do spraw podstawowych. 
Czym jest film krótki? Co go określa i cha-
rakteryzuje? Od niego zaczęło się kino, 
wszak pierwsze filmiki braci Lumierè czy 
Georges’a Mélièsa trwały kilka minut – 
tyle, ile udało się zarejestrować na jednej 
rolce taśmy. Ale przecież później, kiedy 
odkryto już montaż i jego tajniki, a filmy 
stały się coraz dłuższe, krótka forma nie 
zaginęła. Co więcej, okazało się, że krót-
kie także często może być piękne.

„Dewiza jest prosta: ani chwili nudy na 
ekranie” – pisze Hendrykowski. I dodaje: 
„Aby ten cel osiągnąć, należało dać z sie-
bie i zaoferować widzowi jak najwięcej, 
zawrzeć w każdym ujęciu, epizodzie 
i w każdej scenie maksimum twórczej 
inwencji”. To rodzaj kina, który rządzi 
się swoimi prawami, ma własną estetykę 
i dramaturgię. Sztuka kondensacji. Dla 
tych, którzy mają coś do powiedzenia 
i potrafią przekazać to w sposób zwięzły 
i atrakcyjny. Nie dla nudziarzy i wodolej-
ców. Dwaj ludzie z szafą (1958) Romana 
Polańskiego, Muzykanci (1960) Kazimierza 
Karabasza, Elementarz (1976) Wojciecha 
Wiszniewskiego, Tango (1980) Zbigniewa 
Rybczyńskiego, 89 mm do Europy (1993) 
Marcela Łozińskiego – to filmowe haiku.

„Miałem do ciebie napisać krótki list, ale 
nie mam czasu, więc piszę długi” (Mark 
Twain) – takim mottem opatrzył Hendry-
kowski swoją książkę. Czyta się ją znako-
micie, ani chwili nudy…

Jerzy Armata

Kolejna znakomita książka Marka 
Hendrykowskiego, tym razem poświęcona 
małym formom filmowym, szczególnie mi 
bliskim, a to za sprawą Festiwali Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie  
(od 2001 Krakowski Festiwal Filmowy), 
którym jestem wierny od ponad 40 lat.

KRÓTKIE 
JEST PIĘKNE

wał i wolał kierować uwagę na fascynujące 
szczegóły. Wielotorowość wybranych arty-
kułów stanowi więc ogromną zaletę książki, 
ponieważ umożliwia czytelnikowi pozna-
nie wielu niepowtarzalnych perspektyw.

Poza wspomnieniami zawodowych 
triumfów nie brakuje w tym zbiorze opi-
sów chwil słabości Krzysztofa Mętraka. 
Autorzy nie boją się przywoływać pro-
blemów osobistych czy rozczarowania 

MAREK HENDRYKOWSKI
„SHORT. MAŁE FORMY FILMOWE”
WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM, 2019
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Gabinet Dyrektora Barta w PISF-
-ie był jak magiczna komnata; 
wysokie stosy dokumentów na 
całą szerokość biurka, na półce 

niezliczone posążki roześmianego Buddy, 
a na stoliku patera ze świeżymi ciastkami. 
Dyrektor, buchając dymem, zachęcał zatro-
skanego producenta, żeby się rozsiadł i czę-
stował słodyczami. Pomiędzy niezliczonymi 
anegdotami o swoich pupilach – wielkim 

Jerzy Bart
ZAWSZE W SOJUSZU 
Z FILMOWCAMI
Był niekwestionowanym przyjacielem 
twórców X Muzy. Pierwszym i wieloletnim 
dyrektorem do spraw ekonomicznych 
i organizacyjno-prawnych Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. 

psie rasy dog niemiecki, a później wspania-
łych kotach rasy main coon, dyrektor rzucał 
kilka słów w sprawie rozwiązania problemu. 
Często od razu podejmował decyzję. I pro-
blem znikał, zanim producent dojadł ciastko”. 
W ten sposób wspomina zmarłego 25 listo-
pada 2019 roku Jerzego Barta producentka 
Dorota Roszkowska. Wiadomość o śmierci 
lubianego i cenionego byłego dyrektora ds. 
ekonomicznych i organizacyjno-prawnych 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zasmu-
ciła i zaskoczyła środowisko filmowe. Jerzy 
Bart miał 65 lat. 

Nie wiedzieliśmy o nim wiele. Jego małą 
ojczyzną był Kraków, który często wspominał. 
Działał nawet w Klubie Krakowian w War-
szawie. Przed PISF-em, którym współkiero-
wał od momentu powołania w 2005 roku, był 
dyrektorem generalnym MSWiA. Do jego 
wielkich osiągnięć tego czasu należy akcja 
wprowadzenia Biuletynu Informacji Publicz-
nej, tzw. BIP-u. Kino kochał zawsze, opowiadał 
o swojej działalności w studenckim DKF-ie, 
do którego często wracał myślami. „Był bar-
dzo zainteresowany tym, co miał robić dla 
resortu. Na początku istnienia PISF-u niewiele 
wiedział o filmie. Po pierwszym roku sprawo-
wania urzędu umiał rozwiązywać najbardziej 
trudne prawnie i organizacyjnie problemy” – 
wspomina Artur Majer, wieloletni kierownik 
działu produkcji w Instytucie. Jerzy Bart był 
jedną z tych osób, które budowały Instytut 
od zalążka. Prowadził go pewną ręką, wraz 
z obiema dyrektorkami – Agnieszką Odoro-
wicz i Magdaleną Sroką. 

