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To zdumiewające, jak szybko 
pojęcie „polskie kino” nabiera 
nowych znaczeń. Coraz częściej 
przychodzi nam dzisiaj szukać 

go gdzie indziej niż w kinach, kojarzyć 
z innymi wartościami niż dotąd i przyj-
mować do wiadomości, że „polskie” może 
być częścią większej międzynarodowej 
całości, a nie doskonale i homogenicz-
nie swojskie.

Nasz okładkowy gość, Tomasz Bagiń-
ski, nie tylko nie ma co do tego wątpli-
wości, ale jeszcze w rozmowie z Anną 
Serdiukow dzieli się z nami swoimi do-
świadczeniami przy tworzeniu Wiedź-
mina, wielkiego przeboju internetowe-
go giganta filmowego – Netflixa. To na 
razie pierwszy sezon monumentalnego 
przedsięwzięcia produkcyjnego, ale już 
ogłoszono, że okazało się ono sukcesem 
i to największym w dotychczasowej twór-
czości serialowej Netflixa. Cały świat 
zakochał się w „naszym” Wiedźminie, 
granym zresztą przez urodzonego na 
malowniczej wyspie Jersey Brytyjczy-
ka, Henry’ego Cavilla. Książki Andrze-
ja Sapkowskiego, na podstawie których 
powstaje serial, sprzedają się dzisiaj na 
świecie w ogromnych nakładach, a Ba-
giński dba o to, by „polski film” rozu-
miano także jako jego wkład w produk-
cję tego dzieła. 

Skoro nie w kinach, tylko w internecie 
powstają dzisiaj tak znaczące produkcje, 
przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje naj-
większy kanał dystrybuowania filmów 

w sieci, czyli YouTube. Darek Kuźma 
wprowadza nas w historię i tajniki te-
go systemu, pokazując, jaki potencjał 
w nim drzemie. Filmowcom YouTube 
z daleka wydaje się przekleństwem, ale 
z bliska da się przecież dostrzec jego do-
bre i cenne strony. 

Luty przynosi nam lawinowo filmy, 
które każą zweryfikować pogląd na to, 
czym jest „polskie kino”. Już nie rozwa-
żaniami o kondycji narodu czy jego hi-
storii, tylko trzema różnymi obliczami 
filmowej rozrywki: sensacyjnym (kolej-
na produkcja Patryka Vegi – Bad Boy 
o przemocy w świecie piłki nożnej), 
muzycznym (Zenek w reżyserii Jana 
Hryniaka – opowieść o Zenku Mar-
tyniuku, czyli królu disco polo), ero-
tycznym (365 dni to ekranizacja powie-
ści Blanki Lipińskiej wyreżyserowana 
przez Barbarę Białowąs, a zatem kobie-
cy wkład w poszerzanie przestrzeni dla 
seksu w filmie). 

Tak więc w tym miesiącu o dusze wi-
dzów (i ich pieniądze) walczą trzy ko-
mercyjne produkcje, odwołujące się do 
podstawowych pozaintelektualnych po-
budek skłaniających Polaków, żeby pójść 
do kina. Która z nich zwycięży? Odpo-
wiedź na to pytanie będzie ważna nie 
tylko dla polskich widzów, nie tylko dla 
polskich twórców, ale także – a może 
przede wszystkim – dla tych, którzy mają 
dawać pieniądze na produkcję kolejnych 
polskich filmów. 

Miłej lektury!
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SFP/ZAPA

W toku postępowania przed 
KRS Statut został przekaza-
ny do oceny Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-

go, który po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy Statutu pod względem zgodności 
z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbio-
rowym zarządzaniu prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi („ustawa o OZZ”) 
nie zgłosił do jego treści żadnych uwag.

Od dnia zatwierdzenia (10 października 
2019) Stowarzyszenie działa na podstawie 
nowego statutu, a zgodnie z przepisami 
ustawy o OZZ pierwsze zorganizowane na 
jego podstawie Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich od-
będzie się na wiosnę 2020 roku.

Ustawa o OZZ wdrożyła do polskiego 
porządku prawnego dyrektywę Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 
26 lutego 2014 w sprawie zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi, która ujednoliciła przepisy 
dotyczące organizacji zbiorowego zarządza-
nia w całej Unii Europejskiej. Nowa ustawa 
o OZZ w sposób bardziej szczegółowy niż 
ustawa – Prawo o stowarzyszeniach reguluje 
wewnętrzną organizację stowarzyszeń, które 
tak jak Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
działają na podstawie zezwolenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako 
organizacje zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 

Ustawa o OZZ wprowadza nowe przepisy 
dotyczące członkostwa, organów Stowarzy-
szenia oraz procedur dotyczących zbioro-

wego zarządzania. Ustawa określa, że Walne 
Zebranie Członków stanowiące najwyższą 
władzę Stowarzyszenia jest zwoływane co 
najmniej raz w roku oraz wprowadza zasadę, 
że w sprawie najistotniejszych regulaminów 
dotyczących zbiorowego zarządzania (takich 
jak m.in. regulamin repartycji) prawo gło-
su przysługuje jedynie tym członkom Sto-
warzyszenia, którzy zawarli z nim umowę 
o zbiorowe zarządzanie prawami autorski-
mi. Oznacza to, że w trakcie walnych zebrań 
decyzje w zakresie „spraw stowarzyszenio-
wych” (np. wybór Prezesa, członków Zarządu 
czy Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie spra-
wozdań z działalności) będą podejmowane 
przez wszystkich członków SFP, natomiast 
w zakresie spraw dotyczących zbiorowego 
zarządzania (np. zatwierdzanie ogólnych 
zasad dot. repartycji) jedynie przez tych 
członków SFP, którzy powierzyli prawa ZA-
PA do zbiorowego zarządzania. 

Ustawa o OZZ wprowadza też nowe 
kompetencje nadzorcze Ministra Kultu-
ry wobec OZZ. Minister może przepro-
wadzić kontrolę, wydawać organizacjom 
wiążące zalecenia i rekomendacje, wystąpić 
do organizacji z wnioskiem o odwołanie 
członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
odpowiedzialnego za stwierdzone podczas 
kontroli nieprawidłowości. Minister może 
także nałożyć karę na członka Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej w wysokości 3-krot-
ności przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Kara w wysokości miliona złotych może 
też być nałożona na samą OZZ.

Poniżej szczegółowo wskazano najważ-
niejsze ze zmian przyjętych w nowym sta-
tucie w celu zapewnienia zgodności dzia-
łalności Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich z przepisami ustawy o OZZ:

W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA 
W SFP:
• rozszerzono członkostwo w Stowarzy-
szeniu o osoby prawne (producenci) oraz 
zagraniczne osoby fizyczne i prawne, ale 
z ograniczeniem do Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
• zrezygnowano z wymogu wprowadzenia 
nowego członka przez dwóch dotychcza-
sowych członków SFP;
• warunki członkostwa opierają się na 
obiektywnych, przejrzystych i niedyskry-
minujących kryteriach oraz muszą być po-
dane do publicznej wiadomości na stro-
nach Stowarzyszenia;
• przewidziano powołanie komisji ds. 
członkostwa, która ma badać wymaga-
nia formalne i opiniować dla Zarządu kan-
dydatów na członków;
• w przypadku odmowy przyjęcia do gro-
na członków, Zarząd sporządzi szczegó-
łowe uzasadnienie swojej decyzji, a kan-
dydatowi służyć ma prawo odwołania do 
Komisji Rewizyjnej;
• dodano do obowiązków członków prze-
strzeganie zasad etyki zawodowej;
• nowi członkowie mogą korzystać 
z uprawnień socjalnych dopiero po ro-
ku od uzyskania członkostwa w Stowa-
rzyszeniu;

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku utrzymał 
w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 10 października 
2019 roku o zatwierdzeniu Statutu Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
uchwalonego 23 marca 2019 na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

NOWY STATUT SFP 
ZATWIERDZONY PRZEZ 
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
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• członek wykluczony ze Stowarzyszenia mo-
że starać się o ponowne przyjęcie nie wcze-
śniej niż po upływie 3 lat od wykluczenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  
– poszerzenie kompetencji Walnego Ze-
brania zgodnie z przepisami ustawy 
o OZZ:
• Walne Zebranie Członków jest najwyższą 
władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w któ-
rych Statut nie określa właściwości innych 
organów, podejmowanie uchwał należy do 
Walnego Zebrania Członków (domniema-
nie kompetencji);
• Walne Zebrania Członków zwołuje się co 
roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
początku roku kalendarzowego;
• Wszyscy członkowie SFP głosują „w spra-
wach stowarzyszeniowych” (m.in. wybór 
Prezesa i innych organów, zatwierdzanie 
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia 
za poprzedni rok obrotowy, w tym sprawoz-
dania finansowego, sprawozdania ZAPA dla 
MKiDN oraz sprawozdania z wykorzystania 
kwot potrąconych na Fundusz, wybór bie-
głego rewidenta do badania sprawozdania 
finansowego);
• Tylko członkowie SFP, którzy powierzyli 
prawa ZAPA, głosują „w sprawach zbioro-
wego zarządzania” (zatwierdzanie ogólnego 
regulaminu repartycji, regulaminu dot. za-
sad potrąceń na Fundusz oraz regulaminu 
prowadzenia działalności socjalnej, kultu-
ralnej i edukacyjnej);
• Prawo głosowania na Walnym Zebraniu 
(czynne prawo wyborcze) przysługuje człon-
kom po 2 latach od uzyskania członkostwa, 
prawo bycia wybranym do organów Stowa-
rzyszenia (bierne prawo wyborcze) przy-
sługuje członkom po 3 latach od uzyskania 
członkostwa;
• Ograniczono możliwość głosowania na 
Walnym Zebraniu przez pełnomocników 
zgodnie z ustawą o OZZ (można reprezento-
wać maksymalnie 7 innych członków; czło-
nek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracow-
nik SFP nie mogą być pełnomocnikami);
• Członek SFP może uczestniczyć w Walnym 
Zebraniu Członków wraz ze swoim doradcą.

ZARZĄD GŁÓWNY  
– zmiana zasad dotyczących składu 
i wyboru członków Zarządu Głównego:
• Kandydaci do Zarządu (a także do in-
nych organów) zgłaszają swoje kandyda-
tury na 3 tygodnie przez terminem Wal-
nego Zebrania;
• Skład Zarządu określony został z po-
działem na reprezentację poszczególnych 

kategorii uprawnionych (w skład Zarządu 
Głównego mogą wchodzić jedynie człon-
kowie „zawodów repartycyjnych”);
• Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa 
i 12 pozostałych członków Zarządu:

– 4 członków z grona reżyserów (w tym 
jeden reżyser filmów dokumentalnych oraz 
jeden reżyser filmów animowanych);

– 3 członków z grona scenarzystów;
– 2 członków z grona producentów au-

diowizualnych;
– 1 członka z grona operatorów obrazu;
– 1 członka z grona scenografów, kostiumo-

grafów, dekoratorów wnętrz lub charakte-
ryzatorów; 

– 1 członka z grona operatorów dźwięku 
lub montażystów.
• Przewodniczący kół i sekcji nie stają się 
automatycznie członkami Zarządu (wybór 
członków Zarządu należy do wyłącznych 
kompetencji Walnego Zebrania);
• Wprowadzenie zasad składania oświadczeń 
majątkowo-informacyjnych przez kandyda-
tów na członków oraz przez samych członków 
Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej 
(o wysokości otrzymywanych wynagrodzeń 
i tantiem oraz o konflikcie interesów) pod 
rygorem odpowiedzialności karnej;
• Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
mogą otrzymywać diety za udział w posie-

dzeniach lub stałe wynagrodzenie miesięczne 
(przyznaje je Walne Zebranie Członków).

KOMISJA REWIZYJNA:
• Komisja Rewizyjna składa się z 5 człon-
ków, w tym z jednego reprezentanta pro-
ducentów audiowizualnych;
• Komisja Rewizyjna pełni stały nadzór 
nad działalnością Stowarzyszenia (do tej 
pory sprawowała jedynie kontrolę ex post), 
w szczególności nadzoruje zgodność wyko-
nywania obowiązków przez Zarząd;
• Komisja Rewizyjna wyraża zgodę na po-
dejmowanie przez Zarząd Główny niektó-
rych czynności (np. nabywanie i zbywanie 
nieruchomości, zaciąganie pożyczek i kre-
dytów, tworzenie podmiotów zależnych od 
Stowarzyszenia).

ZAPA I RADA REPARTYCYJNA:
• ZAPA pozostaje wyodrębnioną jed-
nostką wewnętrzną Stowarzyszenia wy-
konującą czynności z zakresu zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi;
• Rada Administracyjna ZAPA staje się Ra-
dą Repartycyjną (organem Stowarzyszenia 
wspierającym Zarząd w zakresie sprawo-
wania zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi);
• Rada Repartycyjna przyjmuje klasy-
fikację utworów audiowizualnych na 
 potrzeby dokonywania repartycji wy-
nagrodzeń;
• Rada Repartycyjna nie będzie już zatwier-
dzać ogólnego regulaminu repartycji (zgod-
nie z ustawą o OZZ to kompetencja Walne-
go Zebrania), ale nadal będzie podejmować 
uchwały lub decyzje związane z wykony-
waniem regulaminu repartycji w sprawach 
w nim zastrzeżonych dla Rady;
• Kadencja Rady Repartycyjnej trwa 4 lata 
(obecnie 3), tak jak pozostałych organów 
Stowarzyszenia;
• W pozostałym zakresie zakres działania 
ZAPA i Rady Repartycyjnej pozostaje za-
sadniczo bez zmian wobec modelu obo-
wiązującego obecnie (3 członków Rady 
powołuje Zarząd, 6 członków Rady powo-
ływanych jest podczas Zebrań Wyborczych 
ZAPA organizowanych co 4 lata, 3 z Zespo-
łu Autorów i 3 z Zespołu Producentów).

INNE JEDNOSTKI STOWARZYSZE-
NIA – dotychczasowe oddziały tereno-
we Stowarzyszenia będą kontynuowały 
swoją działalność jako koła.

Wojciech Kołodziejczyk Fo
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Od wielu już lat, w wyjątkowy gru-
dniowy wieczór, spotykają się pol-
scy filmowcy, aby podsumować 
rok, ale też przede wszystkim, 

żeby nagrodzić koleżanki i kolegów za dłu-
goletnią pracę zmieniającą oblicze branży. 
Przedświąteczna atmosfera skłania do długich 
rozmów i płomiennych wspomnień. W roli 
głównej występują zasłużeni na wielu polach 
filmowcy rozmaitych profesji. „To dla mnie 
rokrocznie szalenie przyjemna okazja, żeby 
wręczyć naszym laureatom nagrody przy-
znane przez Zarząd SFP. Nasze kino rozwija 
się dzięki wam, ponieważ to wyście budo-
wali również kształt naszej kinematografii 
przez te wszystkie lata. Za to wam dziękuję  
i z całego serca gratuluję. Ta skromna nagroda 
jest dowodem naszej pamięci, wdzięczności, 
ale na pewno zasługujecie na dużo więcej” – 
przemawiał do zgromadzonych prezes SFP 
Jacek Bromski. 

W tym roku statuetki wykonane przez 
Dorotę Dziekiewicz-Pilich otrzymali: deko-
ratorka wnętrz i scenografka Teresa Gruber 

(Cudzoziemka, Boża podszewka, Korona kró-
lów), krytyczka filmowa Maria Oleksiewicz, 
reżyser filmów animowanych Piotr Kamler 
(Miasto, Chronopolis, Telemann), reżyser 
dźwięku Wacław Pilkowski (S@motność  
w sieci, Mała Moskwa, 1920. Bitwa Warszaw-
ska), autor zdjęć filmowych Andrzej Ramlau 
(Nie ma mocnych, Tato, Mniejsze zło) oraz 
reżyserzy uhonorowani Nagrodami Specjal-
nymi SFP – Feliks Falk (Wodzirej, Komor-
nik, Joanna) i Janusz Majewski (Zaklęte 
rewiry, Królowa Bona, C.K. Dezerterzy). 
„Spędziłem tyle lat z wami” – mówił Majew-
ski, honorowy prezes SFP. – „Dziś czuję coś  
w rodzaju dumy, że tak wspaniale rozwinęło 
się nasze Stowarzyszenie, że już nie jeste-
śmy tacy biedni jak kiedyś i nie gnieździmy 
się gdzieś pod schodami na Trębackiej. To 
zawdzięczamy moim następcom i czasom, 
które się zmieniły”.

„Przede wszystkim chciałbym podzięko-
wać Zarządowi za pamięć, uznanie i czułą 
empatię” – wtórował mu Feliks Falk. – „Teraz 
czułość jest bardzo rozpowszechniona. 

Chciałbym więc czule pozdrowić całe Sto-
warzyszenie. Najbardziej się cieszę, że dosta-
łem tę nagrodę razem z Januszem Majew-
skim. Dlatego że Janusz był moim mentorem 
i nauczycielem, był promotorem mojej pracy 
magisterskiej. Przez te lata zaprzyjaźniliśmy 
się. Przynajmniej mam nadzieję, że mogę tak 
powiedzieć. Dogoniłem go!”. 

Uroczystość poprowadził dziennikarz Pol-
skiego Radia Paweł Sztompke. Życzenia świą-
teczne złożyli: Piotr Gliński, wiceprezes Rady 
Ministrów, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, Radosław Śmigulski – dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Jacek 
Bromski – prezes Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. „W przyszłym roku będziemy się 
starali nadal rozwijać rynek filmowy w Polsce. 
Z pewnością kontynuowany będzie program 
zachęt dla produkcji audiowizualnej. Zamie-
rzamy również walczyć z niedofinansowaniem 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Planu-
jemy istotne inwestycje dotyczące budowy hal 
produkcyjnych. Spore nadzieje pokładamy 
także w funkcjonowaniu nowej instytucji 
kultury, jaką jest Europejskie Centrum Fil-
mowe Camerimage w Toruniu” – powiedział 
wicepremier Gliński. „Niech w nadchodzą-
cym roku nasza współpraca będzie jeszcze 
lepsza” – dodał na koniec dyrektor PISF. 

Albert Kiciński, Marcin 
Radomski

ZASŁUŻENI DLA KINA 

Już po raz dwunasty, na gali Nagród Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, 17 grudnia w hotelu Hilton  
w Warszawie, przyznano laury twórcom 
zasłużonym dla rozwoju polskiej kinematografii.

NAGRODY SFP

Laureaci Nagród SFP 2019 – Feliks Falk, 
Janusz Majewski, Andrzej Ramlau, Piotr 

Kamler, Wacław Pilkowski,  
Maria Oleksiewicz i Teresa Gruber
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TERESA GRUBERGALA NAGRÓD SFP

Teresa Gruber pochodzi z War-
szawy. Tu ukończyła Państwowe 
Liceum Technik Teatralnych i stu-
dia w Instytucie Historii Sztuki 

UW. Zachęcona do pracy w filmie przez 
koleżankę, udała się do WFD, gdzie oznaj-
miła, że chce się zająć kostiumami. Została 
skierowana na plan Nocy i dni (film kinowy: 
1975, serial TV: 1977) Jerzego Antczaka. „Ta 
superprodukcja ustawiła mi całe życie zawo-
dowe i prywatne. Dostałam solidną szkołę 
roboty filmowej i poznałam mego przy-
szłego męża, reżysera Krzysztofa Grubera 
(zm. 2001 – przyp. A.B.), z którym w latach 
80. pracowałam przy filmach Fachowiec 
i Sala nr 6” – wspomina Teresa Gruber. 

Już przy Nocach i dniach ciągnęło ją do 
dekoracji wnętrz. Nie uszło to uwadze odpo-
wiedzialnej za wnętrza w tym filmie Marii 
Karmolińskiej, która często opuszczała plan 
i zdawała się wtedy na panią Teresę.

„Małą nobilitacją zawodową” nasza lau-
reatka nazywa udział w realizacji Kontraktu 
(1980) Krzysztofa Zanussiego. „W przed-
dzień wejścia na plan francuskiej gwiazdy 
Leslie Caron scenografia była nieukoń-
czona. Reżyser poprosił mnie o przygoto-
wanie choć jednego pomieszczenia, żeby 
aktorka mogła grać. Nocą przygotowałam 
z kolegami całą willę wybudowaną na hali 
w WFD, w której kręciliśmy film” – chwali 
się Teresa Gruber.

Podobnym sprawdzianom umiejętności 
została poddana jeszcze nie raz. Serial 1920. 
Wojna i miłość (2010) Macieja Migasa skło-
nił scenografów i panią Teresę – dekora-
tora wnętrz – do postawienia sobie wysoko 
poprzeczki, jako że Jerzy Hoffman krę-
cił w tym samym czasie film 1920. Bitwa 
Warszawska. „Nie mając takich środków 
technicznych i finansowych jak on, uzy-
skaliśmy nie gorszy rezultat” – przekonuje 
Teresa Gruber. 

Obecnie pracuje ze scenografami Anną 
Bohdziewicz i Andrzejem Halińskim nad 
trzecim sezonem Korony królów. „Wykona-
liśmy już 389 dekoracji halowych. Na pod-
stawie pracy magisterskiej o tronach kró-
lewskich przedstawionych na pieczęciach 
odwzorowaliśmy tron Ludwika Węgier-
skiego w Budzie tak wiernie, że docenią to 
Węgrzy, jak obejrzą serial” – mówi z dumą 
laureatka.

Na pytanie, czy ma ulubione przedmioty, 
którymi dekoruje wnętrza w filmach, odpo-
wiada: „Lampy. Stylowa, zapalona lampa 
tworzy nastrój pomieszczenia”. 

Wśród filmów kinowych, przy któ-
rych pracowała Teresa Gruber – w tym 

przy sześciu jako i scenograf, i dekora-
tor wnętrz – są tak głośne jak: Widzia-
dło (1983) Marka Nowickiego, Bez końca 
(1984) Krzysztofa Kieślowskiego, Cudzo-
ziemka (1986) Ryszarda Bera, Girl Guide 
(1995) Juliusza Machulskiego, Enen 
(2009) Feliksa Falka, Pokłosie (2012) 
Władysława Pasikowskiego czy Zaćma 
(2016) Ryszarda Bugajskiego.

„Poza wyjątkowymi sytuacjami zawsze 
znajdowałam porozumienie z reżyserami. 
Wiele się od nich nauczyłam, podobnie 
jak od wybitnych scenografów. Obok już 
wspomnianych mam na myśli m.in. Jacka 
Osadowskiego, Jerzego Sajko, Janusza 
Sosnowskiego, Allana Starskiego, Tadeusza 
Wybulta. W pracy pomaga mi doświad-
czenie zawodowe i wiedza historyczna, ale 

przede wszystkim stały zespół oddanych 
współpracowników” – podkreśla Teresa 
Gruber.

„Terenia to profesjonalistka wysokiej 
klasy. Ileż musiała wiedzieć o okupacji hitle-
rowskiej w Warszawie, żeby tak prawdzi-
wie ukazać jej różne fazy w serialu Czas 
honoru, który był jedną z naszych wspól-
nych wspaniałych przygód” – mówi sce-
nografka Anna Bohdziewicz. Rekwizytor 
Waldemar Ozdowy dodaje: „Z Teresą pra-
cuję ponad 30 lat. Pod jej kierunkiem każde 
wnętrze jest przysposobione do zdjęć bar-
dzo szybko, a na drugi dzień równie szybko 
urządzone zupełnie inaczej. Ponadto Teresa 
to bardzo dobra koleżanka”.

Andrzej Bukowiecki 

MISTRZYNI 
KREACJI WNĘTRZ
Zdaniem Izabeli Cywińskiej scenograf daje 
filmowi ciało, a dekorator wnętrz duszę. 
Teresa Gruber daje i jedno, i drugie, gdyż  
od 47 lat dzieli obie funkcje. 34 filmy kinowe, 
26 telewizyjnych, 52 seriale i 23 spektakle 
Teatru TV – oto dorobek laureatki w liczbach.

Teresa Gruber
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NAGRODY SFP

Jestem rodowitą warszawianką” – mówi 
Maria Oleksiewicz, dla przyjaciół – 
Misia. Miała oczytanych rodziców. 
Ponadto ojciec był muzykalny, matka 

wielbiła kino. „Ja też zawsze interesowałam 
się filmem. Chodziłam do teatru, pochła-
niałam książki, ale moją największą pasją 
było kino” – wyznaje pani Maria.

Ukończyła III L.O. im. gen. Sowińskiego 
na Woli, w którym miała dobrych, jeszcze 
przedwojennych, nauczycieli. Większość 
czasu wolnego spędzała w kinie. „Kole-
żanka z klasy postarzyła mnie »poprawką« 
w legitymacji  szkolnej, żeby wpuszczano 
mnie na filmy dozwolone od lat 18. Bez 
kina nie dało się żyć!” – śmieje się laure-
atka Nagrody SFP.

Studentka (1951-1955) i absolwentka 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych UW oraz podyplomowego Studia Fil-
mowego (1958-1960) słuchała wykładów 
profesorów Jerzego Toeplitza i Aleksandra 
Jackiewicza. „Toeplitz nauczył mnie wszyst-
kiego o kinie” – mówi Oleksiewicz. Duże 
wrażenie zrobiła na niej wizyta guru rodzą-
cej się francuskiej Nowej Fali, redaktora 
naczelnego „Cahiers du Cinéma”, André 
Bazina. Arcydzieła sztuki filmowej pozna-
wała w Instytucie Sztuki PAN. Zauroczona 
Komediantami Marcela Carné, już na dzien-
nikarstwie wybrała jako specjalizację kry-
tykę filmową. Obroniwszy pracę magister-
ską („Problematyka filmowa na łamach 
»Wiadomości Literackich«”) została skie-
rowana przez promotora, prof. Toeplitza, 
do redakcji „Filmu”, gdzie pracowała 40 lat 
(1955-1995). „Kiedy zaczynałam, redak-
torem naczelnym był Jackiewicz, a potem 
Bolesław Michałek; zwłaszcza za jego cza-
sów pismo osiągnęło wysoki poziom. Mnie 
nauczył staranności w pracy nad tekstem. 
W »Filmie« przeżyłam fascynację polską 
szkołą filmową, Nową Falą i kinem autor-
skim, z którego najbardziej pokochałam 
twórczość Bergmana, a jeśli chodzi o reży-
serów polskich – Munka. Zamawiałam 
artykuły u współpracowników redakcji, 
m.in. Wiktora Woroszylskiego. Wspiera-
łam piórem DKF-y. Jeździłam na festiwale, 
m.in. do Locarno, Moskwy, Pesaro, Wene-
cji, często jako członkini jury FIPRESCI. 
Z czasem dołączył do nas wybitny kry-
tyk Krzysztof Mętrak” – wspomina Maria 
Oleksiewicz.

„Misia zaczynała swoją drogę w czasach, 
w których po bilety na nowy film Buñu-
ela czy Felliniego ustawiały się kolejki i to 
zarówno w Warszawie, jak i w Paryżu. Taki 
właśnie, warszawsko-paryski, był tygo-

dnik »Film« Bolesława Michałka, w którym 
Misia publikowała swoje recenzje, wywiady, 
reportaże z planu, korespondencje z festi-
wali. Jej teksty, zawsze świetnie skrojone, 
mają erudycyjność i lekkość, charaktery-
styczny, inteligencki styl” – chwali koleżankę 
po piórze Tadeusz Sobolewski.

Maria Oleksiewicz może sama pochwalić 
się wieloletnią współpracą z miesięcznikiem 
„Kino” czy II i III Programem Polskiego 
Radia. Jest autorką dwóch poczytnych ksią-
żek – „535 dni Potopu” (1975) i „Brigitte 
Bardot” (1979). Za osiągnięcia zawodowe 
otrzymała w 1966 Nagrodę im. Karola Irzy-
kowskiego przyznawaną przez Klub Krytyki 
Filmowej SDP. Należy do Koła Piśmiennic-
twa Filmowego SFP.

Wierna kinu autorskiemu, docenia nowe 
obrazy rumuńskie i twórczość Andrieja 

Zwiagincewa, ale jak na ciepłego, pogod-
nego człowieka przystało, najbardziej lubi 
Amarcord Felliniego. „Misia jest uosobie-
niem tego, co określamy mianem »przy-
jaźń«” – mówi krytyczka filmowa Anna 
Osmólska-Mętrak. „Po śmierci Krzysz-
tofa, mego pierwszego męża, otoczyła mnie 
i moją córkę Natalię czułą opieką. Wywró-
żyła mi też drugie małżeństwo – z Januszem 
Zaorskim. Misia łatwo nawiązuje kontakt 
z osobami młodszymi od siebie. Przyjaźni 
się ze mną, z Natalią i na pewno zaprzyjaźni 
się z moim wnukiem Stasiem” – przeko-
nuje pani Anna. A pani Maria komentuje: 
„Pozytywny wpływ na moje życie, oso-
bowość i charakter mają filmy. Nigdy nie 
przestanę chodzić do kina”.

Andrzej Bukowiecki

MARIA OLEKSIEWICZ

WIELKA DAMA 
„FILMU”
Wychowanka gigantów filmoznawstwa – 
profesorów Jerzego Toeplitza i Aleksandra 
Jackiewicza. Większość życia zawodowego 
spędziła w redakcji „Filmu”, także w czasach 
jego świetności, gdy redaktorem naczelnym był 
Bolesław Michałek.

Maria Oleksiewicz
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 PIOTR KAMLER

Artysta urodził się w 1936 roku 
w Warszawie. W 1959 ukończył 
studia w warszawskiej ASP, na 
Wydziale Grafiki. Pod wpły-

wem filmów Normana McLarena i wykładu 
francuskiego kompozytora Pierre’a Schaef-
fera dostrzegł związki sztuk plastycznych 
z muzyką i kinem. „Malowanie obrazu, 
komponowanie melodii i robienie filmu 
polega na dodawaniu do siebie drobnych 
elementów: plam barwnych, dźwięków, 
kadrów” – mówi Piotr Kamler.

Swój pierwszy film, Miasto (1959), 
nakręcił na studiach. „Z nawarstwiania 
się przed kamerą dwóch proszków, białego 
i czarnego, budowałem metaforę wojen-
nych zniszczeń Warszawy” – tłumaczy. 
Jan Strękowski zauważył, że już w Mie-
ście Kamler zdradził „swą fascynację cza-
sem i jego obecnością bądź nieobecnością 
w świecie ludzkim i wszechświecie” (por-
tal Culture.pl).

W latach 1959-1986 Piotr Kamler prze-
bywał w Paryżu. Kontynuował studia 
w tamtejszej ASP. Współpracował z eks-
perymentalnym studiem Schaeffera – RTF. 
„Powstały wtedy abstrakcyjne filmy ani-
mowane, będące wynikiem współpracy 
reżysera z twórcami muzyki konkretnej. 
(…) Później Kamler (…) realizował filmy 
animowane narracyjne” – pisze Jan Strę-
kowski (op.cit.).

W Liniach i punktach (1961), Dziu-
rze (1968) czy Kroku (1975) fundamen-
talne problemy istnienia są wyrażone 
z pomocą – jak mówi bliski przyjaciel 
Piotra Kamlera, Witold Giersz – „czystej 
sztuki abstrakcyjnych form, stale zmie-
niających się układów graficznych, kom-
pozycji linearnych, idealnie zsynchroni-
zowanych z dźwiękiem”.

Na wernisażu wystawy twórczości Kam-
lera w Dreźnie Adriana Prodeus powie-
działa o tych filmach: „Brak w nich trady-
cyjnie pojętego bohatera. Formy, z których 
są złożone, to sfery, sześciany, płaszczyzny. 
(…) Nad wszystkim unosi się odporna na 
naukowe dowody tajemnica”.

Zielona planeta (1966) – zabawna opo-
wieść o istotach z odległej planety, a w isto-
cie o ludziach – ma charakter narracyjny. 
Podobnie jak Słonioga (1968), rzecz o stwo-
rzeniu będącym mutacją stonogi i słonia, 
poszukującym swej tożsamości. Słodka 
katastrofa (1970) i Ulotna misja (1993) łączą 
kino abstrakcyjne z narracyjnym – obrazy 
surrealistyczne z wyrazistymi postaciami 
ludzkimi. Mówią o sytuacji człowieka. 
W jedynym pełnometrażowym filmie Pio-

tra Kamlera – Chronopolis (1972-1977) – 
najmocniej dała o sobie znać jego fascy-
nacja czasem. Chronopolis to położone 
w kosmosie miasto, którego mieszkańcy 
dopiero tworzą czas, a gdy już go mają, 
ten dopada ich i niszczy.

„Moje ostatnie filmy: Telemann, Conti-
nu-Discontinu 2010, Pięć utworów wizual-
nych na komputer solo, Perpetuum mobile 

i Rysunki znalezione w Chronopolis 
zrobiłem przy użyciu komputera” – 
mówi Piotr Kamler.

Na wystawach w warszawskiej 
Kordegardzie (2016), Muzeum 
w Łańcucie (2017) i Muzeum 
Techniki w Dreźnie (2018) arty-
sta połączył projekcje filmów 
z prezentacją wykwintnych rzeźb 
z metalu, których tworzenie stało 
się jego nową pasją. „Film i rzeźbę 
łączy ruch. W filmie on już ist-
nieje, tym samym jego percepcja 
jest pasywna, a rzeźbę widz musi 
dopiero »uruchomić« własną 
wyobraźnią, posłużyć się percep-
cją aktywną. Sąsiedztwo ekranów 
z filmami i rzeźb skonfrontowało 
te dwa rodzaje percepcji ruchu” – 
wyjaśnia Piotr Kamler.

Filmy twórcy, który od wielu lat 
znów mieszka w Warszawie, zdo-
były liczne trofea festiwalowe, m.in. 
w Annecy, Grenoble, Krakowie 
(trzy Srebrne Smoki!) i Mel bourne. 
W 2019 roku zostały z wielkim 
powodzeniem zaprezentowane 
w Nowym Jorku.

Piotr Kamler – dwukrotny lau-
reat Nagrody im. Emile’a Cohla, 

kawaler Orderu Francuskiej Akademii 
Sztuki i Literatury – został odznaczony 
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis (2008), a na 51. Krakowskim 
Festiwalu Filmowym (2011) otrzymał 
Nagrodę Specjalną – Smoka Smoków za 
całokształt twórczości.

Andrzej Bukowiecki

W KINIE 
I GALERII
Przedstawiciel nurtu filozoficznego w animacji. 
Prawdziwymi bohaterami jego obrazów są 
czas i ruch. Filmy te – nagradzane w kraju i za 
granicą – odwołują się do muzyki współczesnej, 
wiele łączy je też z rzeźbami, których twórcą 
jest sam Piotr Kamler.

Piotr Kamler
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Rok 1954, warszawski MDM. Przez 
tłum gapiów przedziera się lice-
alista. Widzi to samo co inni: 
kamerę, reflektory, krzesełka, na 

których siedzą filmowcy. Znalazł się na pla-
nie Trzech startów Ewy i Czesława Petelskich 
oraz Stanisława Lenartowicza. Pomyślał, że 
sam chciałby kiedyś siedzieć na takim krze-
sełku. Tym uczniem był urodzony w 1937 
roku w Szczytnikach koło Brześcia nad 
Bugiem Andrzej Ramlau. W 1963 ukoń-
czył Wydział Operatorski PWSTiF (dziś 
PWSFTviT) w Łodzi. „Sztuki operatorskiej 
nauczyli mnie moi dwaj mentorzy – Kurt 
Weber i Stefan Matyjaszkiewicz. Pierw-
szy kładł nacisk na warsztat operatorski, 
dla drugiego ważniejsza od techniki była 

strona plastyczna filmu. Pracując z oboma, 
zyskałem pełnię wiedzy o mojej profesji” – 
mówi Andrzej Ramlau. 

Przez 47 lat kariery operatorskiej niczego 
nie robił na skróty, przeszedł uczciwie 
wszystkie etapy. Zaczynał jako wózkarz 
i fotosista, a potem był operatorem kamery 
(szwenkierem). „Na tym etapie szczegól-
nie ważne było dla mnie spotkanie z Woj-
ciechem Jerzym Hasem przy Lalce (1968). 
Język filmowy Hasa – oparty na długich 
jazdach kamery, podczas których samą 
kamerą nie wolno było panoramować – sta-
nowił dla operatora wyzwanie, ale i dobrą 
szkołę” – uważa Ramlau. 

Docelowy etap kariery – autora zdjęć – 
Andrzej Ramlau rozpoczął w telewizji, m.in. 

serialem Krzysztofa Szmagiera Przygody 
psa Cywila (1970), po którym przyszedł 
kinowy debiut fabularny: film Andrzeja 
J. Piotrowskiego Szerokiej drogi, kochanie 
(1971). „W okresie, w którym byłem już 
autorem zdjęć, dużo znaczyła dla mnie 
współpraca, m.in. przy Nie ma mocnych 
(1974) czy Romanie i Magdzie (1978) z Syl-
westrem Chęcińskim, reżyserem bardzo 
wymagającym od innych, ale i od siebie” – 
mówi Ramlau. Chęciński też ceni sobie tę 
współpracę. „W nerwowe sytuacje, jakie 
zdarzają się na planie, Andrzej wnosi zba-
wienny spokój. Jest kimś więcej niż opera-
torem, szuka najlepszych rozwiązań, mając 
na względzie nie tylko zdjęcia, ale całość 
filmu” – chwali Ramlaua.

Pan Andrzej chętnie pomagał także reżyse-
rom młodszej generacji, często debiutantom. 
Sfotografował np. komediodramat Macieja 
Ślesickiego Tato (1995) i komedię roman-
tyczną Piotra Wereśniaka Zakochani (2000). 
Zrobił zdjęcia do licznych seriali i spektakli 
Teatru Telewizji, m.in. Doktor Haliny (2007) 
Grażyny Treli i Marcina Wrony.

„Ze wszystkich moich filmów mnie 
samemu najbardziej podoba się Kome-
diantka (film kinowy: 1986, serial TV: 1987) 
Jerzego Sztwiertni, z którym pracowałem też 
m.in. przy serialu Najdłuższa wojna nowo-
czesnej Europy (1979-1981) i Oszołomieniu 
(1988). W Komediantce mogliśmy pozwo-
lić sobie na dużą swobodę scenograficzną 
i operatorską, film wydaje się ciekawie sfo-
tografowany” – twierdzi Ramlau. „Andrzej 
wymyślił szereg niezwykłych efektów, żeby 
widzom żyjącym w czasach radia i telewizji 
atrakcyjnie pokazać teatrzyk z XIX wieku. 
Zaś w filmie 111 dni letargu (1984, TV) 
oddał nastrój gestapowskiego aresztu, spro-
wadzając kolor prawie do monochromu” – 
dodaje Sztwiertnia. 

Ramlau zwieńczył karierę autora zdjęć 
Mniejszym złem Janusza Morgensterna 
(2009). „W całej tej karierze dbałem o dobre 
relacje z ekipami. Jestem człowiekiem kom-
promisu. Nie miałem w pracy żadnych 
większych konfliktów” – wyznaje.

Na Wydziale Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach wspól-
nie z Bogdanem Dziworskim wykształcił 
świetnych operatorów: Weronikę Bilską, 
Pawła Dyllusa, Łukasza Gutta czy Marcina 
Koszałkę. Pracę dydaktyczną kontynuuje 
w Warszawskiej Szkole Filmowej. W 2003 
roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego 
sztuki filmowej.

Andrzej Bukowiecki

WIĘCEJ NIŻ 
OPERATOR
Nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej – 
Orła za zdjęcia w filmie Leszka Wosiewicza 
Rozdroże Cafe (2005), uświetnił 
kunsztem operatorskim twórczość zarówno 
doświadczonych, jak i początkujących 
reżyserów. Owoce przynosi też działalność 
dydaktyczna laureata.

Andrzej Ramlau

ANDRZEJ RAMLAU
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Są one niemałe, zważywszy, że Wacław 
Pilkowski ma w dorobku zawodo-
wym realizację dźwięku w łącznie 
185 filmach kinowych i telewizyj-

nych, odcinkach seriali i spektaklach Teatru 
Telewizji oraz w ponad 200 dokumentach! 

Urodził się w 1945 roku w Bytomiu. 
Od 67 lat mieszka w Warszawie. W 1965 
ukończył Technikum Radiowe im. Marcina 
Kasprzaka, co umożliwiło mu po dwóch 
latach (które spędził jako student Poli-
techniki Warszawskiej) rozpoczęcie pracy 
w Telewizji Polskiej, w Wydziale Dźwięku. 
Zgodnie z ówczesną praktyką, jako nowy 
pracownik terminował najpierw w innych 
wydziałach, zapoznając się z całym proce-
sem technologicznym powstawania filmu. 
Najszybciej jak było to możliwe, dołączył 
do ekip filmowych jako asystent operatora 

WACŁAW PILKOWSKI

dźwięku. Pracował z wieloma operatorami, 
m.in. Lilianą Nosel, Januszem Retzerem 
i kierownikiem Wydziału Dźwięku inż. 
Jerzym Wojciechowskim. „To oni wpoili 
mi, poza wiedzą praktyczną, obowiązek 
solidnego podejścia do zawodu” – mówi 
pan Wacław. „Byłem jednak nowicjuszem 
i przy realizacji pierwszego filmu doku-
mentalnego w mojej karierze zdarzyła mi 
się poważna wpadka techniczna. Gdyby 
nie wyrozumiałość pani reżyser Lucyny 
Smolińskiej, ta kariera pewnie by się wtedy 
skończyła” – dodaje.

W 1976 roku Wacław Pilkowski ukoń-
czył studia na Zaocznym Wyższym Stu-
dium Zawodowym Realizacji Dźwięku 
w PWSM w Warszawie. W tamtym okre-
sie pracował głównie przy produkcjach 
dokumentalnych, np. felietonach i repor-

tażach. „Nabrałem wtedy doświadczenia 
w nagraniach dźwięku stuprocentowego, 
które owocuje do dziś” – wyznaje.

W latach 80. otrzymał I kategorię ope-
ratora dźwięku filmu dokumentalnego 
i oświatowego oraz – za sprawą debiutu 
w fabule: serialu Stanisława Barei Alterna-
tywy 4 (1983, prem. 1986) – III kategorię 
operatora dźwięku filmu fabularnego. Wyż-
szych nie doczekał się tylko dlatego, że zli-
kwidowano kategorie. O tym, że i bez nich 
jest mistrzem w swojej dziedzinie, świad-
czy dźwięk w pierwszej cyfrowej produkcji 
Telewizji Polskiej – serialu Andrzeja Kot-
kowskiego Zespół adwokacki (1993-1994), 
czy w filmach: S@motność w sieci (2005) 
Witolda Adamka, Mała Moskwa (2008) 
i Fotograf (2014) Waldemara Krzystka, 
Matka Teresa od kotów (2010) Pawła Sali, 
1920. Bitwa Warszawska (2011) Jerzego 
Hoffmana (pierwszy polski film pełnome-
trażowy w 3D) oraz Żelazny most (2019) 
Moniki Jordan-Młodzianowskiej. „Przy 
tych projektach pracowali ze mną świetni 
koledzy po fachu, m.in. Kacper Habisiak 
i Marcin Kasiński – obaj z Dreamsoundu, 
Andrzej Artymowicz, Marcin Ejsmund, 
Marcin Kijo i Michał Muzyka” – podkre-
śla Wacław Pilkowski.

W Teatrze Telewizji współpracował m.in. 
z takimi reżyserami, jak Jan Englert (ta 
współpraca trwa już 23 lata!), Agnieszka 
Glińska, Krystyna Janda, Stefan Szlachtycz, 
Krzysztof Zanussi. 

„Dla mnie najważniejsze jest to, żeby 
widz słyszał wyraźnie dialogi. Wszystko 
jest kwestią doboru proporcji między 
muzyką, efektami i dialogami, ale te ostat-
nie muszą być słyszalne zawsze” – tłuma-
czy. „Wacek zdał u mnie egzamin z profe-
sjonalizmu, gdy w scenie z Małej Moskwy, 
kręconej na głośnym tle dźwiękowym –  
bo tam były i śmigłowiec, i samochód, 
i ulewny deszcz – tak czytelnie nagrał 
»setkę« z ważną kwestią dialogową: »Wiera 
umierła«, że postsynchron był zbyteczny” – 
wspomina Waldemar Krzystek. „Precy-
zyjny, skrupulatny, słowem: perfekcjonista. 
Niczego nie odpuszcza, a osobą, od której 
wymaga najwięcej jest on sam. Lubiany 
przez wszystkich, jest duszą towarzystwa 
i budzi powszechną sympatię” – mówi 
o Wacławie Pilkowskim reżyser dźwięku 
Marcin Kijo.

Laureat Nagrody SFP wciąż pracuje zawo-
dowo – obecnie z Waldemarem Krzystkiem 
nad serialem Dom pod Dwoma Orłami.

Andrzej Bukowiecki

DIALOGI SĄ 
NAJWAŻNIEJSZE
Polska Nagroda Filmowa – Orzeł za dźwięk 
w Małej Moskwie Waldemara Krzystka 
i nominacja do nagrody Motion Pictures 
Sound Editors (MPSE) za dźwięk w filmie 
Jerzego Hoffmana 1920. Bitwa Warszawska 
potwierdzają umiejętności Wacława Pilkowskiego.

Wacław Pilkowski
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FELIKS FALK

Feliks Falk urodził się w 1941 roku 
w Stanisławowie. W liceum zain-
teresował się malarstwem, chętnie 
rysował. Po maturze stanął przed 

wyborem: zostać jak jego matka lekarzem 
(widział się w tej roli) czy artystą plasty-
kiem? Wybrał to drugie i dostał się na 
Wydział Malarstwa warszawskiej ASP, 
którą ukończył w 1966. Od młodych lat 
pasjonował się filmem. „Kino było wtedy 
magią, nie przytłaczała go technika. Mie-
liśmy naprawdę dobry repertuar” – uważa 
Feliks Falk.

Do studiowania reżyserii w łódzkiej 
PWSFTviT zachęcił go Marcel Łoziński. 
„Umówił mnie z prof. Wandą Jakubow-
ską. Chyba zrobiłem na niej dobre wraże-
nie, zostałem przyjęty. Studia rozpocząłem 
w 1969 roku, po czystkach Marcowych. 
Uczelnia przyjęła jednak sporo osób ze 
środowiska inteligenckiego. Studiowałem 
z Andrzejem Barańskim, Ryszardem Bugaj-
skim, Jerzym Domaradzkim, Januszem 
Dymkiem. Mieliśmy zajęcia z Krzyszto-
fem Zanussim, Januszem Morgensternem 
i Januszem Majewskim. Solidne podstawy 
zawodu reżyserskiego dał mi Kazimierz 
Karabasz. Studia ukończyłem w 1974. Były 
udane” – mówi Feliks Falk.

Trafił do Zespołu Filmowego „X” 
Andrzeja Wajdy. Debiutował Noclegiem 
(1973, TV; Nagroda Dziennikarzy na FPFF 
w Gdańsku), a dla kin filmem W środku 
lata (1975). Był współautorem scena-
riusza świetnych Zdjęć próbnych (1976) 
Agnieszki Holland, Pawła Kędzierskiego 
i Jerzego Domaradzkiego, po czym zabły-
snął Wodzirejem (1977). Krytyka uznała 
tę opowieść o karierowiczu (brawurowa 
rola Jerzego Stuhra) za wybitne osiągnię-
cie kina moralnego niepokoju. Zaliczyła 
do tego nurtu także kolejny obraz Falka, 
Szansę (1979) – przejmujące spojrzenie 
na patologiczne stosunki w szkole. Reży-
ser oponuje: „Kino moralnego niepokoju 
kojarzy się z publicystyką. Ja jej unikałem, 
dążyłem do metafory”.

Po Sierpniu 1980 Falk oddał filmem 
Był jazz (1981, prem. 1984) piękny hołd 
ludziom grającym muzykę jazzową w sta-
linizmie, gdy była zakazana. Jego dziełem 
jest też scenariusz innego głośnego obrazu 
antystalinowskiego – Wielkiego biegu (1981, 
TV, prem. 1987) Jerzego Domaradzkiego.

W dalszej twórczości Falk do waż-
nych osiągnięć może zaliczyć scena-
riusz Barytona Janusza Zaorskiego 
(1984) czy własne filmy: Bohater roku 
(1985, kontynuacja Wodzireja), Kapi-

tał, czyli jak zrobić pieniądze 
w Polsce… (1989), Samowolka 
(1993, TV), Komornik (2005,  
6 Polskich Nagród Filmo-
wych  – Orłów,  Złote  Lwy 
i   4 inne nagrody na FPFF 
w Gdyni), Enen (2009) i Joanna 
(2010). Ten ostatni jest wybitny. 
Historię młodej kobiety, która 
podczas  okupac j i  ukr ywa 
żydowską dziewczynkę, wyróż-
niono 2 Orłami, a wcześniej  
4 nagrodami na FPFF w Gdyni. 
Jedną z nich otrzymała Mag-
dalena Biedrzycka za kostiumy. 
„Z Falkiem pracowałam także 
przy filmie Był jazz. To były 
moje początki, a on, po Wodzi-
reju, cieszył się już uznaniem. 
Trochę się go bałam, ale okazał 
się miłym, spokojnym człowie-
kiem, wiedzącym, czego chce. 
Kiedy po 30 latach spotkaliśmy 
się przy Joannie, nie byłam już 
nowicjuszką, a Felek nic się nie 
zmienił. Praca z nim, oparta na 
wzajemnym zaufaniu, znów była 
czystą przyjemnością” – wyznaje 
pani Magdalena. Podobne wra-
żenia ma Urszula Grabowska, 
aktorka nagrodzona Orłem za 
rolę tytułową w Joannie. „Falk to najważ-
niejszy reżyser w mojej filmowej karierze. 
Powierzając mi postać Joanny, obdarzył 
mnie ogromnym zaufaniem. Uwierzył we 
mnie. Podziwiam go za tę odwagę, cenię 
jego niezawodną intuicję” – mówi artystka.

Feliks Falk – ceniony dramaturg, twórca 
widowisk telewizyjnych, były wieloletni 

wykładowca i kierownik Studium Scena-
riuszowego PWSFTviT (obecnie współpra-
cuje z Wytwórnią Scenariuszy w WFDiF) – 
został odznaczony w 2014 roku Złotym 
Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis.

Andrzej Bukowiecki

OD WODZIREJA 
DO JOANNY
W PRL współtworzył antysystemowe nurty 
w filmie polskim – kino moralnego niepokoju 
(Wodzirej, Szansa) oraz serię antystalinowską 
(Był jazz, scenariusz Wielkiego biegu). 
Późniejszymi filmami też dowiódł wyczulenia 
na rzeczywistość.