„Swój urząd wieloletniego wicedyrektora do 
spraw ekonomicznych i organizacyjno-praw-
nych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
sprawował niestandardowo, bo z ogromnym 
zaangażowaniem. Służył pomocą meryto-
ryczną, życzliwością i dobrym słowem każ-
demu producentowi filmowemu” – mówi 
producentka Beata Pisula, a jej opinię potwier-
dzają inni beneficjenci PISF-u. „Można było 
umówić się z dyrektorem na omówienie trud-
nego problemu produkcyjnego. W ostatnim 
okresie, gdy miał trudności z chodzeniem, 
przyjmował filmowców przy swoim biurku 
niczym na barykadzie z segregatorów i skoro-
szytów zapełnionych marzeniami filmowymi. 
Pomagał nam w walce o ich realizację. Ludzie 
filmu mieli w jego sercu specjalne miejsce” – 
podkreśla Dorota Roszkowska. „Pan Dyrek-
tor Jerzy Bart. Cały ten czas byliśmy na Pan. 
Jeszcze dwa i pół tygodnia temu. Nie wiem, 
dlaczego” – zastanawia się producent Lam-
bros Ziotas. – „Przygotowywaliśmy film Daas. 
Wysłał mi zdjęcia stodoły – obiektu filmo-
wego w Sudetach. Trafiony w punkt. Wysłał 
wieczorem, pewnie między 47. a 48. papie-
rosem, popijając dziewiątą kawę”.

„Miał szacunek do pracy swoich kolegów, 
podwładnych, współpracowników” – podkre-
śla Artur Majer. „Drzwi do jego biura w PISF-
-ie były otwarte dla nas wszystkich. Zacho-
wamy go w naszych sercach na zawsze” – mówi 
Beata Pisula. 

Anna Wróblewska
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Ewa Puszczyńska 
laureatką Nagrody  
im. Marii 
Kornatowskiej

Podczas 24. Forum Kina 
Europejskiego Cinergia 

po raz pierwszy przyznano 
Nagrodę im. Marii Korna-
towskiej „dla indywidualności 
filmowej – za wiarę w magię 
kina”, honorując w ten spo-
sób znaną łodziankę, zmarłą 
w 2011 roku prof. Marię Kor-
natowską. Patronka Nagrody 
to nie tylko znakomita kry-
tyczka, eseistka i badaczka 
twórczości filmowej, ale nade 
wszystko, związana z Łodzią 
i  Nowym Jorkiem, wielka 
miłośniczka X Muzy. Nagroda 
im. Marii Kornatowskiej ma 
być przyznawana osobom, 
które wyróżniają się w repre-
zentowanej przez siebie zawo-

dowej dziedzinie z branży 
filmowej. „Chcemy nagra-
dzać profesjonalistów każ-
dej kinowej specjalizacji, nie 
faworyzując żadnego z zawo-
dów. Ważna wydaje się nam 
autorska wizja, wychodzenie 
poza schemat, umiejętność 
komunikacji i współpracy 
z ludźmi, otwartość na innych 
oraz dar mówienia uniwersal-
nym językiem sztuki” – mówią 
pomysłodawcy wyróżnie-
nia. W Kapitule wybierają-
cej laureata Nagrody znaleźli 
się: Tomasz Raczek – krytyk 
filmowy, publicysta, redak-
tor naczelny „Magazynu Fil-
mowego” (przewodniczący 
Kapituły), Diana Dąbrowska – 
filmoznawczyni związana 
z Uniwersytetem Łódzkim, 
Dariusz Szewczyk – prezes 
zarządu Radia Łódź oraz 
Elżbieta Czarnecka ze Sto-
warzyszenia Łódź Filmowa. 
Pierwszą laureatką Nagrody 

VARIA

2 listopada zmarł Roman Bartosie-
wicz (81 l.), aktor teatralny, fil-

mowy i telewizyjny. Był absolwen-
tem Wydziału Aktorskiego PWSTiF 
w Łodzi. Występował w Teatrach: im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kali-
szu (1963-64), im. Wilama Horzycy 
w Toruniu (1964-66), Dolnośląskim 
w Jeleniej Górze (1966-68), im. Ju-
liusza Osterwy w Lublinie (1968-71), 
Narodowym w Warszawie (1971- 
-90). W dorobku ekranowym ma 
liczne spektakle Teatru Telewizji oraz 
filmy kinowe, jak Gdzie jest gene-
rał… Tadeusza Chmielewskiego, Ka-
zimierz Wielki Ewy i Czesława Pe-
telskich czy O-bi, o-ba. Koniec cywi-
lizacji Piotra Szulkina, a także wie-
le seriali telewizyjnych, w tym Pol-
skie drogi Janusza Morgensterna, Sie-
dem życzeń i Tulipan Janusza Dym-
ka, 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagie-
ra, W labiryncie Pawła Karpińskiego, 
Żegnaj Rockefeller Waldemara Szar-

ka oraz Panna z mokrą głową Kazi-
mierza Tarnasa.

5 listopada zmarła Renata Kuła-
kowska (46 l.), dziennikarka, kie-

rowniczka produkcji, producentka. 
Absolwentka dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim. Od 2004 
roku związana z TVN Style, gdzie 
współtworzyła ponad 40 progra-
mów. Od 2016 była szefową produk-
cji kanału HGTV Home & Garden, 
od 2018 szefową produkcji kanału 
Travel Channel. Kierowała produkcją 
wielu filmów dokumentalnych w re-
żyserii Małgorzaty Łupiny, takich jak 
Szalone Tokio, Obsesja doskonałości, 
Pyszne Peru czy Historie więzienne.

30 listopada zmarł w Krakowie 
Jacek Link-Linczowski (66 l.), 

reżyser i scenarzysta. Był absolwen-
tem afrykanistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz reżyserii na Wy-

dziale Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Współpra-
cował reżysersko przy serialu Dom 
Jana Łomnickiego, filmie telewizyj-
nym Sto minut wakacji Andrzeja Ma-
leszki czy kinowym Żurku Ryszar-
da Brylskiego. Jako II reżyser praco-
wał przy realizacji takich obrazów, 
jak Skazany na bluesa Jana Kidawy-
-Błońskiego, Warszawa Dariusza Ga-
jewskiego, Legenda Tatr Wojciecha 
Solorza, Gracze Ryszarda Bugajskie-
go czy Kochaj i rób co chcesz Roberta 
Glińskiego. Wśród prac samodziel-
nych wyróżnić należy jego ostatni 
film – głośny dokument Idea jest naj-
ważniejsza – architektoniczne pasje 
Andrzeja Wajdy, w którym jako kra-
kus przyglądał się krakowskim bu-
dynkom, których realizacje wspierał 
wielki mistrz polskiego kina.

Oprac. Julia 
Michałowska

IN MEMORIAM

im.  Marii  Kornatowskiej 
została znakomita produ-
centka filmowa Ewa Pusz-
czyńska (Zimna wojna, Ida). 
Nagrodę wręczono jej podczas 
gali otwarcia 24. FKE Ciner-
gia, 22 listopada.

IMPAKT – nowy 
program dla 
producentów 
filmowych

W październiku rozpoczął 
się IMPAKT – najnowszy 

program założycieli Fundacji 
Filmowej im. Władysława Śle-
sickiego – Katarzyny i Adama 
Ślesickich. Jego celem jest 
przygotowanie do produkcji 
filmu poprzez intensywny roz-
wój zawodowy producentów 
i współpracujących z nimi 
twórców. W pierwszej edycji 
uczestniczy 14 projektów – 

fabuł i dokumentów. IMPAKT 
przeznaczony jest dla pro-
ducentów debiutujących lub 
będących na początku drogi 
zawodowej, którzy zrealizo-
wali maksymalnie jeden film 
pełnometrażowy i chcą wspól-
nie z twórcami, przy wsparciu 
ekspertów, przygotowywać się 
do pracy nad nowym projek-
tem. Charakterystyczną cechą 
programu jest innowacyjne 
podejście do produkcji, oparte 
przede wszystkim na podkre-
ślaniu fundamentalnej roli 
dobrej współpracy producenta 
z reżyserem oraz kształtowa-
niu tzw. miękkich kompeten-
cji. W warsztatach i konsul-
tacjach mogą uczestniczyć 
także scenarzyści. IMPAKT 
jest programem interdyscypli-
narnym, w którym rozwijane 
są zarówno fabuły, jak i doku-
menty. Program potrwa 6 mie-
sięcy, od października 2019 
do kwietnia 2020 i obejmie 6 
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intensywnych, trzydniowych 
sesji. Zajęcia będą odbywały 
się w formie warsztatów opar-
tych na mentoringu grupo-
wym, dyskusjach, case studies, 
masterclassach oraz pracy 
indywidualnej. Dużym atu-
tem IMPAKT-u są jego eks-
perci – wykładowcy, którzy 
sami odnieśli sukces w swo-
jej praktyce i mogą podzielić 
się z uczestnikami własnym 
doświadczeniem. Fundacja 
Filmowa im. Władysława 
Ślesickiego uruchomiła rów-
nież cykl wykładów IMPAKT 
PREZENTUJE, które mają 
przybliżyć zasady i warunki 
współpracy z producentami 
z różnych krajów w związku 
z wprowadzonymi przez Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej 
tzw. zachętami, zakładającymi 
zwrot kosztów (cash rebate), 
które mają przyciągnąć na 
nasz rynek produkcje filmowe 
ze świata.