Feliks Falk
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Z wczesnych etapów życia Janusza 
Majewskiego, który urodził się 
w 1931 roku we Lwowie, na jego 
karierze zaważyły cztery. Pierwszy 

to lwowskie dzieciństwo, w którym dostał 
amatorski projektor filmowy. Drugim była 
młodość w powojennym Krakowie, gdzie 
wszedł w środowisko tamtejszej inteligencji. 
Robił zdjęcia, pochłaniał literaturę. Marzył 
o studiach w PWSF (dziś PWSFTviT) 
w Łodzi, ale najpierw skończył archi-
tekturę na Politechnice Krakow-
skiej. To był etap trzeci – zaowoco-
wał pracą w charakterze scenografa 
m.in. trzech filmów Antoniego Boh-
dziewicza i własnego obrazu Po sezo-
nie (2005), a także wyczuleniem na 
oprawę plastyczną dzieła filmowego, 
której wysmakowanie stało się nie-
odłączną cechą twórczości Janusza 
Majewskiego. Wreszcie etap czwarty: 
studia na Wydziale Reżyserii PWSF, 
które ukończył w 1960. Pan Janusz 
dał się poznać jako bardzo towarzy-
ski i wybitnie utalentowany student. 
O talencie najlepiej świadczy surre-
alistyczna etiuda Rondo (1958). Po 
studiach pracował w WFD, gdzie zre-
alizował np. wstrząsający dokument 
wojenny Album Fleischera (1962). 
Pierwsze filmy fabularne nakręcił dla 
telewizji, a kinowym debiutem uczy-
nił pyszną czarną komedię Subloka-
tor (1966).

Apogeum twórczości Janusza 
Majewskiego przypadło na lata 70., 
w których powstały świetne obrazy 
w stylu „polskiego retro”, przywołu-
jące znany reżyserowi z dzieciństwa 
świat galicyjski: Zazdrość i medycyna 
(1973), Zaklęte rewiry (Polska/Czecho-
słowacja 1975), Sprawa Gorgonowej 
(1977) i Lekcja martwego języka (1979). 
„Pochłonięty robieniem filmów, długo 
nie angażowałem się w działalność SFP. 
W stanie wojennym władza ją zawie-

siła. Zgodziła się wznowić, jeśli Andrzej 
Wajda ustąpi z funkcji prezesa, co też się 
stało. Wysunięto moją kandydaturę, jako że 
uchodziłem za człowieka umiarkowanego 
i apolitycznego. Andrzej namawiał mnie na 
prezesurę. Broniłem się, uważałem, że się nie 
nadaję. Zgodziłem się na prośbę także kilku 
innych kolegów. Byłem prezesem przez dwie 
kadencje. W pracy używałem »siły spokoju«. 

Negocjowałem z władzą, ale nie szedłem na 
zgniłe kompromisy. Nikomu się nie podlizy-
wałem. Robiliśmy swoje, tak jak byśmy żyli 
w wolnym kraju” – mówi Janusz Majewski.

W latach 80. nakręcił serial historyczny 
Królowa Bona (1980) i przebojową kome-
dię C.K. Dezerterzy (1985). Jej kontynuacja, 
Złoto dezerterów (1998), też miała powo-
dzenie, podobnie jak serial Siedlisko (1998). 

Do krakowskiej młodości reżyser 
wrócił w Małej maturze 1947 (2010). 
Uroczym filmem Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy (2015) nie pierw-
szy raz dał upust miłości do jazzu. Kry-
minałem Czarny Mercedes (2019) na 
pewno nie powiedział ostatniego słowa.

Filmy Janusza Majewskiego odnio-
sły wiele sukcesów festiwalowych, 
a sam reżyser otrzymał Złoty Medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis 
oraz nagrody za całokształt twórczo-
ści: Polską Nagrodę Filmową – Orła, 
Platynowe Lwy przyznane na FPFF 
w Gdyni i Nagrodę PSC. 

Janusz Majewski, były wieloletni 
wykładowca PWSFTviT w Łodzi, od 
2012 roku jest rektorem Warszawskiej 
Szkoły Filmowej. „Janusz fantastycz-
nie opowiada historie kamerą. Robi 
to z właściwym sobie dystansem, 
wdziękiem dandysa i nonszalancją 
erudyty, a przede wszystkim wypo-
saża je w poczucie humoru, z którym 
czuje się jak ryba w wodzie, także 
jako uroczy towarzysz biesiad” – 
mówi reżyser Filip Bajon. „Potrafi 
wyegzekwować od ekipy filmowej 
zdwojony wysiłek w taki sposób, 
że wszyscy pracują z entuzjazmem. 
Bo wie dokładnie, co chce osiągnąć 
w filmie i łatwo porozumiewa się 
z każdym współpracownikiem na 
planie” – dodaje autor zdjęć filmo-
wych Arkadiusz Tomiak.

Andrzej Bukowiecki

W STYLU RETRO
Niestrudzony weteran kinematografii polskiej, obecny w niej ponad 60 lat. 
Mistrz kina gatunkowego, w latach 70. XX wieku współtwórca nurtu 
nazwanego przez krytykę „polskim retro”. Prezes Zarządu Głównego  
(1983-1990) i od 2006 roku Prezes Honorowy SFP.

Janusz Majewski

JANUSZ MAJEWSKI
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70-LECIE WYTWÓRNI   FILMÓW OŚWIATOWYCH

Utworzony w listopa-
dzie 1945 roku Dział 
Filmów Oświato-
wych Instytutu Fil-

mowego w strukturach przed-
siębiorstwa Film Polski mieścił 
się w Łodzi przy ul. Kilińskie-
go 210. W tym samym miejscu 
niezmiennie trwa Oświatówka. 
W terenowych bazach Działu 
Filmów Oświatowych – w Kra-
kowie i Żyrardowie – powstały 
głośne, nagradzane na świecie 
tytuły: Włodzimierza Puchal-

Jubileusz 70-lecia obchodzi Wytwórnia 
Filmów Oświatowych w Łodzi, popularna 
Oświatówka. Data jej narodzin to 1 stycznia 
1950. Tyle że początki filmu oświatowego 
i dokumentalnego w powojennej Polsce mają 
historię dłuższą...
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skiego Zima w Puszczy Biało-
wieskiej, Na ptasiej wyspie (1947, 
nagrody w Edynburgu i Fontai-
nebleau), Karola Marczaka Ka-
łużnica, Pod wodną karpą, Jaro-
sława Brzozowskiego Wieliczka 
(1946, nagroda w Cannes), Ta-
deusza Makarczyńskiego Ręce 
dziecka i kilka innych. 

Warto tamten czas pamię-
tać, zwłaszcza że w roku 2000, 
z okazji jubileuszu, została wy-
dana obszerna książka „Oświa-
tówka. 55 lat przygód z filmem 
krótkim”, w której historię in-
stytucji liczono od tamtego po-
czątku. Dziś WFO to najstarsza 
i jedyna z wielkiej niegdyś rodzi-
ny przedsiębiorstw i instytucji, 
które tworzyły wyjątkowy cha-
rakter filmowej Łodzi. Kiedy po-
wstawała, zadaniem, jakie przed 
nią postawiono było dostarcza-
nie krótkich obrazów instrukta-
żowych, oświatowych i eduka-
cyjnych z wszystkich właściwie 
dziedzin. Od początku też sku-
pił się w niej niemały potencjał 
artystyczny z coraz lepiej zorga-
nizowanym zapleczem material-
nym. Przez wiele lat powstawa-
ły tu setki filmów pokazujących 
przyrodę w jej najróżnorodniej-
szych aspektach. A bohaterami 
stawały się ptaki, dzikie zwie-
rzęta, mech, rośliny… Tytuły te 
z sukcesem prezentowane były 
na międzynarodowych festiwa-
lach, skąd przywoziły nagrody 
i wyróżnienia. Jak policzyli spe-
cjaliści, było tych nagród dużo 
ponad tysiąc. Rodzima publicz-
ność oglądała filmy najczęściej 
jako tzw. dodatki w kinach. By-
ły obrazy dokumentalne, ani-
mowane, fabularne, a najczęściej 
edukacyjne i oświatowe. Pokazy-
wano je również z taśmy 16mm 
przy użyciu przenośnych, łatwych 
w obsłudze projektorów. Można 
było zorganizować takie seanse 
w najbardziej nawet oddalonych 
wiejskich szkołach. 

Oświatówka dla wielu absol-
wentów Szkoły Filmowej w Ło-
dzi bywała doskonałym miej-
scem startu. Tu swoje pierw-
sze filmy realizowali m.in. znani 
później mistrzowie: Krzysztof 
Zanussi, Janusz Nasfeter, Ma-
rek Koterski, Grzegorz Króli-
kiewicz, Andrzej Barański czy 
Juliusz Machulski. Przez kilka lat 
w Wytwórni pracował też Woj-
ciech Jerzy Has. Wielu z tych, 
którzy tu debiutowali, zostawało 
na dłużej albo na stałe, specjali-
zując się w filmach oświatowych 
i dokumentalnych, zdobywa-
jąc międzynarodowe i krajowe 
uznanie za dzieła, jakie tu robi-
li. Jadwiga Żukowska stworzyła 
nowy model filmu opisującego 
świat z perspektywy dziecka, 
realizowała liczne produkcje 
o sztuce, zwłaszcza poświęco-
ne baletowi. Obrazy o dzieciach 
i dla dzieci tworzył też Wojciech 
Fiwek, wśród nich popularne se-
riale: Gruby, Siedem stron świa-
ta. Niemal od początku powsta-
nia Wytwórni filmy o sztuce re-
alizowali Zbigniew Bochenek, 
Kazimierz Mucha, Konstan-
ty Gordon, Tadeusz Jaworski. 
Szczególnie nurt ten rozwinął 
się w latach 70. i 80. z takimi 
nazwiskami, jak Andrzej Papu-
ziński, Piotr Szulkin, Piotr An-
drejew, Władysław Wasilewski, 
Stanisław Grabowski, Józef Ro-
bakowski, Stanisław Janicki, Ry-
szard Waśko, Jacek Schmidt, Ta-
deusz Junak, Andrzej B. Czulda. 
W innych obszarach wyróżnili 
się: Zygmunt Skonieczny, który 
jednym z tematów uczynił los 
człowieka pracującego i żyjącego 
z roli (tryptyk Chłopski los), oraz 
Andrzej Różycki zainteresowany 
szczególnie fotografią i etnogra-
fią. Podobnie osobny charakter 
miała twórczość operatora i re-
żysera Bogdana Dziworskiego 
(zwłaszcza tytuły: Hokej, Kilka 
opowieści o człowieku), z któ-

rym pracowali m.in. operatorzy 
Ryszard Lenczewski i Zbigniew 
Rybczyński – pierwszy, i przez 
wiele lat jedyny, laureat Oscara 
za polski film. Autor zdjęć do 
obrazów Andrzeja Papuzińskie-
go i Wojciecha Wiszniewskiego 
(Wanda Gościmińska. Włókniar-
ka), z Bogdanem Dziworskim 
tworzył filmy autorskie (scena-
riusz, reżyseria, zdjęcia), m.in. 
Wdech wydech, Sceny narciarskie 
z Franzem Klammerem. Czasy 
przemian ustrojowych przynio-
sły więcej produkcji o tematyce 
politycznej i historycznej. Tu 
znowu trzeba wspomnieć nie-
które z tytułów Królikiewicza 

(Idź, Prekursor), a także Macieja 
Drygasa (Usłyszcie mój krzyk), 
Jacka Bławuta (Kostka cukru, 
Byłem generałem Wehrmachtu, 
Nienormalni), Wojciecha Ma-
ciejewskiego (Fan). 

Choć dzieje Wytwórni zostały 
niedawno opisane w publikacji 
„Elementarz Wytwórni Filmów 
Oświatowych” (Łódź 2018), przy-
pomnę jeszcze pewien epizod, 
który znakomicie pokazuje at-
mosferę i klimat, jakie cechowały 
to miejsce. WFO za zestaw fil-
mów pokazanych w 1975 na fe-
stiwalu w Krakowie wyróżniona 
została Syrenką Warszawską – 
nagrodą krytyków filmowych. 
Duża w tym zasługa dra Macieja 

Łukowskiego, filmoznawcy po 
UŁ, od 1974 redaktora naczelne-
go Wytwórni, a w latach 1982-86 
dyrektora. On zaprosił absolwen-
tów Szkoły Filmowej – w ciągu 
kilku lat debiutowały tu niemal 
w całości trzy kolejne roczniki. 
A jego działalność została spe-
cjalnie doceniona: w 1976 został 
wyróżniony honorową nagrodą 
Koła Młodych SFP „za konse-
kwentne ułatwianie startu mło-
dym filmowcom”. 

Jak to wyglądało w praktyce, 
wspomina operator Ryszard Len-
czewski: „Namówiłem Bogdana 
Dziworskiego, wtedy uznane-
go operatora i reżysera, aby za-
interesował się Mistrzostwami 
Świata w hokeju. W 1976 w Ka-
towicach grały najlepsze druży-
ny, m.in. ZSRR, USA, Czechosło-
wacja i Polska. Dziworski dostał 
z marszu skierowanie do produk-
cji, pojechaliśmy i zarejestrowali-
śmy, jak Polska pokonała ZSRR 
w hokeja na lodzie – to jedyny 
taki wypadek w historii! Dzięki 
temu, drużynie Czechosłowacji 
wystarczył remis z Rosjanami, aby 
zostać mistrzami. I zostali, a my 
mogliśmy wejść do ich szatni bez-
pośrednio po meczu i zobaczyć, 
jak wyglądają szczęśliwi ludzie! 
Film Hokej odniósł niebywały 
sukces, zdobył kilkadziesiąt na-
gród na całym świecie. Do dziś 
pokazuję go studentom”.

Dyrektorem naczelnym Wy-
twórni został wtedy Zbigniew 
Godlewski; kierował nią w latach 
1976-82 i 1989-92. Wprawdzie 
podczas wernisażu okoliczno-
ściowej wystawy i jubileuszowe-
go spotkania na 70-lecie WFO 
w Muzeum Miasta Łodzi nie 
było go wśród gości (zdrowie!), 
ale to on – i jego otwarta po-
stawa wobec pomysłów twór-
czych – najczęściej pojawiał się 
we wspomnieniach. Reżyser An-
drzej Barański mówił: „Mieliśmy 
wyjątkowo dobre warunki pracy, 

PIĘKNA 
SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIA

Uroczystość odznaczenia zasłużonych 
pracowników i filmowców z WFO
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70-LECIE WYTWÓRNI   FILMÓW OŚWIATOWYCH
o których dzisiejsi młodzi twórcy 
nawet nie mogą marzyć. Płaco-
no niezbyt wygórowane stawki, 
ale za to mogliśmy pozwolić so-
bie na wiele w działaniach arty-
stycznych, mieliśmy dużo czasu, 
tematy kierowano do realizacji 
bez zbędnej biurokracji, czasami 
wystarczała rozmowa z dyrekto-
rem poparta naprędce sporzą-
dzonym zarysem scenariusza…”.

Zbigniew Wichłacz, opera-
tor, profesor, wieloletni dzie-
kan Wydziału Operatorskiego 
Szkoły Filmowej opowiada: „Tę 
Wytwórnię od innych odróżni-
ła panująca w niej genialna at-
mosfera przyjaźni, zrozumienia, 
współdziałania. Przynosiło się 
pomysł, który z marszu zyski-
wał życie. Takim naszym klu-
bem, którego w rzeczywistości 
nie było, stał się bufet. Tam się 
spotykaliśmy, wymienialiśmy 
pomysłami, tam się rozmawia-
ło, czekało na wywołanie taśmy, 
na skierowanie do produkcji”. 
To samo wspomina reżyser An-
drzej Różycki: „Spotykaliśmy się 
w małych przyjacielskich grup-
kach. Dyskutowało się o sztu-
ce, o filmach które powstawały 
i dogadywało pomysły na nowe”.

Andrzej B. Czulda mówi, jak 
zaczęła się jego kariera: „Jestem 
dzieckiem Wytwórni. Wiele lat 
byłem asystentem albo II reży-
serem przy filmach uznanych 
mistrzów, m.in. Leszka Skrzy-
dło, Jana Jakuba Kolskiego. Nie 
bałem się żadnej pracy, przy-
gotowywałem scenografię, je-
śli było trzeba statystowałem. 
Widocznie spodobało się mo-
je filmowe zacięcie, bo dyrek-
cja skierowała mnie na studia 
w Szkole Filmowej. Skończyłem 
Wyższe Zawodowe Studium Re-
alizacji Telewizyjnej, a Wytwór-
nia zapłaciła”.

Przez hale, studia i pracow-
nie Wytwórni przewinęło się 
i zapisało w historii kinema-

tografii kilkaset nazwisk, nie 
tylko reżyserów, ale i opera-
torów (Krzysztof Ptak, Piotr 
Sobociński, Jerzy Zieliński), 
scenarzystów, kompozytorów 
(wśród nich Krzysztof Ko-
meda, Janusz Hajdun, Zdzi-
sław Szostak, Piotr Marczew-
ski, Wojciech Kilar, Jan A.P. 
Kaczmarek, Krzysztof Pende-
recki), konsultantów nauko-
wych, montażystów i redak-
torów. Wszyscy oni mieli swój 
udział w powstawaniu filmów, 
które nierzadko zaskakiwały 
nie tylko widzów, ale i specjali-
stów z wielu dziedzin. Zawsze 
były dokładnie i rzetelnie przy-
gotowane, udokumentowane, 
potwierdzone poszukiwaniami 
i badaniami. Taki jest obraz Je-
rzego Bezkowskiego Bolesław 
Matuszewski. Nieznany pionier 
kinematografii z 2012. Autor 
odnalazł wiele dokumentów 
i materialnych śladów po tym 
niemal zupełnie w Polsce zapo-
mnianym fotografie, filmowcu 

i pierwszym w świecie teore-
tyku nowej sztuki. Do najlep-
szych przyrodniczych trady-
cji Oświatówki nawiązuje Ży-
wot chruścika w reżyserii Zbi-
gniewa Bączyńskiego i Moniki 
Zawadzkiej (2016). To dobre 
przykłady nielicznych filmów, 
jakie ostatnio tu powstały, choć 
wytwórniane archiwum liczy 
około 4,5 tys. tytułów.

Przeszłość jest naprawdę im-
ponująca. A dziś? Mówi o tym 
Rafał Jóźwiak, prezes WFO sp. 
z o.o., bo taki jest od 2012 ro-
ku status prawny Wytwórni, 
z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego jako organem wła-
ścicielskim i jedynym udzia-
łowcem: „Wytwórnia to nie-
wielki, ale skomplikowany or-
ganizm. Powrót produkcji fil-
mowej w większym niż dotąd 
wymiarze to nasz cel absolut-
nie najważniejszy, jednocześnie 
prawdziwe wyzwanie. Mamy te-
raz dwa filmy w realizacji. Ro-
man Dębski, reżyser i operator, 

pracuje nad czteroczęściowym 
obrazem Cztery pory roku; za-
kończyły się zdjęcia części je-
siennej, czekamy na prawdziwą 
zimę. Również on jest twórcą 
filmu Zielone korytarze – o ma-
łych, mniej znanych rzekach 
i rzeczkach regionu łódzkie-
go. Oba tytuły ze znaczącym 
lokalnym wkładem finanso-
wym. Chcemy doprowadzić 
do sytuacji, kiedy w ciągu roku 
mamy kilka filmów ukończo-
nych, kilka w realizacji w fazie 
zdjęciowej i kilka w fazie pre-
produkcyjnej. Mamy wyodręb-
niony fundusz na scenariusze. 
Mam nadzieję, że już ten rok 
będzie przełomowy. Nasze ar-
chiwum filmowe to największy 
skarb, nie waham się nazwać go 
skarbem narodowym. Zapro-
ponowaliśmy, w oparciu o te 
zasoby, studentom Szkoły Fil-

mowej realizację filmów mon-
tażowych na wybrane tematy. 
Niedawno podpisane zostało 
specjalne porozumienie między 
Wytwórnią a uczelnią. Nasze 
zamierzenia są też odpowie-
dzią na postulaty środowiska. 
Andrzej Barański uważał, że 
filmy montażowe mogą stać 
się ważnym etapem na nowej 
drodze Wytwórni, Maciej Dry-
gas proponował szersze otwar-
cie się na młodych. Może tak 
jak było kiedyś, któryś z absol-
wentów reżyserii zechce zwią-
zać się z Oświatówką? Już dziś 
mamy wspólne projekty. Ale 
nie zapominają o nas – z wza-
jemnością – mistrzowie. Jerzy 
Bezkowski chce wrócić do zna-
komitych tradycji filmów przy-
rodniczych, Andrzej Różycki, 
Andrzej B. Czulda mają pomy-
sły na obrazy o sztuce. Szuka-

my finansowania, partnerów do 
koprodukcji. Jestem przekona-
ny, że przynajmniej część po-
mysłów zrealizujemy. Myślę, że 
ostatnie wydarzenia, jubileusz 
i spotkanie wszystkich chyba, 
którzy pracowali albo współ-
pracowali z Wytwórnią, przy-
znane przez ministra medale 
(Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis: 3 Złote, 9 Srebrnych, 1 
Brązowy), fakt, iż nasze filmy 
w ostatnim roku były pokaza-
ne na 6 festiwalach, od Chi-
cago przez Kraków, Gdynię 
po Łódź – wszystko to razem 
dobrze rokuje na przyszłość. 
Nie jesteśmy sami, nieźle so-
bie radzimy, współpracując 
z samorządem województwa. 
Zapewniam, że w archiwum 
WFO są najprawdziwsze ar-
cydzieła, które chcemy przy-
pomnieć publiczności, także 

dzięki nowym technologiom. 
Zamierzamy na finisaż obcho-
dów jubileuszu pokazać w ASP 
w Warszawie wybór filmów 
o sztuce. Obiecująco wygląda 
współpraca z Łódzkim Domem 
Kultury. Kultywujemy też pa-
mięć o Instytucie Filmowym, 
poświęcimy mu w tym roku 
przegląd najlepszych produk-
cji z lat 1946-1949. Codzien-
ność to usługi digitalizacyjne 
dla podmiotów zewnętrznych, 
udostępnianie materiałów ar-
chiwalnych, warsztaty filmowe 
dla dzieci i dorosłych. Mamy 
sporo nowego sprzętu. Chcemy 
odzyskać, oddane niegdyś w de-
pozyt, nasze zasoby nagrań au-
dio i poddać je digitalizacji: są 
tam zapisane na taśmach m.in. 
kompozycje najwybitniejszych 
polskich autorów. Wspomnę też 
o planowanej termomoderni-
zacji budynku. Jednak najważ-
niejsze zadanie to wzmocnienie 
kondycji finansowej i rozkręce-
nie produkcji filmów”.

Reżyser Jacek Schmidt, je-
dyny z dawnego zespołu, któ-
ry jest etatowym pracownikiem 
WFO dodaje: „Wytwórnia dziś 
żyje w ludziach. Są z nami, słu-
żą doświadczeniem. Stanisław 
Śliskowski, znakomity operator, 
specjalista od efektów i zdjęć 
specjalnych, często pomaga 
w związku z prowadzoną cy-
fryzacją wytwórnianego archi-
wum. Jego wspomnienia o tym, 
jak dawniej dochodziło się do 
efektów, które dziś można uzy-
skać jednym wciśnięciem kla-
wisza, dla młodych brzmią jak 
baśń o żelaznym wilku. Udało 
nam się zdigitalizować już oko-
ło 20 proc. zasobów. Przycho-
dzą ci, którzy aktualnie realizują 
w Wytwórni filmy i ci z pomy-
słami. Nikt ze starej gwardii nie 
odcina się od korzeni, chcieliby 
jeszcze coś zrobić. Chcemy im 
to umożliwić”.

Oświatówka 
dla wielu 
absolwentów 
Szkoły 
Filmowej  
w Łodzi 
bywała 
doskonałym 
miejscem 
startu  
w zawodzie

Wanda Gościmińska. 
Włókniarka, reż. Wojciech 

Wiszniewski

Archiwum taśm filmowych
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PRZEGLĄD KINA JAPOŃSKIEGO DYPLOMACI W KULTURZE

Serdecznie witamy na ty-
godniowym Przeglądzie 
Kina Japońskiego” – prze-
mawiał do zgromadzo-

nych Jacek Bromski, prezes SFP, 
podczas uroczystego otwarcia, 
które miało miejsce drugiego dnia 
Przeglądu. – „Zorganizowaliśmy 
tę imprezę z okazji 100-lecia na-
wiązania stosunków dyploma-
tycznych między Polską a Japonią. 
Z tej samej okazji trzy tygodnie 
temu odbyły się pokazy filmów 
polskich w Tokio i Kioto”. 

W programie warszawskiego 
Przeglądu znalazły się produk-

cje prezentujące zróżnicowanie 
gatunkowe i tematyczne współ-
czesnego kina japońskiego. Orga-
nizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich, 
a honorowym patronatem objęła 
je Ambasada Japonii. 

Gościem specjalnym przeglą-
du Kinomaki był Nobuo Murata, 
producent, scenarzysta i reżyser 
filmu A Man in Love, który otrzy-
mał od Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich Honorowy Dyplom 
i złotą odznakę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich za ogromne 
zasługi dla popularyzacji polskiej 

kinematografii. „[Nobuo Murata] 
to wielki przyjaciel Polski, organi-
zujący od dwunastu lat Przegląd 
Filmów Polskich w Japonii” – mó-
wił podczas wręczenia odznaki 
Jacek Bromski. 

„Bardzo państwu dziękuję za 
obecność na pierwszym poka-
zie mojego pierwszego filmu” – 
przemawiał do zgromadzonych 
widzów Nobuo Murata. „Jestem 
wzruszony tak liczną publicz-
nością” – dodawał. Odniósł się 
też do rady, jaką przekazał mu 
jego wieloletni przyjaciel Jerzy 
Skolimowski, a którą bardzo 

dobrze zapamiętał. Powiedział 
mu, że „pierwszy film trzeba zro-
bić osobno”. Odniósł się do tego 
obecny na sali Skolimowski: „Ten 
człowiek, który był skromnym 
dystrybutorem, nagle, ze dwa-
-trzy lata temu, nieśmiało mnie 
zapytał: co powoduje, że realizuje 
się pierwszy film? Bez wahania 
odpowiedziałem, że pasja. Praw-
dziwa potrzeba, żeby taki film 
zrobić. Spojrzałem się na niego 
i zapytałem: masz to? A on tak 
skromnie odpowiedział: mam. 
I zrobił ten film. W wieku 50 lat 
pierwszy raz stanął za kamerą. 
To też debiut operatorski Ma-
cieja Komorowskiego, naszego 
rodaka. I ci ludzie, za swoje wła-
sne środki, zrealizowali bardzo 
szczery i prosty film”. 

Uczestnicy Przeglądu Kinoma-
ki wzięli również udział w trady-
cyjnym japońskim rytuale her-
bacianym, który odbył się przed 
seansem filmu Każdy dzień to do-
bry dzień Tatsushiego Ōmoriego. 
Obraz opowiadał o młodej stu-
dentce, która za namową mamy 
zgłębia tajniki ceremonii parzenia 
herbaty. Spotkanie zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Drogi Herbaty 
Urasenke Sunshinkai. Po cere-
monii można było porozmawiać 
z mistrzyniami ze Stowarzysze-
nia – jego prezes Urszulą Mach-
-Bryson oraz Michiru Sugimoto. 
Przed filmem Znowu ten wred-
ny obiadek? Renpeia Tsukamoto 
Monika Nawrocka, doktorantka 
Wydziału Orientalistycznego UW, 
opowiadała o japońskiej kulturze 
jedzenia i „bento” – jedzeniu na 
wynos. Przez cały czas trwania 
Przeglądu restauracja Cinema 
Paradiso zapraszała na danie ty-
godnia rodem z Japonii – prze-
pysznego łososia teriyaki. Z kolei 
2 i 3 grudnia można było zaku-
pić literaturę japońską z księgar-
ni Tajfuny.

Albert Kiciński

W dniach 2-8 grudnia w warszawskim 
kinie Kultura odbywało się wydarzenie 
pod hasłem: Kinomaki – Przegląd Kina 
Japońskiego. W programie znalazło się osiem 
filmów i kilka interesujących spotkań.
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Ambasadorzy biorący 
udział w dyskusji po 
seansie najbardziej 
zainteresowani byli 

czasami, w których rozgrywa 
się akcja filmu, czyli stalinowską 
Warszawą w 1953 roku. Zasta-
nawiali się również nad stosun-
kiem głównego bohatera – Pana 
T. – do otaczającej go rzeczywi-
stości. W filmie skrywa on iro-
niczne spojrzenie na świat za 
ciemnymi okularami. Utrzymuje 
się z korepetycji z języka pol-
skiego udzielanych maturzystce 
(Maria Sobocińska), z którą łą-
czy go relacja wykraczająca poza 
pomoc w pisaniu wypracowań. 
Życie Pana T. nabiera tempa, 
gdy władze zaczynają go podej-
rzewać o niecne zamiary wysa-
dzenia Pałacu Kultury i Nauki, 
ponętna uczennica szokuje go 
niespodziewanym wyznaniem, 
a Urząd Bezpieczeństwa zaczyna 
śledzić każdy jego ruch. „Cho-
ciaż akcja rozgrywa się w Pol-
sce stalinowskiej, to nie zrobili-
śmy filmu historycznego. Prze-
ciwnie, Pan T. jest utworem na 
wskroś aktualnym, rezonującym 
z otaczającą nas rzeczywistością. 
To wywiedziona z ducha Kafki 
i Bułhakowa uniwersalna przy-
powieść o przyjaźni i miłości, 
a przede wszystkim o sytuacji 
artysty w czasach zniewolenia” – 
mówił Marcin Krzyształowicz, 
reżyser i scenarzysta. Zgadzał 
się z nim odtwórca roli tytuło-
wej, powracający po przerwie 
na duży ekran, Paweł Wilczak. 
Według aktora historia Pana T. 
mogłaby się rozgrywać również 
dzisiaj, ponieważ w wielu kra-
jach świata obywatele podlegają 
naciskom politycznym i gospo-
darczym. Dla twórcy zdjęć do 

filmu, Adama Bajerskiego, każ-
dy artysta ma swoje momenty 
ciężkie, depresji i zwątpienia. 
„Pan T. jest o tym, jak trudno 
jest zaistnieć we wrogiej rze-
czywistości” – przyznawał na 
spotkaniu operator. Autor zdjęć 
wraz z reżyserem zostali w li-
stopadzie uhonorowani na 27. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmo-
wych EnergaCAMERIMAGE 
w Toruniu nagrodą za Najlep-
szy Film Polski.

Pośród doborowej obsady obra-
zu – Wojciecha Mecwaldowskie-
go, Pawła Wilczaka, Marii Sobo-
cińskiej – znalazł się również Se-
bastian Stankiewicz, nagrodzony 
w kategorii Najlepsza Drugopla-
nowa Rola Męska na 44. FPFF 
w Gdyni, oraz takie osobowości, 
jak Jacek Fedorowicz, Kazimierz 
Kutz (którego pamięci zadedyko-
wano film) i Leszek Balcerowicz.

Pan T. ukazuje stalinizm jako 
epokę pełną absurdów, a główny 
bohater, Pan T., przypomina Jó-

zefa K. z „Procesu” Franza Kafki. 
Twórcom udało się pieczołowi-
cie odtworzyć realia ówczesnej 
Warszawy. Ambasadorzy zwrócili 
też uwagę na wyjątkową muzykę 
i stylizację wnętrz na lata 50. To, 
co najbardziej ujęło przedstawi-
cieli korpusu dyplomatycznego, 
to umiejętne połączenie humo-
ru i dramatu bohaterów oraz ta-
jemnica stojąca za zniewolonym 
przez system Panem T.

Marcin Radomski

ZNIEWOLONY PAN T. 
W grudniu w warszawskim kinie Kultura 
dyplomaci obejrzeli film Marcina Krzyształowicza 
Pan T. W pokazie uczestniczyli: aktorzy  
Wojciech Mecwaldowski, Paweł Wilczak  
i Maria Sobocińska, producenci Jarosław Boliński 
i Marcin Imach oraz autor zdjęć Adam Bajerski. 

KINO Z JAPONII 
W KULTURZE
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Paweł Wilczak w filmie Pan T., 
reż. Marcin Krzyształowicz

Nobuo Murata
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FILMOWY KANTOR ZIEMI OBIECANEJ

Muzeum Miasta 
Łodzi prezentu-
je nową stałą wy-
stawę „Filmowy 

kantor Ziemi obiecanej”. Miej-
sce nie jest przypadkowe. Pałac 
potentata bawełny Izraela Po-
znańskiego był wykorzystywany 
jako fabryczny kantor i składy 
towarów. W międzywojniu stał 
się własnością skarbu państwa, 
od 1975 mieści się w nim mu-
zeum. Kinomanom znany jest 
z wielu kręconych w jego wnę-
trzach scen. Poza ekranizacją 
powieści  Władysława Reymon-
ta realizowano w nim ujęcia 
do ponad trzydziestu obrazów, 

m.in. odcinki seriali: Stawka 
większa niż życie i Lalka, filmy: 
Pałac, Gorączka, Vabank, Poże-
gnanie jesieni, Kurier. Wystawa 
zajmuje dwie zrewitalizowane 
sale, dokładnie tam, gdzie w cza-
sach świetności firmy rzeczywi-
ście mieściły się kantory i skła-
dy fabryczne. 

Reymont dał taki opis: „Cisza 
zupełna panowała w kanto-
rze. Elektryczne światło drgało 
i ślizgało się po czarnych sza-
fach, w których stały uszerego-
wane olbrzymie księgi mające 
na grzbietach białe cyfry lat, 
z jakich pochodziły”. W hi-
storycznej rzeczywistości kan-

tor był mózgiem fabryki. Tam 
załatwiano sprawy administra-
cyjne, pracownicze, finansowe. 
Praca buchaltera wymagała nie 
tylko szczegółowej wiedzy z za-
kresu finansów, ale także zna-
jomości przepisów prawnych 
i handlowych. 

Filmowy kantor zmate-
rializowali scenograf Tade-
usz Kosarewicz i dekorator 
wnętrz Maciej Putowski, oży-
wili aktorzy, został oświetlony 
i utrwalony na taśmie. Teraz 
mogą oglądać go widzowie od-
wiedzający muzeum w kształ-
cie, jaki nadali mu twórcy wy-
stawy. Idea tej ekspozycji po-

lega na połączeniu artefaktów 
i dokumentów z planu filmo-
wego z oryginalnym wyposa-
żeniem biurowym z kolekcji 
muzeum. Elementy scenografii, 
od czasu zakończenia zdjęć do 
filmu, przechowywane są w mu-
zeum. Są to dwa oryginalne sto-
ły biurowe z ukośnymi blata-
mi i wmontowanymi lampami, 
wysokie krzesła, biurko i szaf-
ki, komplet lamp sufitowych. 
W sąsiednim pomieszczeniu 
zaaranżowano biuro fabrykan-
ta. Obok rekwizytów znalazły 
się tu m.in. oryginalne meble 
z epoki, kasa pancerna, foto-
grafie fabrycznych biur, doku-
menty, akcje, księgi rachunko-
we, a także portret fabrykanta 
autorstwa Maurycego Tręba-
cza. Dopełnieniem wystroju 
są fotosy Renaty Pajchel, któ-
re pokazują te wnętrza w fil-
mowej aranżacji oraz plakat 
Waldemara Świerzego. „Oży-
wiają” je postaci (manekiny) 
w kostiumach projektu Barbary 
Ptak. Przy jednym z pulpitów 
stoi postać w surducie Mory-
ca Welta (Wojciech Pszoniak), 
w gabinecie znajdują się posta-
cie ubrane w kostiumy Karola 
Borowieckiego (garnitur spor-
towy) i jego narzeczonej Anki 
Kurowskiej (suknia popołu-
dniowa) – w tych rolach Daniel 
Olbrychski i Anna Nehrebecka. 
A przy biurku mężczyzna w ża-
kiecie męskim typu „jaskółka” 
i cylindrze na głowie. Wysta-
wa prezentująca realia pracy 
w kantorze uzupełnia istniejące 
ekspozycje poświęcone historii 
pałacu i rodziny Poznańskich. 
A już w przygotowaniu kolejna 
wystawa, przypominająca bo-
gate filmowe „dzieje” niezwykle 
fotogenicznego pałacu, jednej 
z ikon Łodzi. 

Mieczysław 
Kuźmicki

Po 45 latach od czasu, kiedy w tych samych 
wnętrzach realizowane były liczne sceny  
do Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy,  
teraz można zobaczyć muzealną 
rekonstrukcję niektórych z nich. 

KANTOR W PAŁACU
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DOKUMENT W KULTURZE

W wybranym ze-
stawie zaprezen-
towano: Połączo-
nych Aleksandry 

Maciejczyk, Proszę o ciszę Eri Mi-
zutani, Siostry Michała Hytro-
sia, Naukę Emi Buchwald oraz 
Strawberry Boys Michała Toczka. 

W  Połączonych Aleksan-
dra Maciejczyk obserwuje parę 
50-latków podczas jazdy na nar-
tach. Krzysztof jest niewidomy, 
a Wiola jest jego przewodniczką. 
Dzięki zestawom bluetooth są 
ze sobą ciągle skomunikowani. 
Podczas zmieniających się 
warunków atmosferycznych 
pozwala im to odnaleźć się we 
mgle. „Zaczęło się od historii 
z mojego życia” – opowiadała 
o inspiracjach reżyserka pod-
czas spotkania. – „Narciarstwo 
jest u mnie sportem rodzinnym. 
Dzięki narciarstwu bardzo pogłę-
biłam swoją relację z siostrą. Kilka 
lat temu moja siostra miała po-
dejrzenie jaskry i to mnie skłoniło 
do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie: czy można jeździć, będąc 
niewidomym? Pomyślałam, że 
to może też być jakaś metafora 
relacji. Bardzo ufam swojej sio-
strze w górach i dlatego chciałam 
być jej przewodnikiem. To samo 
chciałam znaleźć w bohaterach”.

Proszę o ciszę Eri Mizutani za-
prasza nas z kolei do tajemnicze-
go świata wrocławskiej szkoły dla 
głuchoniemych. „Kilka lat temu 
wraz z organizacją wydarzeń Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury dosta-
liśmy zadanie od Jacka Bławuta, 
naszego opiekuna, aby zreali-
zować krótkie filmy” – mówiła 
o początkach pracy nad filmem 
Mizutani. – „Przy jednym z ko-
ściołów była szopka organizowa-
na przez niesłyszących. Zaprzy-
jaźniłam się z siostrą, która pro-
wadziła szkołę dla takich dzieci. 
Towarzysząc uczniom przez cały 
rok szkolny, odkryłam ich ma-
giczną, dziecięcą rzeczywistość, 

która początkowo wydawała się 
odległa i niedostępna. Dzięki po-
wolnej obserwacji zbliżyłam się 
stopniowo do bohaterów”. 

W Siostrach Michała Hytro-
sia oglądamy siostry zakonne 
z najstarszego żeńskiego klasz-
toru klauzurowego w Polsce – 
Benedyktynek w podkrakow-
skich Staniątkach. Mieszka ich 
tam dwanaście, a średnia ich 
wieku wynosi 70 lat. Mimo po-
deszłego wieku i zmieniającego 
się świata, każdego dnia starają 
się podporządkować swoje ży-
cie wymyślonej ponad dziesięć 
wieków temu regule klasztoru. 
Główne bohaterki opowieści – 
siostry Anuncjata i Benedykta – 
pokazują nam świat klasztorny 
ze wszystkimi jego odcieniami, 

zupełnie odarty ze stereotypu.
Nauka Emi Buchwald opo-

wiada o trudnych zmaganiach 
dzieci z nauczeniem się recyta-
cji wiersza Juliana Tuwima „Na-
uka”. Poetycka fraza czasem jest 
niezrozumiała, niektóre słowa 
wymagają wyjaśnienia, ale z po-
mocą przychodzą rodzice. Nie-
stety nie wszystkie metafory da 
się przetłumaczyć w niebudzący 
wątpliwości sposób.

Z kolei Strawberry Boys Mi-
chała Toczka śledzi trudne po-
czątki kariery muzyka disco 
polo. Ambitny chłopak spę-
dza część dnia, zbierając tru-
skawki razem z ojcem. Hubert 
jednak pragnie zrobić karierę 
wykonawcy disco polo, dlate-
go po skończonej pracy rozwija 

swoją pasję muzyczną. Chłopak 
zaczyna od występów na świę-
tach gminy i nagrywaniu wide-
oklipów do swoich piosenek. 
„W stacji Polo TV jest taki pro-
gram »Disco Star«, w którym 
w y s tę puj ą  p o c z ąt kuj ą c e 
zespoły” – mówił Hytroś po se-
ansie. – „We wszystkich tych lu-
dziach widać olbrzymie marze-
nie. To mnie pociągało. Muzy-
ka wydaje nam się niska, ale to 
marzenie jest czymś wysokim 
i szczerym. Mój opiekun Ma-
ciej Drygas bał się, że wyjdzie 
z tego ciekawostka. Przekonał 
się do filmu, kiedy zobaczył ojca 
bohatera, dostrzegł w tym coś 
prawdziwego”.

Albert Kiciński

DOKUMENTY 
Z PWSFTviT
Członkowie Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP 
obejrzeli 11 grudnia 2019, w warszawskim kinie 
Kultura, zestaw pięciu dokumentów zrealizowanych 
przez studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. 

Rafał Pawłowski, Eri Mizutani,  
Aleksandra Maciejczyk i Michał Toczek
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Bohater z Pacanowa dołączył do 
zacnego grona uhonorowanych 
tą prestiżową nagrodą, w któ-
rym z Andrzejem Wajdą, Marią 

Kaniewską, Dorotą Kędzierzawską czy 
Jiřím Menzlem sąsiaduje kundelek Reksio, 
a z Witoldem Gierszem, Paulem Driesse-
nem czy Václavem Vorlíčkiem – Bolek 
i Lolek, nasz tandem wszech czasów.

„O naszym laureacie pisano, że stał się 
ikoną kultury popularnej i dziedzictwem 
narodowym. Porównywano go do uni-
wersalnego Ulissesa, ale także upatrywano 
w nim arcy-Polaka, nie tylko ze względu 
na kolorystykę ubioru. (…) Nazwisko ma 
jak przezwisko, jednakże na każdym kroku 
udowadnia, że ani on głupi, ani nieudolny, 
tylko, jak byśmy mądrze dzisiaj powiedzieli, 
kreatywny i przedsiębiorczy. Prawdziwa 
i wyjątkowa – polska koza sukcesu” – czy-
tamy w festiwalowej laudacji.  

Koziołek Matołek zrodził się w książ-
kach obrazkowych Kornela Makuszyń-
skiego (tekst) i Mariana Walentynowicza 
(rysunki), pierwszy tom jego przygód uka-
zał się tuż przed Bożym Narodzeniem 1932 
roku, kolejne trzy w dwóch następnych 
latach. Ćwierć wieku później rogaty bohater 
trafił do filmu. W 1958 Leonard Pulchny 
zrealizował w bielsko-bialskim Studiu Fil-
mów Rysunkowych krótki metraż Kozio-
łek Matołek contra Krwawy Joe, w którym 
nasz bohater poleciał balonem do Tek-
sasu, by tam rozprawić się z bandą zbirów, 
a w latach 1969-1971 w warszawskim Studiu 
Miniatur Filmowych powstał serial złożony 
z 26 odcinków – Dziwne przygody Koziołka 
Matołka – w którym bohater błąkał się po 
całym świecie, by w końcu stwierdzić, że 
nie ma to jak w… Pacanowie. Tuż po emisji 
serialu Polskie Nagrania wydały dwie płyty 
poświęcone Koziołkowi, gdzie o jego przy-
godach – na tle muzyki Marka Sewena – 
opowiadał Henryk Boukołowski. Warto 
wspomnieć, że fragmenty animowanego 
serialu trafiły do… Świata według Kiep-
skich, gdyż wiernym fanem Matołka oka-
zała się babcia Rozalia (w tej roli Krystyna 
Feldman – przyp. red.). Jak widać Koziołek 
łączy pokolenia. I łagodzi obyczaje. Wła-
ściwy laureat na dzisiejsze czasy.

Podczas 37. edycji festiwalu przypo-
mniano także dorobek dwojga klasyków 
polskiego kina skierowanego do młodych 
widzów – Jadwigi Kędzierzawskiej oraz 
Stanisława Jędryki. Na specjalnym sean-
sie zatytułowanym „Psotny kotek”, w któ-
rym pomieszczono kilka krótkich fabu-
łek Kędzierzawskiej, mali kinomani mieli 

Z POZNANIA 
DO PACANOWA

MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020

ALE KINO!

okazję – opowiada Marta Trzeciak, kura-
torka festiwalowego krótkiego metrażu –
„zanurzyć się w tycich, uroczych psotach”. 
I dodaje: „Jednak za małymi psotami nie 
kryje się jedynie zabawa – to także czas, 
w którym filmowi bohaterowie rozbudzają 
swoją ciekawość świata i zadają ważne dla 
nich pytania”.

Stanisław Jędryka – autor kultowych fil-
mów i seriali, takich jak Wyspa złoczyńców, 
Paragon gola, Wakacje z duchami, Podróż za 
jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana, 
Szaleństwo Majki Skowron, Zielona miłość, 
Banda Rudego Pająka – bliski przyjaciel, 
a także wielokrotny laureat festiwalu Ale 
Kino!, odszedł – w wieku 85 lat – 22 kwiet-
nia ubiegłego roku. Nie tylko film wiązał go 
z tą imprezą. Jego drugą – obok kina – pasją 
była piłka nożna. A ważną sekcją poznań-
skiego festiwalu, którego dyrektor Jerzy 
Moszkowicz to także pasjonat futbolu, jest 
Ale Kino z Piłką!

37. edycja imprezy spoglądała nie tylko 
w przeszłość, zorganizowano także – po 
raz pierwszy – Ale Kino! Industry, szeroką 
platformę dyskusyjną z udziałem środowisk 
filmowych i pedagogicznych, która zgroma-
dziła tłumy, gdzie rozmawiano o przyszłości 
kina dla dzieci i młodzieży. „Z tego dialogu 
każdy coś wyniesie: filmowcy lepszy obraz 
swoich przyszłych odbiorców, realną wie-
dzę o ich potrzebach i zainteresowaniach, 
a sami nauczyciele możliwość głębszego 
zapoznania się z procesem powstawania 
i rozpowszechniania filmu oraz z ludźmi 
weń zaangażowanymi” – podkreśla dyrek-
tor festiwalu.

A w tej dziedzinie produkcji kinemato-
graficznej zaczęło się u nas ostatnio wypo-
gadzać – zarówno w fabule, jak i w anima-
cji. I ten trend chyba się utrzyma, a nawet 
przybierze na sile. Taką nadzieję dają 
zaprezentowane w Poznaniu fragmenty 
przygotowywanych filmów, 
których premier należy się 
spodziewać w tym roku – 
Czarnego młyna Mariusza 
Paleja, Tarapatów 2 Marty 
Karwowskiej oraz Żużla 
Doroty Kędzierzawskiej. 
„Czekamy na filmy, cze-
kamy na filmy / Na małych 
i dużych ekranach / Cze-
kamy na filmy, czekamy na 
filmy / Czekamy na filmy dla 
nas” – śpiewają dzieci od lat 
podczas poznańskiego festi-
walu. Śpiewają, śpiewają i – 
wszystko na to wskazuje – że 
się doczekają.

Cenne jest sięganie do tradycji, ważne – 
rozmowy o przyszłości, ale solą każdego 
festiwalu jest konkurs, czyli teraźniejszość. 
A do selekcji konkursowej organizatorzy Ale 
Kino! przywiązują zawsze dużą wagę. Dzięki 
temu zestawy filmów – krótko- i pełnome-
trażowych – ubiegających się o festiwalowe 
trofea składają się tu z tytułów niezwykle 
interesujących i różnorodnych zarówno 
pod względem treści, jak i formy. 

Tym razem Złote Koziołki trafiły do 
holendersko-niemieckiego Całego świata 
Romy (reż. Mischa Kamp, pełny metraż 
dla dzieci) – przejmującej historii wielo-

pokoleniowej rodziny; kanadyjskiego filmu 
Świetliki odleciały (reż. Sébastien Pilote, 
pełny metraż dla młodzieży) – intrygują-
cego portretu młodej dziewczyny stojącej 
na progu dorosłości, wiecznie rozdrażnio-
nej przez otaczających ją dorosłych; cze-

sko-słowacko-polskiej 
animacji Latawiec (reż. 
Martin Smatana, krótki 
metraż dla dzieci) – 
poruszającej historii 
o znaczeniu rodzin-
nych więzi; oraz– mek-
sykańskiej Kamili (reż. 
Urzula Barba Hopfner, 
krótki metraż dla mło-
dzieży) – subtelnej opo-
wieści o matce i córce, 
sprawiającej, że chcemy 
wspierać naszych bli-
skich w ich pasjach. 

Podczas festiwalowej 
gali, która upłynęła w rytmie przebojów 
z filmów i seriali Stanisława Jędryki, na 
pożegnanie padły takie oto słowa: „Dzie-
siątki spotkań, setki filmów, tysiące minut 
spędzonych w salach kinowych, miliony 
wzruszeń, biliony uśmiechów! Nie mogli-
śmy wymarzyć sobie lepszej atmosfery 
i wspanialszej widowni! Bardzo dzięku-
jemy, że byliście z nami. Od dziś oficjalnie 
odliczamy dni do następnej edycji festi-
walu!”. To wszystko prawda, żadnej prze-
sady. Też już zacząłem odliczanie, a odli-
czam tak już – rokrocznie – od 1977 roku…

Jerzy Armata

Platynowe Koziołki 37. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Młodego Widza  
„Ale Kino!”, który odbył się w Poznaniu 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 
powędrowały tym razem do…  
Koziołka Matołka.

Gala festiwalu

Karolina Kępczyk i Jerzy Moszkowicz – 
wręczenie Koziołkowi Matołkowi nagrody 
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Kilka razy festiwal się nie odbył, 
stąd dopiero w roku 2019 obcho-
dził swoje 20-lecie. Zaczęło się 
w Centrum Filmowym Graffiti, 

działającym w nieistniejącym już kinie 
Wanda. Z pomysłem wyszedł Jerzy Jur-
czyński, który kierował promocją. Dyrektor 
Krzysztof Gierat, przytaknął, a dziś wspo-
mina: „To był czas, kiedy wracało zainte-
resowanie epoką kina niemego. Na 
festiwalach pojawiały się pokazy 
z muzyką na żywo. Niektórzy artyści 
dobrze się czuli w tej formie aktyw-
ności scenicznej, inni mniej. Posta-
nowiliśmy raz spróbować, a zosta-
liśmy pionierami odrodzenia filmu 
bez słów w naszym kraju”. 

Machina została wprawiona 
w ruch i 19 grudnia 1996 roku na 
ekranie pojawił się Buster Keaton 
jako Sherlock Junior, a jego przy-
godom akompaniował Jerzy Bożyk 
z Beale Street Band. Kolejne dni 
przyniosły seanse największej kla-
syki niemego kina, w tym Gorączki 
złota Chaplina, Męczeństwa Joanny 
d’Arc Dreyera, Zmęczonej śmierci 
Langa i Chciwości von Stroheima. 
Niektóre z nich powracały w póź-
niejszych latach. Projekcje ubarwiły 
też prelekcje – Alicji Helman, Józefa 
Szczepańskiego, Jerzego Turowi-
cza i Krystiana Lupy… Było to coś 
zupełnie nowego, innego i niespo-
dziewanego – pierwsze tego typu 
wydarzenie w Polsce, jedno z pierw-
szych na świecie. Dziś takie pokazy 
na stałe wpisały się w kulturalny 

krajobraz, a odwiedziny na największym 
tego typu festiwalu – bolońskim Il Cinema 
Ritrovato, stały się marzeniem dla wielu 
kinomanów. Na pewno tych, którzy regu-
larnie stawiają się w Krakowie. 

Przez 20 edycji FFN na nowo odkrył 
(i nadal odkrywa) dawne dzieła X Muzy. 
Ożywia je, wprowadza w nowy kontekst 
i wydobywa z nich nieoczekiwane sensy. 

Może kiedyś kino pozbawione było dia-
logu, ale dźwięku – nigdy. Mniejsze sale na 
stałe zatrudniały tapera, większe angażo-
wały zespoły, nawet orkiestry. Ale w Kra-
kowie „typowa” muzyka z epoki powraca 
rzadziej – organizatorzy (po Jerzym Jur-
czyńskim koordynację przejął Krzysztof 
Głuchowski, a od 2003 pieczę nad progra-
mem filmowym i muzycznym sprawuje 

zespół Kina Pod Baranami i Fundacji 
Dla Kina) stawiają na nieoczywiste 
połączenia. „Często sięgamy po arty-
stów, których muzyka stoi w kontrze 
do fabuły. Dzięki temu zgrany, wielo-
krotnie widziany film, tudzież film, 
którego styl i sposób gry są już mocno 
anachroniczne nabiera nowego cha-
rakteru i siły. Projekcja staje się też 
dzięki temu ciekawszym doświadcze-
niem. Niepowtarzalnym” – komentuje 
Ola Starmach, która co roku zachęca 
do współpracy kolejnych muzyków. – 
„Ale współczesna muzyka nie tylko 
daje klasyce nowe życie. Pomaga rów-
nież w dotarciu do młodszej grupy 
odbiorców oraz do widzów, którzy 
w innych okolicznościach w ogóle 
nie pojawiliby się w kinie. Przyciąga 
ich właśnie to, co usłyszą. A potem 
zakochują się też w samym filmie 
i wracają rok później”. 

Do historii przeszedł m.in. wie-
czór z Ludźmi w niedzielę Roberta 
Siodmaka, Billy’ego Wildera i Freda 
Zinnemanna (dwóch ostatnich twór-
ców urodziło się na polskiej ziemi 
pod zaborem austriackim). Obok 
ekranu zasiadł eksperymentalny 

PODRÓŻ DO KRAINY 
NIEMEGO KINA
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islandzki zespół Múm. Pamiętny jest też 
seans Męczeństwa Joanny D’Arc w Kapi-
tularzu Ojców Dominikanów, któremu 
akompaniował Tomasz Stańko (jeden z lau-
reatów Złotej Kłódki, nagrody festiwalu za 
szczególny wkład w dbałość o nieme dzie-
dzictwo kina). „W ciągu dwóch dekad prze-
winęło się przez festiwal mnóstwo znako-
mitych artystów. Jedni grali pod film, inni 
prezentowali po prostu swój repertuar” – 
zauważa Krzysztof Gierat. Chyba najbar-
dziej klasycznym z nich jest Lesław Lic – 
niezastąpiony taper. „Przychodzi do kina, 
zasiada za klawiszami, a potem dzieje się 
magia. Pokazy z jego udziałem to praw-
dziwa podróż w czasie!” – przypominają 
organizatorzy. Inni wykonawcy zapra-
szają widzów do poszukiwań wśród jazzu, 
 bluesa, etno. Wystarczy przywołać kilka 
nazw i nazwisk, aby zauważyć różnorod-
ność kierunków: Leszek Możdżer, Kroke, 
Ścianka, Urszula Dudziak, VooVoo, Maciej 
Maleńczuk, Sza/Za, Myslovitz, Kirszen-
baum, Baaba,  Acoustic Ethno Orchestra, 
Waldemar Rychły Trio, Sinfonietta Cracovia 
i in. Na 12. edycji narodziła się inicjatywa 
Semi-Invented Trio Adriana Konarskiego, 
Sławomira Bernego i Michała Chytrzyń-
skiego. Występują niemal co roku – w 2019 
do Siedmiu lat nieszczęść. 

„Czasem zdarza się, że do jednego filmu 
grają w kolejnych latach inni muzycy, naj-

częściej uprawiający odmienne gatunki. 
Razem z nimi pojawiają się odmienne 
interpretacje” – dodaje Ola Starmach. Te 
powtórne seanse z inną oprawą mnie samą 
chyba najbardziej ciekawią. Dzięki nim 
Wschód słońca Friedricha W. Murnaua raz 
był gorzkim melodramatem, potem ciepłą 
komedią romantyczną. Zestaw Dokumen-
tów o starym Krakowie raz przedstawił mia-
sto dynamiczne, raz melancholijne. Ten 
efekt znają doskonale oprawcy muzyczni 
i kompozytorzy. 

Festiwal nie tylko przypomina klasyki – 
organizatorzy współpracują z archiwami i fil-
motekami na całym świecie (od FINA po BFI, 
La Cinémathèque Française, Gaumont Pathé 
Archives i in.), żeby ściągać do Krakowa perły, 
wcześniej nieznane lub tylko wąsko dystry-
buowane, czasem całkowicie odmienione po 
rekonstrukcji. Na 20. edycji takim skarbem 
była najstarsza polska komedia – Tajemnica 
pokoju nr 100 (1914) Stanisława Sebla, o któ-
rej odnalezieniu (w 2000 roku w Moskwie) 
opowiedzieli Kamil Stepan i Jerzy Maśnicki. 
Farsa była już wcześniej w Krakowie poka-
zywana, zaraz po odkryciu, ale idealnie wpi-
sywała się w temat przewodni jubileuszowej 
odsłony wydarzenia, czyli śmiech. „Świętując 
jubileusz, chcieliśmy się tym cieszyć. Cieszyć 
rocznicą, tym, że przez tyle lat prezentujemy 
kino nieme, że wciąż na festiwalu są widzo-
wie” – mówi Marynia Gierat, szefowa Kina 

Pod Baranami. – „A poza tym, chcieliśmy 
wrócić do początków, bo przecież wszystko 
zaczęło się od Bustera Keatona. To on nas 
przed laty zainspirował”.

Każdej z edycji FFN towarzyszy jakiś 
motyw: raz to wybrani twórcy (np. Sier-
giej Eisenstein, Pola Negri), kiedy indziej 
gatunki (groza, melodramat, kino podróżni-
cze, awangarda), tematy (tajemnice, żywioły, 
kino kobiet) lub kraje (np. Hiszpania; Pol-
ska obecna jest zawsze, choć nie zawsze 
jako główny bohater). Zobaczyć można 
najkrótsze formy, jak i produkcje pełnome-
trażowe, dokumenty i fabuły – całą gamę 
kina sprzed przełomu dźwiękowego, pre-
zentowaną zarówno z nowoczesnych pro-
jektorów cyfrowych, jak i na starej wysłu-
żonej taśmie celuloidowej. To zresztą jedna 
z wielu atrakcji – organizatorzy nie ograni-
czają się do samych pokazów – od początku 
towarzyszą im różne warsztaty i specjalne 
niespodzianki, takie jak np. mappingi na 
fasadzie Kina Pod Baranami. Za każdym 
razem jest to magiczna podróż i już należy 
rezerwować czas na 21. edycję, która odbę-
dzie się w dniach 3-6 grudnia. „Już rozpo-
częły się przygotowania” – mówi Marynia 
Gierat. – „I choć może zmienimy nieco 
nastrój prezentowanych filmów, to nigdy 
nie przestaniemy się festiwalem cieszyć!”. 

Dagmara Romanowska

Śmiech dzieci, gdy Flip i Flap wpadają w tarapaty, a Charlie 
boksuje się z wielkim drabem… Ta żywiołowa reakcja zapisze 
się w pamięci Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie. W grudniu 
2019 świętowano jubileusz 20-lecia FNN.

Pokaz krótkich filmów Charliego Chaplina  
w Kinie Pod Baranami
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Przemoc / morderstwa / piła mecha-
niczna / obrzydliwości / macki / 
patologia / śluz / odcięte głowy / 
popieprzony plot twist – to tylko 

kilka z hashtagów, jakimi organizatorzy 
opatrzyli prezentowane produkcje. Wbrew 
pozorom nie służyły one za ostrzeżenie, 
a raczej zachętę. Publiczność Splata! to 
osoby dobrze obeznane z kinem gatun-
kowym i nikt tu nie udaje, że to impreza 
dla osób o wyszukanych, artystycznych 
gustach. Podczas jej trwania liczy się jedynie 
dobra, często nonsensowna, nieraz podszyta 
strachem i psychodelicznymi obrazami 
zabawa. Wszyscy obecni doskonale zdają 
sobie z tego sprawę. Tym samym nikogo 
nie dziwi brak sekcji konkursowej. Jedyne, 
symboliczne nagrody przyznają tu widzowie 

SPLAT! FILM FEST

w plebiscycie już po zakończeniu festiwalu. 
W ramach głosowania mogli oni tym razem 
wybierać z pełnometrażowych tytułów przy-
dzielonych do sekcji dobrze znanych stałym 
bywalcom imprezy, czyli „Strach i terror” 
(kino grozy), „Strasznie śmieszne” (czarne 
komedie), „WTF” (dziwne kino), oraz sek-
cji zupełnie nowych, a więc „Fantastycznie” 
(SF, fantasy) i „Dokumenty”.

Trzeba przyznać, że widzowie mieli twardy 
orzech do zgryzienia. W repertuarze pojawiło 
się wiele pozycji, które nie trafią do dystrybu-
cji kinowej w naszym kraju, a zdecydowanie 
są warte uwagi ze strony kinofili. Zapowia-
dał to już sam początek Splata! składający się 
z podwójnego mocnego uderzenia. Najpierw 
wyświetlono pokazywane chociażby podczas 
zeszłorocznego festiwalu w Cannes Bacurau 

Klebera Mendonça Filho i Juliano Dornel-
lesa. Po nim publiczność mogła zobaczyć 
Color Out of Space, którego reżyser Richard 
Stanley wrócił za kamerę pełnego metrażu 
po ponad 20 latach przerwy. Była to nie lada 
gratka dla wszystkich miłośników jego posta-
pokaliptycznego Hardware i sala w Kinotece 
pękała w szwach. Tłum żywo reagował na 
wyegzaltowaną grę Nicolasa Cage’a stawia-
jącego czoła kosmicznemu zagrożeniu wyję-
temu z wyobraźni H.P. Lovecrafta. 

Podczas kolejnych dni festiwalu uczestnicy 
mieli m.in. okazję obejrzeć tytułowego Mal-
colma z serialu Zwariowany świat Malcolma 
w zupełnie nowej roli. We W wici szaleństwa 
(reż. Brian Hanson) Frankie Muniz wciela 
się bowiem w młodego mężczyznę, który 
ma problemy z psychiką, a przynajmniej 
próbują mu to wmówić lekarze i najbliżsi, 
kiedy jego ciało zaczyna pokrywać tajem-
nicza wysypka i odwiedzają go demony.

Natomiast pozycją obowiązkową dla 
kinomanów wspominających z łezką w oku 
erę VHS okazało się Pudełko ze strachami 
(reż. Mali Elfman, Courtney Andujar, Hil-
lary Andujar, Anthony Cousins, Emily 
Hagins, Aaron B. Koontz, Chris McInroy, 
Noah Segan, Baron Vaughn), a więc zbiór 
nowel osadzonych w autotematycznych, 
horrorowych narracjach. Podczas seansu 
można wręcz było zachłysnąć się zapachem 
wypożyczalni wideo.

Chociaż nie brakowało wyśmienitych fil-
mów, najlepsza podczas festiwalu była atmos-
fera. Budowano ją rozdawaniem słodyczy 
przed mikołajkowymi seansami przez upior-
nego Mikołaja czy toreb na wymioty każdemu, 
kto odważył się kupić bilet na Złotą rękawiczkę 
Fatiha Akina. Widać było, że każda zaanga-
żowana w imprezę osoba, łącznie z wolon-
tariuszami, jest fanem kina gatunkowego 
i znalazła się w odpowiednim miejscu i odpo-
wiednim czasie. Tym samym organizatorzy 
z poczuciem dobrze wypełnionej misji, zaraz 
po zakończeniu imprezy, wrócili do swojego 
matecznika, czyli Lublina, gdzie Splat! odbył 
się piąty rok z rzędu.

Rafał Christ

ZABAWA GATUNKIEM, 
GATUNKOWA ZABAWA

Między 2 a 8 grudnia 2019 odbyła się 
warszawska edycja Splat! Film Fest. 
Impreza po raz drugi zagościła w stolicy, 
przyciągając do Kinoteki fanów obrazów 
gatunkowych, szukających wytchnienia 
od wszechobecnej kiczowatej atmosfery 
zbliżających się świąt.
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ŻUBROFFKA

WIELKA ŻUBRZYCA  
NAD BIAŁYMSTOKIEM 
Na Podlasiu bije 
serce krótkiego 
metrażu. Już po raz 
14. w Białymstoku 
zorganizowano 
Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Krótkometrażowych 
„Żubroffka” 
(4-8 grudnia 
2019). To jedno 
z najważniejszych 
wydarzeń 
pokazujących krótkie 
filmy w Polsce. 

Widzowie i goście z kilkuna-
stu krajów mogli zobaczyć 
ponad dwieście różnorod-
nych gatunkowo filmów 

z całego świata. Triumfatorem „Żubroffki” 
okazała się Miłość bezwarunkowa w reży-
serii Rafała Łysaka (Grand Prix Festiwalu, 
Nagroda Dzikiego Żubra – Nagroda Publicz-
ności). Jury w uzasadnieniu napisało: „jest 
sporo dobrych komediowych reportaży, ale 
ten jest dużo bardziej znaczącym przykła-
dem filmu przepełnionego miłością, ironią 
i czułością relacji bliskich sobie ludzi. Musi 
zostać nagrodzony nie tylko dlatego, że to jest 
dobrze zrobiony film, ale również za swoje 
mocne przesłanie: prawdziwa miłość może 
przetrwać wszelkie nieporozumienia i różne 
poglądy na życie”. Główną nagrodę w Kon-
kursie Studenci (konkurs polski) – otrzymał 
obraz Krzyżówka w reżyserii Jana Bujnow-
skiego. Celem umysłowej zagadki jest roz-
wiązanie jak największej liczby haseł, a jak 
się to ma do decyzji, które musimy podjąć 
w życiu? Główny bohater Krzyżówki – starszy 
mężczyzna podsumowuje swoją egzystencję. 
Wyróżnienie w tym samym konkursie otrzy-
mał film Na niebie w reżyserii Magdaleny 
Chmielewskiej. To z kolei ciekawa opowieść 
o bliskości i próbie wymazania przeszłości. 

Wśród wielu przyznawanych w Białym-
stoku laurów warto wyróżnić nagrodę w Kon-
kursie Cały ten Świat (konkurs międzynaro-
dowy) – dla filmu Electric Swan w reżyserii 
Konstantiny Kotzamani. Jury uznało, że reży-
serka za pomocą realizmu magicznego prze-

nosi widzów do tajemniczego świata. To laty-
noamerykański film greckiej reżyserki.

W programie „Żubroffki” znalazły się także 
koncerty, filmowe warsztaty dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów, wystawy, panele dyskusyjne 
oraz spotkania. Po raz pierwszy w historii 
festiwalu swoje nagrody przyznali polscy 
i zagraniczni dziennikarze. Impreza wyróż-
niała się w tym roku specjalnymi pokazami 
krótkich metraży o nienawiści, „tęczowymi” 
szortami, wschodnim kinem SF czy bałkań-
skimi animacjami wyreżyserowanymi przez 
kobiety. Sekcje te świadczą o otwartości pro-
gramerów, którzy nie boją się kontrowersji 
i poszerzają horyzonty publiczności. A ta 
w Białymstoku spragniona jest dobrych pro-
dukcji. Kino Forum wypełnione było miło-
śnikami sztuki filmowej. Chętnie brano też 
udział w panelach dyskusyjnych: „Niedź-
wiedź w Avengers, E.T. w łotewskich ziem-
niakach, żubr w kosmosie, czyli wschodnie 
dziwactwa science fiction” oraz „Małe jest 
piękne – kino krótkometrażowe i fanfilmy 
a odbiór współczesnego widza”. Tematem 
przewodnim tegorocznej „Żubroffki” był 
kosmos i jego tajemnice. Nad miastem roz-
błysła nowa konstelacja – Wielka Żubrzyca. 
Za sprawą świetnego programu, niezobowią-
zującej atmosfery i charyzmatycznych orga-
nizatorów (oryginalne zapowiedzi bloków 
filmowych) to jeden z ciekawszych polskich 
festiwali filmowych. Poszukujący i wrażliwy 
na potrzeby widza w każdym wieku. 

Marcin Radomski 

Laureaci festiwalu
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HER DOCS FILM FESTIVAL

Świetna idea: trzy dziewczyny 
wpadają na pomysł, by robić 
HER Docs Film Festival, czyli 
festiwal filmów dokumental-

nych celebrujący twórczość kobiet. 
To była wasza wewnętrzna potrzeba 
czy społeczna konieczność?
Trudne pytanie, bo jedno i drugie determi-
nowało i wciąż determinuje nasze wysiłki. 
Pierwszy zapłon wyszedł od dziewczyn: 
Mai Szydłowskiej i Kasi Korytowskiej. 
Dołączyłam do nich na tyle wcześnie – bo 
w listopadzie 2018 roku – że mogę dzisiaj 
czuć się współtwórczynią festiwalu. Kasia 
i Maja po raz pierwszy spotkały się na kur-
sie stypendialnym Humanity in Action – 
miały za zadanie zaplanować i przedsta-
wić projekt kulturalno-społeczny, który 
aktywizowałby działania proobywatel-
skie. Kasia od dawna chciała działać na 
rzecz kobiet, marzeniem Mai był festi-
wal filmowy. 

Obie mają po dwadzieścia kilka lat. 
Tak, ale patrzą dużo szerzej, poza i ponad 
swoją grupę wiekową. I tak naprawdę 
dzięki temu zauważyły, że wiele kobiet – 
w różnym wieku – nie ma pojęcia o swo-
ich prawach, o edukacji seksualnej, o tym, 
czym jest równość czy brak dyskryminacji. 
Bycie kobietą często wiąże się z irracjonal-
nym poczuciem wstydu, lub z przeświad-
czeniem, że jest się słabszą stroną. Dziew-
czyny zapragnęły to zmienić, a wiadomo, 
że najlepiej zacząć działać na poziomie 
obywatelskim. 

A kino dokumentalne niesie ze sobą 
bardzo mocny społeczny przekaz. 
Mocniejszy niż kino fabularne. Kino doku-
mentalne pozostaje blisko życia, w moim 
przekonaniu bliżej niż fikcja... I chyba 
w odpowiednim momencie Kasia skon-
taktowała się ze mną. Wiedziała, jaką mam 
przeszłość zawodową za sobą, czyli wie-
działa, że pracowałam w dystrybucji filmo-
wej, i że organizowałam festiwal. Z kolei ja 
od razu poczułam, że mogę i chcę dziew-
czynom pomóc. Choć mieszkam w Berlinie, 
nie przeszkadza nam to w byciu w stałym 
kontakcie. Festiwal robi się codziennie, to 
jest logistycznie tak duże przedsięwzięcie, 
że trzeba się temu oddać w pełni. Dzisiaj 
mamy nakreślone cele, strukturę i ideę festi-
walu. Gramy do jednej bramki. 

Na jakie pytania musiałyście sobie 
z początku odpowiedzieć?

Przede wszystkim na to najważniejsze 
i najtrudniejsze: czy to jest dobre, że festi-
wal będzie reprezentował i prezentował 
filmy robione wyłącznie przez kobiety? 
Czy to nie jest dyskryminacja? A może 
to już jest seksizm? 

Gdy myślę o HER Docs, to przede 
wszystkim mam w głowie dobre 
kino. Kino często marginalizowane, 
a tu z szansą na szerszą prezentację 
i uruchomienie dyskusji społecznej. 
Nie czuję dyskryminacji względem 
mężczyzn. Chodzi o świetną selekcję 
przy dość mocno określonych kryte-
riach programowych. 
Dokładnie. Wszystko sprowadza się do 
tego, że chcemy pokazywać świetne kino 
dokumentalne, afirmując przy tym twór-
czość kobiet, jednak kryterium artystyczne 
jest i będzie głównym wyznacznikiem 
wyboru. W programie pierwszej edycji 
znalazło się ponad 60 polskich i zagranicz-
nych filmów dokumentalnych, animacji 
i wideoartów, które zostaną zaprezento-
wane w sekcjach tematycznych, takich 
jak: „Sztuka”, „Ciało”, „HERstorie”, „Lep-
sze jutro?”, „Seks”, „Przeboje festiwali” 
i „Nowe twarze”. Oczywiście będą spotka-
nia z twórczyniami filmów, debaty z udzia-
łem ekspertek i ekspertów. Ważną częścią 
naszego festiwalu jest program edukacyjny 
skierowany do młodej publiczności. Pra-
gniemy też, aby HER Docs stał się plat-
formą wymiany doświadczeń dla artystek 
wizualnych, aktywistek, badaczek i nade 

wszystko dla ludzi poszukujących odpo-
wiedzi na pewne pytania. 

Wystąpiłyście z kampanią 
crowdfund ingową.
Tak, bo nasz festiwal ma przede wszyst-
kim zaplecze społeczne. I na takie poparcie 
liczyłyśmy w pierwszej kolejności. Udało 
się, odzew był spory, nie tylko ze strony 
kobiet, poparło nas wielu mężczyzn, co 
było dla nas bardzo mobilizujące. HER 
Docs jest ruchem oddolnym, o rodowo-
dzie społecznikowskim i obywatelskim, 
dlatego ludzki czynnik jest bardzo istotny – 
chodzi nie tylko o znak, że nas akceptują, 
ale też o realne wsparcie. To odzwiercie-
dla sens naszych starań. Oczywiście dzia-
łamy wielotorowo – instytucje i sponsorzy 
są zawsze mile widziani. Innym ważnym 
aspektem HER Docs jest samozarządza-
nie się. Jesteśmy strukturą płaską. Każdy 
na równych prawach. Uczymy się wciąż, 
jak zarządzać sobą nawzajem i horyzon-
talnym zespołem. Nie ma u nas typowej 
hierarchiczności. To jest ciekawe doświad-
czenie interpersonalne.

A tak swoją drogą, to dość frapujące, 
że mimo wielkich sukcesów polskich 
dokumentalistek, nie powstał dotąd 
żaden polski festiwal prezentujący 
ich twórczość?
Też tak uważam. W ostatnich latach to wła-
śnie kobiety w dużej mierze przyczyniły się 
do sukcesu polskiego kina dokumentalnego: 
Komunia Anny Zameckiej, Over the Limit 

Marty Prus, Joanna Anety Kopacz, Więzi 
Zofii Kowalewskiej, Mów mi Marianna Karo-
liny Bielawskiej czy Nadejdą lepsze czasy 
Hanny Polak to filmy, które potwierdzają, 
jak ważny jest głos kobiet w polskim i świa-
towym kinie dokumentalnym.

Ważny, a jednak często trywializo-
wany. To głos, który ginie...
Wciąż wielu kobietom trudno jest się prze-
bić, niezależnie od specjalizacji filmowej. 
Według badań prof. Moniki Talarczyk 
z PWSFTviT w Łodzi, w latach 2006-2017, 
tylko 28 proc. polskiej produkcji filmowej 
stanowiły filmy autorstwa kobiet. Natomiast 
na festiwalach ich dzieła to zwykle nie wię-
cej niż 40 proc. a często nawet 25-30 proc. 
programu. Jednocześnie dane pokazują, że 
kobiety stanowią mniej więcej połowę stu-

dentów i studentek szkół filmowych, czyli 
mają równe szanse w dostępie do nauki co 
ich koledzy. Jednak po zakończeniu edukacji 
odsetek kobiet w świecie filmu dramatycz-
nie maleje. To oznacza, że ich perspektywa 
jest stale niedoreprezentowana nie tylko na 
polskich i zagranicznych festiwalach filmo-
wych, ale przede wszystkim w łańcuchu 
produkcji i dystrybucji filmowej. Kobieca 
perspektywa – nie tylko głos – giną gdzieś 
pomiędzy szkołą a kinem, festiwalem czy 
telewizją.

HER Docs już w marcu. W trakcie 
festiwalu, 8 marca, będziemy obcho-
dzić Dzień Kobiet. Tu nie ma przy-
padku, prawda?
Od początku celowałyśmy w okolice Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet, który według 

nas podkreśla rangę wydarzenia, jak rów-
nież to, jakie wartości oraz przesłanie afir-
muje: podczas HER Docs Film Festival pra-
gniemy poruszyć tematy istotne nie tylko 
dla osób identyfikujących się jako kobiety, 
ale przede wszystkim dla społeczeństwa 
obywatelskiego. Chcemy, aby HER Docs 
stał się wizytówką równości – nie tylko 
w branży dokumentalnej.

Rozmawiała Anna 
Serdiukow

WIZYTÓWKA 
RÓWNOŚCI
Rozmowa z Weroniką Adamowską, 
współautorką koncepcji HER Docs Film 
Festival, który odbędzie się w dniach 
6-10 marca

Maja Szydłowska, Katarzyna 
Korytowska i Weronika Adamowska
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WYWIAD NUMERU

rozmawia Anna Serdiukow
Z Tomaszem Bagińskim 

Nagiąć  
rzeczywistość 
do marzeń
Rysownik, animator, reżyser, scenarzysta, 
a dziś także producent. Samouk, czego 
nigdy nie krył. Jego słynna Katedra 
została nominowana do Oscara 
w kategorii Najlepszy Krótkometrażowy 
Film Animowany w 2002 roku.  
Od tego czasu zrealizował wiele 
ciekawych projektów, ale o żadnym 
chyba nie było tak głośno, jak o ostatnim. 
Wiedźmin jest najbardziej wyczekiwaną 
premierą platformy Netflix tej zimy, 
a Tomasz Bagiński to główny twórca  
tego niezwykłego przedsięwzięcia.
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Jakie były emocje po obejrzeniu pierwszego 
odcinka?
To dłuższa historia, bo pierwszy odcinek oglądałem na 
kilku różnych etapach jego powstawania. Trzeba też 

pamiętać, że do pierwszego odcinka dokręcaliśmy parę scen, 
a kilka scen w ogóle musieliśmy zrealizować na nowo. 

Brzmi jak poligon...
Bo trochę tak to wyglądało! Realizowaliśmy cały sezon i na bie-
żąco oglądaliśmy to, co zostało już zrobione. Wiadomo, pierw-
szy odcinek to jest początek pracy. Dopiero z czasem aktorzy 
wchodzą w swoje postaci głębiej, poznają lepiej granych przez 
siebie bohaterów. Kilka spraw trzeba było usprawnić, a i sama 
ekipa dotarła się po chwili. Wszystko rodziło się w swoim tem-
pie – czasem szybciej, czasem wolniej – a wiele rzeczy wycho-
dziło po prostu w praktyce. Nie można ich było przewidzieć. 
Dlatego przekręciliśmy kilka scen – co zresztą nie jest takie 
rzadkie – i od razu było lepiej. Tak więc pierwszą odsłonę 
Wiedźmina widziałem wielokrotnie we wszystkich chyba możli-
wych wariantach. 

No właśnie, a Wiedźmin, to według pana jest kto, gdyby-
śmy go tak mieli określić jednym zdaniem? 
Przede wszystkim: bardzo współczesny bohater. (śmiech) 

Rodem z literatury fantasy?
Ale przecież fantasy to jest tylko taki filtr, który nakłada się na 
rzeczywistość. To scenografia, tyle że bardziej strojna, barwniej-
sza niż inne.

Pan się z nim identyfikuje?
Nie, i absolutnie nie muszę, by realizować z nim, w roli głównej, 
dobry serial. Ale na pewno fascynuje mnie ten bohater, a może 
raczej pewne jego cechy.

Jakie?
Kodeks moralny. Konsekwencja. Siła charakteru, siła pewnych 
postanowień, mniej pewnie siła fizyczna. Powiedziała pani, że 
Wiedźmin to bohater rodem z fantasy, zgadza się, choć według 
mojej oceny to też bohater bardzo popkulturowy. A ja zawsze sta-
wiałem na dobrą rozrywkę. Kino – w tym także, a może przede 
wszystkim współczesny serial – ma zabierać widza w podróż.

To podróż gigantyczna i wielowymiarowa, zresztą nie 
tylko dla widzów, chyba także dla twórców. Realizujecie 
projekt z ikonicznym bohaterem w centrum całej historii. 
Opowieść, jak i sama postać Wiedźmina, obrosły w wizje, 
w konteksty, w oczekiwania zagorzałych fanów. Jak robić 
serial dla jednej z najważniejszych na świecie platform fil-
mowych, czując... tak wielką presję?
(śmiech) Po prostu o tym nie myślę!

To tak można?
Trzeba mieć trochę szczęścia. Pomaga na pewno wiara w to, 
co się robi. Należy iść przed siebie i nie dawać się zepchnąć 
ze ścieżki, którą się obrało. Nigdy nie zastanawiałem się, czy 
jestem na tyle dobry, by coś robić. Po prostu to robiłem, albo 
chociaż próbowałem. Dlatego z mojej perspektywy tak ważny 
jest upór! To wręcz niezbędna cecha. Ale teraz, gdy o tym roz-

To ktoś w rodzaju producenta artystycznego lub kreatywnego, 
definicje są różne. To osoba, która bywa linkiem pomiędzy 
reżyserem a producentem głównym, wykonawczym, który 
finansuje projekt. Bardzo często osoba, która zamyka budżet 
i pozyskuje fundusze na projekt nie jest dostatecznie mery-
torycznym partnerem dla reżysera czy scenarzystów. I nie 
wynika to ze złej woli, po prostu producent skupia się na 
innych aspektach – głównie finansowych – tej roboty, a nie 
artystycznych. 

Z kolei showrunner/showrunnerka jest już takim partne-
rem? 
I to dla wszystkich – w zasadzie to on/ona rozdaje karty, czu-
wając nad całością. W przypadku, gdy jest kilku reżyserów 
i kilku scenarzystów, ktoś musi nadzorować ich pracę. Po pro-
stu musi być ktoś, kto sprawi, że cały serial będzie spójny, że 
wątki będą miały ciągłość przyczynowo-skutkową, że postaci 
będą konsekwentnie poprowadzone, że zostanie położony 
odpowiedni nacisk na budowanie atmosfery, dramaturgii 
lub na punkty zwrotne itd. Każdy ma inne style pisania, inne 
dynamiki, inną wrażliwość – zawsze musi być ktoś, kto to 
scali, kto powie: „wygaszamy ten wątek, stawiamy na inny”. Tu 
trzeba osoby, która podejmie odpowiedzialne decyzje, mając 
w głowie całą fabułę, intrygę i dobro serii, często rozciągnię-
tej na kilka sezonów. Tak więc showrunner lub showrunnerka 
ma w głowie wizję całości, scala wszystkie twórcze elementy 
i jego – bądź jej, jak w naszym przypadku – kompetencje są 
naprawdę spore.

W Polsce na pewno kimś takim jest Artur Kowalewski, 
kreujący m.in. seriale Wataha czy Odwróceni. Ojcowie 
i córki, pełniący podwójną funkcję: scenarzysty i pro-
ducenta; czy Ilona Łepkowska, odpowiadająca za wizję 
seriali Stulecie Winnych czy przez lata Na dobre i na złe. 
Ale sama funkcja to nowość na polskim rynku – mówię tu 
głównie o terminie, bo nie ma nawet polskiego odpowied-
nika tego słowa – choć osoby zajmujące się tym, co pan 
opisał, są obecne od dawna w polskiej filmowej rzeczywi-
stości. 
Na korzyść Lauren od początku – prócz jej dorobku – działała 
jeszcze jedna rzecz: ona nie jest stąd. Co to daje? No właśnie to, 
o co pytała pani wcześniej, Lauren nie jest obciążona fanow-
ską presją. Nie dorastała w Polsce, a Wiedźmin nie współtwo-
rzył kanonu ulubionych lektur jej dzieciństwa. Przed pracą nad 
serialem z literaturą Sapkowskiego nie łączył jej żaden emo-
cjonalny stosunek – wykreowane przez niego postaci poznała 
w toku prac przygotowawczych do produkcji. Dlatego na 
chłodno umiała ocenić, co zagra, a co nie, jakie postaci i wątki 
mają międzynarodowy potencjał, a co trzeba zmienić, bo np. 
jest zbyt mocno wpisane w Polski krajobraz.

Wiadomo, że fani traktują niektóre artefakty z literatury 
Andrzeja Sapkowskiego jak relikwie. A nie da się zadowo-
lić wszystkich...
To byłby błąd kreatywny. I gdyby zapytała mnie pani, 
co było najtrudniejsze, to nawet nie wiem, czy byłbym 
w  stanie odpowiedzieć. Mówiliśmy o presji. Presja jest 
zawsze, ale może właśnie dzięki obecności Lauren czuliśmy 
ją mniejszą. 

WYWIAD NUMERU

mawiamy, zdaję sobie sprawę, że już jest w ogóle za późno 
na tego typu refleksje i rozważania. Serial powstał. Udało się 
nagiąć rzeczywistość do naszych potrzeb i marzeń. 

Udało wam się całkiem nieźle!
Dziękuję! Wiadomo, nie da się zrobić tak wielowymiarowej 
produkcji i nie popełnić błędów. Mamy swoje przemyślenia po 
pierwszym sezonie. Zarówno ja, jak i Lauren (Lauren Schmidt 
Hissrich, amerykańska producentka telewizyjna i scenarzystka, 
showrunnerka serialu Wiedźmin – przyp. A.S.), myślimy o tym, 
co już udało się osiągnąć, a co jeszcze trzeba poprawić. Dysku-
tujemy i analizujemy, co zmienić, co zachować, co rozwijać na 
poziomie drugiego sezonu. W tego typu produkcjach ważne 
jest, by myśleć perspektywicznie – nie zamykać sobie dróg do 
rozwoju pewnych postaci czy wątków. Sam zastanawiam się 
nad tym często, jak to będzie ewoluowało. Nie znam wszystkich 
odpowiedzi. One też rodzą się w toku rozmów. Pierwszy sezon 
ogląda się na tyle fajnie, że mogę odetchnąć z ulgą.

A krytyka?
No jasne, że będą widzowie, którzy wyrażą swoje niezadowole-
nie, bo coś tam będzie im zgrzytało. Mieli swoją, inną wizję – 
trudno, jest to wliczone w projekt. Myślę jednak, że większość 
kupi nasz wariant przedstawienia tej historii. Wejdą w ten świat, 
dadzą porwać się przygodzie. 

Słuchacie fanów literackiego uniwersum Andrzeja Sap-
kowskiego i jego Wiedźmina?
Jasne, ale nie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie. Nie jesteśmy niczy-
imi zakładnikami. To w dużej mierze wizja Lauren: to jej pomysł 
na ten świat i ona decyduje – jak przystało na showrunnerkę – 
o tym, jaki będzie miał kształt ten serial. Nie ignorujemy głosów 
z zewnątrz, ale one nie determinują naszych wyborów.

Lauren jest producentką i scenarzystką telewizyjną. Od 
dawna realizuje seriale, ale przy Wiedźminie częściej w przy-
padku jej osoby używa się słowa showrunnerka. Kto to taki?

Henry Cavill jako Geralt w serialu Wiedźmin, 
odcinek 6, reż. Charlotte Brändström
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Są kłótnie? Spory?
Jeden z niemieckich generałów powiedział: „nie wszyscy 
powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę”. (śmiech) 
Coś w tym jest! Nie mogę zdradzać zaplecza, ale tak, zdarza 
się, że emocje nam skaczą po bandzie. To jest jednak szyb-
kie tempo pracy, czasami trudno zdiagnozować źródło nie-
zgody, trudno też określić, co nie gra w tekście – szukamy, nie 
możemy znaleźć rozwiązania, czas nie jest naszym sprzymie-
rzeńcem. To naturalne, że w takich warunkach może dojść 
do ostrzejszej wymiany zdań. Ale to chwilowe, nikt się nie 
obraża. Pamiętajmy, że ekipy filmowe są ustrukturyzowane jak 
wojsko, więc tu każdy za coś odpowiada. Jest sztab dowodzący, 
czyli Lauren i generałowie z ramienia Netflixa. To upraszcza 
wiele rzeczy. Wiele oczywiście zależy od jakości i etyki pracy 
ludzi, na których się trafi, ale my mieliśmy szczęście. 

Jedno jest niezmienne: Andrzej Sapkowski napisał wspa-
niałe powieści.
Przede wszystkim bardzo współczesne. To jest niezwykle 
przystępna literatura, może dlatego, że Polska przypomina 
teraz świat sprzed 30 lat. To okres transformacji, chaosu, poli-
tycznych zawirowań... Nie ma tu jednego fundamentu, czło-
wiek – szczególnie w obecnych czasach – potrzebuje Geraltów, 
czyli swoistych drogowskazów, także w wymiarze moralnym.

Pan ma takich?
Nie. Ale warto przypominać o tym, że każdy z nas kogoś 
takiego potrzebuje. 

Co zmieniliście względem oryginału?
Niektóre wątki musieliśmy uprosić, inne dodać. Potrzebowali-
śmy więcej przestrzeni dla Yennefer (w tej roli Anya Chalotra – 
przyp. A.S.) i dla Ciri (w tej roli Freya Allan – przyp. A.S.). Ale 
materiałem wyjściowym były książki Sapkowskiego.

Czy to prawda, że istniało ryzyko, że serial w ogóle nie 
powstanie? 
Już dobrze nie pamiętam. Ryzyko istnieje zawsze, gdy w grę wcho-
dzą ogromne pieniądze. Z platformami takimi jak Netflix bywa 
różnie, czasami mimo zapowiedzi w prasie do realizacji projektów 
nie dochodzi, bo ktoś sobie wszystko przelicza i jednak w bilan-
sie ostatecznym przychody nie są takie, jakie zakładano, że będą. 
Wiedźmin budzi emocje, bo to pierwsza tak złożona produkcja 
o ściśle polskim rodowodzie, rozpisana na kilka sezonów, z mię-
dzynarodową obsadą i ekipą, realizowana przez giganta, jakim jest 
Netflix. Stopień trudności działał na naszą korzyść, bo – mówiąc 
najogólniej – jest to niezwykle oryginalna i niespotykana rzecz, 
rarytas w świecie serialowych fabuł. Istniał fundament w postaci 
książek, które stanowiły swoistą mapę, i tak mocna podwalina dała 
nam bardzo dużo już na samym początku. I jeśli mieliśmy jakiekol-

wiek wątpliwości w kwestii narracji, obsady, scenografii, muzyki, 
to zawsze sięgaliśmy po oryginał – w momentach trudnych odbi-
jaliśmy się od pierwowzoru, czyli wracaliśmy do tego, co napisał 
Andrzej Sapkowski. Z drugiej strony, trzeba było dbać bardzo o to, 
by powstająca saga nie była zbyt mocno osadzona w polskim pej-
zażu, by nie była zbyt hermetyczna, rozumiana najpełniej wyłącz-
nie tutaj. Lauren czuwała i czuwa m.in. nad tym. 

A pan był fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego wcze-
śniej?
Nie ortodoksyjnym. (śmiech) Fanów to ja spotykam dzisiaj! To są 
często osoby, które stawiają się w pozycji właścicieli tego literac-
kiego świata. (śmiech) Szanuję to i podkreślam za każdym razem – 
właścicielem tego uniwersum może być tylko Andrzej Sapkow-
ski. On stworzył Wiedźmina, ta rzeczywistość urodziła się w jego 
głowie, a my – za jego zgodą – ten świat adaptujemy na potrzeby 
serialowej przestrzeni. Serial to jednak trochę inne medium niż 
kino czy literatura. 

A poza tym minęły lata od czasu, gdy powstawał Wiedź-
min jako postać.
Rzeczywiście, dzisiaj panuje nieco inna obyczajowość czy wraż-
liwość niż wtedy, gdy Sapkowski tworzył postać Wiedźmina. 
Trzeba było dostosować wiele elementów do panujących dzisiaj 
norm. I jestem przekonany, że opowiadamy tę historię nie tylko 
językiem Sapkowskiego, ale i naszym, bardziej współczesnym. 
W jakimś stopniu trzeba było też pamiętać o oczekiwaniach 
publiczności – współczesny widz ogląda zwykle po kilkanaście 
seriali równocześnie. Wiedźmin musiał być konkurencyjny. 

Myśleliście o osobach, które w ogóle nie znają twórczości 
Sapkowskiego?
Oczywiście, z różnych względów. Przede wszystkim nie chcieli-
śmy hermetyzować i umniejszać grona odbiorców. Myśleliśmy jak 
najszerzej, czyli z jednej strony pragnęliśmy sprostać marzeniom 
i oczekiwaniom fanów Sapkowskiego, którzy wiedzą o Wiedźmi-
nie wszystko, więc serial musiał i dla nich stanowić wyzwanie, jakąś 
zaskakującą, ale i koherentną propozycję. To są ludzie, którzy rozu-
mieją i dopowiadają sobie dużo więcej, aniżeli może wynikać to 
z serialowej rzeczywistości. Tu jest trudność... Jednocześnie, równie 
ważni byli wszyscy ci, którzy nie znają pisarstwa Andrzeja Sapkow-
skiego. Stworzony przez nas świat – bogaty w konteksty, postaci, 
epizody, wątki – musiał się obronić: być konsekwentny, komuni-
katywny, ciekawy, aktualny, dowcipny, ale i przejrzysty. Ale to, o co 
pani pyta, wynika też trochę z obowiązujących w Stanach norm. 
Taka dzisiaj jest szkoła amerykańskiego pisania – od wielu lat się ją 
doskonali. Coś, co jest trudne, zawiłe, a nawet hermetyczne, ma być 
przedstawione w sposób jasny i prosty. Zaskakujący, ale niewyma-
gający specjalistycznej wiedzy. Ma zachęcić jak największe grono 
widzów do oglądania. Nie ma grupy nie dość przygotowanej czy 
niedostatecznie wykształconej, by móc coś obejrzeć i wejść w struk-
turę fabularną. To ważne, bo w tych założeniach zawarte jest prze-
słanie: współczesne kino – a może nawet bardziej serial – jest dla 
wszystkich. To najbardziej demokratyczna ze wszystkich sztuk.

Jak wyglądają prace nad scenariuszem do poszczególnych 
odcinków Wiedźmina?
Dziś mogę to powiedzieć: jestem pod ogromnym wrażeniem 
tego, co zrobili Lauren i jej scenarzyści. To jest perfekcyjnie 

zbudowany zespół, w którym każda osoba ma inną, wąską spe-
cjalizację. Każdy ma swój segment – jest ktoś, kto skupia się 
na akcji, ktoś inny jest od rozwoju postaci, jest specjalista od 
humoru czy od dramaturgii. Oczywiście każdy ze scenarzystów 
otrzymuje swoje odcinki, za które odpowiada – jest wtedy sce-
narzystą prowadzącym czy nadzorującym dany epizod. Ważne 
jest, że wszyscy razem pracują jako zespół, czyli widują się nie-
mal codziennie, rozmawiają ze sobą, wymieniają się doświad-
czeniami i spostrzeżeniami. Nikt tu od nikogo się nie odgra-
dza, wręcz przeciwnie – jest jeden kolektyw, który pracuje na 
wspólny cel. 

Ten rodzaj pracy rzeczywiście wymaga większej otwarto-
ści.
Przede wszystkim na komentarze, także z zewnątrz. To jest 
praca zespołowa. Najpierw odbijanie scenariusza wewnątrz 
kolektywu scenariuszowego, następnie, gdy zespół nabiera pew-
ności względem poszczególnych elementów, następuje konfron-
tacja z producentami. W tym zderzeniu również trzeba mieć 
otwartą głowę, bo zdarza się, że pomysł uważany początkowo za 
świetny ląduje w koszu. 

Jak liczny jest ten zespół?
Na stałe nad Wiedźminem pracuje ośmiu scenarzystów. Do 
tego dochodzą producenci – którzy mają kreatywny wpływ 
na to, co powstaje w tekście – plus Lauren jako showrunnerka, 
która ma najwięcej do powiedzenia. Każdy odcinek jest skru-
pulatnie omawiany, sprawdzamy, czy spełnione są począt-
kowe założenia. Bo mamy dość jasną wizję tego serialu, odkąd 
zaczęliśmy nad nim pracować. Oczywiście cały czas jest to 
weryfikowane. Te główne cele nie podlegają zmianom, ale na 
bieżąco okazuje się, że różne aspekty tej produkcji zdają egza-
min bądź nie. Poszczególne elementy są jak puzzle, którymi 
można zarządzać. 

Jeśli były 
wątpliwości 
w kwestii 
narracji, 
obsady, 
scenografii,  
to sięgaliśmy 
po oryginał

Kino, a zwłaszcza 
współczesny serial, 
ma zabierać widza 
w podróż

Anya Chalotra, Lauren Schmidt 
i Freya Allan
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Kobiety wyrastają na wiodące postaci tej serii.
To dobrze! Andrzej pisał to ponad 30 lat temu. I te kobiety są 
u niego tak samo silne, tak samo ciekawe, tak samo wielo-
wymiarowe. Kiedy spytać Andrzeja, skąd pomysł na żeńskie 
bohaterki w jego powieściach, odpowiada: bo takie spotyka-
łem na swojej drodze. Ja zresztą też takie spotykam! (śmiech) 
My chyba sami zapominamy o tym, jak silne bywają Polki, 
i jak wielką rolę odgrywają kobiety w naszym codziennym 
życiu. Nie pamiętamy, że ten kraj miał wspaniałe królowe. 
To w Europie czy na świecie nie jest wcale takie oczywiste. 
I pewnie dlatego zależało nam na tym, aby showrunnerką była 
kobieta. Miecze, potwory, sceny walki, krew, to my to sobie – 
czyli faceci – wszystko zrozumiemy. Ale żeby podbić znacze-
nie i obecność żeńskich postaci, wyróżnić to, jak są ważne dla 
całej intrygi – potrzebna nam była showrunnerka. 

Jaką postawę wykazywał, na różnych etapach realizacji 
Wiedźmina, ojciec całego projektu?
Naszą współpracę mogę jedynie chwalić. Andrzej Sapkowski 
jest niezwykle otwartym człowiekiem. Kiedy już udało nam 
się przekonać go do adaptacji, to dość szybko poczuliśmy, że 
obdarza nas zaufaniem totalnym. Oddaje postaci i historię 
w sposób bezwarunkowy. Z zastrzeżeniem – jeśli pojawią się 
jakiekolwiek błędy czy potknięcia po drodze, to będzie tylko 
i wyłącznie nasza wina. A nie Andrzeja, że nam zaufał. I dla 
mnie tak określone warunki stanowią uczciwą transakcję.

Dają...?
Wolność. Obydwu stronom. Jeśli chodzi o adaptacje – zresztą 
wszystko jedno jakie, nie ważne, czy chodzi o kino czy serial – 
to ja naprawdę nie widzę innej możliwości. Pisarz musi odpu-
ścić. Zaufanie jest tu kluczowe. Andrzej od razu wyszedł 
z założenia dość pragmatycznego, że on napisał książki, 
które rzeczywiście traktuje trochę jak dzieci, ale dzieci, nawet 
te najukochańsze, w pewnym momencie trzeba wypuścić 
w świat. Dać im niezależność. I tak się stało w przypadku 
Wiedźmina. Myślę, że to zdrowa i dojrzała postawa. W innym 

wypadku zamknęlibyśmy się w jakimś zaklętym 
kręgu tego, co wolno, a co nie. Ze swojej strony 
mogę powiedzieć, a w zasadzie zapewnić, że 
zrealizowaliśmy adaptację według naszych naj-
lepszych chęci i wiedzy. 

Wokół Sapkowskiego narosło mnóstwo 
legend.
Jest kolorową, barwną postacią. Ma wiel-
kie poczucie humoru, a humor w dzisiejszych 
czasach nie zawsze się tłumaczy, tym bardziej 
w dobie tzw. poprawności politycznej. Andrzej 
to facet, który nie będzie szukał usprawiedli-
wień dla swoich upodobań czy refleksji na temat 
świata. I nie bez powodu tworzy taką literaturę.

A jak w takim razie uzbraja się międzynaro-
dową ekipę w pewne polskie... artefakty?
W dużej mierze – a na pewno wszystkie aspekty 
wizualne – to zasługa Andrew Lawsa, który był 
naszym production designerem. Przez długi czas 
studiował ikonografię słowiańską i wschodnio-

europejską, dużo z nami rozmawiał, analizował architekturę, 
wpływy, ale wiedział także, że nie chodzi nam o przeniesie-
nie jeden do jednego określonego świata czy stylu, ale raczej 
o zabawę motywami i kontekstami. Gdybym miał określić, 
co stanowiło największe wyzwanie, to chyba właśnie fakt, 
że Wiedźmin jest tak bardzo uniwersalny i przez to trudny 
w ekranizacji. To nie jest tylko fantasy, a bardziej głęboka 
i emocjonalna opowieść o ludziach. Do tego trzeba dodać 
czarny humor, specyficzny dla Polski. W kinie gatunkowym 
to się prawie nie zdarza. Chodzi o balans między dramatem, 
humorem, akcją, komedią, emocją... To jest po prostu bardzo 
wymagające tak w realizacji, jak i w samym opisie. Na etapie 
prezentacji, wyjątkowo trudno opowiadało się o Wiedźmi-
nie – mimo najszczerszych chęci – bo nie sposób było określić 
precyzyjnie, czym jest Wiedźmin. Na pewno nie jest to horror 
z potworami!