Nowe studio 
postprodukcyjne 
w Warszawie

FD R  S t u d i o  o t w o r z y ł o 
w samym sercu Mokotowa 

nowoczesne studio postpro-
dukcji dźwięku i  obrazu. 
Nowy obiekt o powierzchni 
ponad 400 m2 zapewnia prze-
strzeń wyposażoną w profe-
sjonalny sprzęt do realizacji 
poszczególnych i jednocześnie 
wszystkich kolejnych etapów 
postprodukcji. Nowe FDR 
Studio mieści się w dogodnej 
lokalizacji przy ulicy Narusze-
wicza 27. Lokal został urzą-
dzony zgodnie z najwyższymi 
światowymi standardami, 
posiada m.in. salę kinową 
wyposażoną w  nowocze-
sny sprzęt do kolor korekcji, 
dwa studia do zgrań dźwięku 
produkcji kinowych i telewi-
zyjnych, studio do efektów 
synchronicznych, dwie mon-
tażownie czy studio do anima-
cji 2D i 3D. Klienci mogą tutaj 

również korzystać ze strefy do 
pracy i relaksu oraz z dużej 
ilości miejsc parkingowych. 
Nowe studio udostępnia także 
swoją przestrzeń spełniającą 
wymogi do kolaudacji filmów, 
reklam kinowych i telewizyj-
nych.

„Muzyczne powidoki 
Wajdy” – Wasilewski 
plays Wajda

Centrum Kultury Filmo-
wej im. Andrzeja Wajdy 

zaprasza stołecznych widzów 
i melomanów na niezwykły 
eksperyment – cykl koncer-
tów składających się na fascy-
nującą podróż muzyczną 
po powidokach, z którymi 
zostawił nas Andrzej Wajda. 
W  warszawskim Och-Te-
atrze, 25 stycznia, odbędzie 
się pierwszy koncert z cyklu 
„Muzyczne powidoki Wajdy” 
pod hasłem: Wasilewski plays 
Wajda. Będzie to popis Mar-
cin Wasilewski Trio – niepo-
wtarzalnej formacji jazzo-
wej, która współpracowała 
z takimi gigantami jak Tomasz 
Stańko, ale także stworzyła 
własny język muzycznej 
wypowiedzi, a także rzeczy-
wistości teatralnej, tak ważnej 
dla Andrzeja Wajdy, który nie 
tylko był wybitnym reżyse-
rem filmowym, ale również 
teatralnym – miłośnikiem 
sztuki teatru, jej przemijal-
ności. Trio, w skład którego 
wchodzą: pianista Marcin 
Wasilewski, kontrabasista 
Sławomir Kurkiewicz oraz 
perkusista Michał Miśkie-
wicz zaproponuje muzyczną 
interpretację filmów Andrzeja 
Wajdy. Jak zapowiadają orga-
nizatorzy koncertu, muzycy 
„połączą tradycję z nowocze-
snością, przeniosą akcenty, 
przeprowadzą trudne do 
przewidzenia zwroty akcji, 
a także dokonają niebanal-
nych mariaży. Wielbiciele 
kina odnajdą w ich muzyce 

Uroczysta premiera kinowa filmów 
zrealizowanych podczas ubiegłorocznej,  

24. Wielkiej Przygody z Filmem

Unikatowy w skali kraju całoroczny, edukacyjno-artystyczny 
projekt organizowany przez Centrum Sztuki Dziecka 

w Poznaniu – Wielka Przygoda z Filmem – osiągnął już 
ćwierćwiecze. Od 25 lat uczniowie poznańskich i wielkopol-
skich szkół, ośrodków opiekuńczych, domów dziecka, jak też 
podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i innych organi-
zacji społecznych realizują krótkie, autorskie filmy fabularne 
i dokumentalne pod opieką artystyczną znanych polskich 
reżyserów i innych profesjonalistów X Muzy. Od 1994 roku 
w WPzF uczestniczyło przeszło 3 tys. uczniów, tworząc blisko 
130 filmów. Warsztaty dotychczas prowadzili m.in. Tomasz 
Dettloff, Beata Dzianowicz, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, 
Stanisław Jędryka, Rafał Jerzak, Krystyna Krupska-Wysocka, 
Stanisław Lenartowicz, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, 
Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Mariusz Palej, Michał Rosa, 
Wiktor Skrzynecki, Maciej Sterło-Orlicki. Założeniem pro-
jektu jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich eta-
pach powstawania filmu od pomysłu do realizacji (w sumie 
10 spotkań warsztatowych) – od scenariusza poprzez plan 
zdjęciowy do montażu i udźwiękowienia, aż do uroczystej 
premiery na srebrnym ekranie. Uczestnicy wybierają temat 
filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne 