Czy według pana, platformy typu Netflix to przyszłość 
filmu, rozrywki?
Tak mi się wydaje. To przestrzenie, które godzą wiele róż-
nych porządków, wiele różnych racji. Czas tradycyjnej tele-
wizji mija, jej okres przydatności kończy się. To niebywałe, że 
można jeszcze oglądać serial, jakąś dramatyczną scenę, w któ-
rej aktorka przeżywa swoją traumę, a u góry nad jej głową 
pojawia się okienko z zapowiedzią programu kulinarnego. 
Przecież to koszmar! Myślę, że tym wygrywają platformy takie 
jak Netflix – brakiem reklam, brakiem autopromocji, inwa-
zyjnej, zaburzającej strukturę seriali i programów. Wresz-
cie Netflix to zawsze wysoka jakość prezentowanych treści. 
I ogromna różnorodność: są kontrowersyjne stand-upy, które 
często w ryzykowany sposób dowcipkują na temat różnych 
mniejszości, a są też programy takie jak „Queer Eye”, które 
w przesłodki, uroczy i ciekawy sposób ukazują świat takich 
mniejszości. To są dwa porządki, dwa światy i one funkcjo-
nują równolegle. Według mojej oceny, to jest właściwa oferta 
na miarę czasów, w których żyjemy, a nie żyjemy w jednym, 
wypośrodkowanym świecie, w którym wszyscy są tacy sami.

Anya Chalotra jako Yennefer  
w serialu Wiedźmin,  

odcinek 8, reż. Marc Jobst
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KINO NA YouTubie
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CYFROWY 

KUMPEL

Z każdym rokiem internet oraz 
wpisana weń konsumencka 

egalitarność zmieniają coraz bardziej 
sposób, w jaki oglądamy, rozmawiamy 

i myślimy o treściach audiowizualnych.

Darek Kuźma
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KINO NA YouTubie

W ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat na naszych oczach 
dokonała się rewolucja 
w postrzeganiu kina i te-

lewizji. Tradycyjne media najpierw zy-
skały poważnego wirtualnego konkuren-
ta w walce o rząd dusz, a następnie, gdy 
Netflix zmienił brawurowo dystrybucyj-
ny paradygmat, zareagowały zbyt wolno, 
by zachować dominującą pozycję w no-
wej rzeczywistości, w której walutą stały 
się kliki, subskrypcje i zasięgi. Zrodzone 
częściowo w odpowiedzi na streamingo-
we wojny Hollywood przeładowanych 
atrakcjami blockbusterów i coraz rzad-
szego artystycznego ryzyka, wciąż trzy-
ma się mocno na światowych rynkach, 
a klasyczna telewizja jeszcze długo będzie 
realną alternatywą dla oferty cyfrowych 
gigantów. Jednak rosnąca ekspresowo 
popularność segmentu Subscription Vi-
deo on Demand (SVOD), w którym widz 
dostaje za stałą miesięczną opłatą dostęp 
do nieograniczonych czasem i miejscem 
tysięcy godzin audiowizualnych treści, 
nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń, 
kto będzie w przyszłości rządzić maso-
wą wyobraźnią. Prognozy mówią same za 
siebie: do 2023 roku liczba subskryben-
tów SVOD zbliży się do 800 mln. Witaj-
cie w świecie na żądanie.

W streamingowym przewrocie nie 
chodzi bowiem o to, że naszą codzien-
ność zalały nowe odmiany serialowych 
tasiemców, a tworzone masowo produk-
cje premium przyciągają gwiazdy pokro-
ju Julii Roberts czy Meryl Streep, które 
jeszcze nie tak dawno od telewizji stro-
niły. Ani o to, że marnej jakości filmy 
są przy odpowiedniej promocji ogląda-
ne z rozpędu przez miliony, jak w przy-
padku uratowanego kosztowną reklamą 
w przerwie Super Bowl Paradoksu Clo-
verfield, który w kinach zginąłby po ty-
godniu. To wszystko zaledwie efektow-
ne skutki, pokłosie zmian, które zaszły 
w ludzkiej mentalności. Chodzi tak na-
prawdę o to, że w świecie nieskończo-
nych internetowych możliwości widz 
żąda większego wpływu na to, co, kie-
dy i jak ogląda, nawet jeśli kontrola ta 
jest do pewnego stopnia iluzoryczna, bo 
wyborami sterują w dużej mierze algo-
rytmy serwisów SVOD. Chodzi o to, że 
widz chce się czuć doceniany przez do-
stawców treści, pragnie być kimś więcej 
niż fragmentem anonimowej masy, na-
wet jeśli personalizacja platform i usług 
jest wyłącznie atrakcyjnym – i, nomen 

omen, iście hollywoodzkim – mirażem. 
Chodzi o Mnie.

Chodzi oczywiście również o to, że 
uznanie zdobywają finansowane przez 
działających wedle innych reguł gigan-
tów SVOD filmy, które w tradycyjnym 
modelu mogłyby w ogóle nie powstać. 
Mowa o Romie Alfonso Cuaróna, ale tak-
że o kosztownym, trwającym 3,5 godziny 
Irlandczyku Martina Scorsesego, który 
przy okazji odmładzania aktorów dokonał 
kolejnego przełomu w dziedzinie efektów 
komputerowych. Mowa o Czarnym lu-
strze: Bandersnatch, teście, czy świat jest 
gotów na przekroczenie granicy filmowej 
interaktywności. Przytoczone przykłady 
wiążą się z Netflixem, ale 
konkurencja nie próżnu-
je. Amazon Prime Video 
wyda na serial na pod-
stawie Władcy Pierście-
ni setki milionów dola-
rów, HBO jako pierwsze 
zbliżyło wizualnie serial 
do jakości kinowej, a na 
horyzoncie czają się nowi 
gracze:  Apple TV+, Di-
sney+, HBO Max. Oraz 
Quibi, projekt współ-
tworzony przez pionie-
ra branży filmowej Jef-
freya Katzenberga, któ-
ry oprze się na krótkich 
treściach przeznaczonych 
głównie na urządzenia 
mobilne. Wśród twór-
ców dwóch Stevenów: 
Spielberg i Soderbergh. 
Wszyscy będą walczyć 
o uwagę i zaufanie wi-
dza. O Ciebie.

MEDIUM JEST 
PRZEKAZEM
Trudno uniknąć pytania, 
w jaki sposób postępu-
jąca fragmentaryzacja 
rynku wpłynie za kilka 
lat na postrzeganie mo-
delu SVOD w umysłach 
ogromnej rzeszy widzów, 
których nie będzie stać na 
wykupienie abonamen-
tów kilku usług, aby mieć 
dostęp do wszystkich interesujących ich 
treści. Prawda jest jednak taka, że re-
wolucji cyfrowej nie da się już cofnąć, 
a budowany właśnie na jej bazie nowy, 
potencjalnie fantastyczny świat wirtual-

technologicznych, społecznościowych 
i estetycznych liftingów, które YouTube 
przeszedł przez półtorej dekady swej cy-
frowej egzystencji, główna idea nie ule-
gła większym zmianom. Od 23 kwietnia 
2005 roku, gdy współtwórca marki YT, 
Jawed Karim, wrzucił do systemu pierw-
szy materiał wideo, 18-sekundowy filmik 
ze swojego pobytu w zoo w San Diego, 
serwis pozostał platformą, która umoż-
liwia każdemu dzielenie się ze światem 
tym, co mu w duszy gra. Mogą to być 
narcystyczne amatorskie filmiki, profe-
sjonalne realizacje, nagrania zabawnych 
zdarzeń, starannie przemyślane treści 
edukacyjne, cykliczne materiały na ni-
szowe tematy. W formie audiowizualnej, 
muzycznej, podcastowej, animowanej. Co 
komu pasuje. To użytkownik dyktuje to, 
co publikuje. I co ogląda. Dlatego w 2006 
roku Człowiekiem Roku tygodnika  
„Time” został abstrakcyjny You, odno-
szący się wówczas do rosnących potęg 
internetowej rzeczywistości YouTube, 
Wikipedii oraz Myspace. Ty, drogi użyt-
kowniku, współtworzysz erę wirtualnej 
informacji. Ty masz kontrolę.

WYSYPISKO 
KREATYWNOŚCI
W przeciwieństwie do konkurencyjnych 
platform umożliwiających dzielenie się 
kreatywnością nieprzefiltrowaną przez 
reguły komercyjnego rynku – jak nasta-
wione na profesjonalnych twórców Vi-
meo – YouTube nie zamykał się na ni-
kogo (wyjątkami filmy pornograficzne, 
materiały łamiące prawo, zbyt obrazowe 
treści itp.) W rezultacie dorobił się mia-
na „internetowego śmietnika” promują-
cego miernotę, ale stał się jednocześnie 
z biegiem czasu światową potęgą (istnieje 
dziś w ponad 90 krajach i został przetłu-
maczony na 80 języków) oraz trzecią – 
po Google i Facebooku, a zdecydowanie 
przed gigantami SVOD – najczęściej od-
wiedzaną stroną w internecie. Statysty-
ki jasno wykazują, że osiem na dziesięć 
osób między 18 a 49 rokiem życia kon-
sumuje dziś w serwisie różnego rodzaju 
treści, a swoje materiały wrzuca na jego 
serwery już ponad 50 mln użytkowni-
ków, podczas gdy niemal dwa miliardy 
ludzi ma konta YT. Obecnie największe 
sukcesy święcą na YouTubie wideoklipy, 
a najbardziej rozpowszechnionym mate-
riałem w historii platformy jest teledysk 
do „Despacito” (prawie 6,5 mld odsłon), 
lecz siłą serwisu dalej jesteś Ty. Fo
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nych wspaniałości i koszmarów zosta-
nie z nami, by każdy użytkownik mógł 
kształtować go wedle własnych potrzeb. 
Ażeby zrozumieć procesy zachodzące 
w teraźniejszości, trzeba jednak znać 
również przeszłość, co w tym wypadku 
oznacza cofnięcie się do połowy zeszłej 
dekady, gdy Netflix był nadal głównie 
wysyłkową wypożyczalnią filmów i se-
riali na nośnikach fizycznych, a wielu lu-
dzi traktowało internet raczej jako pole 
do zabawy dla amatorów i geeków. Nic 
więc dziwnego, że gdy 14 lutego 2005 
roku trzech obrotnych byłych pracow-
ników PayPala wprowadziło do raczku-
jącej wciąż sieci domenę YouTube.com, 

nikt nie spodziewał się jakiejkolwiek re-
wolucji, a zwłaszcza globalnej.

Zaledwie rok później YouTube (YT) 
był już międzynarodowym fenomenem, 
przyciągając do siebie niczym potężny 
magnes rzesze oczarowanych użytkowni-
ków, zarówno tradycyjnie rozumianych 
odbiorców, jak i potencjalnych twórców 
atrakcyjnych treści. Statystyki z pierw-
szego kwartału 2006 roku mówią same 
za siebie – 65 tys. nowych materiałów 
wideo i 100 mln odsłon dziennie. Pół ro-
ku później YouTube stał się już własno-
ścią giganta Google. Rachunek: 1,65 mld 
dolarów amerykańskich. Nikt jednak nie 
żałował wydanych pieniędzy. Kolejne lata 

to bezprecedensowy rozwój serwisu YT, 
który zaczął kokietować nie tylko indy-
widualnych użytkowników oraz profesjo-
nalizujących się twórców treści, ale także 
duże firmy i znane marki. Dość napisać, 
że w marcu 2013, raptem osiem lat po 
rozpoczęciu działalności, YouTube mógł 
pochwalić się miliardem aktywnych użyt-
kowników z całego świata. Obecnie każ-
dego dnia konsumujemy w serwisie ponad 
miliard godzin materiałów, a w sierpniu 
bieżącego roku youtuber PewDiePie zo-
stał pierwszym indywidualnym twórcą 
ze 100 mln subskrybentów.

Jednak pomimo tych trudnych do ogar-
nięcia umysłem liczb oraz wszystkich 
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Jak nietrudno się domyślić, wiele z naj-
popularniejszych kategorii wiąże się z sze-
roko pojmowaną branżą rozrywkową, 
a światowa społeczność YT uwielbia 
oglądać i rozmawiać o filmach, seria-
lach i wszystkim, co z nimi związane. 
Komercyjne recenzje i zestawienia walczą 
o zasięgi z filmoznawczymi opiniami i po-
głębionymi analizami, wideoeseje i mate-
riały kontekstowe rzucają inne światło na 
premiery i klasyki, wywiady z twórcami 
oraz nagrania wykładów mistrzowskich 
pozwalają poznawać różne oblicza X Mu-
zy, testy sprzętu pozwalają zrozumieć je-
go zastosowanie w różnych warunkach. 
Jeśli przyjąć, że – jak powtarzają od lat 
twórcy pokroju Paula Thomasa Ander-
sona – oglądanie dodatków i słuchanie 
komentarzy reżyserskich na wydaniach 
DVD/BD może służyć za solidną szko-
łę filmową, YouTube jest w stanie zrobić 
z każdego miłośnika kina, doceniającego 
zarówno walory aktorskie/literackie, jak 
i różne aspekty realizacyjne, choćby wpływ 
palety barwnej czy inscenizacji na emo-

łowcy zwierząt po Gumisie. Początkujący 
filmowiec może podpatrzeć zawodowców, 
poznać najczęściej popełniane błędy oraz 
stać się częścią ewoluującej społeczności.

I to właśnie funkcja społecznościowa 
sprawia, że YouTube nie tylko nie traci 
na atrakcyjności, lecz z każdym rokiem 
zyskuje reputację swoistego mostu mię-
dzypokoleniowego. Wszak nie od dziś 
wiadomo, że instynkt stadny popycha 
nas w ramiona mniejszych lub większych 
grup, w których czujemy się komforto-
wo. „Nasi użytkownicy to ludzie o sporej 
wiedzy i wyrobionych gustach, którzy lu-
bią dyskutować i poszukiwać czegoś wię-
cej. Są aktywni i otwarci, nie czekają, aż 
ktoś im podepchnie coś popularnego do 
oglądania, wychodzą z inicjatywą” – wy-
znaje Kaja Szafrańska z „jakbyniepaczeć”. 
Budowanie społeczności wokół jedno-
stek czy idei jest, było i prawdopodob-
nie zawsze będzie ważną częścią historii 
gatunku ludzkiego. Jednak faktem jest, 
że przez cały XX wiek media masowego 
przekazu – kino, telewizja, prasa, radio – 
tworzyły z pełną premedytacją wyraźny 
dystans pomiędzy sobą a swoimi odbior-
cami. Mentalną barierę, której nie sposób 
było przekroczyć. To się zmieniło nieod-
wracalnie wraz z legitymizacją internetu 
i sukcesem YT, umożliwiając Netflixowi 
dokonanie zamachu na tradycyjne mo-
dele dystrybucyjne.

„Siłą serwisu jest interakcja i tylko od 
youtuberów zależy, jak zbudują swoją 
społeczność. W żadnym innym medium 
relacja twórca – odbiorca nie jest tak bli-
ska” – tłumaczy Marcin Łukański z „Na 
Gałęzi”. – „Granica między osobą prowa-
dzącą kanał a widzem mocno się zacie-
ra. Ze społecznością można rozmawiać 
w komentarzach, odpalić live stream, two-
rzyć akcje zachęcające do interakcji po-
przez Face book czy Instagram. Twórca, 
jeśli tylko tego chce, może stać się dla 
odbiorcy przysłowiowym »kumplem«. 
A jeśli treść, którą tworzy, ujawnia kuli-
sy jego życia, jeszcze mocniej sprzyja to 
budowaniu przywiązania”. Dzielenie się 
sobą jest dziś jednym z kluczowych ele-

mentów wirtualnej tożsamości. Na YT 
można śmiało zaistnieć bez medial-

nej osobowości, lecz największym 
grzechem jest agresywna rezer-

wa. „Każdy wypracowuje wła-
sny język, ale nie da się omi-
nąć bezpośredniości relacji 
z odbiorcą” – mówi Szafrań-
ska. – „Nie można ukryć się 

KINO NA YouTubie

twórczego znanych reżyserów, analizując, 
np. ruch aktora w kinie Spielberga. Z kolei 
Kaja Szafrańska i Janusz Raczyński, któ-
rzy z kanału „jakbyniepaczeć” uczynili 
jedno z najpopularniejszych w polskim 
internecie miejsc dla miłośników seriali, 
mają praktykę dziennikarsko-wydawni-
czą w rodzimych mediach. 

POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ INTERAKCJI
YouTube, jak każdy globalny fenomen 
XXI wieku, ma wiele oblicz i staje się 
tym, czego dany użytkownik od niego 
żąda. Również, a może przede wszystkim, 
w perspektywie kina. Jeśli ktoś zna język 
angielski i pragnie poszerzać horyzonty 
o nowe doświadczenia filmowe, na plat-
formie znajdzie setki starszych produkcji 
ze świata. Bez opłat. Dla przykładu, lu-
dzie odpowiedzialni za działalność „Ko-
rean Classic Film” udostępniają oficjalnie 
dziesiątki klasyków kinematografii połu-
dniowokoreańskiej, „Cinecurry” pozwala 
zapoznać się z ciekawą selekcją filmów 
hinduskich i bollywoodzkich, a na kanale 
Studia Filmowego „Tor” można obejrzeć 
takie zrekonstruowane cyfrowo dzieła, jak 
Amator Krzysztofa Kieślowskiego, Barwy 
ochronne Krzysztofa Zanussiego, Uciecz-
ka z kina Wolność Wojciecha Marczew-
skiego. Rodzic dostaje na YT możliwość 
pokazania dzieciom bajek, na których się 
wychował, od Bolka i Lolka i Pampaliniego 

cjonalność sceny. Całkowicie za darmo. 
Wystarczą chęci i trochę wolnego czasu, 
aby przefiltrować bogactwo dostępnej 
treści przez własne potrzeby.

Światowi potentaci zasypują platformę 
oficjalnymi zwiastunami i premierowy-
mi klipami, lecz niezwiązani z wielkimi 
firmami youtuberzy zajmujący się kinem 
i telewizją również cieszą się sporą popu-
larnością. Kanały najbardziej lubianych 
twórców zajmujących się branżą rozrywko-
wą albo przekroczyły już milion subskry-

bentów, albo są na dobrej drodze, by cel 
ten osiągnąć. W Polsce zasięgi są ze wzglę-
du na barierę językową mniejsze, a liczba 
wartościowych kanałów wciąż jest mimo 
wszystko ograniczona, ale merytorycznie 
nie odstajemy od światowej czołówki. 
Między innymi dlatego, że w najbardziej 
reprezentatywnych przypadkach treści wi-
deo nie tworzą przypadkowi ludzie, lecz 
osoby z doświadczeniem, które potrafią 
pożenić pasję z wiedzą. Tworzący kanał 
„Na Gałęzi” operator kamery i montażysta 
Marcin Łukański sięga za kulisy filmów 
i rzuca światło na różne aspekty procesu 
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za marką, schować przed komentarzami. 
Ludzie przychodzą do tych, którym ufają. 
W telewizji jakiś pan czy pani mówią do 
nich z dystansu, a youtuber to twój »ko-
lega«, który mówi do »ciebie«”. 

WERBALNE ZŁOTO
Umiejętność mówienia do nieznajomych 
w taki sposób, by traktowali cię jak przyja-
ciela, jest dla youtuberów niemalże super-
bohaterską mocą, ma jednak też ciemną 
stronę. „Skrócenie dystansu między twórcą 
a odbiorcą zdecydowanie bardziej zachęca 
do zamieszczania negatywnych komentarzy, 
wylewania żółci. Nie spotkałam się z tym 
zjawiskiem na taką skalę przy pisaniu blo-
ga albo tworzeniu podcastów” – twierdzi 
Magdalena Adamus, autorka kanału „Catus 
Geekus”, na którym zajmuje się filmową 
popkulturą. – „Dzięki YouTube’owi mogę 
opowiadać o kulturze w sposób bardziej 
kreatywny i angażujący dla widza, ale fakt, 
że ludzie widzą moją twarz i słyszą głos 
sprawia, że wydaje im się, że mogą napi-
sać wszystko”. Pokazywanie się z pewno-
ścią pomaga, ale nie jest koniecznością. 
„Formuła »gadającej głowy« wydaje mi 
się mało interesująca. Dlatego stawiam 

KINO NA YouTubie

głównie na montaż, najbardziej filmową 
ze wszystkich filmowych rzeczy” – pod-
kreśla „Skazany na film”, który w swych 
wideoesejach sięga po takie tematy, jak 
kino Tarkowskiego, malarstwo Edwar-
da Hoppera u Hitchcocka czy autorskość 
światów przedstawionych Finchera.

„Wszystko musi poprzedzić research 
i kilka dni pisania scenariusza. Dziś bycie 
youtuberem nie jest już hobby, to pełno-
etatowy zawód. Forma zaczyna przypo-
minać to, od czego jakiś czas temu była 
ucieczką – telewizja, praca, inne media” – 
dodaje „Skazany na film”. Dzięki temu YT 
ma szansę stać się atrakcyjną alternatywą 
nie tylko dla filmowej publicystyki, ale 
i dystrybucji świadomie pomijającej obieg 
kinowy. W Polsce przełomowy krok poczy-
nili bracia Sekielscy, oddając swój kontro-
wersyjny dokument o pedofilii w polskim 
Kościele Tylko nie mów nikomu użytkow-
nikom za darmo. W ciągu 5,5 godziny od 
premiery film miał ponad milion wyświe-
tleń, a cztery dni później licznik dobił do  
14 mln, znajdując dzięki angielskim na-
pisom widownię w innych europejskich 
krajach. Jego wyniku frekwencyjnego – 
na dzień 6 października 2019 prawie 23 

mln wyświetleń i 75 tys. komentarzy – nie 
można bagatelizować. Gdyby dokument 
Sekielskich trafił do tradycyjnej dystry-
bucji, byłby wyświetlany w kinach studyj-
nych i można przypuszczać, że nie osią-
gnąłby jednej dziesiątej tego, co dała mu 
strategia skorzystania z możliwości YT.

Nie jest to oczywiście odpowiednia ścież-
ka dla każdego projektu, jednak utrudnia-
jący przebicie natłok tytułów w kinach, 
skrócenie okna dystrybucyjnego z mie-
sięcy do tygodni oraz udane eksperymen-
ty na rynku SVOD sprawiają, że coraz 
częściej będziemy słyszeć o inicjatywach 
kreatywnie wykorzystujących możliwości 
internetu. Warto o tym pamiętać w kon-
tekście tego, że YouTube testuje od wielu 
lat opcję płatnych treści, próbując wypra-
cować model, który łączyłby popularność 
rozwiązań wypracowanych przez Netflix 
z niezgłębionym potencjałem tkwiącym 
w stworzonej na platformie specyficznej 
społeczności użytkowników pragnących 
kształtować otaczającą ich rzeczywistość. 
„Język moich filmów to żargon ludzi, którzy 
całe dnie spędzają na dyskusjach o popkul-
turze. Mimo frustracji językowych pury-
stów wplatam do niego m.in. sporo an-Fo
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ale też „jak?”. „Dawniej liczyła się głów-
nie wartość merytoryczna, obecnie wielu 
twórców zauważyło, że warto ubrać słowa 
w ładną formę” – mówi Marcin Łukański 
z „Na Gałęzi”. – „Pokryło się to z rewolucją 
w sprzęcie służącym do kręcenia filmów. 
Teraz byle aparat jest w stanie uzyskać 
ładny obrazek, a proste filmowe oświe-
tlenie jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli ma-
my tylko chęci, możemy niskim kosztem 
otrzymać efekty, o których jeszcze kilka lat 
temu nikomu się nie śniło. YT się spro-
fesjonalizował. Wiele programów bije na 
głowę to, co możemy oglądać w stacjach 
telewizyjnych”.

Ponadto, platforma YouTube, mimo iż 
nadzorujące ją algorytmy są nieubłagane 
dla twórców o stosunkowo małych zasię-
gach, utrudniając dotarcie z nieszablonową 
treścią do szerszej widowni, rzeczywiście 
pozwala na swobodę wypowiedzi. „Możemy 
podejmować ryzyko, wychodzić z unikal-

nymi inicjatywami, jak cykl podróżniczy, 
w którym jeździmy po serialowych loka-
cjach na świecie. Tego w Polsce nikt przed 
nami na taką skalę nie robił” – mówi Sza-
frańska. Istnieją też niestety wyraźne mi-
nusy oferty YT. „Serwis jeszcze bardziej 
przyzwyczaił ludzi do szybkości. Często 
bardziej od tego, co powiesz o filmie, liczy 
się to, kiedy to powiesz” – mówi „Skazany 
na film”. – „Ale to ogólnie problem me-
diów, nie tylko dzisiejszych”. Innymi słowy, 
odpowiedzialność za jakość jeszcze nigdy 
nie była tak ogromna, nie wszyscy biorą 
sobie to jednak do serca, bo choć  YouTube 
jest pełen ludzi promujących świadomy 
odbiór kultury i sztuki, mnóstwo jest na 
platformie pseudotwórców uprawiających 
myślowe lenistwo. Powstają pozbawione 
wyobraźni kanały, których autorzy dzia-
łają bezrefleksyjnie i nie mają na siebie 
żadnego pomysłu. 

Na każdą historię sukcesu przypadają 
tysiące nieznanych historii porażek. Je-
śli chcesz tworzyć i dzielić się własnym 
podejściem do świata, musisz starać się 
dziesięć razy bardziej niż inni, a i to nie 
gwarantuje powodzenia. Niezależnie od 
tego, gdzie zaprowadzą nas wojny stream- 
ingowe, YouTube to globalny fenomen, 
który będzie wciąż zmieniał otaczającą rze-
czywistość, ale także niczym w soczewce 
kumulował największe pozytywy i defek-
ty świata zrodzonego z rewolucji cyfro-
wej. Dla jednych YT – podobnie zresztą 
jak symbolizujący rynek SVOD Netflix – 
może stać się istnym El Dorado praktycz-
nej i technicznej wiedzy, swoistym wirtu-
alnym uniwersytetem z opłaconym cze-
snym. Dla innych będzie wybrukowaną 
banałem drogą do piekła płytkiej treści, 
wysypiskiem śmieciowych mądrości 
i egoistycznych osobowości. I każdy 
będzie miał rację. W sieci Ty decy-

dujesz, co oglądasz, kiedy oglądasz, 
jak oglądasz, po co oglądasz. 

Ty masz kontrolę. Na do-
bre i na złe. Warto 

jednak za-

d a ć  s o -
bie raz na jakiś czas 

 pytanie, czego tak naprawdę, 
drogi użytkowniku, oczekujesz od inter-
netu? I co jesteś w stanie dać od siebie 
w zamian?

glicyzmów nawiązujących do słownictwa 
używanego przez krytyków anglojęzycz-
nych. Język polski nie nadąża po prostu za 
zmianami, jakie następują w popkulturze, 
nie każde zjawisko ma swój polski odpo-
wiednik” – podkreśla Magdalena Adamus 
(„Catus Geekus”).

TY, O TOBIE, DLA CIEBIE
YouTube jest częścią fali młodych, którzy 
poszukują dialogu, podchodząc do świata 
bez kompleksów. A statystyki, które wyka-
zują rosnące w skali globalnej zaintereso-
wanie serwisem grup wiekowych 35+ oraz 
55+, dowodzą, że starszym pokoleniom 
podoba się takie podejście. Zmiana w my-
śleniu zachodzi również u twórców treści. 
Nie od dzisiaj wiadomo, że żyjemy w kul-
turze nastawionej na bodźce audiowizual-
ne, test czasu przetrwają zatem ci, którzy 
będą konsekwentnie rozwijali wirtualną 
tożsamość, pamiętając nie tylko o „co?”, 
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produkcja: Vega Investments
czas trwania: 135 min
dystrybucja: Kino Świat

Kiedy w grę wchodzi kobieta, 
nawet więzy krwi przestają 
mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Przekonają się o tym dwaj bra-
cia, których ścieżki życiowe 
rozeszły się dawno temu. Star-
szy Piotr (Maciej Stuhr) został 
policjantem, dla młodszego 
Pawła (Antoni Królikowski) 
napady, kradzieże i narkotyki 
to styl życia i chleb powsze-
dni. Jednak bezkarność męż-
czyzny, uwikłanego w przy-
należność do kibicowskiego 
gangu Twardego (Piotr Stra-
mowski), kończy się, kiedy za 
sprawą donosu ląduje w wię-
zieniu. Piotr, doświadczony 
glina, postanawia wyciągnąć 
brata z celi, w czym wspiera go 
nowa dziewczyna Ola (Kata-
rzyna Zawadzka), adwokat 
znajdująca paragrafy na naj-
trudniejsze przypadki. Spotka-
nie tej trójki zmienia wszystko 
i inicjuje serię obfitujących 

w zwroty akcji wydarzeń. 
Paweł, wykorzystując nadarza-
jące się okazje, próbuje przejąć 
kontrolę nad największym klu-
bem piłkarskim w mieście. Nie 
dostrzega jednak, że od dawna 
jest na celowniku tajnej sekcji 
policyjnej prowadzonej przez 
Adama (Andrzej Grabowski) 
i prokurator Annę (Małgorzata 

Kożuchowska). Tymczasem 
zauroczona Pawłem Ola, coraz 
bardziej angażuje się w fascy-
nującą znajomość i zwią-
zane z nią nielegalne interesy. 
Wkrótce będzie musiała wybie-
rać między lojalnością wobec 
Piotra a rodzącym się uczu-
ciem do jego brata.

 SWINGERSI
PREMIERA: 28 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Andrejs Ēķis 
scenariusz: Andrejs Ēķis 
zdjęcia: Imants Zakitis  
scenografia: Magdalena 
Marszałek
kostiumy: Jolanta Czaja

montaż: Marceli Majer
obsada: Krzysztof Czeczot, Antoni 
Królikowski, Joanna Liszowska, 
Tomasz Oświeciński, Barbara 
Kurdej-Szatan, Ilona Ostrowska, 
Michał Koterski
producent: Kristians Alhimionoks 
produkcja: Platforma Filma
czas trwania: 88 min

dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

Nuda i rutyna w związku? 
Seks spowszedniał jak mycie 
zębów, a ogień w sypialni 
wygasł, ograniczając się 
jedynie do standardowego 
„raz w miesiącu”? Kome-
diowe perypetie trzech par 
nie pozostawiają złudzeń, 
że trawa zawsze wydaje się 
bardziej zielona u sąsiadów. 
Dorota marzy o namiętno-
ści jak w „Pięćdziesięciu twa-
rzach Greya”, ale jej partner 
Andrzej zamiast intereso-
wać się jej potrzebami, woli 
zabawę w gry na konsoli. Ide-
alna para z show-biznesu – 
Iwona i Fabian – w pogoni za 
nowymi followersami i laj-
kami jest gotowa przekroczyć 
niemal każdą granicę. Sylwia, 
Bartek i Cezary przez przy-
padek postawią swoją relację 
dosłownie na ostrzu noża. 
Jednej gorącej nocy wszy-
scy bohaterowie spotkają się, 
żeby sprawdzić, jak daleko 
można się posunąć w miło-
snych manewrach.

Oprac.  
Albert Kiciński

KALENDARZ PREMIER
 365 DNI
PREMIERA: 7 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Barbara Białowąs, 
Tomasz Mandes
scenariusz: Tomasz Klimala
współpraca scenariuszowa: 
Tomasz Mandes, Barbara 
Białowąs, Blanka Lipińska
zdjęcia: Bartek Cierlica
muzyka: Mateusz Sarapata, Michał 
Sarapata
scenografia: Agnieszka Bartold
kostiumy: Małgorzata Skorupa, 
Magdalena Sekrecka
charakteryzacja: Grzegorz Szczuka
montaż: Marcin Drewnowski
dźwięk: Marcin Matlak
obsada: Anna Maria Sieklucka, 
Michele Morrone, Magdalena 
Lamparska, Grażyna Szapołowska, 
Bronisław Wrocławski, Natasza 
Urbańska, Mateusz Łasowski, Otar 
Saralidze, Tomasz Stockinger
producenci: Ewa Lewandowska, 
Tomasz Mandes, Maciej Kawulski
produkcja: Ekipa Sp. z o.o. Sp.k.
czas trwania: 116 min
dystrybucja: Next Film

Film 365 dni oparty jest na 
bestsellerowej powieści autor-
stwa Blanki Lipińskiej pod tym 
samym tytułem. To nie kolejna 
komedia romantyczna, ale 
opowieść o pożądaniu i pra-
gnieniach. Massimo Torri-
celli to młody i przystojny szef 
sycylijskiej rodziny mafijnej. 
Po zamachu, w którym ginie 
jego ojciec, jest zmuszony prze-
jąć rządy. Laura Biel, dyrek-
tor sprzedaży w luksusowym 
hotelu, odnosi sukcesy zawo-
dowe, ale w życiu prywatnym 
brakuje jej namiętności. Aby 
podjąć ostatnią próbę ratowa-
nia związku, razem z partne-
rem i przyjaciółmi wylatuje na 
Sycylię. Laura nie spodziewa 
się, że na jej drodze stanie Mas-
simo – najniebezpieczniejszy 

mężczyzna na wyspie, który 
porwie ją, uwięzi i da 365 dni 
na… pokochanie go.

 ZENEK
PREMIERA: 14 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Jan Hryniak
scenariusz: Marta Hryniak
zdjęcia: Bartosz Bieniek
muzyka: Daniel Bloom
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Zofia Komasa
charakteryzacja: Anna Nobel- 
-Nobielska
montaż: Anna Garncarczyk

dźwięk: Marcin Jachyra, Marcin 
Weber, Stefan Krzyżanowski
obsada: Jakub Zając, Krzysztof 
Czeczot, Klara Bielawka, Karol 
Dziuba, Jan Frycz, Roman 
Gancarczyk, Agnieszka Suchora, 
Jędrzej Bigosiński, Mikołaj 
Chroboczek, Magdalena Berus
producent: Tomasz Jaskulski
produkcja: Telewizja Polska
czas trwania: 90 min
dystrybucja: TVP Dystrybucja 
Kinowa

Historia chłopaka z podla-
skiej wsi, który realizuje swoje 
wielkie marzenie, by śpiewać 

i bawić tłumy. Dzięki upo-
rowi, ciężkiej pracy oraz wielu 
wyrzeczeniom osiągnął nieby-
wały sukces.

 BAD BOY
PREMIERA: 21 LUTEGO

film fabularny
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Olaf Olszewski,  
Patryk Vega
zdjęcia: Norbert Modrzejewski
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Gwidon Busiło
kostiumy: Małgorzata Bednarek- 
-Chumakou
charakteryzacja: Maja 
Łukaszewicz
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Maciej Pawłowski 
M.P.S.E., Krzysztof Owczarek,  
Piotr Lasota
obsada: Antoni Królikowski, 
Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, 
Piotr Stramowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Katarzyna 
Zawadzka, Zbigniew Zamachowski, 
Kamil Grosicki, Sławomir Peszko
producent: Patryk Vega
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Swingersi,  
reż. Andrejs Ēķis

Bad Boy, reż. Patryk Vega

365 dni, reż. Barbara Białowąs

Zenek,  
reż. Jan Hryniak
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Chciałabym zacząć roz-
mowę, od tego, że widzia-
łam twój film, ale jego 
teatralnego pierwowzoru, 

czyli sztuki Mayday napisanej przez 
Ray’a Cooney’a nie znam.
Ja też nie. 

…
Żartuję!

Doceniam, gdy reżyser komedii roz-
poczyna wywiad od próby rozśmie-
szenia rozmówczyni.
Dobrze, to teraz będę mówił już tylko 
poważnie. (śmiech) Pierwszy raz usły-
szałem o sztuce Mayday, gdy zapro-
szono mnie do współpracy przy jej 
filmowej adaptacji. Od razu się ucieszy-
łem, bo mieszkałem w Wielkiej Brytanii, 

48 49

MAYDAY

Fatalne recenzje i niewielka widow-
nia.
Chyba wiem, dlaczego tak wyszło. Pisa-
nie sztuk i scenariuszy wymaga innych 
narzędzi, nie da się sztuki przenieść do 
kina bezpośrednio. Szczególnie doty-
czy to farsy, a tym jest przecież Mayday. 
Film wymaga pewnej podstawy drama-
turgicznej, nie można go budować na 
samej serii żartów. I to właśnie – uzupeł-
nienie i unowocześnienie sztuki – uzna-
łem za ciekawe wyzwanie. Zacząłem się 
zastanawiać, co można dopisać i czego 
mi w tej historii brakuje – np. chcia-
łem, żeby doszło do spotkania obu żon. 
W teatrze one na siebie nie wpadają, 
Janek po prostu udaje, że jest mężem 
dla nich obu. Przypomniała mi się tutaj 
świetna komedia Roxanne ze Stevem 
Martinem i Daryl Hannah w rolach 
głównych, a jestem fanem komedii z lat 
80. W jednej ze scen bohater dzwoni 
do drzwi, a gdy gospodyni domu idzie 
otworzyć, leci do balkonu, wspina się do 
pokoju, gdzie rozmawia z przyjacielem – 
kobieta w tym czasie widzi, że nikogo 
nie ma za drzwiami, więc wraca, bohater 
szybko złazi na dół i dzwoni jeszcze raz. 
Jest dwiema osobami naraz, a sytuacja 
jest niemal niewiarygodna. Ten rodzaj 
napięcia i struktura sceny bardzo mi się 
podobają. Uznałem, że da się w podobny 
sposób napisać i zrobić scenę kolacji 
w Mayday, w której przy stole siedzą obie 
żony, Janek i jego kumpel Staszek.

Czyli czwórka najważniejszych boha-
terów. W porównaniu do sztuki, 
w twoim filmie Janek ma dużo więcej 
na głowie niż przyłapanie na bigamii.
Jak wspomniałem, film wymaga więk-
szej podstawy dramaturgicznej, bez 
tego komedia byłaby płaska jak naleśnik 
i szybko by się widzom znudziła. Doda-
łem cały wątek kryminalny, bo po pierw-
sze uwielbiam komedie gangsterskie, 
a po drugie uznałem, że nad Jankiem 
powinna wisieć jeszcze inna groźba – 
powinien znaleźć się w sytuacji, której 
stawką jest jego życie. Podobał mi się 
także pomysł na scenę, w której Staszek 
musiałby dla bezpieczeństwa ich obu 
udawać gangstera i pobić Janka. A bez 
tego dodatkowego wątku nie miałaby ta 
scena racji bytu. 

Rozumiem, że dodałeś też sporo 
scen pokazujących życie obu żon 
Janka. Dobrze wiedzieć, że scena-

rzysta dba o rozwinięcie nie tylko 
postaci męskich, ale też kobiecych. 
Rozumiem, że zawdzięczamy to two-
jej współscenarzystce, Jules Jones, 
z którą pracowałeś już przy trylogii 
Planeta Singli.
Oboje z Jules mamy dosyć postaci kobie-
cych, których świat kręci się wokół 
mężczyzn. Faktycznie, od lat pracu-
jemy razem i bardzo liczę na jej wkład 
w budowanie silnych kobiecych boha-
terek. Ona doskonale wie, jak sprawić, 
żeby te postacie nie były stereotypowe, 
żeby mówiły własnym głosem. Sporo też 
wniosły aktorki – Weronika Książkie-
wicz i Anna Dereszowska. 

Mamy więc mocną bizneswoman, gra 
ją Weronika Książkiewicz oraz nieco 
chaotyczną, ale też bardzo zdolną 
masażystkę – w tej roli Anna Dere-
szowska. Silne, fajne babki, a między 
nimi średnio zarabiający i niezbyt 
lotny taksówkarz. To chyba najmniej 
wiarygodny – przynajmniej na papie-
rze element Mayday.
Wyjaśniamy to w scenie rozmowy obu 
żon Janka. Postać grana przez Wero-
nikę wspomina, że rodzina się od niej 
odsunęła, bo nie mogła zaakceptować jej 
partnera. Myślę, że wbrew pozorom to 
dość częsty przypadek, że kobiety wiążą 
się z mężczyznami, którzy zdaniem ich 
bliskich nie są dla nich dość dobrzy. I to 
uznałem za wiarygodne. Oprócz tego 
mamy amunicję w postaci Piotra Adam-
czyka w roli bigamisty. To niesamowicie 
czarujący facet, bez trudu rozumiemy, 
dlaczego obie żony są w nim tak zako-
chane. Nawet gdyby Janek był śmie-
ciarzem, Piotr by swoim urokiem taką 
postać uwiarygodnił. Być może z innym 
aktorem widownia miałaby większe wąt-
pliwości. 

Jesteś Amerykaninem, spędziłeś 
kilka lat w Wielkiej Brytanii, a po 
przyjeździe do Polski stałeś się eks-
pertem od komedii romantycznych – 
pracowałeś przy Listach do M., trylo-
gii Planeta Singli – dwie części nawet 
wyreżyserowałeś, teraz robisz May-
day. Komedia jest często uznawana 
za coś bardzo lokalnego, a poczucie 
humoru za nieprzetłumaczalne. Czy 
masz wrażenie, że wiesz, co rozbawia 
polską publiczność?
Nie wiem i nie zastanawiam się nad tym. 
Wymyślam bohaterów i sytuacje, które 

uznaję za zabawne, a potem konsul-
tuję pomysły z przyjaciółmi, producen-
tami czy polskimi współscenarzystami 
i aktorami. Uważam, że pewne sprawy 
są tak samo zabawne pod każdą szero-
kością geograficzną i tego się trzymam. 
W takim filmie jak Mayday powinny być 
trzy czy cztery „duże” sceny komediowe, 
do których doprowadzam widzów przez 
około dwadzieścia minut. Te sytuacje 
powinny być uniwersalnie zabawne – 
jak choćby scena kolacji, gdzie spoty-
kają się wszyscy bohaterowie. Pomiędzy 
nimi można sobie pozwolić na żarty czy-
telne tylko w danym kraju czy odniesie-
nia do kultury lub popkultury. Tak było 
np. w scenie, w której Janek mówi, że 
„to nie twoja wina, to moja wina, moja 

wina…”. Wymyślił to Piotr i powiedział, 
że to nawiązanie do frazy, która często 
pada podczas mszy w Kościele kato-
lickim. Zdarza się też, że aktorzy chcą 
zmienić kwestię, gdy ich zdaniem brzmi 
ona zbyt literacko. Jeśli sens frazy i rytm 
sceny zostaje ten sam, nie mam obiekcji. 
Generalnie, gdy piszę żarty po angiel-
sku, pytam współpracowników, czy będą 
one śmieszne w języku polskim. Jeśli 
nie, szukamy dowcipu czy sytuacji, która 
może brzmieć inaczej, ale będzie w tym 
samym duchu. 

A na planie nie ma bariery języko-
wej? Co innego mieć przetłumaczony 
dowcip, a co innego spontanicznie się 
umieć z niego zaśmiać.
Wsłuchuję się raczej w rytm sceny, bo 
w komedii najważniejsze są czas i tempo. 
Umiem wyczuć, że ktoś gra lub mówi za 
wolno i wtedy proszę, żeby przyspieszył. 

Rozmawiała Ola Salwa

a dokładnie w Szkocji przez pięć lat, więc 
łapię brytyjskie poczucie humoru i je 
lubię. Po obejrzeniu Mayday uznałem, że 
założenie sztuki, która powstała w latach 
80., jest przestarzałe, podobnie jak nie-
które żarty: część z nich była wulgarna, 
część miała podtekst homofobiczny. 
Uznałem jednak, że opowieść o face-
cie mającym dwie żony jest świetna, to 
wręcz pomysł w stylu Benny Hilla. A jego 
uwielbiam. Szczególnie spodobała mi 
się scena, w której bohater znajduje się 
w jednym pomieszczeniu z obiema uko-
chanymi, a każda z nich bierze go za 
kogoś innego. Postanowiłem zmierzyć się 
z tą sztuką, uaktualnić ją i przetłumaczyć 
na język filmu. Wiem, że autor tekstu, 
Ray Cooney, przeniósł Mayday do kina 
(chodzi o film Run for Your Wife z 2013 
roku – przyp. red.) i była to wielka klapa.

FARSA W KINIE 
TO WYZWANIE

Rozmowa 
z Samem Akiną, 
reżyserem filmu 
Mayday
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Piotr Adamczyk i Weronika 
Książkiewicz w filmie Mayday, 
reż. Sam Akina

Anna Dereszowska, Adam Woronowicz  
i Bartosz Porczyk w filmie Mayday, reż. Sam Akina

Sam Akina
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Jak to się stało, że reżyser ze Sło-
wenii postanowił robić filmy 
w Czechach?
Żyję w Czechach już od 15 lat. Po 

studiach na FAMU wyjechałem do sto-
licy Słowenii, Lublany, i tam mieszka-
łem przez rok. Zdałem sobie sprawę, że 
tęsknię za Pragą, gdzie zostawiłem więk-
szość przyjaciół. Poczułem, że powinie-
nem wrócić i właśnie tam na dobre zacząć 
pracować. Zresztą moja filmowa kariera 
zaczęła się w Czechach, choć wcale tego 
nie planowałem. Pierwsza fabuła, jaką 
zrealizowałem – Noc jeszcze młoda, była 
moim filmem dyplomowym na FAMU. 
A że była nieco dłuższa, niż powinna, tra-
fiła także do czeskich kin, zaś międzyna-
rodową premierę miała w sekcji Forum 
na Berlinale. 

Czescy reżyserzy są prawdziwymi 
mistrzami łączenia poważnych tema-
tów z lżejszym tonem i ciepłym 
poczuciem humoru. To zresztą też 
przypadek Kawek na drodze. 
Przed rozpoczęciem studiów znałem 
filmy Věry Chytilovej czy Jiříego Menzla. 
Bardzo lubiłem prace Jana Švankmajera, 
podobnie zresztą jak mój ojciec, który 
jest lalkarzem. Znałem zatem trochę 
czeskie kino z czasów młodości. Po 
skończeniu FAMU myślałem jednak, 
że wrócę do Słowenii i tam będę krę-
cił filmy. W kinie słoweńskim panuje 
chyba podobny stereotyp jak w polskim, 
może poza tym najnowszym. Dominują 
poważne, społeczne dramaty. A na mnie, 
myślę, duży wpływ wywiera czeskie oto-
czenie, w którym się obracam, chociażby 
scenarzyści. W przypadku Kawek na 
drodze, ale i nowego filmu, taką osobą 
jest Petr Pýcha, bardzo mocno zwią-
zany z czeską, Hrabalowską tradycją. To 
ciekawe doświadczenie zestawić swoje 
postrzeganie świata z jego poczuciem 
humoru.

bazował na bohaterze. Przez dwa mie-
siące przewinęło się mnóstwo dzieci, aż 
trafiliśmy na chłopców, którzy dostali te 
role. Zaczęliśmy z nimi robić improwiza-
cje, które także posłużyły jako materiał do 
scenariusza. Był to zatem dość nietypowy 
proces jak na pracę przy fabule.

Dlaczego zdecydowaliście się zmienić 
porę roku z lata na zimę?
Było wiele powodów. Kiedy postanowili-
śmy dokonać tej zmiany, zdaliśmy sobie 
sprawę, że to naprawdę dziwne, iż ktoś 
decyduje się uciekać akurat w zimie. Tu 
nie chodzi wyłącznie o przygodę, wolność, 
z czym kojarzy się lato. Bohater ucieka 
przed czymś, jest w nim pewna despera-
cja. Całkowicie zmienia się też rola samo-
chodu, kiedy myśli się o nim w kontekście 
lata i zimy. W zimie to rodzaj schronienia, 
jedyne ciepłe miejsce, gdzie mogą skryć się 
bohaterowie. W końcu surowy i nieprzy-
chylny krajobraz za szybą staje się czymś, 
czego można się obawiać. 

Krajobraz, co zresztą bardzo charak-
terystyczne dla kina drogi, odgrywa 
tu rolę kolejnego bohatera.
Co wcale nie było łatwe. W Czechach, 
w przeciwieństwie chociażby do Słowe-
nii, krajobraz nie jest zbyt różnorodny. 
Musieliśmy się trochę natrudzić, by zna-
leźć lokacje, które nie będą wyglądały 
cały czas tak samo. Naszym mottem w tej 
kwestii było pojęcie bezczasowości. Szu-
kaliśmy miejsc, gdzie zatrzymuje się czas. 
Trzeba pamiętać, że ekranową historię 
poznajemy z perspektywy Máry. On snuje 
przed nami tę opowieść i nie jesteśmy 
pewni, czy coś stało się naprawdę, czy jest 
jedynie wytworem jego wyobraźni. Zale-
żało nam na miejscach, które pomogą 
z wykreowaniem takiej atmosfery. 

Co pociąga cię w tym bardzo amerykań-
skim gatunku, jakim jest kino drogi?

50 51

KAWKI NA DRODZE

To dość specyficzny gatunek, oparty na 
epizodach, przez co uważam, że pod 
względem struktury może być sporym 
wyzwaniem. Niełatwo zrobić dobre kino 
drogi. Bardziej chyba pociągała mnie 
myśl, że to film o opowiadaniu, budowa-
niu historii. Jeszcze przed zdjęciami czy 
próbami aktorskimi myślałem o nim tro-
chę jak o Rashōmonie Kurosawy. Intereso-
wał mnie balans pomiędzy tym, co widz 
może uznać za prawdę, a co za zmyśle-
nie głównego bohatera. Później dotarło 
do mnie, że to wcale nie jest tak ważne. 
W końcu dzieciństwo bazuje na często 
cienkiej granicy pomiędzy prawdą a ima-
ginacją. Zatem dla głównego bohatera, 
Máry, historia, która się dzieje, jest tą, jaką 
pamięta albo chciałby zapamiętać. 

To ciekawe, bo Kawki na drodze to dla 
mnie przede wszystkim film o kon-
frontacji nieco naiwnych dziecięcych 
marzeń z szarą, często rozczarowującą 
rzeczywistością dorosłych.
Zdecydowanie, choć kiedy zaczynaliśmy 
pracę, nie do końca wiedziałem, o czym 
film tak naprawdę będzie. Sam scena-
riusz zawierał wiele tematów, na których 
mogłem się skoncentrować. Początkowo 
starałem się wyłącznie obserwować 
moich młodych aktorów podczas prób. 
Byli bardzo różni. Zastanawiałem się, 
czy po tygodniu chłopcy się zaprzyjaź-
nią, czy może będą mieli siebie serdecz-
nie dość. Ostatecznie znaleźli wspólny 

język, a ja pomyślałem, że ciekawe 
będzie sportretowanie tej dość nietypo-
wej przyjaźni. To też bardzo specyficzny 
okres w ich życiu i dzieciństwie. Nie było 
jeszcze żadnych granic, przeszkód, które 
pojawiają się w dorosłym życiu. Byli bar-
dzo otwarci, choć nieodłączną częścią 
tej historii stała się także melancholia. 
Miałem bowiem świadomość, że stan, 
o którym opowiadamy, może szybko 
zniknąć. Za rok pewnie oni będą już 
zupełnie innymi osobami. 

Film jest koprodukcją czterech  
krajów, w tym Polski.
Realizację wsparł Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, za co jesteśmy ogromnie 
wdzięczni, bo znacznie ułatwiło to 
ukończenie obrazu. Świetnie pracowało 
mi się z polską koproducentką Natalią 
Grzegorzek. Za całą postprodukcję 
odpowiadała z kolei firma DI Factory. 
Wreszcie jednym z kompozytorów, obok 
Šimona Holý’ego i Moniki Omerzu 

Midriakovej, był Paweł Szamburski. 
Skomponował piosenki, których 
bohaterowie słuchają w drodze. Zależało 
mi, żeby były one w klimacie wczesnego 
Beastie Boys, gdzie punk mieszał się 
z hip-hopem.

Największe sukcesy film odniósł 
w Czechach, najpierw zdobywa-
jąc nagrodę w Karlowych Warach, 
a potem aż 6 czeskich Lwów.
Początkowo byłem zaskoczony samą 
liczbą nominacji (10 – przyp. K.A.). Mój 
poprzedni film również miał ich sporo, 
ale nie przełożyło się to na nagrody. Tym 
razem stało się jednak inaczej. To była duża 
niespodzianka zarówno dla nas, jak i dzien-
nikarzy, bo zazwyczaj te nagrody dostają 
tytuły mierzące się z poważniejszymi tema-
tami, jak choćby komunizmem. Wszyscy 
chyba byli zadowoleni, że nastąpiła jakaś 
wolta w sposobie myślenia jurorów.

Rozmawiał Kuba Armata

POMIĘDZY PRAWDĄ 
A ZMYŚLENIEM

To właśnie Petr podsunął ci historię 
ucieczki młodych chłopców, o której 
opowiadacie w Kawkach na drodze?
Petr jest nauczycielem w szkole. Ktoś 
opowiedział mu historię chłopca, który 
ukradł samochód i podróżował przez cały 
kraj. W trakcie tej wycieczki został zatrzy-
many przez policjanta, który nie mógł 
się nadziwić całej sytuacji. Kiedy zapy-
tał chłopca o cel podróży, ten odpowie-
dział mu, że jedzie odwiedzić dziadka. To 
był punkt wyjścia dla tej opowieści. Petr 
zaczął się zastanawiać, co kryje się za całą 
sytuacją. Kiedy trafiła do mnie bodaj trze-
cia wersja scenariusza, była ona zupeł-
nie inna niż efekt finalny. Miała nieco 
odmienną strukturę, a przede wszyst-
kim był to film drogi rozgrywający się 
w lecie. Zaczęliśmy przepisywać scena-
riusz i poczułem, że to moment, by roz-
począć castingi. Nie chciałem czekać do 
ostatecznej wersji tekstu, bo czułem, że 
to taki rodzaj filmu, który mocno będzie 

Rozmowa  
z Olmo Omerzu, 
reżyserem filmu 
Kawki na drodze

Olmo Omerzu

Eliška Křenková, Jan František Uher i Tomáš Mrvík  
w filmie Kawki na drodze, reż. Olmo Omerzu
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Tomáš Mrvík i Jan František Uher  
w filmie Kawki na drodze, reż. Olmo Omerzu
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Czytałaś książkę Blanki Lipiń-
skiej, czy dopiero zbliżająca 
się realizacja filmu zmobili-
zowała cię do lektury?

Przyznam szczerze, że o książce wcze-
śniej nie słyszałam. Rzeczywiście było 
tak, że dopiero propozycja współpracy 
przy realizacji filmu 365 dni – złożona 
mi przez producentów Ewę Lewandow-
ską i Tomasza Mandesa – spowodowała, 
że sięgnęłam po powieść Blanki Lipiń-
skiej.

Jakie były wówczas twoje wrażenia?
Pamiętam, że w trakcie lektury od razu 
zaczęłam robić notatki – zaznaczałam, 
co mi się podoba, a co nie. Szukałam 
w książce obrazów, estetyki i koncepcji na 
film. Czytałam już wtedy pod kątem przy-
szłej realizacji.

Ile ostatecznie przetrwało z książki? 
Jak fabuła filmu ma się do osi narra-
cyjnej powieści?
Historia w książce jest solidnym punktem 
wyjścia, ale została mocno skrócona oraz 
zaadaptowana na potrzeby scenariusza. 
Kilka dygresyjnych historii i postaci dru-

52 53

365 DNI

stygmatyzujące nasz film i przypinające 
mu łatkę porno! To nie było tak dawno, 
niecałe osiem lat temu. W 365 dni jest 
trochę mocniej, dlatego film dozwolony 
jest od 18 roku życia. Mój debiut przezna-
czony był dla widzów 15+.

Jestem ciekawa, co będą krzyczeć ci, 
którzy byli wtedy oburzeni Big Love?
Nie wiem, ale być może to jest wła-
śnie przyczynek do analizy pruderii 
w naszym kraju, czy ona jest, czy jej nie 
ma, lub jaki jest jej charakter. Czy może 
czytanie książek Blanki w zaciszu domo-
wym jest w porządku, bo nikt nie widzi, 
ale już na film będzie poprawnie publicz-
nie powiedzieć, że to porno?

Autorka powieści była obecna na pla-
nie. Pilnowała, nadzorowała, poma-
gała, przeszkadzała?
Autorka pierwowzoru literackiego na pla-
nie filmowym to z pewnością nietypowa 
sytuacja. Dlatego staraliśmy się wyko-
rzystać tę możliwość i szansę pozytyw-
nie. Czasami oczywiście dochodziło do 
sporów, ale mam nadzieję, że wszystkie 
różnice zdań czy różne punkty postrzega-
nia kina i tej historii ostatecznie wpłynęły 
na zadowalający efekt końcowy. Czasami 
trzeba otworzyć się na inne światy i wyjść 
z własnej strefy komfortu, bo tylko wtedy 

możliwy jest rozwój. I ja tak właśnie 
odważyłam się zrobić przy tej produkcji: 
wejść w świat zupełnie mi nieznany.

Jak w Polsce wygląda realizacja tzw. 
scen rozbieranych? Za granicą czę-
sto się słyszy, że ekipa jest okrajana 
do minimum, zapewnia się komfort 
aktorom. Jak jest u nas?
W Polsce obowiązuje podobny standard, 
ekipa jest ograniczona do minimum. Dla 
mnie najważniejsze jest zawsze zbudowa-
nie odpowiedniej motywacji psycholo-
gicznej dla aktorów, żeby wiedzieli, po co 
mają się rozebrać, jaki to ma sens, w jakim 
gatunku filmowym biorą udział. Jeśli czują 
się bezpiecznie, komfortowo i ufają twórcy, 
to wypadną w scenach erotycznych wia-
rygodnie. Jeśli pierwiastek psychologiczny 
zawiedzie, na ekranie sceny będą sztuczne 
i wymuszone. Stąd w tej produkcji posta-
wiliśmy na szczere rozmowy z główną parą 
aktorską: Anna Marią Sieklucką i Miche-
le’em. Morrone’em.

Jak myślisz, jakie będą reakcje pol-
skiej publiczności?
Tego nigdy nie da się przewidzieć, nato-
miast mogę powiedzieć, że jest to rodzaj 
bajki dla dorosłych, a przecież publicz-
ność kocha przenosić się w inne światy, 
odległe od ich codzienności. Eskapizm 

obecnie wydaje się być bardzo społecz-
nie pożądany, pokazuje to fenomen m.in. 
takich seriali jak Gra o tron, Stranger 
Things czy Dom z papieru, gdzie przeno-
simy się w zupełnie odmienne dla nas 
rzeczywistości. Tutaj mamy na nowo 
opowiedzianą mityczną historię księcia 
na białym koniu i jego wybranki, tyle że 
tym razem w gatunku dramatu erotycz-
nego. Skoro widzowie pokochali 50 twa-
rzy Greya, a polskie czytelniczki książki 
Blanki Lipińskiej, to znaczy, że ludzie 
potrzebują podtrzymywania pewnych 
społecznych archetypów. Zdaję sobie 
sprawę, że kultura ma różne wymiary, 
także ten popularny, który wiąże się ze 
wspólnotą doświadczania przyjemności 
płynącej z rozrywki. I takie oczekiwania 
ma spełnić film 365 dni.

A czy twoim zdaniem na film można 
się już wybrać na pierwszej randce?
Myślę, że tak, bo skoro i tak jest ogranicze-
nie wiekowe, to dlaczego nie? Dzieciaki na 
to się do kina nie dostaną. Poza tym sceny 
seksu są pokazane bardzo estetycznie, ze 
smakiem, zmysłowo. Operator Bartosz 
Cierlica wydobył za sprawą światła sensu-
alność nawet z najbardziej mocnych scen. 

Rozmawiała Anna 
Serdiukow

pracowała na dwóch łodziach, część na 
jachcie, część na tzw. RIP-ie, skąd były 
kręcone zdjęcia z drona. Mieliśmy sporo 
z tym przygód, gdyż dopadła nas burza na 
morzu, potężny deszcz i trąba powietrzna. 
Część ekipy pozostała w tych warunkach 
na środku wody. W tym wszystkim akto-
rzy, którzy mają grać sceny intymne… Na 
szczęście wszystko skończyło się dobrze, 
a mam nadzieję, że zdjęcia w filmie odda-
dzą nasze emocje. 

Polacy w twoim odczuciu uchodzą za 
pruderyjnych? Dla kogo jest ten film? 
Dla kobiet, mężczyzn? Robiliście 
takie targetowanie?
Film jest skierowany w pierwszej kolej-
ności do kobiet. Nie tylko do czytelniczek 
serii książek Blanki, bo mam nadzieję, że 
partnerzy naszych widzek też znajdą w fil-
mie coś dla siebie. W końcu są tutaj rów-
nież elementu filmu sensacyjnego opisu-
jące życie mafii sycylijskiej. A wracając do 
pierwszej części pytania, ciężko jest mi 
powiedzieć, czy jesteśmy społeczeństwem 
pruderyjnym, czy nie – sukces wydaw-
niczy książek Blanki pokazuje, iż raczej 
nie. A z drugiej strony, wciąż dość dobrze 
pamiętam, że przy Big Love (pełnometra-
żowy debiut fabularny z 2012 roku wyre-
żyserowany przez Barbarę Białowąs – 
przyp. red.) pojawiały się głosy oburzenia, 

WYJŚCIE 
ZE STREFY 
KOMFORTU
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goplanowych zostało pominiętych, parę 
wątków literackich zupełnie nieporuszo-
nych. Natomiast kilka zupełnie nowych 
scen zostało przez nas dopisanych do sce-
nariusza. W dużym stopniu zachowaliśmy 
chronologię wydarzeń z pierwowzoru. 
Blanka Lipińska początkowo marzyła 
o przeniesieniu literalnie całej książki na 
ekran, ale szybko zrozumiała, że język 
filmu różni się od literackiego.

Co w takim razie stanowiło najwięk-
sze wyzwanie tej produkcji?
Zdecydowanie jej międzynarodowy cha-
rakter, gdyż większość zdjęć miała miejsce 
we Włoszech. Oprócz głównego bohatera 
Michele’a Morrone’a w wielu epizodach 
grają również włoscy aktorzy. Większość 
filmu jest w języku angielskim. Także 
bardzo dużym wyzwaniem była realiza-
cja scen erotycznych na jachcie. Kręcenie 
takich scen „na lądzie”, w przewidywal-
nych i bezpiecznych warunkach, było mi 
już znane z mojego debiutu, ale otwarte 
morze, nieprzewidywalna pogoda, olbrzy-
mie koszty realizacji oraz totalnie ciężka 
logistyka spowodowały, że to było zupeł-
nie nowe doświadczenie zawodowe. Ekipa 

Rozmowa 
z Barbarą 
Białowąs, 
reżyserką filmu 
365 dni

Michele Morrone i Anna Maria 
Sieklucka w filmie 365 dni,  

reż. Barbara Białowąs

Barbara Białowąs
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ZENEK

i kojarzy się z kierowcami ciężarówek, ma 
się świetnie.

I powstaje tak znakomity film jak Spa-
cer po linie.
Dokładnie. A Bob Dylan, który też wywo-
dzi się z muzyki country, dostaje Nagrodę 
Nobla. Nie chodzi mi o to, że Marty-
niuk jest polskim Dylanem, ale o fakt, że 
w 40-milionowym kraju powinno być 
miejsce na tolerancję dla sporej rzeszy 
ludzi słuchających takiej muzyki. Para-
doksalnie, w moim filmie są tylko dwie 
piosenki Zenka i kilkanaście innych nie-
mających z disco polo nic wspólnego. 
Ta muzyka jest łatwa i przyjemna, bo 
tego oczekuje od niej publiczność. Cho-
dzi o pewien kod kulturowy, komuni-
kacyjny, rozpoznawalność dźwięków 
i tekstów, które nie poruszają żadnych 
istotnych tematów. Ta muzyka nie ma roz-
wijać talentów, chyba że talent do robienia 
łatwych pieniędzy. Jest jednak zjawiskiem, 
które ma największego zjednoczonego 
odbiorcę. Żaden festiwal rockowy w Pol-
sce nie przyciąga takiej rzeszy fanów. To 
wszystko stanowiło przyczynę, dla której 
chciałem zrobić ten film. Nie tyle, by opo-
wiedzieć historię człowieka, który urodził 
się, poszedł do szkoły, dostał gitarę, zaczął 
grać i odniósł sukces. Gdyby streścić życio-
rys Martyniuka, to on by tak wyglądał. 

Chciałem pokazać to w szerszym ujęciu, 
a temat wydał mi się szalenie interesujący, 
prowokacyjny i obecnie jak najbardziej na 
miejscu. 

Na czym polega fenomen Zenka Mar-
tyniuka?
Myślę, że on jest po prostu autentyczny, 
szczery, nikogo nie udaje. Podczas gdy po 
wielu zespołach discopolowych widać, 
że są one nastawione na splendor, zysk, 
sławę. Że to przebierańcy, którzy odwo-
łują się do instynktu biesiadno-weselnego, 
jeszcze podbijając wspomnianą obciacho-
wość. Zenek od samego początku śpiewa 
z pełnym przekonaniem, że sprawia mu 
to frajdę. Jako gwiazda tej muzyki nie ma 
już pewnie ciśnienia i to raczej inni chcą 
ogrzać się w jego blasku. 

Do fenomenu, ale i sympatii dla Mar-
tyniuka przyczynili się też polscy pił-
karze, którzy po awansie na mistrzo-
stwa Europy, w szatni, w towarzystwie 
prezydenta, śpiewali „Przez twe oczy 
zielone…”.
Co tylko pokazuje, że to wcale nie jest 
jakaś enklawa. Skoro półbóg, piłkarz po 
awansie na mistrzostwa Europy, śpiewa tę 
piosenkę, to znaczy, że się przy tym gdzieś 
dobrze bawił i zostało mu to w głowie. 
Przy tej fali sceptycyzmu wobec mojego 
wyboru, o czym wspomniałem, wielu zna-
jomych z warszawskiego kręgu przyzna-
wało, że pod koniec niejednej imprezy, 
nad ranem wszyscy zaczynają śpiewać 
„Oczy zielone”. Czyli jednak są z tym osłu-
chani. Disco polo kojarzone jest z elemen-
tem dobrej zabawy, totalnego wyluzowa-
nia, beztroski, najczęściej w stanie lekkiego 
spożycia alkoholu. Bohater mówi zresztą 
w filmie, że robi to po to, by ludzie po 
tygodniu ciężkiej pracy w polu dobrze się 
bawili. To jedyny cel tej muzyki. 

Jak na pomysł realizacji filmu zareago-
wał sam Zenek?
Pojawiłem się w jego życiu, kiedy sam 
pomysł już do niego dotarł. Pierwszy 
oparty był na jego biografii, która nie 
wydała mi się szczególnie interesująca. 
Powiedziałem mu zatem, jak to widzę, 
o czym chcę opowiedzieć, dlaczego planuję 
zmienić nieco jego życiorys, by uatrakcyj-
nić fabułę. Zgodził się, zaufał mi i w ogóle 
nie interesował się scenariuszem. Z uwagi 
na pewne problemy mieliśmy przerwę 
w zdjęciach, podobnie zresztą jak w przy-
padku filmu o Tadeuszu Kantorze, nad któ-

rym pracuję. I muszę przyznać, że osoba 
Zenka, jego popularność była bardzo przy-
datna w różnych rozmowach, negocjacjach. 
Jego nazwisko spowodowało, że finalnie 
udało się produkcję dokończyć. Wychodzi 
na to, że łatwiej zatem znaleźć pieniądze na 
film o Zenku Martyniuku niż o Tadeuszu 
Kantorze.

Trudno robi się film o prowincji z per-
spektywy dużego miasta?
Uznałem, że może to być zaletą, bo to też 
moja podróż w obraz prowincji, którą 
odkrywam razem z bohaterem. Choć tak 
naprawdę ona wcale tak bardzo się nie 
różni od Warszawy. Inne są domy, stroje, 
krajobraz, inaczej może wyglądają ludzie. 
Staram się jednak koncentrować na tym, 
co wspólne. W Polsce mieszka 40 milio-
nów ludzi, ale to mały kraj. Możemy go 
zjechać wzdłuż lub wszerz w jeden dzień. 
Obraz prowincji w mojej głowie został 
ukształtowany chociażby przez to, że naj-
częściej spędzam lato na Mazurach. Na 
potrzeby filmu dokumentowałem Pod-
lasie, szybko zresztą dostałem się do tego 
środowiska, bo ludzie tam są otwarci. Jesz-
cze bez kamery, chodziłem od imprezy do 
imprezy. Będąc w gościach, nie jest tak jak 
u nas, że ktoś przyjdzie, obejrzy mieszka-
nie, pokiwa głową i wyjdzie. Tam trzeba 
usiąść, wypić herbatę czy coś mocniej-
szego, porozmawiać. Miałem same pozy-
tywne doświadczenia. Może nawet w więk-
szym stopniu niż w Warszawie, gdzie 
ludzie są pozamykani, mniej szczerzy, nad-
rabiający miną. 

Zdarza się panu dziś wrócić do domu 
i puścić disco polo?
Nawet gdy próbuję śpiewać w domu „Oczy 
zielone”, a strasznie fałszuję, to mój pies 
skacze, szczeka i usiłuje mnie dziabnąć, 
żebym się zamknął. (śmiech) Czułem, 
że nie mogę przekonywać do czegoś, do 
czego sam nie byłem przekonany. Nawet 
nie wiem, czy lubiłem muzykę disco polo, 
bo nie miałem z nią dużego kontaktu. Po 
realizacji tego filmu czuję, że jestem bar-
dziej otwarty. Na wszystko. Nie tylko na 
tę muzykę. Mam 50 lat i dla mnie jedy-
nym żyjącym bohaterem jest Mick Jagger. 
Ciężko mi to zmienić. Ale nie miałbym 
poczucia wstydu, gdybym jadąc samocho-
dem i słuchając Pink Floydów, dla przypo-
mnienia tego miłego okresu w moim życiu 
„wrzucił” Zenka Martyniuka.

Rozmawiał Kuba Armata

dziej, to że ludzie wydają werdykt przed 
oglądnięciem filmu. Myślałem, że mają 
do mnie na tyle zaufania, iż skoro podej-
muję się takiego tematu, to wykonają 
chociaż wysiłek, żeby ten obraz obejrzeć. 
Staram się jedynie doprosić o podejście ze 
zrozumieniem, a czuję, że niektórzy nie 
będą chcieli pójść do kina tylko z uwagi 
na to, kto jest bohaterem. Spotkałem się 
też z odmową pewnego znanego dzien-
nikarza radiowego, który miałby uży-
czyć głosu do filmu. Uznał, że to dla niego 
synonim obciachu. Polaryzacja prowadzi 
do antagonizmów. Z gatunkowej różno-
rodności muzyki jestem dumny. Wystar-
czy popatrzeć za ocean. W centralnych 
stanach Ameryki muzyka country, która 
gdzie indziej jest synonimem obciachu 
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Nie ma chyba drugiej 
postaci, która tak pola-
ryzowałaby Polaków jak 
Zenek Martyniuk. Przez 

jednych uwielbiany, dla innych 
będący synonimem obciachu. Myślał 
pan o tym, decydując się na realizację 
filmu o nim?
Gdybym miał robić biografię muzyka nie-
wzbudzającego kontrowersji, uznałbym 
ją za niepotrzebną. Większej skrajności 
niż w przypadku Zenka nie można sobie 
chyba wyobrazić. Myślę, że ta polaryza-
cja wynika też z faktu, że jest on bardzo 
mocno lansowany przez Telewizję Polską. 
Na tym jednak chciałbym zamknąć wątek 
polityczny, bo on mnie nie interesował. 
To, co mnie jako twórcę przejmuje najbar-

Rozmowa  
z Janem 
Hryniakiem, 
reżyserem filmu 
Zenek

POLARYZACJA 
PROWADZI DO 
ANTAGONIZMÓW

Jakub Zając w filmie Zenek, 
reż. Jan Hryniak

Jan Hryniak
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Czy to prawda, że inni twórcy 
kradną panu pomysły?
Tak. Ostatnio ukradziono mi 
pomysł na film w sposób per-

fidny. Niestety, jeśli coś komuś wycho-
dzi, to inni chcą się do tego dobrać. 
W związku z tym nie będę już ujawniał 
niczego, nawet tytułów moich filmów, 
żeby nie sugerować ludziom, czego mogą 
dotyczyć. Dopiero w ostatnim momen-
cie…

Może zazdroszczą? Dla wielu twór-
ców pana tempo pracy jest nieosią-
galne. Jak pan to robi?
Po pierwsze nie mam żadnych dota-
cji państwowych. Wszystkie moje filmy 
są finansowane w oparciu o środki pry-
watne. Nie mogę przez rok czasu spoglą-
dać w chmury, czekając na dobry nastrój, 
bo ludzie chcą widzieć efekt swojej inwe-
stycji. Po drugie uważam, że dla twórcy 
niesamowicie ważna jest dyscyplina. Roz-
mawiałem o tym m.in. z pisarzem Mar-
kiem Krajewskim. On, kiedy pisze, wyjeż-
dża najczęściej do jakiejś chatki w lesie 
i nakłada sobie rygor: codziennie 10 
stron. Kiedy byłem młodszy, miałem pro-
blem z wyjściem z jednej filmowej historii 
i wejściem w następną. Ale z tym jest tro-
chę tak, jak w przypadku matematyka czy 
pianisty. Praktyka to podstawa. Czasami, 
zamiast czekać na wenę, trzeba mózg 
zmusić do tego, żeby przyszła. W moim 
przypadku robienie dwóch filmów rocz-
nie to bardzo komfortowe tempo pracy. 
Pozwala mi się sumiennie przygotowywać 
i robić je na takim poziomie, jakiego bym 
sobie życzył. 

Czy może pan liczyć na stałą ekipę, 
która niczym dobrze naoliwiona 
maszyna wspiera twórczy proces?
Tempo życia i pracy sprawia, że wiele 
osób przychodzi na plan, myśląc głów-
nie o tym, żeby zainkasować pensję i jak 
najszybciej pójść na przerwę obiadową. 
Mam to szczęście, że na przestrzeni lat 
udało mi się spotkać ludzi zaangażowa-
nych, którzy mają poczucie, że współ-
tworzą ze mną dzieło i dają z siebie to, co 
najlepsze. Ekipa marzeń. Rozumiemy się 
bez słów. 

Aktorzy też chętnie do pana wracają. 
Jaki jest sekret zbudowania takiej fil-
mowej rodziny?
Mam 43 lata, pracuję od dawna. Nie 
widzę sensu użerania się z kimś, kto jest 
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czech, które są blisko nas, także w Polsce. 
Wyciągam wnioski.

A zatrudniłby pan koordynatora 
intymności, czyli osobę, która pil-
nuje, żeby aktorzy podczas scen 
intymnych czuli się bezpiecznie? 
W Wielkiej Brytanii to teraz nowy 
standard.
W przypadku scen intymnych zawsze 
usuwałem z planu lwią część ekipy. 
Zostają osoby naprawdę niezbędne, 
by stworzyć komfort pracy, przeżycia 
jakichś emocji. To dla mnie naturalne. 
Ale zbytni radykalizm, bez względu 
na pole, jest niewskazany. Dziś w Sta-
nach Zjednoczonych mężczyzna boi się 
wsiąść z kobietą do windy bez świadków 
z obawy, że zostanie posądzony o mole-
stowanie. Lekarz nie zostanie z pacjentką 
bez pielęgniarki. Także dobrze, że te 
zmiany postępują, ale nie można stać 
się więźniem, popadając w jakieś chore 
regulacje.

Lubię tę historię, jak dawno temu, 
planując międzynarodową karierę, 
zmienił pan nazwisko powodowany 
sympatią dla Vincenta Vegi z Pulp 
Fiction. Czy w międzyczasie w pan-
teonie inspirujących pana postaci fil-
mowych pojawiły się nowe osoby?
Żeby odpowiedzieć, musiałbym się pani 
pokazać bez jakiejkolwiek garderoby. 
(śmiech) Jestem cały wytatuowany. To 
głównie motywy postaci ze świata kina, 
komiksów czy literatury, które mnie 
ukształtowały. Jestem ogromnym fanem 
Stanleya Kubricka. Oglądałem jego filmy 
po kilkadziesiąt razy i zawsze odkrywam 
w nich coś nowego. Spośród nowszych 
tytułów Grawitacja była chyba tym jedy-
nym od wielu lat, który dwukrotnie obej-
rzałem w kinie. Denis Villeneuve, twórca 
Pogorzeliska, Sicario czy ostatniego Blade 
Runnera, to jedno z najbardziej intere-
sujących nazwisk w dzisiejszym kinie. 
Dla niego atomem opowiadania jest uję-
cie, a nie scena filmowa, a każde ujęcie 
ma wewnętrzną dramaturgię. Kocham 
Ridleya Scotta, ostatniego wielkiego kon-
struktora światów. Fascynuje mnie też 
Tarkowski, co biorąc pod uwagę moje 
kino, może się ludziom wydawać absur-
dalne.

Bo Tarkowski tworzył kino gęste, 
pełne symboli i metafor. Pan podbija 
box office.

Jako twórca uważam, że nie trzeba 
skończyć historii sztuki, żeby zrozu-
mieć ostatnią scenę w Stalkerze. Na tym 
podstawowym poziomie film ma być 
fajną rozrywką dla najprostszego widza. 
Dopiero na kolejnych piętrach powinno 
być coś do odkrywania dla bardziej 
wysublimowanej publiczności. Ale kie-
runek, w którym chcę zmierzać jako 
twórca to właśnie taka polifonia. 

Czas na nowe wcielenie Patryka Vegi?
Przez długie lata poszukiwałem swojej 
drogi. Zastanawiałem się, po co właści-
wie robię te filmy? Czy chodzi o to, żeby 
zarabiać pieniądze i utrzymywać dzieci, 

żonę i siebie? W zeszłym roku dozna-
łem iluminacji. Zrozumiałem, że na 25 
lat zakopałem w ziemi mój talent. Ze 
strachu przed życiem postępowałem 
bardzo zachowawczo. Teraz będę tro-
chę zwalniał tempo. Chcę postawić na 
jakość, a nie ilość. Na wrzesień szykuję 
obraz, który będzie punktem zwrot-
nym w mojej karierze. Dopiero od tego 
filmu zacznę robić prawdziwe kino. 
Mam przekonanie, że do tej pory byłem 
w letargu, w takim uśpieniu, i moja 
kariera zacznie się dopiero od teraz.

Rozmawiała  
Anna Tatarska

Coś było nowością podczas realizacji 
Bad Boya?
Antonioni powiedział, że jeśli kiedyś 
nakręci film, w którym nie będzie chciał 
poprawić żadnej sceny, to przestanie być 
reżyserem. Ten zawód jest najcudow-
niejszy, bo nigdy w życiu nie będę mógł 
powiedzieć: zjadłem wszystkie rozumy. 
W tym przypadku nowym obszarem 
była piłka nożna. Nie ma lepszej roz-
rywki niż mecz! W czasie rzeczywi-
stym przez 90 minut jesteśmy podpięci 
do adrenaliny. Ogromnym wyzwaniem 
było zrobienie tego na poziomie, który 
kojarzy się z Euro, a nie z rozgrywkami 
czwartej ligi. To były bardzo skompliko-
wane sceny, realizowane w kilku miej-
scach Polski, potem łączone w jedną 
całość. Cieszę się, że efekt jest tak fajny.

To film tylko dla kibiców?
Zdecydowanie nie. Oczywiście jest spora 
rzesza pań, które kochają piłkę, ale w skali 
masowej to film stereotypowo dla kobiet 
nieatrakcyjny. Musiałem wymyślić, w jaki 
sposób skomunikować się z paniami. Jeśli 
facet zaproponuje, żeby pójść do kina na 
coś, czego kobieta nie chce oglądać, to 
ona powie: idź z kolegami i w efekcie do 
tego kina nie pójdzie nikt. A jeśli kobieta 
powie, żeby iść na coś do kina, to facet 
i tak nie będzie miał wyboru – pójdzie 
jako dodatek. Więc jeśli uda mi się sko-
munikować z kobietami, to nie muszę się 
przejmować facetami. 

À propos kobiet: napisał pan pracę 
naukową o feminizmie, w pana fil-
mach jest wiele mocnych postaci 
kobiecych. Robi pan kino post 
#MeToo?
Równouprawnienie płci to coś, czemu 
się bacznie przyglądam. Zmiana spo-
łeczna dokonuje się na całym świecie. 
Patrzę na to, jak to funkcjonuje w Sta-
nach Zjednoczonych, w Anglii, w Niem-

W KIERUNKU 
POLIFONII
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antypatyczny, kogo mam znosić w imię 
nie wiadomo czego. Chcę wkładać 
w filmy całe serce i tworzyć je z ludźmi, 
których lubię. Jednocześnie często mie-
wam ochotę wybrać się w podróż z kimś 
zupełnie nowym. To mi daje adrena-
linę, wyrzuca ze strefy komfortu, a tym 
samym pionizuje. Steven Spielberg i Tom 
Hanks, Martin Scorsese i Leonardo 
DiCaprio… Jeśli ludzi łączy dobra ener-
gia, a dodatkowo aktor ma na tyle sze-
rokie spektrum możliwości, że reżyser 
może budować z nim różne postaci, to 
taka relacja szybko się nie wyeksploatuje.

Czy mając na koncie tak wiele pro-
dukcji, jeszcze się pan czegoś uczy? 

Rozmowa 
z Patrykiem 
Vegą, reżyserem 
filmu Bad Boy Sławomir Peszko i Kamil Grosicki  

w filmie Bad Boy, reż. Patryk Vega

Antoni Królikowski i Katarzyna Zawadzka  
w filmie Bad Boy, reż. Patryk Vega

Patryk Vega
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Czy po sukcesie 
Tarapatów z 2017 
roku postanowiła 
pani iść za ciosem 

i zrealizować Tarapaty 2? 
Czy może były jeszcze inne 
powody tej kontynuacji?
Marta Karwowska: Począt-
kowo nie planowałam kolej-
nej realizacji Tarapatów, 
ale odbiór pierwszej części 
zachęcił mnie i Agnieszkę 
Dziedzic – producentkę – 
aby zmierzyć się z takim 
pomysłem. I cieszę się, że 
tak się stało, bo okazało się, 
że historia Julki i Olka wcale 
nie skończyła się na dachu 
kamienicy na Mokotowie. 
Nowe przygody ściągają ich 
do Poznania, pojawia się 
nowa bohaterka – Felka. 
Relacja całej trójki jest burz-
liwa, a problemy bardziej 
dorosłe niż w pierwszej czę-
ści. Pracując nad seque-
lem, zdecydowałam się na 
inny sposób pracy z dziecię-
cymi aktorami. Współpraca 
z Anią Skorupą dała mi 
i dzieciom szansę na zbudo-
wanie bardziej wiarygodnych 
postaci na planie.

W Polsce dla młodego 
widza produkuje się nie-
wiele. Czy myśli pani, że 
Tarapaty 2 sprowokują 
naszych twórców do pro-
cesu „odmarażania” tego 
gatunku?
Filmów dla dzieci i mło-
dzieży jest coraz więcej – 
Klub włóczykijów, Za nie-
bieskimi drzwiami, Dzień 
czekolady, Władcy przy-
gód. Stąd do Oblivio. Kilka 
kolejnych tytułów jest 
w zdjęciach, postprodukcji 
albo preprodukcji. Także nie 
ma tu mowy o „odmraża-
niu”, a raczej o umacnianiu 
procesu. Gatunek ten odzy-
skuje swoje miejsce dzięki 
ukierunkowanemu na kino 
dziecięce programowi ope-
racyjnemu PISF – to wielka 
zasługa Instytutu, że powołał 
go do życia. 
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NA PLANIE TARAPATY 2

Czy przygotowanie sceno-
grafii do filmu fabularnego 
dla młodego widza ma 
własną specyfikę i wymaga 
szczególnego podejścia? 
Jędrzej Kowalski: Sceno-
grafia filmowa to dla mnie 
fizyczna reprezentacja 
marzeń reżysera. To w jej/
jego głowie rodzi się pomysł 
na film, moim zadaniem 
jest go tylko z niej (głowy) 
wyciągnąć. No i zmate-
rializować. Od początku 
wiedziałem, że koncep-

cja plastyczna Tarapatów 2 
powinna być kontynuacją 
filmu Tarapaty. Bardzo nam 
(czyli również współsceno-
grafce Marii Dziewanow-
skiej-Kowalskiej – przyp. 
red.) podobała się plastyka 
pierwszej części, więc wie-
działem, że wybory este-
tyczne Marty są podobne do 
naszych. Nie myliłem się. 
Zawsze chciałem zrobić film 
dla dzieci i młodzieży, który 
w warstwie plastycznej nie 
będzie się różnił od filmów 

dla dorosłych. Uważam, że 
kino dziecięce i młodzie-
żowe w dzisiejszych cza-
sach może być robione tylko 
na 100 procent. Wyrobie-
nie wizualne młodego widza 
jest ogromne, bo od dziecka 
bombardowany jest wielką 
ilością obrazów. Z łatwością 
potrafi wychwycić wszelkie 
fałsze. Konwencja kina dla 
dzieci zakłada często sytu-
acje nierealne, magiczne. 
Im bardziej przedstawiony 
świat pozostaje w konwencji 

rzeczywistości realnej, tym 
bardziej wybrzmią elementy 
magiczne lub surreali-
styczne. Elementy warsztatu 
pracy scenografa stosu-
jemy zawsze, niezależnie od 
rodzaju kina. Podsumowu-
jąc, praca scenografa zależy 
od konwencji, jaką obrali-
śmy wraz z reżyserem, nie 
od tego, czy film jest prze-
znaczony dla młodego czy 
dorosłego widza.

Na czym głównie polegała 
pani praca na planie zdję-
ciowym i co stanowiło naj-
większe wyzwanie?
Anna Skorupa: Wyzwaniem 
był nastoletni wiek trójki 
aktorów grających Julkę, 
Felkę i Kubę, czyli 14-15 lat. 
Nastolatki zaczynają tworzyć 
swój wizerunek i są do niego 
bardzo przywiązane. Potrze-
bują akceptacji rówieśników. 
Często boją się lub wstydzą 
pokazać prawdziwych siebie 
i odsłonić emocje. A w mojej 
pracy z dorosłymi aktorami 
właśnie nad tym pracu-
jemy! Aktorzy się otwie-
rają, „rozbrajają”, dotykają 
prawdziwych uczuć, impul-
sów z ciała! Są świadomi, 
że w tym zawodzie orga-
niczny przepływ emocji jest 
ważny i zależy im na wyjściu 
poza mechanizmy obronne. 
A nastolatkom zależy, żeby 
te mechanizmy utrzymać. 
I dlatego szczególnie ważne 
było na początku wzbudze-
nie w trójce młodych akto-
rów zaufania, traktowanie 
ich z szacunkiem, respek-
towanie granic. Uczyli się 
więc na warsztatach świa-
domości ciała i zaufania do 
żywych impulsów i emocji 
płynących z ciała. Pracowa-
łam z nimi wyłącznie przez 
postać, bez odniesień do 
osobistych historii. Praco-
waliśmy także nad urucho-
mieniem aktorskiej kreatyw-
ności i aktywnej wyobraźni, 
a także nad wchodze-
niem w postać i wycho-

dzeniem z postaci. Ten 
sposób pracy był dla całej 
trójki na początku dużym 
 wyzwaniem, ale z czasem 
zobaczyli, jak to pomaga 
żyć postaciom Julki, Felki 
i Olka, jak się podnosi ener-
gia relacji między posta-
ciami i zaczęli świadomie 
korzystać z tych narzędzi. 
Jestem dla nich za to pełna 
podziwu.

Jakie ma pan refleksje po 
„inicjacji twórczej” w Tara-
patach 2?
Jakub Burakiewicz: Tara-
paty 2 są dla mnie pierwszą 
pełnometrażową fabułą. 
Myślę, że dla każdego 
operatora i operatorki to 
wydarzenie, na które się 
czeka, i o którym się marzy 
od czasów szkolnych. Przy-
gotowując się do zdjęć, czu-
łem dużą odpowiedzial-
ność. Miałem świadomość, 
że kręcimy kolejną cześć 
filmu, który ma już okre-
ślony charakter i wizualność. 
Nie mogłem (ale też nie 
chciałem) proponować roz-
wiązań operatorskich, które 
stałyby w kontrze do języka 
filmowego pierwszej części 
Tarapatów. Poczucie wagi 
debiutu brało się również 
stąd, że tak „po ludzku” nie 
chciałem zmarnować szansy, 
jaką dostałem! Przed roz-
poczęciem zdjęć, wspólnie 
z Martą, dość długo rozma-
wialiśmy o tym, jak powin-
niśmy kręcić, co jest dla nas 
ważne w tym filmie, oraz co 
pomoże historii i aktorom. 
Myślę, że gdyby szukać jed-
nego słowa, które najtraf-
niej określiłoby nasze podej-
ście, to byłaby nim – energia. 
Tarapaty 2 to w końcu kino 
przygodowe dla dzieci, 
gdzie nie może być nudno 
zarówno na poziomie histo-
rii, jak i obrazu.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Rozmowa z reżyserką Martą 
Karwowską, scenografem Jędrzejem 
Kowalskim, couchem aktorskim Anną 
Skorupą oraz autorem zdjęć Jakubem 
Burakiewiczem 

NA PLANIE FILMU 
TARAPATY 2

Zakończyły się zdjęcia do drugiej części filmu Tarapaty, 
przeboju kina dziecięcego z 2017 roku. Autorka i reży-

serka Marta Karwowska mówi, że w Tarapatach 2 „zdjęcia 
trwały 3 miesiące, miałam więcej czasu na pracę z aktorami, 
zwłaszcza młodymi, historia stała się gęstsza, a postacie bar-
dziej wyraziste”. Film opowiada historię walki dzieci o dobre 
imię swojej ciotki, która jest fałszywie oskarżana o kradzież 
dzieła sztuki. To historia o przyjaźni, zazdrości, zaufaniu 
rozgrywana podczas prowadzonego przez dzieci śledztwa 
z zaskakującymi zwrotami akcji, pościgami, ucieczkami, 
a nawet wybuchami. W Tarapatach 2 zobaczymy młodych 
aktorów – Jakuba Janotę-Bzowskiego, Polę Król, Mię Goti 
w towarzystwie wspaniałej Joanny Szczepkowskiej (ciotki) 
oraz Marty Malikowskiej, Zbigniewa Zamachowskiego, 
Tomasza Ziętka i Sandry Korzeniak. Zdjęcia są autorstwa 
debiutanta Jakuba Burakiewicza, scenografię przygotowali 
Jędrzej Kowalski i Maria Dziewanowska-Kowalska. Produ-
centem filmu jest Koi Studio – Agnieszka Dziedzic, kopro-
ducentem Tomek Morawski z Haka Films. Obraz jest współ-
finansowany przez PISF, a koproducentami są: Mazowiecki 
i Warszawski Fundusz Filmowy, Podkarpacka Komisja Fil-
mowa, Piramida Film, DI Factory oraz Next Film. Premierę 
zaplanowano na wrzesień 2020.  S.N.

MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020

Jakub Janota-Bzowski i Mia 
Goti na planie filmu Tarapaty 2, 
reż. Marta Karwowska

Jakub Janota-Bzowski, Mia Goti i Pola Król na planie 
filmu Tarapaty 2, reż. Marta Karwowska
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KAIR – INDUSTRY DAYS

Podczas debaty swoimi doświad-
czeniami podzielili się paneliści: 
Agathe Valentin – topowa agentka 
sprzedaży z Francji, producent 

Daniel Ziskind, Labina Mitevska – północ-
nomacedońska aktorka, reżyserka i produ-
centka, Alaa Karkouti – współzałożyciel 
Arab Cinema Centre i Verena von Stackel-
berg z komitetu selekcyjnego Ber-
linale, którzy wskazali na następu-
jące strategie przynoszące sukces:

1. SPRZEDAŻ 
TERYTORIALNA
Najważniejsza dla producenta, 
bo zakup licencji w danym kraju 
oznacza idące do niego pienią-
dze. Jest mnóstwo wyspecjalizo-
wanych agentów, którzy zajmują 
się taką działalnością, ale nawet 
oni są bezradni, gdy tematyka dys-
kwalifikuje film z rozpowszech-
niania w poszczególnych krajach. 
Przykład? And Than We Danced 
Levana Akina. Chociaż miał pre-
mierę w Cannes, a teraz ubiega się 
o Oscara z ramienia Gruzji, ani 
kraje muzułmańskie, ani Chiny, 
ani nawet Włochy nie są zaintere-
sowane jego dystrybucją, bo dotyka 
tematu osób LGBT+.

2. OBECNOŚĆ 
FESTIWALOWA
Jeszcze do niedawna pojawienie się 
w  Cannes, Berlinie czy Wenecji gwaran-
towało filmowi profity. Te czasy bezpowrot-
nie minęły. Paneliści zgodzili się, że w dobie 
wysypu imprez filmowych trudno nawet 
określić, co oznacza sukces festiwalowy. 
Czy jest to pojawienie się na dziesięciu 
imprezach w ogóle, czy może na dwóch, 
ale klasy A? Verena von Stackelberg prze-
konywała, że jakby nie było, tylko festi-

wale są w stanie wypromować nazwisko 
reżysera kina artystycznego. Kontrowała 
ją Agathe Valentina, która mówiła, że gdy 
próbowała przedsprzedaży Miłości Hane-
kego, uznanego twórcy, wszyscy jej odma-
wiali, bo scenariusz opowiadał o umiera-
jących starych ludziach, a do tego nikt nie 
wierzył, że Michael Haneke, który dostał 

Złotą Palmę trzy lata wcześniej, teraz może 
zgarnąć ją znowu.

3. SPOTKANIA 
Z WIDOWNIĄ
Na taki sposób sprzedawania swojego filmu 
Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia (reż. 
Teona Strugar Mitevska) wpadła Labina 
Mitevska (producentka i aktorka). Kiedy 
obraz trafił do dystrybucji we Francji 
i w Niemczech, ekipa jeździła do najmniej-
szego nawet miasteczka, żeby spotkać się 
z widownią. Spotkania z egzotycznymi 

Macedończykami przyciągały Francu-
zów i Niemców do tego stopnia, że tu i tu 
sprzedano ponad 100 tys. biletów. Problem 
w tym, że taka aktywność zabrała Mitev-
skiej i jej kompanom ponad pół roku, kiedy 
nie mogli pracować nad żadnym nowym 
projektem.

4. ZNALEŹĆ TEMAT
Paneliści zgodzili się, że wciąż 
uwagę agentów sprzedaży, dystry-
butorów i widzów przyciąga ory-
ginalny temat. Valentina zwróciła 
uwagę na kilka fenomenów kino-
wych powiązanych bezpośrednio 
z wydarzeniami społeczno-poli-
tycznymi: wielki sukces greckiej 
dziwnej fali jako odpowiedź na 
kryzys ekonomiczny kraju czy 
filmy z Egiptu (Clash) i Tunezji 
jako odpowiedź na Arabską Wio-
snę. Zgodził się z nią Alaa Karko-
uti, który przypomniał, że jest za 
dużo kontentu, by filmowcy mogli 
jeszcze opowiadać historie uni-
wersalne. Teraz trzeba dotrzeć do 
stargetowanego widza. Jako przy-
kład podał Bliski Wschód, gdzie 
jeszcze do niedawna Egipt pełnił 
rolę lokalnego Hollywood. Dziś 
Marokańczycy chcą oglądać filmy 

z Maroka, a Irakijczycy z Iraku. I te kine-
matografie się z roku na rok umacniają.

5. TRENDY I MODY
Fenomenem, który wciąż napędza sprzedaż 
filmów, są niewątpliwie mody na daną kine-
matografię. Jako przykład Karkouti podał 
kino irańskie i rumuńskie, a także skandy-
nawskie kryminały. I tu akurat mamy szczę-
ście, bo badacze zgodzili się, że aktualnie 
trwa też moda na kino polskie. 

Artur Zaborski

JAK SPRZEDAĆ FILMY Z MAŁO 
POPULARNYCH KRAJÓW?
„Co uczynić, by obce filmy były mniej obce?” – pod takim hasłem 
odbyła się fascynująca debata na Industry Days, będących częścią 
41. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Kairze. 

FESTIWALE ZA GRANICĄ KAIR

W katalogu tegorocznej edycji 
kairskiego festiwalu jest cała 
strona poświęcona Bożemu 
Ciału. Autor opisu wypo-

wiada się o nim wyłącznie w superlaty-
wach, zapowiadając jedną z obowiązkowych 
projekcji w czasie imprezy. Ale dzieła Jana 
Komasy w programie próżno już szukać. 
Powód? Kiedy zorientowano się, że pol-
ski kandydat do Oscara nie tylko znalazł 
się w selekcji imprezy w Al Dżunie, ale też 
wyjechał stamtąd z dwoma nagrodami, 
natychmiast wycofano go z Kairu. Bo jeśli 
jakikolwiek film miał swoją egipską pre-
mierę w kurorcie nad Morzem Czerwo-
nym, to w stolicy nie ma dla niego miejsca.

Zaciętość organizatorów momentami 
jest wręcz absurdalna. Żeby ją zrozu-

mieć, trzeba pojąć, że w tej walce ście-
rają się dwa światy oraz dwa świato-
poglądy – każdy z nich definiuje kino 
i kulturę inaczej. Fundowanemu przez 
rząd festiwalowi w Kairze przeciwsta-
wiają się szejkowie, bracia Sawiris, którzy 
za własne pieniądze wybudowali kurort 
w Al Dżunie i uruchomili w nim festi-

wal, by odwiedzające go gwiazdy kupo-
wały w okolicy rezydencje i zawyżyły tym 
samym wartość lokalnych nieruchomo-
ści. Nie tylko więc państwowe ściera się 
z prywatnym, co też artyzm z komercją, 
hołubienie sztuce z wykorzystywaniem jej 
do napędzania ekonomii. Ale też trady-
cja i nowoczesność, bo w Kairze bije się 
pokłony oficjelom i lokalnym gwiazdom, 
a w Al Dżunie liczą się międzynarodowe 
nazwiska pokroju Sylvestra Stallone czy 
Owena Wilsona.

Nie oznacza to, że stołeczny festiwal 
zamyka drzwi przed popularnymi posta-
ciami kina. Jednak lista gości, na któ-
rej w tym roku widnieli m.in. Stephen 
Gaghan, Terry Gilliam czy Billy Zane 
pokazuje, jak inny jest obszar zaintere-
sowania programerów. Ahmed Shawky, 
dyrektor artystyczny, opowiadał mi, że to, 
czego egipskiej publiczności dziś najbar-
dziej potrzeba, to filmy, które pokazują, 
że sztuka może być komentarzem do ota-
czającej rzeczywistości, a jednocześnie nie 
być przekaźnikiem ideologii, tylko bronić 
się wartościami artystycznymi. „Dlatego 
od kilku lat nie wyobrażam sobie, żeby 
w programie mogło zabraknąć kina pol-
skiego, które jest w znakomitej kondycji. 
Pokazywane w Kairze: Słodki koniec dnia 
Jacka Borcucha, Zimna wojna Pawła Pawli-
kowskiego czy Via Carpatia Kaspra Bajona 
i Klary Kochańskiej to dowód, że można 
opowiadać o bolączkach współczesności 
według własnej unikalnej wrażliwości. 
Zawsze namawiam lokalnych twórców, 
żeby się z takimi dziełami zapoznawali, 
bo w naszym kraju właśnie takie obrazy 
są potrzebne” – mówił mi.

Kino arabskie stoi właśnie w momen-
cie przełomu. Wpływy egipskie, dotąd 
wiodącej kinematografii, maleją. Każdy 
kraj regionu inwestuje we własne historie, 
a w Kairze zobaczyliśmy choćby interesu-
jący obraz  Scales z Iraku, w którym reży-
serka, Shahad Ameen, łączy tradycyjne 
wierzenia z feministyczną perspektywą, 
czy For the Cause, w którym Hassan Ben-
jelloun w komediowy sposób pokazuje, 
co to znaczy być obywatelem Palestyny. 
Temat granic, tożsamości i identyfikacji 
pojawiał się w arabskich filmach najczę-
ściej. Był też podstawą libańskiego Beirut 
Terminus Elie Kamala, który wygrał kon-
kurs Arab Cinema, i tunezyjskiego A Son 
Mehdiego M. Barsaoui, który opuścił sto-
licę Egiptu z kilkoma nagrodami.

Artur Zaborski

W Egipcie toczy się walka o dominację 
w świecie filmu. Państwowy MFF 
w Kairze, którego 41. edycja odbyła 
się w dniach 20-29 listopada, ściera się 
z młodziutkim konkurentem w Al Dżunie. 
Na tej walce zyskują tylko widzowie.