do powstania filmu funkcje, a rolą opiekuna artystycznego 
jest przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
realizacji pomysłu. Kinowa premiera zrealizowanych obrazów 
odbywa się zawsze podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu, a później 
etiudy te biorą udział w krajowych i zagranicznych poka-
zach, konkursach i festiwalach. 5 lat temu, z okazji 20-lecia 
Wielkiej Przygody z Filmem, zmarły w 2019 roku, wybitny 
twórca polskiego kina dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie 
autor 14 obrazów zrealizowanych w ramach WPzF – Stani-
sław Jędryka – napisał: „Myślę, że warsztaty filmowe pod-
jęte w ramach Wielkiej Przygody z Filmem oprócz wartości 
poznawczych są też rodzajem szkoły życia… Działania, które 
w dzisiejszych czasach, tak trudnych dla kultury i sztuki, 
a filmu dla dzieci szczególnie, dają temu kinu szansę na 
przetrwanie. Kto wie, czy w tej sytuacji ci młodzi uczestnicy 
warsztatów filmowych, dzisiaj wierni widzowie i entuzjaści 
filmu, a w przyszłości być może jego twórcy, nie są naszą 
nadzieją...”. Co roku nadzieję taką wyraża również niestru-
dzony i z pasją oddany Wielkiej Przygodzie z Filmem koor-
dynator projektu – od początku jego istnienia – Marian 
Suchanecki z Centrum Sztuki Dziecka.

Na planie filmu realizowanego 
pod opieką artystyczną 
Stanisława Jędryki

25-lecie Wielkiej Przygody z Filmem
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ślady mistrza,  miłośnicy 
jazzu zanurzą się w rozta-
czanych ze sceny filmowych 
światach, a wszyscy zgroma-
dzeni w Och-Teatrze poczują 
powab teatralnej sceny. Bez 
wątpienia czeka nas twórcza 
dyskusja na skraju różnych 
dziedzin sztuki”. W kolejnych 
odsłonach cyklu pojawią się 
również inni znani muzycy 
jazzowi. 

Premiera Acid Rain 
Tomka Popakula na 
Vimeo

Jeden z najbardziej nagra-
dzanych krótkometrażo-

wych filmów animowanych 
tego roku – Acid Rain Tomka 
Popakula, wyprodukowany 
przez Animoon – 18 listo-
pada trafił premierowo na 
platformę Vimeo do kurator-
skiej sekcji Staff Pick. Obraz 
będzie dostępny na Vimeo 
przez 6 miesięcy. Innowa-
cyjna animacja Popakula 
pojawiła się w obiegu festi-
walowym w styczniu 2019, 
premierę miała na prestiżo-
wym festiwalu w Rotterda-
mie, a następnie pokazano ją 
na Sundance w USA. Od tego 
czasu film trafił do programu 
ponad 60 festiwali na całym 
świecie, w tym tak prestiżo-
wych, jak te w Annecy, Otta-
wie, Nashville, Palm Springs 
czy Denver, zdobywając do 
tej pory 19 nagród, w tym 
liczne Grand Prix. Od wrze-
śnia 2019 Acid Rain jest poka-
zywany w kinach w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie 
w ramach programu Anima-
tion Next. Animacja Tomka 
Popakula bierze także udział 
w wyścigu oscarowym, na 
obecnym etapie starając się 
o zakwalifikowanie do tzw. 
shortlisty.  Premiera na Vimeo 
jest częścią kampanii osca-
rowej obrazu, którą wspiera 
 Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej.
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KALENDARZ IMPREZ –  GRUDZIEŃ 2019

113. GRAND OFF
WARSZAWA, 25 LISTOPADA – 2 GRUDNIA
www.grandoff.eu

37. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
MŁODEGO WIDZA ALE KINO!
POZNAŃ, 1-8 GRUDNIA
www.alekino.com

5. SPLAT!FILMFEST
WARSZAWA I LUBLIN, 2-8 i 9-15 GRUDNIA
www.splatfilmfest.com

14. ŻUBROFFKA – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
BIAŁYSTOK, 4-8 GRUDNIA
www.zubroffka.pl

20. FESTIWAL FILMU NIEMEGO
KRAKÓW, 5-8 GRUDNIA
www.festiwalfilmuniemego.pl

17. KRAKOWSKI FESTIWAL GÓRSKI
KRAKÓW, 5-8 GRUDNIA
www.kfg.pl

19. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY WATCH 
DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
WARSZAWA, 5-12 GRUDNIA
www.watchdocs.pl

21. FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH – FILMOWE 
ZWIERCIADŁA
OSTROŁĘKA, 7-8 GRUDNIA
www.akfjantar.pl/zwierciadla