WALKA O FILMY
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Krystyna Janda i Katarzyna Smutniak  
w filmie Słodki koniec dnia,  
reż. Jacek Borcuch
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FESTIWALE ZA GRANICĄ BLACK MOVIE

Dobra passa polskiego kina trwa, 
o czym można się przekonać 
także w Szwajcarii, gdzie przed 
rokiem królowała o tej porze 

Zimna wojna, a w styczniu 2020, może nie 
w tak spektakularny sposób jak film Pawła 
Pawlikowskiego, na ekranach genewskich kin 
wciąż grana jest z powodzeniem Komunia, 
bo taki tytuł ma tu Boże Ciało Jana Komasy.

W programie 21. edycji festiwalu Black 
Movie w Genewie (102 filmy z 43 krajów, 
30 tys. widzów, podwójna nagroda – Kry-
tyki i Młodych – dla Domu kolibra Bory 
Kim z Korei Południowej) także nie brako-
wało polskich akcentów. Wciąż wspomina 
się tu Baby Bump Kuby Czekaja (przypo-
mniano go w Panoramie). W Konkursie 
Małego Black Movie pokazano animację 
Julii Orlik Mój dziwny starszy brat, która 

do końca wymieniana była wśród fawory-
tów do Nagrody Payot. Tradycją tego festi-
walu są panele dyskusyjne dotyczące roli 
kina w kształtowaniu obrazu świata i jego 
problemów. Zawsze spotkania z naukow-
cami i twórcami ilustrowane są cytatami 
z klasycznych dokumentów i wśród poka-
zanych znalazły się również polskie wyimki.

Genewski festiwal, zgodnie z przyjętą 
nazwą prezentuje kino poważne, proble-
mowe, co jednak nie oznacza dla widzów 
dziesięciu dni na skraju depresji i przygnę-
bienia. Tu po prostu traktuje się odbiorcę 
nadzwyczaj poważnie i zaprasza do pogłę-
bionej dyskusji na wszystkie tematy. Mają te 
spotkania różny przebieg, ale podziw musi 
budzić frekwencja i jakość pytań. 

Program tegorocznej imprezy i dwie kon-
kursowe dziesiątki solidarnie podzielono na 

obrazy problemowe, niemal publicystyczne, 
oraz dzieła z kręgu realizmu magicznego. 
Wśród pierwszych wyróżniał się rumuń-
ski Areszt Andrei Cohna, świetnie napisana 
i zrealizowana psychodrama rozgrywająca się 
w celi tytułowego aresztu, gdzieś w Rumunii 
epoki Ceauşescu. Drobny oszust, za cenę 
wolności, dostaje zadanie zmuszenia podej-
rzanego o związki z opozycją architekta do 
ujawnienia wszystkich kontaktów. I dosko-
nale wywiązuje się z zadania, doprowadza-
jąc podopiecznego na skraj fizycznego i psy-
chicznego szaleństwa. 

Autor filmu A Dark, Dark Man, Adilk-
han Yerzhanov z Kazachstanu, nie pozo-
stawia z kolei złudzeń co do tego, że jego 
kraj czeka jeszcze długa droga do choćby 
namiastki cywilizowanego państwa prawa. 
Póki co, w roli „jedynego sprawiedliwego” 
obsadza dziennikarza, który przeszkadza 
w zbyt szybko zakończonym śledztwie.

Po drugiej stronie ekranowego życia 
olśniewające zdjęciami meksykańskie 
Sanctorium w reżyserii Joshuy Gila, który 
umiejętnie balansuje na pograniczu sacrum 
i misterium. Opowieść o chłopcu z małej 
wioski – gdzie toczy się wojna między armią 
rządową a kartelami – poszukującego zagi-
nionej matki, zaskakuje i zachwyca.

Podobnie jak sudański obraz Talking About 
Trees (polski tytuł Pogawędki o drzewach to 
zbrodnia) Suhaiba Gasmelbariego, który udo-
wadnia z humorem, że w każdym kultural-
nym człowieku miłość do kina jest uczuciem 
naturalnym. Oto do położonego na południu 
Sudanu miasta wracają po latach spędzonych 
na planach zdjęciowych Londynu, Paryża, 
Hollywood, a wcześniej szkoły filmowej 
w Moskwie, czterej przyjaciele. Odkrywają, 
że ich ukochane kino (a jakże!) Rewolu-
cja – nieczynne od lat, bo przegrało z sąsied-
nim boiskiem i antenami satelitarnymi na 
dachach – dogorywa. Walka o jego reanima-
cję to także mimowolny spór z biurokracją 
państwa, w którym religia odgrywa coraz 
większą rolę. Świetny dokument, nagrodzony 
już na wielu imprezach filmowych świata.

Janusz Kołodziej

Podczas 21. Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Black Movie w Genewie, 
przypomniano po raz kolejny, że kino 
wciąż jest „najważniejszą ze sztuk”.

POWAŻNIE PO OBU 
STRONACH EKRANU

Gala otwarcia festiwalu
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KUSTENDORF

FESTIWAL 
JAK Z FILMU

Tegoroczna, 13. edycja festi-
walu wystartowała 13 stycznia. 
Aby odczynić zły urok, goście, 
w tym włoski reżyser Paolo Virzi 

(Magiczne noce) i Brazylijczyk Karim 
Ainouz (Niewidoczne życie sióstr Gusmao), 
przemalowali podczas gali otwarcia czar-
nego kota na biało. To ukłon w stronę Emira 
Kusturicy – wszak nakręcił on kiedyś film 
pod tytułem Czarny kot, biały kot – ale też 
element specyficznej festiwalowej atmosfery. 
Zamiast czerwonych dywanów w Dreven-
gradzie, gdzie impreza się odbywa, gości 
witają pokryte śniegiem kamienne uliczki 
i placyki, nazwane na cześć słynnych reży-
serów: Federico Felliniego czy Abbasa 
Kiarostamiego. Mrok zimowej nocy roz-
prasza podświetlony na biało wielki balon – 
sztuczny księżyc. Na akredytacjach nie ma 
imion, nazwisk ani rang, są tylko zdjęcia 
zrobione tuż po przybyciu do Drevengradu, 
który przez resztę roku działa jako hotel. 
Bynajmniej nie taki, jaki pamiętamy z pew-
nego filmu Stanley’a Kubricka, zresztą sala 
kinowa jego imienia stoi w centrum drew-
nianego miasteczka i to w nim odbywa się 
część festiwalowych projekcji oraz spotkań.

Emir Kusturica wymyślił, że Kustendorf 
będzie zimową szkołą filmową i zaprasza 
tu początkujących twórców z całego świata 
oraz starszych kolegów, aby podzielili się 
z nimi swoimi doświadczeniami. W tym 
roku oprócz Paolo Virzì’ego i Kamira Aïno-
uza byli to Mehdi Barsaoui, Tiago Guedes, 
Johnny Ma, Amjad Abu Alala oraz zeszło-
roczny zwycięzca Berlinale Nadav Lapid 
(który ostatecznie nie dotarł). Formuła 
programu jest prosta: oprócz Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych, pokazywane 
są filmy innych gości, a po nich odbywa się 
spotkanie z autorem. Starsi chętnie roz-
mawiają z młodymi, także w zadymionym 
lokalnym barze. „Właśnie integracja jest 
najmocniejszą stroną festiwalu” – mówi 
Katarzyna Warzecha, której nakręcony 
wspólnie z Piotrem Pawlusem Film doku-
mentalny był pokazywany w sekcji kon-
kursowej. „Młodzi filmowcy nominowani 
do głównej nagrody nazywani są przez 
Kusturicę FIP, Future Important Person 
[VIP-y Jutra – przyp.O.S.]. Idea inwesty-
cji w młodych, którzy po niedługim cza-
sie wracają jako twórcy pełnych metraży 
to serbski sen wariata Emira Kusturicy, 
który nieustannie dawał nam, młodym 
filmowcom znać, że naprawdę wierzy, że 
jesteśmy FIP. I z tą energią zabieram się 
do nowych projektów, żeby mieć kolejną 
okazję powrotu do Kustendorfu” – pod-

W serbskim miasteczku zbudowanym 
na potrzeby filmu Emira Kusturicy 
Życie jest cudem od 13 lat odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki 
Kustendorf. O nagrody walczą autorzy 
krótkich metraży, a w międzyczasie 
chodzą na wykłady gwiazd reżyserii. 
kreśla reżyserka i dodaje, że międzynaro-
dowe znajomości z serbskiego festiwalu 
kiełkują wspólnymi projektami. Poprzedni 
film Warzechy, fabuła Jest naprawdę eks-
tra, zdobył na serbskim festiwalu nagrodę 
za najlepsze zdjęcia dla Piotra Pawlusa 
w 2018 roku. Zresztą dobre zdjęcia to, 
zdaniem selekcjonera Marko Milosavlje-
vica, wyróżnik filmów z Polski. Po obejrze-
niu ponad 720 krótkich metraży z całego 
świata do konkursu wybrał dwa tytuły 
(także Plan C Sylwii Rosak), oba zreali-
zowane w Szkole Filmowej im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach (dawniej Wydział 
Radia i Telewizji – przyp. red.). Główną 
nagrodę – Złotego Jaja – zdobył rumuń-
ski Świąteczny podarunek Bogdana Mure-
sanu, który w grudniu otrzymał Euro-
pejską Nagrodę Filmową, a w 2018 roku 
pokazywany był na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym. Z drugą nagrodą – Srebrnym 
Jajem, wyjechał z Serbii białoruski reżyser 
Aliaksei Paluyan, autor The Lake of Happi-
ness, a trzecią – czyli Brązowe Jajo – zdo-
była Hiszpanka Ingride Santos za The Beef.

Ola Salwa

Laureaci festiwalu
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polskich filmów, w tym naj-
większe festiwalowe prze-
boje ostatnich miesięcy, takie 
jak Acid Rain Tomka Popa-
kula, Story Joli Bańkowskiej, 
III Marty Pajek, Tango tęsknot 
Marty Szymańskiej, Kwadra-
tura koła Karoliny Specht, Nie 
masz dystansu Kariny Pacior-
kowskiej, Na zdrowie! Pauliny 
Ziółkowskiej czy An eye for an 
eye Julii Płoch.

ACID RAIN Z GRAND 
PRIX W SŁOWENII

Animacja Tomka Popakula 
podwójnie zwyciężyła na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Animowanych Anima-
teka w Lublanie (2-8 grudnia), 
zdobywając Grand Prix, jak 

64

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
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STORY WYGRYWA 
W JORDANII

Film Joli Bańkowskiej został 
uznany najlepszą animacją  
10. edycji Karama Human 
Right Festival w Amman 
w Jordanii (5-12 grudnia). 
Polska produkcja znalazła się 
w prestiżowym gronie zale-
dwie siedmiu tytułów, które 
ubiegały się o wygraną festi-
walu. Zwycięskie Story to iro-
niczny ciąg kilkunastu scenek 
opowiadających o przenikaniu 
się codzienności ze światem 
cyfrowym. Oglądany przez 
„story”, popularną dziś funk-
cję na większości mediów spo-
łecznościowych, przedstawia 
ludzi samotnych, zagubionych, 
a czasem już obojętnych na 
otaczającą ich rzeczywistość.

19:91 Z NAGRODĄ 
W GRECJI

Dokument Emilii Śniegoskiej 
otrzymał Wyróżnienie Spe-
cjalne od młodych jurorów 
na 22. Olympia International 
Film Festival for Children and 
Young People (1-2 lutego). To 
niezwykłe wydarzenie skie-
rowane do młodej widowni, 
gdzie część jurorów stano-
wią kinomani poniżej 18 roku 
życia. Na publiczność czekają 
zarówno pełnometrażowe 
fabuły, dokumenty, jak i krót-
kie formy animowane, doku-
mentalne i fabularne. Wyróż-
niony polski film 19.91 jest 
skromną w środkach opowie-
ścią o spotkaniu 19-letniej Jette 
z Niemiec z 91-letnią Polką – 
panią Zosią. W ramach rocz-
nego wolontariatu, jaki Jette 
realizuje w Warszawie, regu-
larnie odwiedza panią Zosię, 
która swoje nastoletnie lata 
spędziła w obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz oraz obo-
zie pracy w Ravebsbrück.

W sobotę 7 grudnia 2019, podczas 
32. gali wręczenia Europejskich 

Nagród Filmowych, obraz Pawła Pawli-
kowskiego zdobył nagrodę EFA People’s 
Choice Award. W tej kategorii zwycięzcę 
wybiera publiczność w głosowaniu inter-
netowym. Na swój ulubiony film miło-
śnicy europejskiego kina mogli głosować 
od początku września do końca paździer-
nika. Nagrodę w Berlinie odebrał Paweł 
Pawlikowski. Jego obecność na scenie nie 
była jedynym polskim akcentem. Joanna 
Kulig wręczyła nagrodę dla europejskie-
go reżysera (tym razem otrzymał ją Jor-
gos Lanthimos za Faworytę), a Agata Bu-
zek nagrodę Eurimages dla europejskiej 
koproducentki (zdobyła ją Ankica Juric 
Tilić), natomiast reżyserka Agnieszka 
Holland pojawiła się na scenie, by ogłosić 
zwycięzcę przyznawanej po raz pierwszy 
nagrody dla najlepszego serialu, którym 
okazał się Babilon Berlin. Dwa lata wcze-
śniej, w 2018, Zimna wojna otrzymała aż 
pięć statuetek, w tym dla najlepszego eu-
ropejskiego filmu, reżysera, scenarzysty 
(Paweł Pawlikowski i Janusz Głowacki), 
aktorki (Joanna Kulig) i montażysty (Ja-
rosław Kamiński).

ZIMNA WOJNA Z KOLEJNĄ EUROPEJSKĄ NAGRODĄ FILMOWĄ

również Nagrodę Publiczności. 
Animateka to jeden z najcie-
kawszych festiwali animacji, 
które odbywają się w Europie 
Środkowej. Organizatorzy co 
roku prezentują widowni wyse-
lekcjonowane filmy, zrealizo-
wane przez twórców z całego 
świata. Tradycyjnie, w Lub-
lanie nie zabrakło pokazów 
polskich animacji. Poza zwy-
cięskim Acid Rain, w progra-
mie festiwalu znalazły się też 
Pokrowce Karoliny Borgiasz, 
Wieczór Marcina Giżyckiego, 
Wina Marcjanny Urbańskiej, 
Łowy Mateusza Jarmulskiego, 
Duszyczka Barbary Rupik, 
Wyprawa do magicznego wodo-
spadu Bogny Kowalczyk, Por-
tret Suzanne Izabeli Plucińskiej 
oraz Metro Natalii Krawczuk.

SEN LEOCADII 
Z NAGRODĄ 
W HISZPANII

Dokument Krzysztofa 
Nowickiego zdobył serca 
widowni na Barcelona Planet 
Film Festival i został wyróż-
niony Nagrodą Publiczności. 
Impreza w stolicy Katalonii 
to stosunkowo młody festi-
wal, który powstał zaledwie 4 
lata temu. Jego organizatorzy 
stawiają na innowacyjne, nie-
zależne kino z całego świata. 
Nagrodzony przez publicz-
ność dokument Sen Leoca-
dii opowiada o tytułowej 
starszej pani, która prowa-
dzi sklep z płytami winy-
lowymi w samym centrum 
Barcelony. Zabawia klientów 
rozmową, opowiada histo-

rię swojej rodziny i samego 
sklepu, który wkrótce zosta-
nie zamknięty po przeszło stu 
latach funkcjonowania. Tylko 
pozornie sprawia wrażenie 
pogodzonej z tym faktem. 
Leocadia odchodzi i jej staro-
dawny świat gramofonowych 
płyt, operowych arii i nikomu 
niepotrzebnych porcelano-
wych figurek odchodzi razem 
z nią.

PRZYSTANEK 
PONOWNIE 
DOCENIONY 
W HISZPANII

Hiszpania po raz kolejny oka-
zała się szczęśliwym krajem 
dla filmu Bartosza Reetza. 
To właśnie tam, na festi-

Podczas 21. Soria International Film 
Festival (17 listopada – 1 grudnia) jed-

na z nagród powędrowała do obrazu Mar-
ty Szymańskiej. Organizatorzy hiszpań-
skiej imprezy wierzą w siłę krótkich me-
traży i to właśnie tego typu produkcjom 
poświęcony jest cały festiwal. Do progra-

mu zapraszane są filmy, których długość 
nie przekracza 30 minut. W tym roku do 
konkursu animowanego przyjęto dwa pol-
skie tytuły. Obok nagrodzonego Avalon 
Award „El Silencio bien cortao” Tanga tę-
sknot Szymańskiej o statuetki ubiegał się 
też Colaholic Marcina Podolca.

TANGO TĘSKNOT NAGRODZONE W HISZPANII
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TAMA NAJLEPSZA 
W MAKAU

Film Natalii Koniarz został 
doceniony przez jury na 
Sound & Image Challenge 
International Festival w Makau 
(3-10 grudnia). To wydarze-
nie poświęcone produkcjom 
krótkometrażowym. W pro-
gramie festiwalu znajdziemy 
zarówno krótkie dokumenty, 
fabuły oraz animacje, jak 
i wideoklipy. W tym roku dwie 
polskie produkcje krótkome-
trażowe otrzymały zaproszenie 
do udziału w konkursie. Poza 
nagrodzoną Tamą, publicz-
ność miała okazję zobaczyć 
również Odprawę Filipa Drze-
wieckiego. Dokument Natalii 
Koniarz ukazuje historię ojca 
i syna w podróży. Mężczyźni 
spotykają się, żeby spędzić tro-
chę wspólnego czasu po tym, 

jak wcześniej zerwali ze sobą 
kontakt. Budowanie tytuło-
wej tamy na górskim potoku 
w Bieszczadach można odczy-
tywać w kategoriach walki 
ze słabościami, wspólnego 
wysiłku skierowanego przeciw 
uprzedzeniom i wzajemnym 
pretensjom.

DUSZYCZKA 
Z NAGRODAMI 
W RUMUNII 
I MEKSYKU

Animacja Barbary Rupik 
została uznana najlepszym fil-
mem rumuńskiego CineMA-
iubit International Student 
Film Festival (3-7 grudnia). 
Impreza ta jest organizo-
wana przez Narodowy Uni-
wersytet Teatralny i Filmowy 
„I.L. Caragiale” w Bukaresz-

cie oraz Fundację CineMA-
iubit, i w całości jest poświę-
cona etiudom studenckim. 
Duszyczka otrzymała również 
Wyróżnienie Specjalne w kon-
kursie studenckim na Anima-
sivo Festival De Animación 
Contemporánea w Meksyku 
(27 listopada – 1 grudnia). 
Organizatorzy tej imprezy 
obrali sobie za cel prezentowa-
nie oraz promowanie autor-
skich i niezależnych produkcji 
animowanych zrealizowa-
nych przez młodych twórców. 
Bardzo ważnym elementem 
festiwalu jest również stwo-
rzenie odpowiedniej, kreatyw-
nej przestrzeni dla początku-
jących realizatorów z kraju i ze 
świata. Tegoroczny program 
Animasivo był bardzo bogaty 
i otwarty na produkcje z Pol-
ski. Na widzów czekało aż 13 Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski

Tango tęsknot,  
reż. Marta Szymańska

Fo
t. 

Sz
ko

ła
 F

ilm
ow

a 
w

 Ł
od

zi

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 B

ąk
/K

in
o 

Św
ia

t



67

POLONICA

66

walu Cinemística w Grana-
dzie (7-30 listopada), Przysta-
nek został wyróżniony jedną 
z głównych nagród. Film Festi-
val Cinemística koncentruje 
się na kinie transcendental-
nym – takim, które poszu-
kuje odpowiedzi na pytania 
o znaczenie bycia człowiekiem 
na płaszczyźnie filozoficznej, 
psychologicznej, antropolo-
gicznej, duchowej, nauko-
wej i poetyckiej. W tym roku 
impreza odbyła się już po raz 
szósty. Przystanek otrzymał 
nagrodę dla najlepszego krót-
kiego metrażu w kategorii Free 
Cinema. Akcja Przystanku 
odbywa się w dzień ogłosze-
nia wyników matury, w czasie 
finalnego kursu autobusu PKS. 
Film opowiada historię ostat-
niej wizyty Jakuba w szkole – 
moment zakończenia jednego 
etapu w życiu i oczekiwania na 
rozpoczęcie kolejnego.

ELWIRA NIEWIERA 
I PIOTR ROSOŁOWSKI
NAGRODZENI 
W NIEMCZECH

Para polskich dokumenta-
listów otrzymała niemiec-
kie wyróżnienie dla młodych 
filmowców. Nagroda przy-
znawana jest przez fundację 
DEFA powstałą w 1998 roku 
w Berlinie. Podstawowym 
celem fundacji jest ochrona 
dziedzictwa X Muzy studia 
DEFA i upublicznienie pro-
dukcji w ramach narodowego 
dziedzictwa kulturowego. Fun-
dacja wspiera kulturę audio-
wizualną, przyznając róż-
nego rodzaju fundusze, granty 
i nagrody. Jedną z takich 
nagród otrzymał filmowy 
duet z Polski. Elwira Niewiera 
i Piotr Rosołowski mają na 
swoim koncie dwa wspólne 

ket. Z kolei w Talent Project 
Market 2020 weźmie udział 
amerykańsko-polski projekt 
Just Jacka Turitsa. Na Berli-
nale Co-Production Market 
pojawi się 600 producentów, 
agentów sprzedaży, dystrybu-
torów, nadawców i przedsta-
wicieli funduszy filmowych 
poszukujących projektów 
o dużym potencjale międzyna-
rodowym. Organizatorzy spo-
śród kilkuset zgłoszeń z całego 
świata wybrali 36 projek-
tów z 34 krajów. Jezioro Słone 
będzie czwartym filmem peł-

Madants. Produkcja kome-
dii zaplanowana jest na 2021. 
Tegoroczny, 17. Berlinale 
Co-Production Market odbę-
dzie się w dniach 22-27 lutego.

BARTOSZ BIELENIA 
Z TYTUŁEM 
EUROPEAN SHOOTING
STAR 2020

Odtwórca głównej roli w fil-
mie Boże Ciało Jana Komasy 
otrzymał prestiżowy tytuł 
European Shooting Star 2020. 
Kandydaturę Bartosza Bie-
leni do udziału w programie 
zgłosił Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Shooting Stars 
to specjalny program stwo-
rzony przez European Film 
Promotion (EFP), którego 
celem jest promowanie mło-
dych i utalentowanych akto-
rów europejskich. 10 uczest-
ników Shooting Stars 2020 
wybrano spośród 28 kandyda-
tów zgłoszonych przez człon-
ków EFP. Wyboru najzdolniej-
szych aktorów, na podstawie 
ich dotychczasowego dorobku 
artystycznego, dokonało mię-
dzynarodowe jury w skła-
dzie: brytyjska reżyserka 
obsady Lucy Bevan, fiński 
reżyser Dome Karukoski, sło-
wacka producentka Katarína 
Krnáčová, bułgarska reży-
serka i poprzednia European 
Shooting Star Vesela Kaza-
kova oraz niemiecki dzienni-
karz filmowy Rüdiger Sturm. 
Jury tak uzasadniło wybór 
Bieleni: „Grzesznik i święty. 
Diabeł i anioł. Jeśli wątpisz, że 
przeciwieństwa mogą spotkać 
się u jednego człowieka, prze-
myśl to jeszcze raz. Bo Bar-
tosz Bielenia sprawi, że w to 
uwierzysz. Z nieskończonymi 
zdolnościami kroczy szaleń-
czymi ścieżkami rozpaczy 

i odkupienia. Dzięki tej hipno-
tyzującej obecności sprawia, 
że chcesz się do niego przy-
łączyć. W tym samym czasie 
na swoich ramionach dźwiga 
cały film. Czy da się opisać 
jego talent? To niemożliwe. 
Nazwijmy to magią”. Bartosz 
Bielenia jest siódmą osobą 
z Polski z tytułem Shooting 
Star. W latach ubiegłych ten 
tytuł otrzymali: Agnieszka 
Grochowska w 2007, Agata 
Buzek w 2010, Jakub Gierszał 
w 2012, Mateusz Kościukie-
wicz w 2014, Zofia Wichłacz 

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Podczas 70. MFF w Berlinie, w programie Berlinale Spe-
cial, odbędzie się światowa premiera współfinansowanego 

przez PISF najnowszego filmu Agnieszki Holland – Szarlatan. 
Jest to dramat biograficzny o wyjątkowym człowieku, obda-
rzonym zdolnościami leczniczymi, rozgrywający się na tle 
wydarzeń XX wieku. Historia inspirowana życiem uzdrowi-
ciela Jana Mikoláška, który dzięki niesamowitym umiejętno-
ściom diagnozował i leczył choroby za pomocą ziół, narażając 
się na obstrukcję ze strony komunistycznego establishmentu. 
Opowieść Mikoláška to nie tylko jeden z ludzkich  życiory-
sów pełen zwrotów akcji, ale także ogólna refleksja nad ceną, 
jaką płaci się za przywilej geniuszu. Szarlatan to koprodukcja 
czesko-irlandzko-polsko-słowacka. Za produkcję po polskiej 
stronie odpowiadają Klaudia Śmieja-Rostworowska oraz Bo-
gna Szewczyk z firmy Madants. Obraz powstał we współpra-
cy ze Studiem Metrage oraz Moderator Inwestycje. Muzykę do 
filmu skomponował Antoni Komasa-Łazarkiewicz z udziałem 
Mary Komasy-Łazarkiewicz. W projekcie udział wzięli ponad-
to Kasia Adamik, Rafał Paradowski oraz Tomasz Naumiuk. 
Za sprzedaż międzynarodową odpowiada Films Boutique.

dokumenty – Księcia i dybuka 
oraz Efekt domina. Obie pro-
dukcje były doceniane i nagra-
dzane na międzynarodowych 
festiwalach.

POLSKIE PRODUKCJE 
NA BERLINALE 
CO-PRODUCTION 
MARKET

Współfinansowany przez 
PISF nowy film Kasi Rosła-
niec Jezioro Słone zostanie 
zaprezentowany na 17. Ber-
linale Co-Production Mar-

nometrażowym polskiej sce-
narzystki i reżyserki, która ma 
na swoim koncie m.in. Krysz-
tałowego Niedźwiedzia na 
Berlinale 2013 za obraz Bejbi 
blues. Jezioro Słone produkuje 
Mañana w koprodukcji  
ze szwedzkim Common  
Ground Pictures. Konsultan-
tem scenariusza jest David 
Howard z University of South 
California w Los Ange-
les. Zdjęcia rozpoczną się 
w sierpniu 2020, a film trafi 
do kin w przyszłym roku. Pol-
skim producentem Just jest 

Dwie nagrody otrzymało Boże Ciało 
Jana Komasy na 31. MFF w Palm 

Springs (3-12 stycznia). Bartosz Bielenia 
zdobył nagrodę FIPRESCI dla najlepszego 
aktora w filmie nieanglojęzycznym, a jury 
młodzieżowe przyznało Bożemu Ciału 
Young Cineastes Award. To już kolejny 
raz, kiedy polscy twórcy zostali docenieni 
na tej prestiżowej imprezie. W zeszłym 
roku nagrodę w Palm Springs otrzy-

mała Joanna Kulig za rolę w Zimnej woj-
nie Pawła Pawlikowskiego. Amerykański 
festiwal odbywa się tuż przed ogłoszeniem 
nominacji do Oscara. Niezmiennie pre-
zentuje on najliczniejszą selekcję filmów 
nominowanych do Nagród Amerykań-
skiej Akademii. W tym roku w programie 
znalazło się 51 tytułów-kandydatów do 
Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometra-
żowy Film Międzynarodowy.

w 2017. W zeszłym roku 
w programie uczestniczył 
Dawid Ogrodnik. Nomina-
cja do Shooting Stars otwo-
rzyła drogę do międzynarodo-
wej kariery wielu europejskim 
aktorom, m.in. France Potente, 
Rachel Weisz, Danielowi Crai- 
gowi, Danielowi Brühlowi, 
Carey Mulligan, Albie 
Rohrwacher czy Moritzowi 
Bleibtreu. Oficjalna prezenta-
cja nominowanych odbędzie 
się w dniach 21-24 podczas 
70. MFF w Berlinie. Będzie to 
23. edycja tego wydarzenia. 

W ciągu całego roku aktorzy 
z tytułem Shooting Star odwie-
dzą wiele międzynarodowych 
festiwali filmowych, wezmą 
udział w warsztatach i spotka-
niach jako nowi ambasadorzy 
kina europejskiego.

BOŻE CIAŁO 
NOMINOWANE 
DO OSCARA!

Kolejny wielki sukces pol-
skiego kina to nominacja do 
Oscara dla filmu Boże Ciało. 
Obraz Jana Komasy został 
nominowany do 92. Nagród 
Amerykańskiej Akademii 
Sztuki i Wiedzy Filmowej 
w kategorii Najlepszy Pełno-
metrażowy Film Międzyna-
rodowy. Polski obraz miał 
swoją premierę parę miesięcy 
temu na 76. MFF w Wenecji. 
Od tamtej pory został zapro-
szony na prawie 60 festiwali, 
a prawa do jego dystrybucji 
zostały sprzedane na 45 tery-
toriów. To drugi rok z rzędu, 
kiedy polski obraz otrzymuje 
nominację do Oscara w tej 
kategorii. W zeszłym roku cie-
szyliśmy się z sukcesu Zim-
nej wojny (łącznie film Pawła 
Pawlikowskiego otrzymał 
trzy nominacje, w tym dla 
najlepszego reżysera i za naj-
lepsze zdjęcia – Łukasz Żal). 
Oprócz Bożego Ciała nomi-
nacje w kategorii Najlepszy 
Pełnometrażowy Film Mię-
dzynarodowy otrzymały rów-
nież tytuły: Parasite (reż. Bong 
Joon-ho, Korea Południowa), 
Ból i blask (reż. Pedro Almo-
dóvar, Hiszpania), Kraina 
miodu (reż. Tamara Kotewska 
i Ljubomir Stefanow, Macedo-
nia Północna) oraz Nędznicy 
(reż. Ladj Ly, Francja). Pro-
ducentami Bożego Ciała są 
Leszek Bodzak i Aneta Hickin-

BOŻE CIAŁO I BARTOSZ BIELENIA Z NAGRODAMI W PALM SPRINGS

SZARLATAN AGNIESZKI HOLLAND NA BERLINALE

MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020

Boże Ciało,  
reż. Jan Komasa

Szarlatan,  
reż. Agnieszka Holland
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botham z Aurum Film, za pro-
mocję odpowiada Anna Kot – 
dyrektor PR w Aurum Film, 
międzynarodowym agentem 
sprzedaży jest Jan Naszew-
ski z New Europe Film Sales, 
a polskim dystrybutorem Kino 
Świat. Polski Instytut Sztuki 
Filmowej wspierał kampanię 
promocyjną filmu w stara-
niach o uzyskanie nominacji. 
Kto otrzyma statuetkę Oscara 
przekonamy się podczas uro-
czystej gali, która odbędzie się 
w Los Angeles, w nocy z 9 na 
10 lutego.

ŚWIATOWA 
PREMIERA ZABIJ 
TO I WYJEDŹ Z TEGO 
MIASTA NA 70. 
BERLINALE

Najnowsza, długo realizo-
wana i od dawna oczekiwana 
animacja Mariusza Wilczyń-
skiego (artysta pracował nad 
nią od 14 lat) znalazła się 
wśród wyselekcjonowanych 
ze świata tytułów w progra-
mie Encounters 70. Między-
narodowego Festiwalu Fil-
mowego w Berlinie. Sekcja 
konkursowa Encounters to 
tegoroczna nowość na Berli-
nale, która towarzyszy Kon-
kursowi Głównemu i Berlinale 
Shorts. Jej celem jest wspie-
ranie nowych głosów w kinie 
i stworzenie dodatkowej prze-
strzeni dla pokazania bardziej 
zróżnicowanych form filmo-
wych w oficjalnym programie 
festiwalu. Trzyosobowe jury 
przyzna nagrody dla najlep-
szego filmu, najlepszego reży-
sera i nagrodę specjalną jury. 
W sekcji pokazanych zostanie 
15 tytułów, w tym właśnie pol-
ska pełnometrażowa animacja 
Zabij to i wyjedź z tego mia-
sta Mariusza Wilczyńskiego, 
w której usłyszymy m.in. Kry-
stynę Jandę, Andrzeja Chyrę, 
Maję Ostaszewską, Daniela 

BARTOSZ KRUHLIK NAGRODZONY W INDIACH

POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE
Twórca Supernovej otrzymał nagrodę 

dla najlepszego reżysera w Konkursie 
Głównym prestiżowej sekcji World Cine-
ma podczas 18. PIFF – Pune Internatio-
nal Film Festival w Indiach (9-16 stycznia). 
Obraz powstał w ramach programu 60 
Minut w Studiu Munka-SFP. Jury podję-
ło decyzję o przyznaniu nagrody Barto-
szowi Kruhlikowi za „utrzymany w mi-
strzowskim tempie, z mocną grą aktor-
ską, świetnie zrealizowany film Super-
nova, porywającą opowieść o tragicznej 
stracie, o odpowiedzialności i odkupieniu”. 
To jedna z dwóch nagród w tym konkur-
sie. PIFF w Pune, w stanie Maharasztra, to 
jeden z największych indyjskich festiwali 
filmowych. „Gdy dowiedziałem się o na-
grodzie za najlepszą reżyserię na festiwa-
lu w Pune, radość mieszała się z niedowie-
rzaniem. To był bardzo mocno obsadzony 
konkurs, z tytułami, które zaistniały już na 
największych światowych festiwalach, od 
Cannes przez Wenecję aż po Toronto. Sam 
fakt, że startowaliśmy w Konkursie Głów-
nym był dla nas wyróżnieniem” – mówi 
Bartosz Kruhlik. – „Obecny na festiwalu 
aktor Michał Pawlik mówił mi, że tamtej-
sza publiczność w trakcie pokazu bardzo 
żywo reagowała, po seansie widzowie pod-
chodzili do niego i pytali, czy historia jest 
prawdziwa. Nie mogli uwierzyć, że tam 
mają te same problemy, co my tutaj. To 
bardzo cieszy, bo potwierdza, że mimo róż-
nic kulturowych, film jest uniwersalny i ko-
munikuje się z widzem na całym świecie”. 
To już kolejne wyróżnienie dla Bartosza 
Kruhlika, po nagrodzie za najlepszy debiut 
na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. Obraz znalazł się na 2. 
miejscu najwyżej ocenianych tytułów kon-
kursowych FPFF w Gdyni w rankingu mie-
sięcznika „Kino”. 

Olbrychskiego, Magdalenę 
Cielecką, Marka Kondrata, 
Barbarę Krafftównę, Annę 
Dymną, Małgorzatę Kożu-
chowską, jak i głosy wielkich 
już nieobecnych, jak Andrzej 
Wajda, Gustaw Holoubek, 
Irena Kwiatkowska, Tomasz 
Stańko. Producentką filmu jest 

Ewa Puszczyńska (Extreme 
Emotions). Muzykę skompo-
nował Tadeusz Nalepa. Jak 
można przeczytać na stronie 
Krakowskiej Fundacji Filmo-
wej, animacja Wilczyńskiego 
jest „autobiograficzną impre-
sją, reminiscencją obrazów 
z dzieciństwa, w której odżywa 

wspomnienie nieżyjących 
rodziców i rodzinnego mia-
sta Łodzi”. 70. MFF w Berli-
nie rozpocznie się 20 lutego 
i potrwa do 1 marca.

Oprac. Julia  
Michałowska

Bartosz Kruhlik
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Jesteś artystą fotografem, foto-
sistą, ale pierwsza praca, pierw-
sza przygoda z filmem nie miała 
nic wspólnego z aparatem foto-

graficznym.
Już jako uczeń liceum trenowałem sztuki 
walki, co pozwoliło mi pracować w fil-
mach jako kaskader. W tamtych czasach 
tak sobie z kolegą dorabialiśmy. Byłem 
również zafascynowany fotografią, szcze-
gólnie uliczną. Interesowali mnie głów-
nie ludzie. Postanowiłem więc zdawać na 
Wydział Operatorski do Szkoły Filmowej 
w Łodzi oraz do FAMU w Pradze. Nie-
stety, nie dostałem się. Skończyłem inne 
studia.

To jednak nie zniechęciło ciebie do 
szukania swojego miejsca w filmie?
Dowiedziałem się w 1981 roku, że 
powstaje Studio Filmowe im. Karola 
Irzykowskiego, które miało skupiać mło-
dych operatorów i reżyserów. Pokazałem 
zdjęcia, które wcześniej robiłem i zosta-
łem przyjęty. Nie było specjalnych fun-
duszy dla fotosisty. Asystent kamery pro-
sił mnie zwykle o zrobienie kilku zdjęć 
na planie filmowym, których nie podpi-
sywałem. Występowałem anonimowo. 
Lubiłem to, bo miałem satysfakcję, że 

mogę pracować z aktorami, reżyserami 
i fajnymi ekipami filmowymi. To mnie 
wciągnęło. Potem dostałem propozycję 
od Zespołów Filmowych, co wiązało się 
ze stałą współpracą.

Miałeś okazję pracować z wybit-
nymi twórcami, ale w latach 80. twoja 
kariera rozwijała się jednak inaczej, 
niż to ma miejsce dzisiaj.
Miałem szczęście pracować wówczas 
z wielkimi reżyserami i operatorami, ale 
przechodziłem swoją drogę zawodową 
etapami. Najpierw byłem fotosistą I kate-
gorii i potem, po dwóch latach, otrzyma-
łem wyższą kategorię. Stopnie te przy-
znawała specjalna komisja. Tak kiedyś 
to funkcjonowało. Niestety, nie zawsze 
podawano w napisach końcowych 
nazwiska całej ekipy, która tworzyła film. 
Z reguły ograniczano się do głównych 
twórców, a moje i kolegów nazwiska 
były często pomijane. Bardzo ważna na 
początku mojej kariery była praca w fil-
mie w reżyserii Gerarda Zalewskiego 
Tętno. Obraz poświęcony został Hali-
nie Poświatowskiej, której narzeczony 
był fotografem i robił zdjęcia. Musiałem 
zrobić do tego filmu zdjęcia, jeżdżąc po 
Polsce i naśladować wiernie jego pracę. 
Współpracowałem wówczas ze znakomi-
tym operatorem Mieczysławem Jahodą, 
u którego znalazłem uznanie dla mojej 
pracy.

Kto to jest fotosista z perspektywy 40 
lat pracy w tym zawodzie?
Fotosista to inaczej fotograf filmowy, 
czyli still photographer. Fotosista utrwala 
sceny filmowe na zdjęciach, dokumen-
tuje pracę na planie, tworzy fotografie do 
reklam filmu, a czasami zdjęcia grające 
w filmach. Jest takim filmowym doku-
mentalistą.

Jak wyglądała praca przy filmowaniu 
twoich pierwszych scen erotycznych?
Pierwsze sceny o charakterze erotycz-
nym, które pamiętam, zrobiłem w fil-
mie Lata dwudzieste... lata trzydzie-
ste... w reżyserii Janusza Rzeszewskiego. 
Musiałem przygotować sesję zdjęciową 
dla Grażyny Szapołowskiej, ubranej 
jedynie w futro. Było to dla mnie duże 
wyzwanie, z efektu którego jestem do 
dzisiaj zadowolony. Udało mi się ją 
dobrze oświetlić i sfotografować. Pano-
wała wówczas moda na fotografowanie 
z nasadką zmiękczającą, tak aby zdję-

FILMOWE ARS AMANDI 
W OBIEKTYWIE 
KRZYSZTOFA WELLMANA
Rozmowa 
z Krzysztofem 
Wellmanem, 
artystą fotografem 
i fotosistą 
filmowym

Pestka, reż. Krystyna Janda

Rajska jabłoń, reż. Barbara Sass Fo
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Po deszczu,  
reż. Maria Zmarz-Koczanowicz
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Word2Picture, czyli…?
Ewa Bolińska-Gostkow-
ska: Nowa platforma, 
która łączy dwie branże. 

Gdy trzy lata temu zaczęłam zajmować 
się sprzedażą licencji filmowych, odkry-
łam, że to bardzo chaotyczny rynek. Bra-
kuje wzajemnej wiedzy i komunikacji, 
usystematyzowanego, a przez to funk-
cjonalnego procesu. Instytucje filmowe 
i wydawnicze działają odrębnie. Książki 
trafiają do producentów przez przypa-
dek. Chcemy to zmienić, tym bardziej, że 
widzimy zainteresowanie z obu stron.

Kiedyś te światy były blisko sie-
bie, dziś muszą się na nowo siebie 
nauczyć. 
Natalia Woda: Duży nacisk kładziemy 
na komunikację. Obie te branże, choć tak 
sobie bliskie, posługują się nieznanymi 
sobie wzajemnie językami, przyzwycza-
jeniami i skrótami myślowymi. Mają 
inne „terminarze”. Nawet oczywiste dla 
filmowców określenie „pitching” wśród 
wydawców budzi nieufność. Z dru-
giej strony, wydawcy mdleją, gdy słyszą 
prośbę „poleć mi jakiś kryminał”. Jaki? 
Mają ich w swoim portfolio po kilka-
dziesiąt. Dobrych. Stąd wziął się pomysł 
na poprzedzające Word2Picture warsz-
taty, które przedstawiają obu stronom 
specyfikę obu rynków. Mam poczucie, że 
pojawiło się porozumienie, które pozwoli 
wszystkim ruszyć do przodu. 
E.B.-G.: W ramach Word2Picture 
chcemy w jednym miejscu zetknąć ze 
sobą oba te światy, żeby lepiej poznały 
swoje sposoby działania i oczekiwania, 
a przez to lepiej konstruowały i promo-
wały swoją ofertę, zadawały konkret-
niejsze pytania i trafiały z nimi do tych 
osób, które je poczują i będą chciały dalej 
rozwijać. Kluczowe jest tu nawiązanie 
kontaktu, a potem te wszystkie rozmowy 
w kuluarach, one on one, wymiana maili 
i telefonów. Festiwal Conrada jest ideal-
nym do tego spotkania pretekstem, cała 
branża wydawnicza jest wtedy w Krako-
wie – ze względu na sam festiwal i Targi 
Książki.

Jakie projekty do was trafiają? Czym 
się kierujecie w ich wyborze?

OD KSIĄŻKI DO FILMU
Rozmowa o inicjatywie Word2Picture 
z jej organizatorkami: Ewą Bolińską-
-Gostkowską z Wydawnictwa 
Znak, Natalią Wodą z Krakow 
Film Commission oraz Oliwią Fryc 
z Działu Literackiego Krakowskiego 
Biura Festiwalowego

nie inna wrażliwość. Potrafią pokazać 
intymność w sposób delikatny i bru-
talny. Szczególnie wspominam pracę 
z Krystyną Jandą przy filmie Pestka. 
Janda jako kobieta wyjątkowo pięk-
nie wyreżyserowała sceny erotyczne 
widziane oczami kobiety. Wydaje się, że 
kamera Edwarda Kłosińskiego ideal-
nie wpasowała się w jej wizję. Tworzyli 
razem niezwykły duet.

Wystawa, którą obecnie możemy 
oglądać dotyczy szeroko pojętej ero-
tyki w filmie. Według jakiego klucza 
dokonałeś doboru zdjęć z ostatnich 
40 lat?
Wystawę podzieliłem na: sceny roman-
tyczne, miłosne i erotyczne. Przede 
wszystkim, chciałem pokazać ujęcia 
z wielkimi osobowościami filmu. Są to 
wspomnienia z różnych okresów mojej 
pracy. Zależy mi, aby pokazać emocje, 
a nie czystą nagość. Nie zawsze emocje 
i ich intensywność wiążą się z nagością. 
Ludzie pod wpływem pożądania zacho-
wują się różnie, nie zawsze muszą zdej-
mować ubrania.

Czy na wystawie znajdują się fotosy, 
które nie były wcześniej publiko-
wane?
Wszystkie zdjęcia to fotosy filmowe 
i zdjęcia grające w filmach. Wystawą tą 
chciałbym przypomnieć ważne dla mnie 
momenty z planów filmowych i wspo-
mnieć dawnych aktorów.

Ta wystawa będzie dla ciebie 
i zapewne dla widzów „podróżą sen-
tymentalną”.
Wspominam dzisiaj z dużą sympatią 
i sentymentem dawne czasy. Pracuję już 
od prawie 40 lat. Miałem okazję poznać 
wielu wspaniałych aktorów, reżyserów. 
I cieszę się z mojego dorobku filmo-
wego. Zdjęć mam dziesiątki tysięcy. To 
jest historia polskiego kina. Chciałbym 
podziękować również słynnym operato-
rom filmowym, z którymi miałem przy-
jemność współpracować.

Rozmawiał Cezary Kruk

Wystawa „Sceny romantyczne, miłosne 
i erotyczne w fotosach filmowych Krzysztofa 
Wellmana” czynna będzie do 3 marca 2020 
w Starej Galerii Związku Polskich Artystów 
Fotografików w Warszawie, przy placu Zam-
kowym 8.  

Oliwia Fryc: Wiele do myślenia na 
początku pracy nad Word2Picture dało 
nam pytanie „Co to jest książka fil-
mowa?”. Filmowa, czyli jaka? Iza Łopuch 
odpowiedziała nam, że nie ma czegoś 
takiego, bo każda książka może być fil-
mowa, tylko trzeba o niej właściwie 
mówić do właściwego adresata. 
N.W.: Wychodzimy od książek. Zbu-
dowałyśmy system zgłoszeń, w którym 
wydawca przedstawiał główne informa-
cje na temat swoich propozycji. Na tej 
podstawie dokonałyśmy wyboru. Myślę, 
że nasz pierwszy pitching pozwolił lepiej 
wydawcom zrozumieć, czego szukają 
producenci, co pomoże im w doborze 
propozycji za rok. 
E.B-G.: Selekcja na pewno zawsze będzie 
potrzebna, pitching będzie istotną czę-
ścią Word2Picture. Będziemy jednak też 
poszerzać możliwość spotkań produ-
centów z wydawcami. Inną odnogą będą 
case stud ies, historie udanych adaptacji. 
W tym roku, przy wypełnionej po brzegi 
sali, w czasie, gdy równolegle odbywało się 

spotkanie z Olgą Tokarczuk, o realizacji 
Ślepnąc od świateł opowiadali Iza Łopuch 
i Jakub Żulczyk. To była dla nas znakomita 
lekcja. 

Jakie teraz stawiacie sobie wyzwania?
E.B.-G.: To cały czas dzieło w toku. 
Będziemy tę platformę rozbudowywać, 
dopasowywać do potrzeb obu branż, by jak 
najwięcej mogły z niej dla siebie wynieść. 
Mamy poczucie, że to nowa jakość. 
Będziemy współpracować też z warszaw-
skim Film The Book i innymi partne-
rami, żeby wpisać Word2Picture w kalen-
darz producencki i wydawniczy. Chcemy 
poszerzać bazę ludzi i projektów. Wsłu-
chujemy się w uwagi po pierwszej edycji. 
Na tę chwilę chciałabym, żeby wydawcy 
i filmowcy zapisali sobie już dziś, że w paź-
dzierniku 2020 przyjeżdżają do Krakowa – 
Miasta Literatury UNESCO i kina, na 
drugą edycję Word2Picture. Zapraszamy!

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Spotkanie z Izabelą Łopuch  
i Jakubem Żulczykiem
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cia ładnie wyglądały. Ja zastosowałem 
takie filtry na mój obiektyw w aparacie 
i użyłem mocnego światła, dzięki czemu 
skóra pięknie się eksponowała, a Gra-
żyna wyglądała zjawiskowo.

Jak powstają sceny erotyczne w filmie 
i jak się je filmuje?
Sceny miłosne nie jest łatwo filmować. 
Nie zawsze aktorzy się znają, również 
nie każdy potrafi mieć dystans do siebie 
i potraktować swoje ciało jako narzę-
dzie. Obnażanie się nie jest takie proste. 
Także dla fotosisty. Niekiedy dawano mi 
wolną rękę, ekipa wychodziła, zostawa-
łem sam z aktorami i ustalaliśmy razem, 
co chcemy przekazać. Innym razem 
moją pracę kontrolował reżyser. Reali-
zując zdjęcia podczas kręcenia filmu, 
musiałem też znaleźć czas na wykre-
owanie swojego świata. I zrobienie 
dobrych zdjęć.

Czy przy scenach erotycznych odmó-
wiono ci kiedyś robienia zdjęć? Jak 
wiemy, na planie w takich sytuacjach 
ekipa filmowa jest zwykle bardzo zre-
dukowana.
Była kiedyś taka sytuacja. Maciej Ślesicki, 
reżyser filmu Sara, chcąc chronić wize-
runek bardzo młodej aktorki, zostawił 
sceny intymne tylko na taśmie filmowej. 
Sytuacje takie dotyczyły głównie osób 
młodych. Musiałem kiedyś negocjować 
z rodzicami występującej w filmie dziew-
czyny, udało mi się ich przekonać. Ale 
w całej mojej pracy nie przypominam 
sobie, abym miał takie problemy.

Kluczowa sesja zdjęciowa w twojej 
karierze… Czy jest taka?
Wydaje mi się, że współpraca przy fil-
mach, które reżyserował Marek Koter-
ski. W jego obrazach było sporo nagości, 
ale te sceny mnie nie szokowały. Byłem 
za to zafascynowany jego wizją kobie-
cości i sposobem na pokazanie kobiety 
„według Koterskiego”.

Czy z perspektywy czasu nastąpiła 
zmiana w filmowaniu scen erotycz-
nych?
Obecnie bardziej otwarcie pokazuje 
się różne odmiany miłości. Dzisiaj 
kino zaczyna odkrywać, że mogą też 
być inne związki. Bo w końcu, co się 
liczy najbardziej? …liczy się uczucie. 
Z uwagą obserwuję, jak sceny miłosne 
realizują kobiety reżyserki. To zupeł-Fo
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Krzysztof Wellman

Artysta fotograf. Członek Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Twórca 

fotosów do ponad stu filmów fabular-
nych, seriali, spektakli Teatru Telewizji. 
Jest autorem wielu okładek do czasopism 
filmowych. Od 1981 roku współpracował 
na planie m.in. z Robertem Enrico, Felik-
sem Falkiem, Krzysztofem Kieślowskim, 
Juliuszem Machulskim, Władysławem 
Pasikowskim, Radosławem Piwowar-
skim, Jerzym Sztwiertnią, Krzysztofem 
Zanussim, Mariuszem Trelińskim, Jerzym 
Łukaszewiczem, Janem Kidawą-Błońskim, 
Tomaszem Zygadło, Waldemarem Dzi-
kim, Wojciechem Adamczykiem, Piotrem 
Szulkinem, Robertem Glińskim, Jerzym 
Stuhrem itd. Fotografował wiele znanych 
postaci ze świata filmu, m.in. Rutgera Hau-
era, Sophie Marceau, Malcolma McDo-
wella, Omara Shariffa, Lamberta Wilsona. 
Przede wszystkim jednak fotografuje pol-
skich aktorów filmowych i teatralnych. 
Autor albumów fotograficznych, m.in. 
„Rodzin aktorskich portret własny”, „Duże 
zwierzę”, „Wróżby kumaka” (w języku nie-
mieckim), „Killerów 2”, oraz współautor, 
obok Adama Bujaka i Piotra Wojtowicza, 
albumu „Prymas”. Około 300 jego foto-
sów znalazło się na wystawie „100 lat pol-
skiej kinematografii 1908-2008” pokazy-
wanej w całej Polsce. Twórca kilkunastu 
autorskich wystaw fotograficznych. Dalej 
 pracuje w zawodzie. Jest związany ze Stu-
diem A i zajmuje się robieniem zdjęć do 
książek. C.K.
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Zacznijmy od zdefiniowania 
pani zawodu – kim jest dia-
logistka?
Pozornie oznacza to tyle, co 

tłumacz, ale w przypadku dubbingu bar-
dziej trafne jest określenie: dialogista. 
W naszym rozumieniu przekładanie list 
dialogowych z języka obcego na polski 
wiąże się nie tylko z procesem tłuma-
czenia znaczeń, ale także z nadawaniem 
słowom, frazom i zdaniom językowej 
autentyczności oraz potoczystości, które 
sprawiają, że w trakcie seansu widz nie 
odczuwa, że słyszy zdubbingowaną wersję 
opowieści. W Studiu Opracowań Filmów, 
gdzie przepracowałam wiele lat, w isto-
cie najważniejsza była znajomość języka 
ojczystego pozwalająca na logiczne for-
mułowanie myśli bohaterów filmu. Dla 
dialogisty podstawą pracy powinno być 
pisanie żywych dialogów, poprzedzone 
przygotowaniem, wejściem w tematykę 
filmu, poznaniem słownictwa itd. Tyczy 
się to przede wszystkim dubbingu, z któ-
rym związałam większość kariery, ale 
sprawdza się również w przypadku pisa-
nia napisów.

Dziś dubbing postrzega się przez pry-
zmat animacji i wysokobudżetowych 
amerykańskich hitów, ale kiedyś był 
w Polsce osobną formą sztuki. Dub-
bingowało się i wybitne filmy kinowe, 
i seriale telewizyjne. Istniało nawet 
określenie „polska szkoła dubbingu”.
Dobry dubbing był w swoim najlepszym 
okresie – w latach 60., 70. i 80. – czymś 

biety Łopatniukowej, na którym tekst był 
czytany na żywo, a potem omawiany. Ta 
adiustacja była ogromną pracą – popra-
wiało się tłumaczenie przez wiele godzin. 
Wreszcie reżyser rozpoczynał nagrania, 
a końcowy efekt pracy reżysera, aktorów 
i dialogisty oceniała komisja artystyczna. 
Na sali pojawiali się wtedy np. prof. Alek-
sander Bardini, Zygmunt Kałużyński czy 
Jerzy Płażewski i dokonywali oceny warto-
ści filologicznej tekstu. W ten sposób dia-
logista miał możliwość wyłapać ewentu-
alne błędy lub usłyszeć pochwały.

Ciekawe, że w tamtym okresie dub-
bingowane aktorskie filmy kinowe nie 
budziły większych kontrowersji. Czy 
to faktycznie kwestia jakości, czy jed-
nak przyzwyczajenia?
Uważam, że chodziło o jakość i perfek-
cję dubbingu. O to, że widz osłuchiwał 
się automatycznie z piękną polszczyzną. 
Obcego Viscontiego grali Ignacy Gogo-
lewski, Aleksander Bardini, Zofia Merle 
i Leon Pietraszkiewicz. W Kto się boi Vir-
ginii Woolf? Nicholsa w głównych rolach 
wystąpili Aleksandra Śląska i Mieczy-
sław Voit, a partnerowali im Jan Englert 
i Marta Lipińska. A w Śmierci w Wene-
cji, też Viscontiego, w wersji polskiej 
wystąpili Edmund Fetting, Joanna Zykun 
i Andrzej Seweryn. Ważne było to, że dia-
logista nie zostawał z tekstem sam. Pro-
szę sobie wyobrazić, że można było wtedy 
zatrudniać konsultantów. Pamiętam, 
że gdy tłumaczyłam wraz z koleżanką 
Zimową opowieść Szekspira, miałam oka-
zję omawiać tekst z panią Anną Staniew-
ską, która zajmowała się w PIW-ie edytor-
stwem Szekspira; prawie wszystkie jego 
polskie przekłady przeszły przez jej ręce, 
również Macieja Słomczyńskiego. Współ-
praca z osobą, która oprócz wiedzy mery-
torycznej, świetnie czuła ducha języka 
polskiego, była dla mnie intelektualną 
przygodą. Jedną z wielu, które przeżyłam 
w zawodzie dialogistki.

Nie zawsze trafiały się filmy wybitne. 
Praca nad słabymi produkcjami rów-
nież była tak satysfakcjonująca?
Oczywiście że nie, ale sam proces był 
zawsze pewnym doświadczeniem. Zda-
rzały się takie przypadki, jak zakupiony 
przez Telewizję Polską NRD-owski serial 
Krupp und Krause, produkcyjniak, który 
był językowo nie do zniesienia. Pisałyśmy 
go wraz z Krysią Uniechowską i zdecy-
dowałyśmy za zgodą szefowej, żeby wyci-

szyć oryginalne dialogi i napisać od nowa 
takie, które będą strawne dla polskiego 
widza. Muszę przyznać, że miałam wiel-
kie szczęście, że trafiłam na ten najlepszy 
okres Studia Opracowań Filmów, gdzie 
pracowałam od 1969 roku aż do samego 
końca. Nawet jeśli pracy było mnóstwo, 
w zasadzie każdy tytuł był jakimś wyzwa-
niem. Miałam także okazję opracowywać 
w dubbingu pierwszy odcinek animo-
wanego serialu Smerfy. Pamiętam długie 
rozmowy z Mariuszem Arno Jaworow-
skim, jak nazywać bohaterów, czy zosta-
wić oryginalny tytuł, czy słowo „smerf” 
lub zabawy słowne typu „wysmerfować” 
dobrze brzmią w języku polskim. 

Po upadłości Studia zaczęła pani już 
bezpośrednio współpracować z Tele-
wizją Polską. Pisała pani wersję pol-
ską m.in. do Władcy pierścieni Ralpha 
Bakshiego czy Niepochowanego Márty 
Mészáros. Dubbing stawał się już 
wtedy inną formą przekładu?
Nadeszła zupełnie inna era, wszelkie 
zmiany były po prostu znakiem czasów. 
Zmieniły się metody pracy, zmienił się 
repertuar. Triumf święci obecnie dub-
bing filmów animowanych. Bardzo żałuję, 
że nie archiwizuje się na większą skalę 
dawnych dubbingów – dorobku polskich 
reżyserów, dialogistów i aktorów, który 
jest, tak uważam, częścią dorobku kultu-
ralnego kraju. Nasze tłumaczenia znikają, 
zastępują je nowe, zlecane przez nowe 
firmy dla nowych studiów i stacji. Pocie-
szający jest jednak fakt, że dobre wzory 
znajdują kontynuatorów młodego poko-
lenia, którzy mieli okazję uczyć się od dia-
logistek z dawnego SOF-u: Marii Etienne, 

bardzo ważnym dla widzów i cieszy mnie, 
że udało się tę tradycję podtrzymywać 
tak długo. Kres tej złotej ery wyznaczyła 
transformacja ustrojowa, a Studio Opra-
cowań Filmów upadło ostatecznie w 1998 
roku. „Polska szkoła dubbingu” to przede 
wszystkim bardzo wysoko zawieszona 
poprzeczka. Na początku działalności Stu-
dia, zanim dołączyłam do zespołu, nad 
filmem pracowało dwóch dialogistów, któ-
rzy wzajemnie się inspirowali i wspólnie 
szukali ciekawych rozwiązań. Dubbingi 
były, że tak powiem, dopieszczone. Potem 
okazało się, że takie opracowania były dro-

gie, więc przekładu dokonywała już jedna 
osoba, ale cały system był dalej zoriento-
wany na najwyższą jakość.

Jak ten system działał?
Dialogista oglądał film na ekranie, a potem 
przystępował do tzw. układki. Było to 
trudne zadanie, polegające na pisaniu 
dobrych, naturalnie brzmiących dialogów, 
które równocześnie musiały być synchro-
niczne. Żeby osiągnąć idealny synchron, 
naczytywałam na głos ułożone kwestie. 
Następnie odbywał się pokaz z udziałem 
redaktor naczelnej, niezastąpionej Elż-

Krystyny Subocz, Elżbiety Kowalskiej 
i Joanny Klimkiewicz.

Tłumacze są dla widza zazwyczaj nie-
widzialni, ale wpływają swoją pracą na 
to, jak całe pokolenia odbierają sztukę 
filmową. Jak pani postrzega swoją 
karierę z takiej perspektywy? 
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. 
Towarzyszyła mi na pewno odpowie-
dzialność za słowo i ostateczny efekt, 
która nie pozwalała mi odpuszczać. 
Z perspektywy lat mogę panu wyznać, 
że nie wszyscy dialogiści podchodzili 
do pracy w podobny sposób. Niektó-
rzy pisali na szybko i przykładali do 

tego mniej wagi. Byłoby dla mnie wielką 
radością, gdyby moje dialogi miały 
wpływ na odbiór sztuki filmowej przez 
widzów, ale tego nie da się jednoznacz-
nie stwierdzić.

Z pewnością wspaniałym dowo-
dem znaczenia pani pracy jest medal 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, 
który odebrała pani w marcu ubie-
głego roku. To musiała być piękna 
chwila.
I rzeczywiście była. To wydarzenie bardzo 
dużo dla mnie znaczyło, również z tego 
powodu, że deprecjonowana przez wielu 
praca dialogisty została tak szczodrze 
doceniona. Poczułam wtedy, że pietyzm 
wobec języka polskiego, długie godziny 
wkładane w przekład, dobór odpowied-
nich słów, cyzelowanie dialogów – że to 
wszystko miało sens.

Rozmawiał Darek Kuźma

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA SŁOWO
Rozmowa 
z dialogistką 
Grażyną 
Dyksińską-
-Rogalską

Grażyna Dyksińska-Rogalska 
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Po trzynastu latach 
od rozpoczę-
cia działalności 
Papaya Films to 

uznana marka, nie tylko 
na polskim rynku. Jak zde-
finiowałby ją dziś jej zało-
życiel?
Papaya to społeczność ludzi, 
których pasją są ruchome 
obrazy, którzy realizują się 
w projektach komercyjnych 
i artystycznych. Społeczność 
kreatywnych producentów, 
którzy postanowili zmienić 
branżę reklamową poprzez 
generowanie efektownych 
i oryginalnych treści, ale też 
społeczność młodych twórców, 
którzy chcieliby pracować w tej 
branży i zmieniać ją z nami. 
Oni czerpią inspirację od nas 
i dają nam możliwość świeżego 
spojrzenia na to, co robimy. My 
również się uczymy. Papaya 
to miejsce, w którym dzielimy 
się wiedzą w sposób demo-
kratyczny i egalitarny. Wpro-
wadzamy też w życie wiele 
inicjatyw, np. w ubiegłym 
roku otworzyliśmy Akademię 
Papaya Films, kontynuując 
nasz cieszący się dużą popular-
nością program edukacyjny. 

Co znaczy „zmienić branżę 
reklamową”?

RYNEK FILMOWY

Chciałbym myśleć, że te trzy-
naście lat było oparte nie na 
próbie myślenia poza pudeł-
kiem, lecz myślenia w kate-
goriach nowego pudełka. 
Ta zmiana to merytoryczna 
weryfikacja producentów 
i reżyserów, optymalizacja 
czasu pracy poprzez wpro-
wadzanie innowacyjnych 
narzędzi. Chęć spersonalizo-
wania naszego client service, 
potrzeba zrozumienia, że 
wszyscy jesteśmy różni i nie 
da się pracować jednym sys-
temowym rozwiązaniem. 
Najlepiej tę zmianę widać po 
efektach konkursu Papaya 
Young Directors, który przez 
sześć edycji otworzył głowy 
branży na nowe myślenie. 
Jeszcze kilka lat temu nie do 
pomyślenia była sytuacja, 
że duże kampanie rekla-
mowe marek piwnych będą 
realizować młodzi reżyse-
rzy, a dzisiaj jest to normalne. 
Niekoniecznie mówimy 
o uczestnikach konkursu, to 
raczej jego efekt uboczny – 
otwartość na innych, wyty-
czanie nowych ścieżek.

Klienci rzeczywiście są czę-
ścią tej zmiany?
Są. Branża reklamowa 
jest w ciągłym ruchu. Od 

początku bardzo ważne było 
dla nas otwarte komuniko-
wanie się z klientami w kwe-
stiach finansowych. Mówili-
śmy o rentowności biznesu 
produkcyjnego, o transpa-
rentności budżetów i kosz-
torysów, o kwestii kredyto-
wania. Mówiliśmy też głośno 
o szacunku dla drugiego czło-
wieka, o tym, jak powinniśmy 
pracować, by unikać nega-
tywnych efektów na poziomie 
relacji międzyludzkich. Jak 
doprowadzić do tego, żeby 
pracować w bezpiecznych 
warunkach, nie generując 
ryzyka wynikającego z prze-
pracowania na planach. Poru-
szaliśmy z klientami i agen-
cjami zagadnienia, które 
przez lata były tematami tabu. 
Zajęło nam to oczywiście tro-
chę czasu, bo na początku 
branża nie miała zaufania dla 
grupy młodych, którzy coś 
założyli i chcieli działać. Ale 
przez lata uwiarygodniliśmy 
swoją pozycję.

A jak oceniasz obecny stan 
polskiej reklamy?
Uważam, że polska reklama 
rozwija się w wielu cieka-
wych kierunkach, każdy rok 
przynosi coś nowego. Jestem 
daleki od narzekania, że 
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w przypadku formatu rekla-
mowego, jak i obrandowanej 
rozrywki.

Brzmi rzeczywiście pozy-
tywnie.
Bo ja naprawdę nie widzę 
powodu, żeby narzekać. 
W Papaya realizujemy 
w ciągu roku wiele projektów 
reklamowych, i dla polskich, 
i dla międzynarodowych 
klientów. I myślę, że możemy 
być z siebie dumni jako 
branża, bo z każdym rokiem 
agencje oraz marketingowcy 
myślą trochę inaczej, pozwa-
lają nam na coraz więcej kre-
atywności, nawet pozytyw-
nego szaleństwa. W trwającej 
obecnie nadprodukcji treści 
wideo, zauważalnej szcze-
gólnie w sieci, coraz bardziej 
znaczące jest to, by się wyróż-
niać, tworzyć filmy unikalne 
dla danych kategorii. Rzeczy 

miałkie mają mniejsze szanse, 
żeby zaistnieć.

Bardzo trudno jednak 
przebić się w świecie, który 
jest tak przeładowany tre-
ściami wideo.
Nie ma oczywiście jed-
nej recepty na sukces. Dla 
jednych ważne jest, żeby 

opowiadane historie były 
autentyczne, mówiły o praw-
dziwych ludziach, niosły ze 
sobą rzeczywiste emocje. 
Inni mogą szukać światów 
wykreowanych od początku 
do końca. Ważne jest, żeby 
wiedzieć, co się robi, po co 

to się robi i dla kogo. Nieza-
leżnie od tego, czy to projekt 
artystyczny, obrandowana 
rozrywka czy reklama. To 
wynik nabywanego przez lata 
doświadczenia oraz intuicji.

Doświadczenie i intu-
icja nakazują rozwijać 
Papaya Films horyzon-
talnie? Oprócz konkursu 
Papaya Young Directors 
i wspomnianej Papaya 
Films Academy macie rów-
nież własny portal Papaya 
Rocks, sprzężony mocno 
z mediami społecznościo-
wymi.
Taki rozwój wynika z natural-
nej dla wielu z nas potrzeby 
wypowiedzi. To oczywiście 
element, który buduje markę 
i nasz wizerunek, ale nie dla-
tego tak działamy. Myślę, że 
to, co nas wyróżnia, poza pasją 
i kreatywnością, to fakt, że 

u nas jest nudno i mało kre-
atywnie, a w Stanach Zjed-
noczonych czy w Anglii jest 
zupełnie inaczej. W Pol-
sce rocznie powstaje ponad 
trzy tysiące filmów reklamo-
wych, a procent wybitnych 
jest podobny jak na Zacho-
dzie. Mamy też niezwykłe 
szczęście, że ludzie o szero-
kich horyzontach – tacy jak 
Kot Przybora, Iwo Zaniew-
ski, Przemek Bogdanowicz – 
wciąż tworzą wybitne kam-
panie reklamowe. Przykłady 
można mnożyć, i te starsze – 
kampanie Żubra, Tyskiego 
czy Heyah – i te nowsze jak 
kampania Allegro z dziad-
kiem czy „Ostatni Twój 
Weekend”, uhonorowany 
przełomowymi w histo-
rii polskiej reklamy nagro-
dami w Cannes. Myślę też, 
że świadomość Polaków 
jest coraz większa zarówno 

deklaracje nigdy nie pozostają 
deklaracjami. Zawsze wyko-
nujemy to, co obiecujemy, 
nawet jeśli nie zawsze wycho-
dzi. My nie kalkulujemy, że jak 
będziemy w mediach społecz-
nościowych, to łatwiej będzie 
komunikować się z pokole-
niem Z. Jesteśmy po prostu 
prawdziwi. W każdym ruchu. 
Jeśli uruchamiamy portal 
internetowy Papaya Rocks, to 
stajemy się świadomie kurato-
rem ciekawych treści, dbamy 
o ich jakość. Nie wierzymy, że 
wizerunek firmy może zbu-
dować wynajęta agencja, lecz 
szczere i naturalne wypra-
cowywanie nowych – i wła-
snych – wartości.

Papaya Films ma trzyna-
ście lat na karku, co ozna-
cza, że za pięć osiągnie peł-
noletność. Planów pewnie 
masz mnóstwo, ale co uwa-
żasz za najważniejszą kwe-
stię na przyszłość?
Chciałbym, żebyśmy byli 
w dalszym ciągu tak mądrym 
tworem, który nie potrze-
buje regulacji i procedur, żeby 
działać efektywnie. Ważne są 
szacunek dla innych i umac-
nianie pozycji na polskim 
rynku. Nie ukrywam, że 
marzą nam się kolejne tytuły 
Domu Produkcyjnego Roku. 
Odnosimy coraz większe suk-
cesy na międzynarodowych 
festiwalach, zwiększamy roz-
poznawalność na świecie, 
implementujemy stopniowo 
narzędzia AI, czyli sztucz-
nej inteligencji, które mają 
zwiększyć efektywność dzia-
łań produkcyjnych. Nasz 
zespół rozrasta się z roku na 
rok, ale chciałbym też, żeby 
producenci, którzy pracują 
w Papaya od trzynastu lat, 
mieli możliwość realizowa-
nia swoich ambicji. I żebyśmy 
wszyscy czuli radość z ucze-
nia się i pokonywania kolej-
nych trudności.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

RZECZY MIAŁKIE 
MAJĄ MNIEJSZE 
SZANSE
Rozmowa z Kacprem Sawickim, 
założycielem i dyrektorem zarządzającym 
Papaya Films

Kacper Sawicki
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Sound designer to osoba projek-
tująca dźwięk. Sound design to 
dobrze zakomponowana ścieżka 
dźwiękowa, ale nie musi wypa-

czać rzeczywistości, a ciekawiej o niej 
opowiedzieć. Jednak wielu dokumen-
talnych purystów może mieć obawy, że 
taki dźwięk odejdzie od realności, a więc 
przestanie być dokumentalny. Może ina-
czej warto spojrzeć na zagadnienie i sku-
pić się na skutkach, a nie na metodach, 
jakimi dochodzi się do dźwiękowego celu. 
Praca projektanta dźwięku powinna skon-
centrować się na wywołaniu w odbiorcy 
odpowiednich wrażeń, nastrojów, sko-
jarzeń czy emocji. One będą rzeczywi-
ste, czyli dokumentalne. W pojęciu „film 
dokumentalny” mieści się wiele różnych 
form: od notacji aż po artystyczną wypo-
wiedź, dla której rzeczywistość staje się 
prawie pretekstem. Filmowcy zastana-
wiają się, jak przekazać rzeczywistość, 
i jak to zrobić bezstronnie? Obiektywna 
rzeczywistość w naszych oczach nie ist-
nieje. Każde spojrzenie to nasze subiek-
tywne widzenie świata. Może lepiej otwar-
cie się nim dzielić, licząc, że przekażemy 
emocje, które poruszą podobnie jak nas 
innych ludzi? 

Film zaczynał od rejestrowania rze-
czywistości takiej, jaką zaobserwowali 
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cool. Chociaż… W początkowym okresie 
istnienia kina zdarzało się, że filmy poka-
zywane jako rejestrację rzeczywistości – 
inscenizowano. Koronację Edwarda VII 
zamówili u Georgesa Mélièsa Anglicy, bo 
ze względu na słabe oświetlenie, uroczy-
stości nie zarejestrowano. 

We współczesnym dokumencie obie 
metody się przenikają, ale i tak w efek-
cie działania twórców powstaje subiek-
tywna wypowiedź. Wszyscy wiemy, jak 
zmienia się wymowa filmu, jeżeli uży-
jemy innych ujęć, inaczej te ujęcia uło-
żymy, skomentujemy, zmienimy opraco-
wanie dźwiękowe czy ilustrację muzyczną. 
Za każdym razem pokazano rzeczywi-
stość, ale odcienie opowieści są inne 
i inne wzbudzają odczucia w odbior-
cach. Pozostaje pytanie: czy to źle, czy 
dobrze? Jestem zwolennikiem przeka-
zywania emocji i jawnego uczestnictwa 
realizatorów w powstającej opowieści, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Cza-
sem najbardziej obiektywna i w szcze-
gółach dopracowywana opowieść nie 
znajduje swojego oddźwięku w odbior-
cach i nie poruszy ich. Mogą film zrozu-
mieć, ale nie będzie dla nich przeżyciem. 
Ważniejsze jest przekazanie im narzędzi 
do samodzielnego „zmontowania” cało-
ściowego wrażenia i wytworzenia prze-
konania, na które złożą się różne nasze 
działania i komponenty przedstawio-
nego dzieła. Najlepiej, jak taka filmowa 
opowieść jest rozpisana na głosy, a więc 
pozwoli przemówić do naszego odbiorcy 
wielotorowo, wykorzystując zarówno moc 
poszczególnych przekazów, jak i wspólne 
odczucie (wartość dodaną), które nie-
uchronnie w takiej sytuacji powstanie. 
Zawsze będzie to więcej niż wyniknie ze 
zwykłego sumowania. Opowieść powinna 
być skonstruowana tak, aby zrozumieli 
ją najmniej wyedukowani widzowie. Jed-
nocześnie, dla tych rozbudzonych arty-
stycznie, rozeznanych w tematyce filmu 
i rozsmakowanych w filmowej narracji, 
aby także znaleźli dodatkowe elementy 
(bonus), które tę ich wiedzę i ciekawość 
zagospodarują. Nie jest to łatwe, ale tego 
nikt twórcom nie obiecywał.

Wiele lat temu pracowałam z Andrze-
jem Titkowem przy filmie Przechodzień. 
Dokument ten opowiadał w poetycki 
i wielowarstwowy sposób o skompliko-
wanych kolejach życia Tadeusza Konwic-
kiego. Bohater był naszym narratorem, ale 
jednocześnie dysponowaliśmy ikonogra-
fią, muzyką i dźwiękiem. Wykorzystałam 

twórcy (Kichanie Freda Ott – real. Thomas 
Alva Edison, Wyjście robotników z fabryki 
Lumière w Lyonie – real. August i Louis 
Lumière). Już te filmy, choć interwen-
cja realizatorów była niewielka, wska-
zują na subiektywny wybór. Wybrali, co 
nam pokażą i wskazali, że ten ruchomy 
widoczek jest dla nich ważniejszy niż 
inny, który można pokazać, kierując 
kamerę w prawo bądź lewo. Określenie 
„film dokumentalny” pochodzi z lat 20. 
XX wieku. Wprowadził je John Grier-
son i w jego rozumieniu to film podpo-
rządkowany słownemu komentarzowi. 
W 1919 roku Dziga Wiertow pod hasłem 
„kino-oko”, stworzył grupę „filmowych 
obserwatorów życia”. Reżyser uważany 
jest za jednego z ojców filmu dokumen-
talnego, prekursora nowoczesnych tech-
nik montażowych i twórcę filmu monta-
żowego. No właśnie… Pod koniec lat 20. 
w wytwórni UFA powstał Der Weltkrieg, 
obraz z materiałów archiwalnych uzu-
pełniony o wykresy i mapy sztabowe, 
a we Francji, także montażowy Verdun. 
Wydźwięk filmów był tak odmienny, jakby 
opowiadano historie z innej wojny. „Oko” 
filmu faktów okazało się zezowate. Współ-
cześnie spektakularnym dowodem mani-
pulacji są materiały przekazywane z Korei 
Północnej, a ich odwróceniem, powsta-

łym z takich materiałów, dzieło Andrzeja 
Fidyka (1989) – Defilada.

Od początku kina dokumentalnego 
ścierają się dwie koncepcje. Jedną jest 
obserwacja i rejestracja (fr. cinéma vérité, 
według Marshalla McLuhana – cool). 
Zakłada się obiektywizm patrzącego, 
a kamera pełni funkcję czwartej ściany. 
I teoretycznie tak jest, ale w praktyce 
(co mogłam zobaczyć, pracując na pla-
nie filmu Kazimierza Karabasza Przeni-
kanie, 1978) obserwowany jest świadom 
obecności patrzącego, a więc manipuluje, 
gra, próbuje pokazać się inaczej, lepiej. 
Rzadkie są momenty, w których zapomina 
o samokontroli, a więc obiektywizm jest 
jednostronny. Druga metoda to uczest-
nictwo, inscenizacja czy stymulowanie 
sytuacji (hot) dla otrzymania konkret-
nego rezultatu (Marek Piwowski – Suk-
ces – specyficzna i kontrowersyjna syl-
wetka Czesława Niemena, 1968; Marcel 
Łoziński – Dotknięcie, o uzdrowicielu 
Clivie Harrisie, 1978; Wszystko może 
się przytrafić, poznawanie świata przez 
synka Tomka, 1995). Czasem dzięki temu 
zmniejsza się samokontrolę obserwowa-
nego, a efekt może być bardziej obiek-
tywny niż w wyniku mozolnego oczeki-
wania. Im wcześniejszy zapis, tym większa 
szansa, że nakręcił go zwolennik metody 

NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

Taki tytuł może u niektórych wzbudzić niepokój. Film 
dokumentalny to prezentacja rzeczywistości, a sound design 
to twórcze przetwarzanie i upiększanie. A może wypaczająca 
rzeczywistość manipulacja? 
Małgorzata Przedpełska-Bieniek

SOUND DESIGN WE 
WSPÓŁCZESNYM FILMIE
DOKUMENTALNYM 
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Czesław Niemen na planie filmu Sukces, 
reż. Marek Piwowski
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piosenki zespołu Tilt, a przede wszystkim 
prowadzone w kontrze do opowiadania 
i obrazu efekty dźwiękowe oraz sygnały 
muzyczne. Film otrzymał nagrodę Kul-
turalną Solidarności (1985), ale nie został 
przyjęty na ministerialnej kolaudacji. 
Reżyserowi cofnięto przyznane już sty-
pendium, a całej ekipie nie zapłacono czę-
ści honorariów. Najwyższą oceną naszego 
wysiłku był tekst kolaudanta: „Tak to być 
nie może”. Czyli jak? Tego nam nie powie-

dziano, ale rzeczywiście konstrukcja filmu 
jest taka, że usunięcie jakiejś przebitki czy 
zdania nic nie zmieni. To bardzo cierpliwie 
zaplecione warkocze z różnych elemen-
tów, których ogólny wydźwięk jest taki, 
jaki jest, chociaż ani w scenariuszu, ani 
w prezentowanych materiałach nie zna-
leziono wcześniej niczego niebezpiecz-
nego. Dopiero, kiedy ścieżka dźwiękowa 
zespoliła wszystkie elementy, powstawało 
wrażenie, które chcieliśmy wywołać, jak 
widać – ze skutkiem. Czy była to mani-
pulacja? Nie. Ten film odwzorowywał 
rzeczywistość, bohater czuł, że opowia-
damy o nim i świecie, który tak widział, 
ale zrobiliśmy to metodą pośrednią. 

Był to sound design w znaczeniu dobrze 
zaprojektowanego dźwięku, chociaż jesz-
cze wtedy nie był to termin w Polsce 
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PISF) wzbudził zaniepokojenie do tego 
stopnia, że poproszono o przygotowanie 
2,5 minut fragmentu, aby dać wyobraże-
nie o kierunku planowanych prac. Efekt 
zadziwił, ale i zainteresował, że tak też 
można. Eksperymentatorka dostała dla 
swych działań zielone światło. Ku naszej 
nieskrywanej radości, „dźwięko-
wość” była głównym tematem 
finalnej kolaudacji, a wszyscy 
podkreślali, jak bardzo odczuli 
jej działanie, chociaż był to prze-
kaz całkowicie niewerbalny i nie-
opisywalny, oraz jak bardzo film 
zyskał przez abstrakcyjną warstwę, 
którą można by nazwać narracją 
emocjonalną. Te emocje były ściśle 
kontrolowane, aby nie przysłoniły 
informacyjnej funkcji, jaką musi 
pełnić dokumentalny obraz histo-
ryczny, a odbiór filmu potwier-
dził, że uchwycono właściwe proporcje tej 
kruchej opowieści. Dokument rozpoczy-
nają dźwięki realistyczne, które mogłyby 
występować w pokazywanym świecie, 
gdyby zdjęcia były ruchome. Są to dźwięki 
domniemane i „kojarzące się”, bo zasób 
materiałów dźwiękowych z tego okresu 

pewnym czasie odbiorca akceptuje je jako 
w danym momencie właściwe. Proporcje 
się zmieniają i w końcowej fazie, w ścieżce 
dźwiękowej, dominuje świat sound desi-
gnu. Towarzyszy upiornej rzeczywistości, 
którą widzimy także w okrojonym zakre-
sie, ale słyszymy w opowiadaniu bohatera. 

Jednocześnie wypełnienie dźwiękiem 
jest coraz rzadsze, bo żywych ludzi 
w getcie ubywa. Magma dźwiękowa 
z wieloma źródłami dźwięku może 
się kojarzyć, ale nie daje się do końca 
zidentyfikować i to ona jest źródłem 
podprogowego niepokoju, frustracji 
i uświadamianej grozy dziejących się 
wydarzeń. 

Tak wygląda obiecane „mrowisko”. 
Struktura otwarta, fluktuująca i ewo-
lucyjnie zmienna. To dźwięk getta, ale 
także nastrój, psychiczna kondycja 
bohatera, uogólniona do zbiorowości 

żyjącej w grozie i wyobcowaniu. Podda-
wanej presji, która nieuchronnie prowadzi 
do rozpadu osobowości i unicestwienia. 
Najlepszy sposób do nierealistycznego 
opowiedzenia o czymś, czego już nie ma, 
ale było realnym bytem i pozostawiło po 
sobie realne emocje.

historycznego jest bliski zeru. Już na tym 
etapie następuje wybór, który ma nie tyle 
odwzorować realia, co przekazać panujący 
w getcie nastrój. Słyszymy gwary, dźwięki 
pracujących fabryk i atmosfery różnych 
pomieszczeń, ale także codzienność jak 
kapanie wody, czy pisanie na maszynie. 

Autorka stopniowo, do świata dźwięków 
rzeczywistych, wprowadza elementy wyge-
nerowane przy użyciu instrumentów wir-
tualnych lub powstałe przez preparowa-
nie i przetwarzanie dźwięków realnych, 
ale brzmieniowo pokrewne nastrojowi. 
Dlatego ich pojawianie się nie razi, a po 

znany. Na świecie powstał w 1969 roku, 
kiedy próbowano określić rolę Waltera 
Murcha w The Rain People i kolejnych fil-
mach Francisa Forda Coppoli. Nie wyni-
kało to z potrzeby wykreowania nowego 
zawodu, ale obejścia przepisów narzuco-
nych przez związki zawodowe, ale wkrótce 
także nowy zawód stał się faktem. Nie-
wątpliwie ogromna popularność terminu 
nastąpiła w erze rozwoju komputerów, 
programów muzycznych i dźwiękowych, 

ale także powstania kina przestrzennego 
i generalnej poprawie jakości oraz bogac-
twa filmowego dźwięku. W wielu czołów-
kach filmowych sound supervisore został 
zastąpiony przez sound designera, a sze-
rokie rozumienie samego terminu i poja-
wianie się sound designu w filmach doku-
mentalnych to była naturalna kolej rzeczy. 
Moje rozważania związane są z faktem, że 
pod koniec września na Wydziale Reży-
serii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, została obroniona 
praca doktorska pod wiele mówiącym 
tytułem: „Sound design w polskim współ-
czesnym filmie dokumentalnym. Dzien-
nik Sierakowiaka / Sierakowiak’s Diary 
w reżyserii Michała Bukojemskiego (2016) 
jako szczególny przypadek dźwiękowego 
opracowania filmu dokumentalnego”. Jej 

autorką i sound designerem filmu jest 
Katarzyna Figat. Już z tytułu dysertacji 
wynika, że sound design we współcze-
snych dokumentach się pojawia i bywają 
to filmy polskie. Szczególność przypadku 
podkreśla, że nie jest to norma, czy prze-
pis na udźwiękowienie wszystkich fil-
mów świata, ale jedna z możliwości i cie-
kawy sposób przedstawienia trudnych 
do pokazania, a także do zwerbalizowa-
nia, treści. Warunkiem podstawowym 
jest współpraca scenarzysty i reżysera, 
którzy muszą w swój zamysł konstruk-
cji filmu takie działania wkomponować, 
a w przypadku Michała Bukojemskiego 
i jego Dziennika Sierakowiaka komplet 
sprzyjających okoliczności miał miejsce, 
bo taki jest to reżyser. 

To obraz wyjątkowy, oparty głów-
nie o nieruchome, czarno-białe zdjęcia 
i wybrane fragmenty dziennika bohatera, 
które dla filmu przeczytał Maciej Stuhr. 
Zachowane notatki ukazują przerażającą 
i zaskakującą codzienność łódzkiego getta. 
Z punktu widzenia kilkunastoletniego 
chłopca mówią o przemocy, nienawiści, 
głodzie, ludzkim cierpieniu i bezsensow-
nej śmierci. Ilość dostępnych materiałów 
archiwalnych była ograniczona. Reży-
ser kreatywnie je uzupełnił, fotografu-
jąc prawdopodobne (scenografia Kamila 
Pściuk-Gogolewska) wnętrze prawie pustej 
izby, w której mieszkała rodzina Sierako-
wiaków (zawsze są to długie ujęcia oparte 
na powolnym ruchu kamery) i wprowa-
dzając komentatora – Mariana Turskiego, 
także mieszkańca tej zbiorowości – który 
wzbogaca i uzupełnia zapiski bohatera. 
Relacje nie wymagają komentarza ani 
wyjaśnień, ale wytworzenia w odbiorcy 
nastrojów i wrażeń, a więc jego własnego 
przeżycia i wczucia się w sytuację miesz-
kańców. Zadanie polegało na nadaniu opo-
wieści dynamiki, stworzeniu atmosfery 
zagrożenia i beznadziejności. Oddaniu 
pogarszającej się z dnia na dzień sytu-
acji osób skoszarowanych w Litzmann-
stadt Ghetto. Te działania mają skłonić 
odbiorcę do głębokiego namysłu nad każ-
dym wypowiedzianym słowem i nadać 
zamkniętej w filmowym kadrze opowie-
ści nowy, uniwersalny i przerażający bez-
miarem tragedii wymiar.

Pomysł Katarzyny Figat na wzmocnie-
nie i ukierunkowanie wrażeń odbiorcy 
przez sound design, roboczo nazwany 
„mrowiskiem”, spotkał się z entuzjazmem 
Michała Bukojemskiego, ale już w wyż-
szych instancjach (film dofinansował 

NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT
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Dziennik Sierakowiaka,  
reż. Michał Bukojemski

Wszystko może się przytrafić, 
reż. Marcel Łoziński
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NIE DO LAMUSA

K inematografie naro-
dowe są do pewne-
go stopnia tak silne, 
jak rozległe i rzeczo-

we – czasem też burzliwe – są 
dyskusje, które o nich i wokół 
nich są prowadzone. Nie tylko 
wewnątrz branży. Także fun-
damenty polskiego kina, od 
jego skromnych, pozaboro-
wych początków, były stawia-
ne w oparciu o potęgę słowa. 
Na drukowanych na papierze, 
wygłaszanych w radiu, emito-
wanych w telewizji pojedynkach 
krytyków i twórców z materią 
filmową, ale też na werbalnej 
szermierce wszelkiej maści roz-
mówców podczas mniej lub 
bardziej oficjalnych spotkań. 
Przed drugą wojną światową 
opcje były ograniczone, a pol-
skie kino próbowało głównie 
zachować komercyjne status 
quo, jednak w PRL-u, zwłasz-
cza po odwilży lat 50., było  
inaczej. Powstawały instytucje 
szkolące nie tylko filmowców, 
ale też dyskutantów, a w latach 
60., 70. i 80. DKF-y wychowa-
ły co najmniej dwa pokolenia 
świadomych widzów, którzy po-
trafili trzeźwo analizować to, 
co oglądali, oraz wyrażać kon-
struktywnie własne opinie. Naj-
słynniejszym z nich był założo-
ny przez studentów Politechni-
ki Warszawskiej DKF „Kwant”, 
który urósł w latach 1969-1984, 
pod wodzą Andrzeja Słowickie-
go, do rangi jednego z najważ-
niejszych ośrodków kultury fil-
mowej w Polsce.

„Kwant” Słowickiego był eli-
tarny i zarazem egalitarny. O sta-
łe 400 miejsc w cyklu semestral-
nym DKF-u, o które w później-
szym okresie starali się również 
studenci innych uczelni, ubiega-
ło się mnóstwo chętnych, a na 
seminariach oraz trwających 
do godzin rannych debatach 
z polskimi i zagranicznymi fil-
mowcami młodzi spotykali się 
ze stołecznymi elitami. W ra-
mach codziennej działalności 
klubu, Słowicki organizował 
pokazy Felliniego, Bergmana, 
Kubricka, Tarkowskiego i in-
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Kubę. Jego program nie został 
niestety zatwierdzony.

Z inicjatyw, w które Słowicki 
angażował się w „Kwancie”, nale-
ży jeszcze wspomnieć o Akade-
mii Filmowej, z początku trzy-
letnim, a następnie czterolet-
nim studium, które w 1975 roku 
stworzył pod patronatem prof. 
Aleksandra Jackiewicza. Korzy-
stająca z bogatych zasobów Fil-
moteki Narodowej Akademia, 
stała się odpowiedzią na brak 
kierunków filmoznawczych na 
polskich uczelniach wyższych, 
a przez kolejne dekady prężnej 
działalności wykształciła grono 
uznanych krytyków, dziennika-
rzy, filmowców i – tak po pro-
stu – pasjonatów dobrego, wy-
magającego kina. W ten sposób 
w ciągu ledwie dziesięciu lat – ja-
ko student dołączył do raczku-
jącego DKF-u, w kwietniu 1965 
roku, gdy nazwa „Kwant” jeszcze 
nie funkcjonowała – Słowicki 
stał się wzorem tego, jak powi-
nien wyglądać animator kultury. 
Lata później konstatował w wy-
wiadach, że z perspektywy cza-
su widzi, że „praca u podstaw” 
w „Kwancie” była niczym nar-
kotyk; nie potrafił uwolnić się 
od przekraczania granic tego, 

co dozwolone, od bezpiecznych 
imprez wolał te prowokujące ży-
we i emocjonalne reakcje. Od-
wyk został na nim wymuszony 
przez pogarszającą się w kraju 
sytuację dla ludzi jego pokro-
ju – 30 grudnia 1983 wyjechał 
do Frankfurtu, gdzie mieszka 
do dzisiaj.

Nie zapomniał rzecz jasna 
o „Kwancie”, wspomagając swego 
następcę Edwarda Tobiszewskie-
go dobrym słowem i pomysłem, 
lecz z kinem wziął rozwód. Do 
2004 roku, gdy Roman Gutek 
zaprosił go na retrospektywę 
Antonioniego na MFF Nowe 
Horyzonty. Na kolejną edycję 
Słowicki zaproponował Gutkowi 
organizację wydarzeń populary-
zujących twórczość Paradżano-
wa. W międzyczasie związał się 
z festiwalem w gruzińskim Batu-
mi, a tam, jak na animatora ro-
dzimej kultury przystało, prze-
mycał polskie filmy i twórców do 
programu tak mocno, że po kilku 

ryzmę i łatwość interakcji, toteż 
w jego towarzystwie inni rów-
nież chcieli rozmawiać. Model 
godny propagowania współcze-
śnie, gdy o filmach dyskutują po-
zornie wszyscy, jednakże z gło-
wą robią to nieliczni, ponieważ 
większość zadowala się wyda-

waniem opinii i okopywaniem 
się na z góry wyznaczonych po-
zycjach. I dzieje się tak zarówno 
wśród piszących zawodowo lub 
amatorsko o kinie, jak i ludzi to 
kino tworzących.

To Frank Capra zwykł ma-
wiać, że podobnie jak w przy-
padku uzależnienia od heroiny, 
jedynym dobrym antidotum na 
nałóg filmowy jest zażywanie 
jeszcze większej ilości filmo-
wych doznań. Trudno o lep-
szy, od życiorysu Andrzeja Sło-
wickiego, przykład na poparcie 
tych słów. Dziś były szef DKF-
-u „Kwant” nie próbuje już na-
wet opierać się narkotykowi ki-
na, szerzy swoją pasję, współ-
pracuje z festiwalem w Batumi, 
uczestniczy regularnie w pol-
skich i światowych imprezach, 
ale wydaje się, że znalazł wresz-
cie dystans gwarantujący życio-
wą równowagę.

Darek Kuźma

PÓŁKOWNIK 
SŁOWICKI
Wieloletni szef DKF „Kwant”, popularyzator 
polskiego kina, entuzjasta interdyscyplinarnych 
dyskusji o sztuce filmowej, obywatel świata 
mieszkający od 36 lat na emigracji, w tym roku 
obchodzi 75. urodziny oraz 55-lecie swojej 
działalności filmowej.
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nych, których gdzie indziej nie 
dało się obejrzeć. Na dyskusje 
interdyscyplinarne zapraszał pi-
sarzy, polityków, teatrologów czy 
historyków, a do wyrażania po-
glądów zachęcał zwolenników 
i przeciwników danego tematu. 
Kreatywny ferment odbywają-
cych się w klubie spotkań zrodził 
polemikę z polską szkołą filmo-
wą, zdefiniował zakres nabiera-
jącego impetu kina moralnego 
niepokoju, przyniósł potyczki 
twórców i widzów z obecny-
mi na sali przedstawicielami 
władzy. W „Kwancie” Słowic-
kiego nie było żadnych święto-
ści – sprowadzony na światową 
prapremierę Zawodu: Reporter 
Michelangelo Antonioni wysłu-
chał cierpkich słów odnośnie 
swojego filmu – a jednocześnie 
jedyną świętością było kino we 
wszystkich swoich przejawach 
i odcieniach.

Urodzony w 1945 roku w Re-
jowcu Lubelskim, w rodzinie 
o arystokratycznych korzeniach, 
Słowicki był przedsiębiorczy, 
dobrze zorganizowany i na ty-
le bezczelny, że potrafił poje-
chać do Moskwy po zabronione 
w Polsce filmy Paradżanowa czy 
Tarkowskiego i doprowadzić do 

pokazów w „Kwancie”. Wyko-
rzystując znajomości i znając 
luki w działaniu systemu ko-
munistycznego, ściągnął do klu-
bu nieosiągalnego wówczas dla 
DKF-ów Człowieka z marmuru 
Wajdy. Ilekroć stawał do walki 
z wiatrakami PRL-u, znajdywał 
sposób, żeby je ominąć – kopie 
filmowe załatwiał z instytutów 
kultury czy zagranicznych am-
basad, a po pieniądze zgłaszał 
się do instytucji, które nie wie-
działy, jak je wydawać. Działal-
ność popularyzatorska Andrzeja 
Słowickiego nie ograniczała się 
do „Kwantu”. Jeździł z filmami 
do studentów w różnych czę-
ściach kraju, a gdy wybrano go 
przewodniczącym komisji stu-
denckich DKF-ów, organizo-
wał w dużych miastach tema-
tyczne seminaria i imprezy. To 
on pierwszy wywiózł za granicę 
dokumentalne półkowniki, po-
kazując „antyrobotnicze” ro-
dzime produkcje w Belgradzie, 
a na przeglądzie filmów polskich 
w Doniecku doprowadził do 
burzliwej dyskusji po Trzeba 
zabić tę miłość Morgensterna. 
Jeździł też do RFN i NRD, a raz 
mało brakowało, by poleciał na-
rozrabiać z polskim kinem na 

latach zainterweniować musiała 
dyrekcja. Pozostawione przezeń 
dziedzictwo imponuje i nie ogra-
nicza się do suchych statystyk. 
Równie ważne było w jego przy-
padku to, że umiał dyskutować 
o kinie, o jego zaletach i słabo-
ściach, a jednocześnie miał cha-

Michelangelo Antonioni  
i Andrzej Słowicki,  

Warszawa 1975 rok
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Roman Polański i Andrzej Słowicki  – 
spotkanie w Dyskusyjnym Klubie 

Filmowym „Kwant”, Warszawa 1977 rok
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Ta książka to pochwała ludzkiej 
wyobraźni, konsekwencji i twór-
czej odwagi. Co istotne, nie ist-
nieją one bez momentów bez-

radności i rezygnacji. Świat freelancerów, 
którzy ze swojej pasji uczynili zawód, nie 
jest beztroskim lunaparkiem, w którym 
czeka się na wenę. Wymaga ogromnej 
samodyscypliny i oswojenia „nerwicy 
finansowej” związanej z niepewnością 
kolejnych zleceń. „Jak oni pracują 2” 
pokazuje, jak różnymi talentami dyspo-
nują ludzie i w jaki sposób dzielą się nimi 
ze światem. Zajęcia, jakie wykonujemy na 
co dzień, w niewielkich odstępach czasu 
potrafią wywoływać frustrację i satysfak-
cję, i chyba to następstwo zdarzeń, mimo 
zmęczenia, pozwala nie schodzić z wybra-
nej drogi. 

KULTURALNI
Książka „Jak oni pracują 2” otwiera drzwi 
do domów ilustratorów, pisarzy, repor-
terów, scenarzystów, reżyserów. Przed-
stawiciele świata kultury opowiadają 
o swoich zmaganiach z codziennością. 
Najczęściej znamy efekt ich pracy – np. 
nagrodzoną Nike książkę „Rzeczy, któ-
rych nie wyrzuciłem” Marcina Wichy. 
Niewiele wiemy o etapach jej powsta-
wania. W rozmowach z Agatą Napiórską 
artyści odsłaniają kulisy swojej pracy. 
Pokazują okoliczności powstawania 
książek, filmów, rzeźb czy piosenek, 
odsłaniają swój warsztat. W ich opo-
wieściach pojawia się wiele wspólnych 
wątków, bliskich niejednemu czytelni-
kowi. Uniwersalne jest np. pragnienie 
tego, aby ktoś zwolnił człowieka z cią-
głego myślenia. Wykonywanie artystycz-
nego zawodu oznacza umysł otwarty 
24 godziny na dobę. Felietoniści ska-
zani są np. na zachowanie stałej czuj-
ności, cotygodniowy tekst musi mieć 
w końcu zasilanie. Okazuje się, że czas 
wolny jest mimowolnym wyszukiwaniem 
zdarzeń, które można zamienić w artykuł 
czekający na napisanie. Malarka Agata 
Bogacka w momentach wyczerpania 
marzy o powtarzalnej pracy w fabryce 
śrubek, która wydaje się idealną odskocz-
nią dla dni wypełnionych konstruowa-
niem nowych światów. 

NAJPIERW MASA, 
POTEM RZEŹBA
Spora część książki pozwala poznać 
codzienność tych, którzy zarabiają na 
życie pisaniem. W tej grupie znalazła się 
m.in. reporterka Ewa Winnicka. To ona 
opowiada o trudnym związku tyłka z krze-
słem. Dokładając kolejne fragmenty tek-
stu – jak mówi – pracuje na masę. Rzeźba 
w jej interpretacji oznacza redakcję. Cho-
dzi o reżyserowanie tekstu, wyrzucanie 
przymiotników. „Pisanie to mój sposób 
na przeżywanie świata” – opowiada, zamy-
kając w tym jednym zdaniu stosunek do 
tego, czym zajmuje się na co dzień. 

W opowieści jej męża Cezarego Łazare-
wicza pojawiają się gorzkie, ale prawdziwe 
refleksje. W pewnym momencie reporter 
mówi: „Kiedyś gazety powstawały po to, 
by zmieniać świat, dziś po to, by zarabiać 
dużo pieniędzy. Nie potrzeba już reporte-

rów, tylko wyrobników. Kiedyś redaktor 
pewnego tygodnika powiedział mi, że lep-
sze są dwa teksty do dupy niż jeden dobry”. 
To ważny zapis realiów współczesnego 
świata, w którym coraz częściej stawia się 
na bylejakość. Na szczęście w zalewie tek-
stów pisanych na ilość znajdują się perły 
nagradzane potem, jak w przypadku Łaza-
rewicza, literacką nagrodą Nike. Opowieść 
reportera pozwala zobaczyć etapy, które 
poprzedzają moment odbioru wyróżnie-
nia na scenie. „(…) pierwsza część pracy, 
zbieranie materiałów, jest przyjemna, bo 
spotyka się ludzi, nie trzeba mierzyć się 
ze sobą. W drugiej części ma się pustą 
kartkę – czy ekran – samego siebie i nic 
więcej” – mówi Łazarewicz. Zmagania ze 
sobą świetnie ilustruje też inny laureat 
Nike Marcin Wicha. Pisarz i grafik dru-
kuje swoje teksty i ręcznie wycina akapity, 
ustalając najlepszą kolejność. Od etapu 

„zobaczyć”, przechodzi do etapu „usły-
szeć”, co oznacza, że czyta tekst na głos. 
W ten sposób nadaje rytm opowieści. 