9. FESTIWAL FILMÓW ŻEGLARSKICH JACHTFILM
WARSZAWA, 7-8 GRUDNIA
www.jachtfilm.pl

MFF POST PRODUCTION FESTIVAL 
WARSZAWA, 14-15 GRUDNIA
www.mffestival.pl

Oprac. Marcin Radomski

Odtwórca głównej roli w Bożym 
Ciele Jana Komasy został lau-

reatem Nagrody im. Zbyszka 
Cybulskiego za rok 2019. Z oka-
zji 50-lecia tego lauru Katarzyna 
Figura i Andrzej Chyra odebrali 
natomiast Nagrody Specjalne. 
Nagroda im. Zbyszka Cybul-
skiego, przyznawana od 1969 
roku, jest wyróżnieniem dla mło-
dych aktorów odznaczających się 
wybitną indywidualnością. Jej lau-
reatami mogą zostać artyści, któ-
rzy nie skończyli 35 lat i wyróżnili 
się zagranymi w ostatnim roku 
rolami. Tegoroczny laureat, Bar-
tosz Bielenia (ur. 1992 r.), został 
doceniony za rolę w filmie Boże 
Ciało Jana Komasy. „Wybraliśmy 
osobę o niezwykłej charyzmie, 
która stworzyła bardzo dopra-
cowaną, poruszającą kreację. Na 
ekranie widać ogrom pracy wło-
żony w tę rolę, a tak naprawdę nie 
w rolę, a w realnego człowieka, 
którego widzimy na ekranie. Czło-
wieka złożonego, którego histo-
rii w pełni nie poznajemy, ale 
wierzymy w niego dzięki praw-

dzie emocji” – mówiła Maja 
Komorowska. „Oglądamy kre-
ację śmiałą, mamy wrażenie, że 
korzystającą z prywatnych uczuć, 
doznań. Jej prawdę widzimy 
w spojrzeniu, w ruchu” – podkre-
śliła. Komorowska dodała, że Bie-
lenia nie bał się ryzyka i uwierzył 
w powierzoną mu rolę i poświę-
cił się jej. Wśród nominowanych 
do nagrody, oprócz Bieleni, byli: 
Maria Dębska, Eliza Rycem-
bel, Sebastian Fabijański i Piotr 
Żurawski. Podczas gali przy-
znano także Nagrodę im. Bole-
sława Michałka 2018/2019 dla 
najlepszej książki filmowej roku. 
Otrzymała ją Justyna Jaworska 
za dzieło „Piękne widoki, pano-
wie, stąd macie. O kinie polskiego 
sockonsumpcjonizmu” (Towarzy-
stwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych Universitas, 2019). 
Gala wręczenia wszystkich nagród 
odbyła się 3 grudnia w kinie Elek-
tronik. 

Oprac. Julia 
Michałowska

Bartosz Bielenia z Nagrodą  
im. Zbyszka Cybulskiego
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Na przełomie października 
i listopada Polska Światło-

czuła wybrała się w kolejne 
trasy z filmami po Polsce, tym 
razem obierając sobie kieru-
nek północno-wschodni. 
Na Warmię i Mazury poje-
chał Grzegorz Brzozowski ze 
swoim znakomitym dokumen-
tem Obcy na mojej kanapie 
(produkcja Studia Munka-
-SFP, wielokrotnie nagradzana, 
m.in. Srebrnym Lajkonikiem 
dla najlepszego dokumentu 
na 57. Krakowskim Festiwalu 
Filmowym). Ekipa Światło-

czułej zawitała z tym obra-
zem do gościnnych Domów 
Kultury w Orzyszu i Rucia-
nem-Nidzie, gdzie miejscowi 
pasjonaci kultury zaimpono-
wali swym zaangażowaniem 
w organizowane wydarzenia. 
Następny punkt programu sta-
nowiło Nadleśnictwo w Spy-
chowie  – punkt to wyjąt-
kowy, bo już nie pierwszy raz 
na mapie Polski Światłoczu-
łej. Czwartym przystankiem 
na trasie był Zakład Karny 
w Dublinach, gdzie osadzeni 
mężczyźni zaskoczyli reżysera 

ciekawymi spostrzeżeniami 
odnośnie samego tematu 
filmu, czyli couchsurfingu, jak 
i pytaniami o kuchnię filmo-
wego dokumentalisty. Ostat-
nia projekcja w trasie z Obcym 
na mojej kanapie miała miej-
sce w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kętrzynie (to kolejna 
fantastyczna wizyta Światło-
czułej w tym mieście), gdzie 
podobnie jak w pozostałych 
miejscach odbyła się ciekawa 
dyskusja licznie przybyłych 
widzów z reżyserem. Imponu-
jąca frekwencja dotyczyła też 
kolejnej trasy, w jaką Światło-
czuła wyruszyła, tym razem 
z filmem Jak pies z kotem – 
ostatnim dziełem zmarłego 
niedawno Janusza Kondra-
tiuka. Na pokład busa Świa-
tłoczułej dołączył wybitny 
aktor Robert Więckiewicz, 
który w autobiograficznym 
filmie Kondratiuka fenome-
nalnie zagrał jego rolę. Tłum 
mieszkańców wypełnił salę 
w Urzędzie Gminy Choczewo, 
a panie z Choczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
przygotowały przeróżne 
lokalne smakołyki, by ugo-
ścić podziwianego aktora i całą 
towarzyszącą mu ekipę Świa-
tłoczułej. Robert Więckiewicz 
bardzo chętnie wziął udział 
w rozmowie z publicznością 
po seansie, długo odpowiada-
jąc na pytania związane z fil-
mem, relacjami na planie, ale 
i te „pozafilmowe”, dotyczące 
po prostu życia. Wojaże Polski 
Światłoczułej nie skończyły się 
na Kaszubach, kolejne trasy 
w 2019 i 2020 już w przy-
gotowaniu, tak by ten pro-
jekt Doroty Kędzierzawskiej 
i Arthura Reinharta, zaini-
cjowany w 2011 roku, mógł 
nadal wypełniać swoją misję 
docierania z filmami i twór-
cami do małych miejscowo-
ści pozbawionych dostępu do 
kina i szerzej pojętej kultury.

Robert Więckiewicz w Choczewie 
i Grzegorz Brzozowski w Orzyszu. 
Spotkania z twórcami prowadziła 

Dominika Trembicka

Jesień z Polską Światłoczułą
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Dokładnie rok wcześniej w paź-
dzierniku 2018 roku w pol-
skich kinach wielkim zain-
teresowaniem widzów cieszył 

się Kler Wojciecha Smarzowskiego, który 
windował wyniki box office’u na niespo-
tykaną od lat skalę. Po roku inny obraz 
mówiący o Kościele (w dużym skrócie) 
podbił serca polskich widzów. Czy tema-
tyka ta, to gwarancja sukcesu? Nieko-
niecznie. Decyduje o tym głównie jakość 
samego filmu i siła jego przekazu. Kler 
i Boże Ciało to po prostu znakomite kino. 
Propozycja Jana Komasy rozgrywa się na 
prowincji, co zdecydowanie miało prze-
łożenie na sukces kasowy tego tytułu. Nie 
ma dokładnych wyliczeń, ale wygląda na 
to, że spora część widowni zachwycała 
się Bożym Ciałem właśnie w mniejszych 
miejscowościach.

Start tego obrazu w polskich kinach 
jeszcze nie zapowiadał sensacji. Boże 
Ciało przyciągnęło w pierwsze trzy dni 
wyświetlania 164,5 tys. widzów, co było 
oczywiście wynikiem znakomitym (szó-
stym wśród produkcji krajowych w 2019 
roku). Jednak to, co wydarzyło się póź-
niej, budzi największy podziw. Boże 
Ciało nie tylko utrzymało weekendową 
widownię, ale potrafiło ją zwiększyć, 
przez kilka tygodni plasując się w czo-
łówce box office’u, by w końcu znaleźć 
się na pierwszym jego miejscu. Równie 
dobrze film ten oglądany był w środku 
tygodnia. W całym październiku Boże 
Ciało zobaczyło 861,8 tys. widzów (2. 
miejsce), a na koniec listopada było to już 
około 1,36 mln sprzedanych biletów (8. 
miejsce na liście przebojów 2019 roku). 
Fenomenalny wynik!

Październik od lat staje się miesiącem, 
podczas którego swoje premiery mają bar-
dzo oczekiwane polskie filmy. W tym roku 
ich nagromadzenie było wyjątkowo duże. 
Niestety, kilka tytułów wchodzących do kin 
po Bożym Ciele, poniosło spektakularne 

porażki. Nie pomogły sukcesy na festi-
walu w Gdyni, wielkie nazwiska czy dobre 
recenzje. Pierwszy dotkliwie doświadczył 
tego Ikar. Legenda Mietka Kosza Macieja 
Pieprzycy, który wystartował, ściągając do 
kin około 16 tys. widzów, a w całym paź-
dzierniku 54,2 tys. osób (na koniec listo-
pada 82,5 tys.). Niedługo potem nieco 
tylko lepiej poradził sobie najlepszy film 
festiwalu w Gdyni, czyli Obywatel Jones 
Agnieszki Holland, który przez kilka dni 
października przyciągnął 47,4 tys. widzów 
(na koniec listopada było to 117 tys. osób). 
W kinach poległ też Czarny Mercedes Janu-
sza Majewskiego, gromadząc 42,3 tys. osób. 
Lepiej w październiku radziły sobie polskie 
premiery poprzedniego miesiąca. Dobrze 
sprzedali się (Nie)znajomi Tadeusza Śliwy, 
na których wybrało się w październiku 383 
tys. osób, a dzięki grupom zorganizowa-

nym ciągle w polskim Top 10 były: Piłsud-
ski Michała Rosy oraz Legiony Dariusza 
Gajewskiego.

Jednak to nie polski film cieszył się naj-
większą popularnością w październiku. 
Tak w kraju, jak i na świecie przebojem 
jesieni okazał się Joker Todda Phillipsa. 
Ten przygnębiający dramat o chorobie 
psychicznej przyciągnął do polskich kin 
w październiku 1,4 mln widzów, stając 
się w naszym kraju jednym z najpopular-
niejszych tytułów 2019 roku i w końco-
wym rezultacie najpopularniejszym fil-
mem bazującym na komiksie. Na koniec 
listopada widownia na Jokerze zbliżała się 
do dwóch milionów, co dawało filmowi 
3. miejsce wśród kinowych przebojów 
całego roku.

Krzysztof Spór

Boże Ciało Jana Komasy stało się największym filmowym 
fenomenem 2019 roku w polskich kinach. 
Takie niespodzianki lubimy najbardziej.

BOX OFFICE

FILMOWY FENOMEN 2019 ROKU

Boże Ciało, reż. Jan Komasa
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BOX OFFICE PAŹDZIERNIK 2019

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 JOKER JOKER WARNER USA/KANADA 28 477 904 1 424 479 28 477 904 1 424 479 316 04.10.2019

2 BOŻE CIAŁO BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT POLSKA 16 176 813 861 811 16 176 813 861 811 306 11.10.2019

3 CZAROWNICA 2 MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL

DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 9 753 731 484 858 9 753 731 484 858 287 18.10.2019

4 BYŁ SOBIE PIES 2 A DOG'S JOURNEY MONOLITH USA/HONG KONG/INDIE/
CHINY

8 090 932 470 560 9 083 805 533 629 240 04.10.2019

5 (NIE)ZNAJOMI (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS POLSKA 7 514 077 383 239 12 081 575 617 794 250 27.09.2019

6 O YETI! ABOMINABLE UIP USA/CHINY 4 430 857 239 646 4 430 857 239 646 173 11.10.2019

7 ANGRY BIRDS FILM 2 THE ANGRY BIRDS 
MOVIE 2

UIP FINLANDIA/USA 3 489 734 188 042 10 891 845 574 989 238 20.09.2019

8 LEGIONY LEGIONY KINO ŚWIAT POLSKA 2 675 335 196 161 6 306 166 422 001 314 20.09.2019

9 ŚLICZNOTKI HUSTLERS MONOLITH USA 2 583 643 134 797 2 583 643 134 797 159 11.10.2019

10 RODZINA ADDAMSÓW THE ADDAMS FAMILY FORUM FILM USA/KANADA 1 571 190 83 161 1 571 190 83 161 212 25.10.2019

84 764 216 4 466 754

11 PIŁSUDSKI PIŁSUDSKI NEXT FILM POLSKA 1 124 417 86 917 4 819 367 322 988 269 13.09.2019

12 BLIŹNIAK GEMINI MAN UIP USA/CHINY 1 085 315 52 156 1 085 315 52 156 191 25.10.2019

13 AD ASTRA AD ASTRA IMPERIAL 
CINEPIX

USA/CHINY 1 071 411 52 016 4 462 121 219 017 136 20.09.2019

14 COUNTDOWN COUNTDOWN MONOLITH USA 1 029 328 52 181 1 029 328 52 181 133 25.10.2019

15 PARASITE GISAENGCHUNG GUTEK FILM KOREA PŁD. 1 004 305 57 021 2 857 925 160 729 100 20.09.2019

16 IKAR. LEGENDA MIETKA 
KOSZA

IKAR. LEGENDA MIETKA 
KOSZA

NEXT FILM POLSKA 917 074 54 219 917 074 54 219 204 18.10.2019

17 POLITYKA POLITYKA KINO ŚWIAT POLSKA 893 274 42 621 37 623 130 1 890 172 601 06.09.2019

18 ZABAWA W 
POCHOWANEGO

READY OR NOT IMPERIAL 
CINEPIX

KANADA/USA 834 311 44 344 834 311 44 344 98 11.10.2019

19 OBYWATEL JONES MR. JONES KINO ŚWIAT POLSKA/WLK. 
BRYTANIA/UKRAINA

823 024 47 438 823 024 47 438 190 25.10.2019

20 TO: ROZDZIAŁ 2 IT CHAPTER TWO WARNER KANADA/USA 812 203 44 272 11 071 963 539 179 274 06.09.2019

9 594 662 533 185

TOP 20: 94 358 878 4 999 939

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT 16 176 813 861 811 16 176 813 861 811 306 11.10.2019

2 (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS 7 514 077 383 239 12 081 575 617 794 250 27.09.2019

3 LEGIONY KINO ŚWIAT 2 675 335 196 161 6 306 166 422 001 314 20.09.2019

4 PIŁSUDSKI NEXT FILM 1 124 417 86 917 4 819 367 322 988 269 13.09.2019

5 IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA NEXT FILM 917 074 54 219 917 074 54 219 204 18.10.2019

6 POLITYKA KINO ŚWIAT 893 274 42 621 37 623 130 1 890 172 601 06.09.2019

7 CZARNY MERCEDES KINO ŚWIAT 766 622 42 375 774 238 42 981 144 04.10.2019

8 KURIER KINO ŚWIAT 177 345 12 431 8 479 188 501 466 302 15.03.2019

9 OSTATNIA GÓRA MAYFLY 137 933 8 731 185 897 15 506 28 04.10.2019

10 JA TERAZ KŁAMIĘ KINO ŚWIAT 113 920 7 572 742 316 43 462 180 28.06.2019

TOP 10: 30 496 810 1 696 077

108 MAGAZYN FILMOWY  nr 100-101/grudzień 2019 – styczeń 2020

reklama_RESTAURACJA_CINEMA_PARADISO_18_07_2019.indd   1 24.07.2019   09:30



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