WIELOZADANIOWOŚĆ
Deadline – to słowo, do którego roz-
mówcy Napiórskiej podchodzą w różny 
sposób. Są tacy, którzy zawsze zostawiają 
wszystko na ostatnią chwilę, przyznając 

PASJONACI

otwarcie, że napędza ich działanie pod 
presją czasu. I tacy, którzy dla własnego 
spokoju ducha zamykają projekty przed 
czasem. Ewa Winnicka opowiada Aga-
cie Napiórskiej, że bywają chwile, kiedy 
razem z mężem licytują się, kto bardziej 
musi pisać. „Ten, kto musi mniej, zaj-
muje się dziećmi” – opowiada. Pisanie 
jest często czasem wyrwanym z rodzin-

nego kołowrotka. Logistyka odwożenia 
dzieci do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne 
bywa skomplikowana. Co ciekawe, wielu 
bohaterów książki podkreśla, że to wła-
śnie posiadanie potomstwa pozwoliło 
im na lepszą organizację. Najmocniej 
wyraża to zdanie wypowiedziane przez 
rzeźbiarkę Barbarę Falender: „(…) myślę, 
że nie zrobiłabym tak wiele, gdybym nie 
wiedziała, że za dwadzieścia minut muszę 
być w przedszkolu”. 

WOLNOŚĆ MYŚLENIA
Zdania wypowiadane przez rozmów-
ców Napiórskiej są często uniwersalne. 
Zatrzymała mnie m.in. wypowiedź 
Jagody Szelc. Reżyserka nagrodzona na 
festiwalu w Gdyni za film Wieża. Jasny 
dzień mówi: „Możliwość decydowa-
nia o kształcie swoich myśli jest jedyną 
rzeczą, z którą rodzimy się i umieramy. 
Ludzie zbyt szybko z tego rezygnują”.  
Zostały też we mnie słowa Maurycego 
Gomulickiego – projektanta i antropo-
loga kultury popularnej: „Żyje się na co 
dzień, a nie od święta. W tym kontek-
ście wszystko, czego używamy regular-
nie, wydaje mi się ważniejsze od rzeczy 
zarezerwowanych na specjalne okazje”. Te 
słowa są dla mnie jak wskazówka, żeby 
uważniej wybierać nie tylko przedmioty, 
którymi się otaczamy, ale też ludzi, z któ-
rymi spędzamy czas. 

POCHWAŁA 
NICNIEROBIENIA
Wielu bohaterów książki „Jak oni pracują 
2” przyznaje, że ma problemy z odpo-
czywaniem. Chwile nicnierobienia przy-
prawiają ich o wyrzuty sumienia. Jeśli 
ten problem dotyczy też Was, proponuję 
poczytać Mirellę von Chrupek, fotografkę 
i projektantkę. Artystka mówi: „czasem 
trzeba sobie pozwolić na momenty abso-
lutnego jamochłona, który tylko wga-
pia się w ekran i obraca z boku na bok 
niczym foka. Są chwile wytężonej pracy 
i totalnej galarety. W życiu trzeba być 
dobrym także dla samego siebie”. Zary-
zykuję stwierdzenie, że chyba właśnie od 
tej dobroci dla samego siebie wypada-
łoby zacząć. To nie jest łatwe, ale warto 
próbować.
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Otwarty dokument w Wordzie, biel 
wirtualnej kartki, a kilka godzin później 
tekst gotowy do czytania. Ten proces 
zawsze ma dla mnie coś z magii.  
Nic nieznaczące osobno litery, połączone, 
zaczynają tworzyć sensy i opowiadać 
historie. Tak powstaje felieton.  
A jak rodzą się film, muzyka, rzeźba, 
performance? O tym opowiadają 
bohaterowie książki Agaty Napiórskiej 
„Jak oni pracują 2”. Wśród prawie 
czterdziestu rozmówców spotkacie 
m.in. Jagodę Szelc, Paulinę Przybysz, 
Marcina Wichę i Katarzynę Kozyrę. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Jej filmografia liczy ponad trzysta tytułów! 
To tu funkcjonował słynny Amatorski 
Klub Filmowy „Nowa Huta”, w którym 
pierwsze filmowe kroki stawiali Krzysz-

tof Zanussi i Andrzej Trzos-Rastawiecki, tu 
w czasie stanu wojennego działała Niezależna 
Telewizja Mistrzejowice, w której prym wiódł 
Maciej Szumowski, znakomity dziennikarz 
i dokumentalista, tu od wielu lat realizowana 
jest regularnie Nowohucka Kronika Filmowa, 
tu wreszcie większość swych dokumentów 
nakręcił Jerzy Ridan, jej filmowy kronikarz, 
choć pochodził z Bydgoszczy, a na fabularny 
debiut wybrał ekranizację „Sonaty marymonc-
kiej” Marka Hłaski.

Kiedy 23 czerwca 1949 roku na polach jednej 
z podkrakowskich wsi rozpoczęła się budowa 
Nowej Huty, obok robotników z łopatami poja-
wili się operatorzy z kamerami, wszak – jak 
głosił wódz proletariackiej rewolucji – „film 
jest najważniejszą ze sztuk”, więc trzeba było 
utrwalić na celuloidowej taśmie budowę Huty 
im. Włodzimierza Lenina oraz idealnego mia-
sta socjalistycznego, w którym mieli zamieszkać 
jej pracownicy. Stąd tak bogata dokumentacja 
w archiwum Polskiej Kroniki Filmowej, a także 
wiele znaczących dokumentów, m.in. Kieru-
nek – Nowa Huta! (1951) Andrzeja Munka, 
Ten trzeci (1958) Jana Łomnickiego (chodziło 
o III wielki piec), Junacy (1967) Danuty Hal-
ladin, Budowałem miasto (1972) Bohdana 
Kosińskiego, a także… animacji – na nowo-
huckim osiedlu rozgrywa się akcja animowa-
no-fabularnego eksperymentu Juliana Józefa 
Antonisza W szponach sexu (1967).

Nowa Huta stała się także miejscem akcji 
dwóch niezwykle udanych – i ważnych – peł-
nometrażowych filmów fabularnych: zupełnie 
niedocenionych Zagubionych uczuć (1957) 

O NOWEJ TO HUCIE SĄ FILMY

Jerzego Zarzyckiego, 
utrzymanej w  neo-
realistycznej poetyce 
przejmującej opowie-
ści o samotnie wycho-
wującej kilkoro dzieci 
pracownicy kombinatu, 
oraz Człowieka z mar-
muru (1976) Andrzeja 
Wajdy, wielkiej syntezy 
powojennych dziejów 
naszej ojczyzny, doko-
nanej poprzez przedsta-
wienie losów Mateusza 
Birkuta, przodownika 
pracy z lat 50., prze-
mielonych przez tryby 
historii .  W  Nowej 
Hucie realizował  – 
zapółkowaną na dzie-
sięć lat – Przeprowadzkę 
(1972) Jerzy Gruza, tu 
rozgrywa się także akcja 
fabularnego debiutu 
znakomitego dokumen-
talisty Kazimierza Kara-
basza – Pamięć (1985).

Ćwierć wieku później 
w Nowej Hucie umieścił 
akcję swego filmu Petr Zelenka. Jego punktem 
wyjścia stał się spektakl praskiego Dejvickiego 
Divadla oparty na powieści Fiodora Dostojew-
skiego. Oto czescy artyści dostają propozycję 
wystawienia go w realiach… Huty im. Lenina. 
Ostatecznie nowohucki kombinat w Braciach 
Karamazow (2008) zagrała… czeska huta 
Hrádek koło Pilzna. Podczas dokumentacji 
obiektów do przyszłego filmu czeski reżyser 
doszedł bowiem do wniosku, że lepiej się do 

niego nadaje i bardziej przypomina w jego 
wyobrażeniu nowohucką halę niż ta praw-
dziwa nowohucka. Cóż, kino często bywa 
sztuką szamańską. Notabene jedna ze scen 
Szamanki (1996) Andrzeja Żuławskiego roz-
grywa się podczas spustu surówki z wielkiego 
pieca, gdyż główna bohaterka tego erotycz-
nego thrillera, studentka krakowskiej AGH, 
odbywa robotniczą praktykę w nowohuckim 
kombinacie.

Z dzieciństwa utkwiły mi w pamięci sobotnie audycje radiowe „Wędrówki 
muzyczne po kraju”. Odwiedzano w nich różne miejscowości, opowiadano 
o ich urokach oraz przesyłano mieszkańcom pozdrowienia okraszone 
piosenką. Z tych nostalgicznych wspomnień narodził się pomysł cyklu… 
„Wędrówki filmowe po kraju”. Na początek – ze spóźnionymi nieco 
życzeniami – obchodząca w roku ubiegłym swe 70. urodziny Nowa Huta.
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PRZEZ SUBIEKTYW KRÓTKOMETRAŻOWCY

Kompozytor w  roli  realiza-
tora dokumentu? Film doku-
mentalny skomponowany jak 
utwór muzyczny? Coś podob-

nego zdarza się niezmiernie rzadko, jeśli 
w ogóle. Ballada f-moll, unikatowej war-
tości krótki metraż, mogła w ogóle nie 
powstać. Nie było wówczas warunków, 
by nakręcić coś podobnego. A jednak, 
mimo wszelkich przeszkód i niemożno-
ści, filmowy debiutant Andrzej Panufnik 
i operator Adolf Forbert ruszyli z kamerą 
w ten księżycowy krajobraz, by uwiecznić 
na taśmie obrazy umarłego miasta. War-
szawy, która z mściwego rozkazu Hitlera 
miała na wieki nie istnieć. 

Gigantyczny cmentarz. Sięgające po 
horyzont rumowisko. Tym była stolica 
Polski w dniu zakończenia wojny. Mon-
strualny krajobraz, istne morze ruin. 
W jaki sposób coś tak przerażającego 
pokazać ludziom i światu? Jak zademon-
strować? Niczym groźne memento dla 
ludzkości Warszawa roku 1945 stała się 
świadectwem niewyobrażalnego barba-
rzyństwa okupantów, ale także miejscem, 
które musi być – i będzie – odbudowane. 
Naprawdę? Czy to w ogóle możliwe? 
Zwątpienie tych, którzy przeżyli wojnę, 
mieszało się z nadzieją. Niemożność 
z wiarą, że kiedyś to nastąpi. Najwięcej 
jednak było w ludzkich sercach niepo-
konanej miłości do tego, co zniszczone 
obcą ręką przepadło. Miłości, która ema-
nuje z każdego kadru.

Andrzej Panufnik i Adolf Forbert byli 
niemal rówieśnikami, obaj urodzili się 

przekroczyć granicę dosłowności. Mamy 
tu widoki zburzonego miasta sfilmowane, 
celowo odrealniającym i deformującym to 
co ukazane, obiektywem w żargonie foto-
grafów i filmowców zwanym rybim okiem. 
Efekt, jaki osiągnięto, przywodzi na myśl 
wizję świata omiataną ostatnim spojrze-
niem umierającego człowieka. 

Moment później pojawiają się ujęcia 
w odbiciu kałuż, wreszcie upiorna pano-
rama lewobrzeżnej Warszawy widzianej 
z oddali, zdjęta z ruin mostu na Wiśle, 
a po niej poharatany pociskami pomnik 
Kopernika, czy to, co po nim ocalało, 
na tle wypalonych ruin Krakowskiego 
Przedmieścia. Dymy pożarów spowijają 
widoki dawnej Warszawy na fotogra-
fiach. Po nich oglądamy pełne wizualnej 
grozy ujęcia wykonane o zmroku oraz 
lotniczą panoramę sfilmowanej w peł-
nym słońcu otchłani śródmieścia sto-
licy z jej głównym akcentem: ruiną dra-
pacza chmur – Prudentialu przy placu 
Napoleona, a potem zmartwiałe drzewo 
z nagim kikutem pojedynczego konaru, 
który puścił liście. 

Oprócz znakomitych zdjęć autorstwa 
starszego z braci Forbertów (młodszym 
był Władysław, również operator fil-
mowy – przyp. red.), zwraca uwagę pre-
cyzyjny, przemyślany montaż całości. Bal-
ladę f-moll montowała Joanna Rojewska, 
operując gamą chwytów montażowych, 
wśród których dominują kunsztownie 
opracowane przenikania oraz ekwiwalen-
cje w rodzaju karawany pędzących po nie-
bie obłoków czy serii pogiętych korpusów 
latarni gazowych. Do bólu piękny i poru-
szający. W tamtych warunkach udało się 
realizatorom osiągnąć bardzo wiele. Ten 
unikatowej wartości dokument, nawią-
zujący formalnie do przedwojennych 
Trzech etiud Chopina (1937), przy których 
dodajmy Andrzej Panufnik był konsultan-
tem muzycznym, sytuuje się na antypo-
dach forsowanego stalinowskiego wzorca 
propagandowych dokumentów. Nowator-
ska Etiuda f-moll wyznaczała własną drogę 
rozwoju rodzimego kina dokumentalnego. 
Nic dziwnego, że po Zjeździe Filmowców 
w Wiśle podzieliła los ambitnych krótkich 
metraży Wojciecha Jerzego Hasa i Natalii 
Brzozowskiej.

w Warszawie. Ich dokument zaczyna 
się wymownym akordem: obrazem 
wspaniałego pomnika w Łazienkach 
i poematem Norwida „Fortepian Szo-
pena”. Po słowach: „Runął, runął twój 
fortepian” na ekranie pojawia się seria 
widokówek sprzed 1939 ukazujących 
jeszcze nietknięte wojną zabytki sto-
licy. Chwilę później do głębi poruszeni 
oglądamy jeden po drugim porażające 
widza obrazy straszliwych ruin, które 
po nich pozostały.

Znakomity operator-dokumentalista 
zdawał sobie sprawę, że ten zapis musi 

BALLADA F-MOLL
Ten niegdyś zakazany, przez dziesiątki lat 
nieobecny na polskich ekranach  
film należy dzisiaj do klasyki rodzimego 
krótkiego metrażu i świadczy jak najlepiej 
o szczytnych ambicjach polskiego 
dokumentu po wojnie.
Marek Hendrykowski

Maria Kleszczysz i Wiktor Nanowski  
w filmie Zagubione uczucia, reż. Jerzy Zarzycki
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dla kobiet. „Na sali zawsze jest 
komplet, a wśród stałych gości 
mamy panie z oddalonej o 20 
km wsi. Wyjazd raz w miesiącu 
organizuje sołtysowa” – mówi 
kierowniczka. „Na projekcje 
filmów religijnych przychodzą 
siostry zakonne z pobliskiego 
klasztoru – wcześniej w kinie nie 
bywały. Zdarzają się też widzo-
wie z zakładu karnego. Staram 
się, żeby oferta była jak najbar-
dziej bogata, atrakcyjna dla bar-
dzo różnych widzów” – dodaje.

Pomiędzy projekcjami fil-
mowymi organizuje spektakle 
i koncerty. Bajka stale współ-
pracuje m.in. z Wrocławskim 
Teatrem Komedia. W najbliż-
szych miesiącach do Klucz-
borka zawitają muzycy Fil-
harmonii Opolskiej i aktorzy 
Teatru im. Jana Kochanow-
skiego. Jeszcze więcej dziać 
się będzie, gdy ruszy druga 
sala. – „Pracujemy nad tym, 
aby ją uruchomić. Nie jest to 
możliwe w budynku Bajki – 
dokładnie to przeanalizowa-
liśmy, ale szukamy miejsca 
w pobliżu. Jedna sala to za 
mało na nasze plany i ambi-
cje. Niedługo władze miasta 
ogłoszą też przetarg na kawiar-
nię kinową – na pewno ucieszy 
ona naszych widzów”. 

Na razie swoje wysiłki kie-
rowniczka skupia na tym, aby 
Bajka kontynuowała dawną 
tradycję. Deklaruje: „Kiedyś 
to miejsce jednoczyło różnych 
ludzi pod wspólnym szyldem 
miłości do sztuki. Chciała-
bym, aby tak nadal było, żeby 
Bajka pozwalała na spotkanie 
i refleksję, nie tylko zabawę, 
żeby łączyła – tym bardziej, 
im więcej świat dookoła wyko-
rzystuje każdy pretekst, żeby 
dzielić. Chciałabym, żeby to nie 
było tylko miejsce publiczne, ale 
raczej… publiczne szczęście. 
Miejsce, w którym ludzie będą 
czuć się dobrze”. Wyniki fre-
kwencyjne mówią same za sie-
bie. Nie ma to jak w Bajce! 

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

KINO Z ALLEGRO
Niedawno Bajka przeszła 
kapitalny remont. Kilkuletni. 
Kolejny w swojej niedługo 
stuletniej historii, któremu 
towarzyszy barwna opowieść. 
W 2009 roku w serwisie aukcyj-
nym Allegro pojawiło się ogło-
szenie. Prywatny właściciel kina 
nie był już w stanie dłużej pro-
wadzić działalności gospodar-
czej. Budynek zaczął podupa-
dać, brakowało pieniędzy na 
rewitalizację. Zapadła decyzja 
o sprzedaży. Anons zauwa-
żył sekretarz gminy Mirosław 
Birecki i zaproponował burmi-
strzowi Kluczborka Jarosławowi 
Kielarowi, żeby odkupić miej-
sce, które dla mieszkańców ma 
wyjątkowe znaczenie.

To jedno z tych kin, w któ-
rych kilka pokoleń widzów 
przeżywało swoje pier w-
sze filmowe fascynacje, cho-
dziło na randki i spotykało się 
z przyjaciółmi – w promieniu 
45 kilometrów jedyne takie. 
Na widowni zasiadali przyszli 
włodarze miasta. Do najpo-
pularniejszych cykli należały 
„Niedzielne poranki” z holly-
woodzkimi gwiazdami, szkoły 
obowiązkowo chodziły na pro-
dukcje radzieckie. Przez ekran 
przewinęły się największe prze-
boje w Polsce – zaraz po woj-
nie, niecały miesiąc po premie-
rze w Warszawie, grano m.in. 
Zakazane piosenki, później 
filmy o Winnetou. 

Decyzja o  zakupie zapa-
dła szybko. Niebagatelne 6,5 
mln złotych później, od 2016 
roku, doskonale wyposażone 
i zaprojektowane kino ze 180 
miejscami dla widzów działa 
sprawnie w gminnych struk-
turach. Bilansuje się: w 2019 
sprzedało aż 80 tys. biletów – 
a Kluczbork liczy niespełna 24 
tys. mieszkańców. 

DAWNE DZIEJE
Historia Bajki sięga jednak 1927 
roku, gdy Kluczbork nosił nazwę 
Kreuzburg. 9 listopada, przy dzi-
siejszej ulicy Pułaskiego – wów-
czas Friedrichstrasse – oddano 
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przebijały napisy. To był pierw-
szy ekran w Bajce” – kontynuuje 
Jerzy Mayer, który też osobiście 
przyczynił się do nadania kinu 
nazwy. Ojciec przywiózł kilka 
kopii z Okręgowego Zarządu 
Kin w Katowicach. „A bajki też 
będą?” – zapytał wścibski sied-
miolatek. – „Rodzice zawahali 
się. Tato popatrzył na mamę 
i powiedział: Ty wiesz co… 
Nazwiemy to kino – Bajka”. 
Do dziś pan Jerzy przecho-
wuje pamiątki po ojcu, w tym 
legitymację kinooperatora, a na 
niej daty, podpisy i hasło: „Film 
to żywa książka dla robotnika”. 

NOWA STARA 
BAJKA
Gdy gmina kupiła kino, zasta-
nawiano się nad zmianą nazwy 
na Rejs – bowiem w słynnym 
filmie Marka Piwowskiego pada 
nazwa Kluczbork. „Szybko zre-
zygnowaliśmy z tego pomy-
słu” – tłumaczy kierowniczka 
kina Katarzyna Juranek-Mazur-
czak. „Dla wszystkich w mie-
ście to Bajka. Pod tą nazwą też 
zawsze znali nas dystrybuto-
rzy” – dodaje. Dba bardzo o to, 
aby zachować pamięć o historii 
miejsca. Archiwizuje dokumen-
tację, fotografie. Zorganizowała 
nagrania kilku rozmów o kinie. 
„Bajka jest bardzo mocno 
wpisana w świadomość spo-
łeczną i tożsamość Kluczborka. 
Zawsze odgrywała ważną rolę 
kulturotwórczą” – zaznacza. – 
„Wychowały się tu całe pokole-
nia. Zachowało się wiele świa-
dectw. Razem z zespołem czuję 
się odpowiedzialna za to, aby to 
dziedzictwo zachować – w myśl 
sentencji, że tylko to drzewo 
owocuje, które ma mocne 
korzenie”. 

Na co dzień, tak jak w wielu 
innych kinach lokalnych, Kata-
rzyna Juranek-Mazurczak stara 
się łączyć repertuar komercyjny 
z artystycznym. Przez cały rok 
zaprasza młodzież szkolną, 
organizuje zajęcia edukacyjne 
(w ramach Nowych Horyzontów 
Edukacji Filmowej). Olbrzymią 
popularnością cieszą się seanse 

KINO BAJKA W KLUCZBORKU

do użytku Residenz-Lichtspiele, 
teatr świetlny wedle projektu 
architektonicznego Alfreda 
Lenza. Nie było to pierwsze 
w mieście kino – od 1910 dzia-
łała sala w hotelu Fürst Blücher – 
ale jedyne, które przetrwało do 
dziś.

Na zewnątrz zmieniło się nie-
znacznie – elewacja jest odro-
binę mniej ozdobna. Miejsce 
zmienił neon – niegdyś nazwa 
umieszczona była na szczy-
cie gmachu, obecnie wisi tuż 
nad zadaszeniem chroniącym 
wejście po kilku schodkach. 
Powiększono okna, dodano 
jeszcze jeden ich poziom. Rewo-
lucja zaszła wewnątrz – sala 

widowiskowa przystosowana 
została do projekcji filmowych, 
spektakli teatralnych, koncer-
tów i konferencji, zlikwidowano 
przedwojenne balkon i loże, 
a zamiast nich dodano skos, 
dzięki któremu nikomu już nie 
przeszkadza widz w kapeluszu 
rząd niżej.

PROJEKTORY 
U SOWIECKIEGO 
„KOMANDIRA”
Pierwszą renowację kino prze-
szło w latach 1945-46. Wyda-
rzenia tamtych dni w notacji 
„Historia kina Bajka w Klu-
czborku” Barbary Lutzner 
i Kacpra Jurowicza wspomina 

ich świadek, Jerzy Mayer, syn 
Bolesława Mayera, inżyniera 
i pierwszego powojennego kie-
rownika miejsca. 

Był maj 1945 roku. Rodzina 
Mayerów trafiła do miasta 
z dalekiego Lwowa. Po wielu 
dniach repatrianckiego trans-
portu wysiedli na stacji, żeby 
zobaczyć opustoszałe, ale zara-
zem urokliwe uliczki. I kino – 
Bolesław Mayer, inżynier, 
starszy laborant Politechniki 
Lwowskiej, natychmiast je 
rozpoznał. Wszedł do środka 
z  synem. „Na sali było pół 
metra krowiego i końskiego 
łajna. W ściany wbite były haki. 
Stały krowy. Nie było żadnych 

krzeseł, projektora. Nic. Tylko 
brud i fetor” – opowiada Jerzy 
Mayer. Sprzęt jego ojciec zdobył 
na jednym ze składowisk kon-
trolowanych przez radziecką 
armię. Po dwóch miesiącach 
twardych negocjacji przy bim-
brze z „komandirem” uzyskał 

trzy projektory łukowe, z któ-
rych złożył jeden, sprawny. 
W międzyczasie oczyścił ze 
współpracownikiem salę, zdo-
był krzesła. Z worków z ame-
rykańskich darów jego żona 
uszyła ekran. „Potem ojciec 
malował go wapnem, żeby nie 
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ŁĄCZYĆ 
PRZEZ SZTUKĘ
Przed wojną w kluczborskiej Bajce zasiadała 
obok siebie polska, żydowska i niemiecka 
społeczność. Dziś po tamtych latach pozostało tylko 
wspomnienie, ale kino, z niewielkimi przestojami, 
nadal działa od 1927 roku. 

Sala w kinie Bajka  
w Kluczborku

Fo
t. 

Ki
no

 B
aj

ka
/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Fo
t. 

Ki
no

 B
aj

ka
/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e



90

Co cię zainteresowało w tej hi-
storii?
Z pomysłem przyszedł operator 
Marcin Lesisz, który pochodzi 

z Lubina i uznał, że to doskonały materiał 
na film. Chciałem opowiedzieć o ludziach, 
na których polityka odciska swoje piętno 
i przy wsparciu Michała Wawrzeckiego 
napisałem scenariusz. Nie lubię też obo-
wiązującego w mediach podziału na ludzi 
po dwóch stronach barykady: ZOMO 
kontra Solidarność. Wielu było pośrodku 
lub obok, bez własnego zdania, lub sku-
pionych na rodzinie, z dala od polityki. 
Najbardziej zainteresowały mnie właśnie 
te odcienie szarości.

Bohaterami są dwaj bracia: jeden 
angażuje się w życie podziemne, 
drugi po prostu żyje. Gdzie kończy 
się prawda, a zaczyna fikcja?
Wydarzenia z Lubina nie są tak szeroko 
znane jak np. te z „Wujka”. W pracy bazo-
wałem na informacjach z nielicznych ksią-
żek, ale przede wszystkim na rozmowach 
z osobami, które brały udział w manifesta-
cji, z samymi mieszkańcami miasta. Nikt 
nie spodziewał się, że padną strzały i będą 
ofiary. Wiele osób przyszło na manife-
stację pokojową z dziećmi. Tymczasem 
kule i rykoszety tłukły szyby w sklepach, 
domach i mieszkaniach. Dla miasta to cią-
gle bardzo żywe wspomnienia i tragedia, 
która nie doczekała się zadośćuczynienia. 
Andrzej Chyra niemal od razu zgodził się 
na udział – sam pochodzi z tego regionu, 
ma osobisty stosunek do tego, co się stało. 
Pomogło to, że widział mój wcześniejszy 
film Sweet Home Czyżewo.

To zupełnie inna historia, bardzo 
kameralna. Rykoszety to z kolei obraz 

z zaskakująco dużym rozmachem jak 
na krótki metraż.
Dlatego zbieranie budżetu tak długo 
trwało. Każdy short to rodzaj warsztatów, 
nauki czegoś nowego. Myślę, że do dziś był 
to mój najbardziej wymagający projekt – 
codziennie trzeba było gasić jakiś pożar – 
to na plan przyjechało za mało statystów, 
to trzeba było zgrać terminy aktorów. Poza 
tym to historia z kilkoma bohaterami i sce-
nami zbiorowymi. Miałem jednak już 
z nimi styczność jako asystent na planie 

Wołynia Wojtka Smarzowskiego. Ta prak-
tyka na pewno pomogła przy realizacji 
Rykoszetów.

I do tego jeszcze historyczna: 
kostiumowa i scenograficzna, także 
lokalizacyjna otoczka.
Co spowodowało konieczność pracy 
w wielu miejscach. Kręciliśmy w samym 
Lubinie, ale też w Będzinie, Warszawie, 
Sosnowcu. Olbrzymią pracę wykonały tu 
Kasia Kostecka, producentka wykonaw-
cza – moim zdaniem cięższą niż przy nie-
których pełnych metrażach, a także sceno-
grafka Ewa Mroczkowska, która od zera 
zbudowała np. salon fryzjerski, obecny na 
ekranie przez kilkanaście sekund. Długo 
szukaliśmy też bloków bez ocieplenia. Jed-
nocześnie, razem z Marcinem Lesiszem, 
postanowiliśmy, że całą historię opowiemy 
w bardzo współczesny sposób. Bez styliza-
cji na kino lat 80. Chciałbym, żeby widzo-
wie coś z tej opowieści wynieśli dla siebie 
i odczytali ją nie tylko w kontekście histo-
rycznym. Takie rzeczy dzieją się i dziś na 
świecie.

Kiedy można się spodziewać twojego 
debiutu pełnometrażowego?
Pracuję nad kilkoma pomysłami, 
w tym nad dokumentem o festiwalu 
Pol’and’Rock. Nakręciłem roboczy mate-
riał, który chcę pokazać Jurkowi Owsia-
kowi i już za jego zgodą wrócić z sze-
ścioma ekipami i nakręcić film, który 
uchwyci klimat i charakter tej imprezy. 
Mam też dwa scenariusze fabularne: 
mockumentu oraz historii kobiecej 
zemsty #MnieNie. Chcę próbować róż-
nych rzeczy. Kiedyś tak sobie rozma-
wialiśmy z Wojtkiem Smarzowskim, że 
powstaje wiele dobrych filmów, ale mało 
z jakąś „jazdą”. Chciałbym, żeby w moich 
była ona obecna.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

RYKOSZETYSHORT MIESIĄCA
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ODCIENIE SZAROŚCI
W Lubinie w 1982 roku, w trakcie 
pokojowej manifestacji upamiętniającej 
rocznicę porozumień sierpniowych, 
funkcjonariusze użyli broni i zabili trzy 
osoby, kilkanaście ranili. Jakub Radej 
wraca do tych dni w fabule Rykoszety.
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Jakub Radej

Rykoszety, reż. Jakub Radej

Dwanaście lat wcześniej Kaper 
był nominowany – wspólnie 
z Herbertem Stothartem – za 
muzykę do Czekoladowego żoł-

nierza (1941) Roya Del Ruth, zaś dziewięć 
lat później, nawet dwukrotnie – za muzykę 
do Buntu na Bounty (1962) Lewisa Milesto-
ne’a oraz za piosenkę „Follow Me”, pocho-
dzącą z tego właśnie filmu. W ogóle ma na 
koncie muzykę do ponad 150 hollywoodzkich 
obrazów, pracował również na Broadwayu, 
a jego kompozycje włączyli do swojego 
repertuaru m.in. Miles Davis, John Col-
trane, Joe Henderson, George Benson i Pat 
Metheny. A wszystko zaczęło się dość nie-
winnie. Pochodzący z Warszawy muzyk opu-
ścił stolicę w latach 20., gdyż nie był w stanie 
konkurować z Henrykiem Warsem. Zdążył 
jeszcze skończyć prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz kompozycję i klasę for-
tepianu w stołecznym konserwatorium. Tra-
fił do Berlina, mekki artystycznej ówczesnej 
Europy, gdzie bardziej od klasyki pochłonęła 
go muzyka rozrywkowa. W 1933 roku – po 
dojściu Hitlera do władzy – przeniósł się do 
Paryża, gdzie napisał dla Jana Kiepury słynną 
„Ninon”. Gdy ją usłyszał przebywający we 
Francji Louis B. Mayer, wszechwładny szef 
Metro-Goldwyn-Mayer, zaprosił go do Holly-
wood. No i się zaczęło…

Biografia Kapera to fantastyczny mate-
riał na scenariusz atrakcyjnego holly-
woodzkiego biopicu. Upewniła mnie 
w tym fascynująca książka Andrzeja Kra-
kowskiego. Nawiasem mówiąc, po wojnie 
Kaper spotkał w Ameryce Henryka Warsa. 
„Teraz on musiał konkurować z dawnym 
rywalem z Warszawy. Przegrał tę bitwę” – 
konstatuje autor biografii.

Książka Krakowskiego nosi tajemni-
czy – umieszczony w nawiasie – podtytuł: 
„(Rozmowa w tercecie)”. Rozpoczyna ją 
akapit: „Rozmowa, którą czytelniku trzy-
masz w ręku, odbywa się w przestrzeni wir-

tualnej i czasie nierzeczywistym, a mimo 
to jest prawdziwa. Uczestniczą w niej trzy 
osoby. Wybitny, światowej sławy kompozy-
tor muzyki filmowej, zaprzyjaźniona z nim 
od czterech dekad archiwistka oraz autor 
tej książki. Pierwszych dwoje nie żyje już 
od wielu lat. (…) Jednak czuję się tak, jak-
bym był z nimi w tym samym pomieszcze-
niu i czas dla nas się zatrzymał. A raczej 
cofnął. Obserwuję ich gesty i mimikę, słu-
cham często ironicznej w tonie rozmowy, 
a od czasu do czasu przerywam i wtrącam 
swoje uwagi…”.

Monografia Kapera ma niekonwen-
cjonalną formę. Opiera się głównie na 
dwudziestogodzinnym nagraniu roz-
mowy z kompozytorem, którą w 1975 
roku przeprowadziła Irene Kahn Atkins, 
córka jego bliskiego przyjaciela i współ-
pracownika, znakomitego librecisty Gusa 
Kahna. A Krakowski, także dobry zna-
jomy Kapera, wtrąca się, uzupełnia, pro-
stuje, często sprowadza na ziemię nieco 
mitomańskie zapędy artysty. Czyta się to 
wszystko jednym tchem.

Andrzej Krakowski od lat tropi pol-
skie ślady w Hollywood, czego dowo-
dem wcześniejsze książki: „Pollywood. 
Jak stworzyliśmy Hollywood” i „Polly-
wood. Uciekinierzy w raju”. Chciałbym 
zauważyć, że przed Kaperem, w 1942 
roku, Oscara dostał – także nieco zapo-
mniany – Leopold Stokowski za muzykę 
do Disneyowskiej Fantazji. Warto by go 
przypomnieć.

Jerzy Armata 

Mówiąc o Oscarach dla Polaków, najczęściej zapominamy 
o Bronisławie Kaperze, wieloletnim dyrektorze muzycznym 
wytwórni M-G-M, który zdobył statuetkę w 1954 za muzykę  
do musicalu Lilii (1953) Charlesa Waltersa. To po premierze 
tego filmu wszyscy nucili „Hi-Lili, Hi-Lo”. 

ZAPOMNIANY OSCAR

ANDRZEJ KRAKOWSKI
„BRONISŁAW KAPER.  
OD POCZĄTKU DO KOŃCA”
WYDAWNICTWO BLUE BIRD, 2019
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Kto mówił: „Zanussi – ten koń 
paradny polskiej kinematogra-
fii”, „Reżyser dobrego filmu to 
może i nie zrobi, ale mieszka-

nie powinien umieć załatwić”, dlaczego 
Andrzej Wajda mawiał, że reżyser musi 
mieć skórę nosorożca, z czym musiały 
zmierzyć się pierwsze kobiety reżyserujące 
filmy, jak środowisko przyjęło wydarzenia 
Sierpnia 1980 roku i wprowadzenie stanu 
wojennego? O tym wszystkim przeczytamy 
w nowej, inspirującej publikacji Wydawnic-
twa Czarne (bohaterowie przeprowadzo-
nych rozmów to: Jerzy Hoffman, Kazimierz 
Kutz, Marek Piwowski, Jerzy Antczak, Jerzy 
Gruza, Marek Piestrak, Wojciech Marczew-
ski, Janusz Kondratiuk, Agnieszka Holland, 
Krzysztof Zanussi, Magdalena Łazarkie-
wicz, Maria Zmarz-Koczanowicz i Janusz 
Zaorski). Autor książki, Piotr Czerkawski, 
to 30-letni krytyk filmowy, dziennikarz, 
laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w 2017 roku. W rozmowie dla 
„Magazynu…” przyznał: „Zgodnie z kli-
matem książki, pomysł zrodził się podczas 
zakrapianego wieczoru w jednej z warszaw-
skich knajpek, doskonale pamiętających 
zresztą czasy PRL-u. Podsunął mi go mój 
przyjaciel Janusz Rudnicki, który wiedział, 
że dostałem od Wydawnictwa Czarne pro-
pozycję napisania książki o filmie i mocuję 
się z wymyśleniem tematu. Idea pochyle-
nia się nad PRL-em spodobała mi się, bo 
choć sam urodziłem się tuż po upadku 
tej epoki, jestem nią zaciekawiony i wciąż 
czuję jej brzemię. W czym? Choćby w nie-
ustającym polskim pesymizmie, bezguściu, 
braku życzliwości – wszystko to wydaje mi 
się w jakimś stopniu spadkiem po 40 latach 
ponurego, autorytarnego ustroju”.

Tytuł został zapożyczony od Wojciecha 
Marczewskiego, który wspominając Dresz-
cze, powiedział: „W momentach, w któ-
rych bohaterowi drżą ręce, drżą również 
filmowe kadry, czujemy, że coś jest nie tak, 
ogarnia nas niepokój”. To drżenie kadrów 

„Plan filmowy w PRL-u to w ogóle był 
raj dla bumelantów. Brało się pensje, nie 
czuło się żadnej odpowiedzialności, jeź-
dziło w nowe miejsca, poznawało panienki. 
Gdyby jeszcze nie ten chuj – reżyser, 

który czasem przycho-
dził i czegoś chciał – to 
już w ogóle byłoby faj-
nie” – opowiada, rów-
nież z takiej perspek-
tywy, Janusz Zaorski 
o komunistycznej rze-
czywistości. 

„Drżące kadry” w peł-
nym spektrum pokazują 
40 lat polskiego kina, 
kiedy wbrew systemowi, 
pomimo wszelkich prze-
ciwieństw i trudności, 
powstawały wielkie pro-
dukcje i wybitne obrazy 
autorskie, rozsławiające 
twórców i zdobywające 
nagrody na najważniej-
szych światowych festi-
walach.

Anna Michalska

PIOTR CZERKAWSKI
„DRŻĄCE KADRY. ROZMOWY O ŻYCIU 
FILMOWYM W PRL-U”
WYDAWNICTWO CZARNE, 2019 NA PLANIE 

ZA KOMUNY

trafnie opisuje lęk filmowców przed opre-
sjami komunistów: odsunięciem od pracy, 
odłożeniem filmu na półki.

Problemy z cenzurą, z którą borykali 
się wszyscy twórcy, są osobnym tematem 
w rozmowach. W wywia-
dzie, udzielonym na kilka 
miesięcy przed śmiercią, 
Kazimierz Kutz zdradził: 
„Z cenzorami to była 
jedna wielka gra. Cza-
sem specjalnie dawało 
się scenę, która nie miała 
prawa przejść, żeby sku-
pili się na niej, wypierdolili 
i przymknęli oko na inne”.

W wielogłosowej opo-
wieści często przywoły-
wani są wielcy nieobecni: 
Krzysztof Kieślowski, 
Andrzej Wajda, Stani-
sław Różewicz, Tade-
usz Konwicki, Janusz 
„Kuba” Morgenstern 
oraz wspaniali wykła-
dowcy Szkoły Filmowej 
w Łodzi: Antoni Bohdziewicz, Jerzy Bossak, 
Kazimierz Karabasz, Jerzy Mierzejewski. 
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Na debiutancką książkę Piotra 
Czerkawskiego składa się 13 rozmów 
z reżyserami, tuzami polskiej 
kinematografii. To fascynujące 
wspomnienia z batalii z cenzurą 
i władzami, barwne opowieści o środowisku 
filmowym i anegdoty z planów.
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Legendarny polski kierownik produkcji 
i wieloletni wykładowca PWSFTviT 
w Łodzi – Edward Zajiček – mawiał 
często podczas zajęć ze studentami, 

że dobry producent nigdy nie robi filmów za 
własne pieniądze. Wydaje się, że ta uniwer-
salna i cytowana chętnie przez wielu myśl 
profesora mogła stanąć u podstaw książki 
„Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowa-
nie produkcji filmowej w Polsce” autorstwa 
Artura Majera, Agnieszki Orankiewicz oraz 
Anny Wróblewskiej. Publikacji, która w bar-
dzo rzetelny, całościowy, a nade wszystko inte-
resujący i relatywnie łatwy do przyswojenia 
sposób omawia zasygnalizowane w tytule 
zagadnienia w odniesieniu do rodzimej kul-
tury audiowizualnej. Recenzent książki dr 
hab. Konrad Klejsa zauważył jej wysoki walor 
edukacyjny. Fakt, że może posłużyć jako „zna-
komity podręcznik przyszłych kierowników 
produkcji i producentów”. I właśnie ta myśl 
w pierwszej kolejności towarzyszyła mi pod-

skiej, po jednym Majera i Orankiewicz, zaś 
datę kluczową dla książkowych rozważań 
stanowi rok 2005. Wtedy bowiem na mocy 
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku doszło 
do daleko idących zmian w kształcie rodzi-
mego rynku filmowego, czego symbolem było 
powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. Instytucji, która na przestrzeni kolejnych 
lat okazała się absolutnie kluczowa, czyniąc 
z Krakowskiego Przedmieścia 21/23 w War-
szawie, jak zauważył często przywoływany 
w publikacji inny badacz, Marcin Adamczak, 
„najważniejszy adres polskiej kinematogra-
fii” (obecnie siedziba PISF mieści się przy 
ul. Leona Kruczkowskiego 2 – przyp. red.).

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 
poświęcono najobszerniejszy, a jednocze-
śnie najbardziej praktyczny, drugi rozdział 
książki, napisany przez Artura Majera. 
Trudno się dziwić, w końcu to właśnie 
tutaj, gdyby porównywać, do „podniesie-
nia” jest najwięcej. Majer w swoich rozważa-
niach z jednej strony przyjmuje perspektywę 
historyczną, obrazując, jak na przestrzeni lat 
Instytut ewoluował – od kwestii czysto orga-
nizacyjnych po zmiany w proponowanych 
programach operacyjnych czy priorytetach. 
Z drugiej, wskazuje na szereg pułapek, jakie 
czyhać mogą na składających dziś wnioski 
producentów i tym samym pomaga je omi-
nąć. I choć PISF jest donatorem większości 
filmów fabularnych, jakie powstają obecnie 
w naszym kraju, to nie jest to jedyna droga 
do skompletowania budżetu, o czym dosko-
nale wiedzą przywoływane tu postaci, takie 
jak Michał Chaciński, Tadeusz Lampka czy 
Patryk Vega. 

W swoim rozdziale Agnieszka Orankie-
wicz pisze o alternatywnych metodach finan-
sowania (także tych, które mogłyby być sto-
sowane), wskazując chociażby różne formy 
zaangażowania prywatnego czy wykorzy-
stanie instrumentów dłużnych. Anna Wró-
blewska z kolei zastanawia się nad definicją 
i otoczeniem producenta, proponując cie-
kawą autorską typologię – od producentów 
misyjnych, przez tuzów, silny mainstream, 
po know-how i wspierających. Interesująca 
monografia napisana przez trójkę badaczy 
nie zamyka dyskusji na temat kultury pro-
dukcji. Wręcz przeciwnie. Tylko ją otwiera. 

Kuba Armata

O KULTURZE 
PRODUKCJI

ARTUR MAJER, AGNIESZKA 
ORANKIEWICZ, ANNA WRÓBLEWSKA
„PIENIĄDZE – PRODUKCJA – RYNEK. 
FINANSOWANIE PRODUKCJI FILMOWEJ 
W POLSCE”
WYDAWNICTWO PWSFTviT, 2019

czas lektury. Choć, z czego zresztą doskonale 
zdają sobie sprawę sami autorzy, rynek fil-
mowy podlega nieustannym, dynamicznym 
przemianom, w efekcie niektóre opisane tu 
rozwiązania stosunkowo szybko mogą stracić 
nieco na aktualności. Zatem zamiast podręcz-
nika nazwałbym tę publikację raczej rodza-
jem kompleksowego drogowskazu dla każ-
dego, kto chciałby zmierzyć się z tą niełatwą 
przecież materią. Całość została podzielona 
na cztery rozdziały: dwa autorstwa Wróblew-

Jak funkcjonuje w Polsce filmowy 
rynek producencki? Skąd pozyskiwane 
są fundusze na kolejne dzieła naszej 
kinematografii? I jak się w tym 
ekonomicznym świecie nie pogubić?
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W  filmie dokumen-
talnym Adama 
Wy ż y ń s k i e g o 
i Piotra Kulisie-

wicza Irena Laskowska. Wyjdę, 
kiedy zechcę (2014) opowieść 
urodzonej 15 marca 1925 roku 
w Piotrowicach na Wileńszczyźnie 
aktorki o tym, jak nią wkrótce po 
wojnie została, przypomina sen. 
Mieszkała wtedy w Ursusie. Pew-
nego dnia zauważyła tłum ludzi 
wsiadających do ciężarówek. Też 
wsiadła do jednej z nich. „Jadę, nie 
wiem dokąd. (…) I nagle dojeż-
dżamy do miasta. Domy stoją. 
Tramwaje jeżdżą. (…) Idę (…) 
ulicami, jestem zachwycona. Nie 
wiem, gdzie jestem”.

Była w Łodzi. Swoją siedzibę 
miał tam Wydział Aktorski 
PWST w Warszawie… Studia 
ukończyła w 1947 roku. Jeszcze 
jako studentka zadebiutowała 
przed kamerą rolą pielęgniarki 
w Stalowych sercach Stanisława 
Urbanowicza (prem. 1948). Na 
wielką rolę – w Ostatnim dniu 
lata (1958) – czekała 10 lat, w międzycza-
sie grając w teatrach. We wspomnianym 
dokumencie Irena Laskowska opowiada, jak 
udało się w rewelacyjnym filmie Konwic-
kiego tak przekonująco opowiedzieć histo-
rię miłości niemożliwej (wskutek wojen-

Irena Laskowska
NA PIERWSZYM 
I DALSZYM PLANIE
Do historii kina przeszła dzięki kreacji 
w Ostatnim dniu lata Tadeusza 
Konwickiego. I choć nie powtórzyła 
tamtego sukcesu, nie była aktorką jednej 
roli, gdyż nawet w epizodzie wydobywała 
istotne rysy osobowości i charakteru 
bohaterki.

nych traum) dwojga młodych ludzi, którzy 
spotkali się przypadkowo na nadmorskiej 
plaży. Otóż w rzeczywistości, też nie znała 
przed zdjęciami swego jedynego partnera 
z tego filmu – Jana Machulskiego. Grali 
więc nie tyle ze sobą, ile – jak powiedziała 

aktorka – „jakoś tak obok siebie”, co jej zda-
niem wyszło Ostatniemu dniu lata na dobre. 
W realizacji tego arcydzieła wzięli udział 
bracia Ireny Laskowskiej – autor zdjęć Jan 
i kierownik produkcji Jerzy. 

W nie mniej genialnym Salcie Konwic-
kiego Laskowska wystąpiła w otoczeniu 
plejady gwiazd, ze Zbigniewem Cybul-
skim, Gustawem Holoubkiem i Andrze-
jem Łapickim na czele, a jednak dała się 
zapamiętać w drugoplanowej roli prowin-
cjonalnej wróżki. 

„Chciałabym stworzyć na ekranie typ 
polskiej kobiety. (…) Moim marzeniem 
byłoby odnaleźć tę współczesną kobietę, 
mądrą, świadomą życia” – mówiła w 1961 
roku dla tygodnika „Film”. To marzenie 
pozostało niespełnione, ale za to udawało 
się Irenie Laskowskiej budowanie wyra-
zistych postaci kobiecych nawet wtedy, 
gdy na ekranie była obecna zaledwie kilka 
minut. Przychodzą tu na myśl jej miniatu-
rowe perełki aktorskie z filmów Andrzeja 
Wajdy. Czy to jako rozmarzona żona leśni-

czego, najwyraźniej kiedyś pod-
kochująca się w zaginionym akto-
rze (Wszystko na sprzedaż, 1968), 
czy to jako cyniczna małżonka 
redaktora z „warszawki” (Polowa-
nie na muchy, 1969), czy też jako 
pracownica muzeum strzegąca 
w Polsce gierkowskiej dostępu 
do dzieł z czasów Polski stali-
nowskiej (Człowiek z marmuru, 
1976), pozwalała widzowi błyska-
wicznie rozpoznać mentalność 
granej postaci i domyśleć się jej 
przeszłości.

Irena Laskowska zagrała w kil-
kudziesięciu filmach i serialach, 
pracując również z takimi reży-
serami, jak Leonard Buczkowski, 
Aleksander Ford, Jerzy Gruza, 
Jerzy Hoffman, Wanda Jakubow-
ska, Stanisław Lenartowicz, Mag-
dalena Łazarkiewicz czy Janusz 
Morgenstern. Po raz ostatni poja-
wiła się na ekranie w Pornogra-
fii Jana Jakuba Kolskiego (2003). 
Stworzyła uznane kreacje sce-
niczne, m.in. w warszawskich 
Teatrach: Narodowym, Drama-
tycznym i Polskim. „Wyjdę, kiedy 

zechcę!” – wykrzykiwała w jednym ze spek-
takli. „Wyszła” – jeśli można tak powie-
dzieć o śmierci – 6 grudnia ubiegłego roku, 
dożywszy pięknego wieku – 94 lat.

Andrzej Bukowiecki
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Irena Laskowska
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3 grudnia zmarł w Warszawie Ryszard 
Szadaj (88 l.), aktor teatralny, filmowy 

i telewizyjny. Studiował na Wydziale Ak-
torskim w łódzkiej PWSF, ale studiów nie 
ukończył. Egzamin eksternistyczny zdał 
w 1959 roku. Występował w Teatrach: Lu-
dowym w Krakowie-Nowej Hucie (1956), 
PPIE w Krakowie (1957), im. Stefana Jara-
cza w Olsztynie-Elblągu (1959-60), Dra-
matycznym im. Aleksandra Węgierki 
w Białymstoku (1961-62), Bałtyckim Te-
atrze Dramatycznym im. Juliusza Słowac-
kiego w Koszalinie-Słupsku (1963-64). 
Współpracował także z Teatrem Rozma-
itości w Warszawie oraz z wieloma zespo-
łami estradowymi. W dorobku ma rów-
nież kilkanaście ról w spektaklach Te-
atru Telewizji, serialach telewizyjnych i fil-
mach kinowych. Wystąpił m.in. w obrazie 
Moja wojna, moja miłość Janusza Nasfe-
tera, Dniu kobiet Marii Sadowskiej, czy 
w popularnych telenowelach, jak Pleba-
nia, Klan, Barwy szczęścia czy Na Wspól-
nej. Był również współautorem (wraz 
z Krzysztofem Wierzbiańskim) scenariu-
sza do filmu telewizyjnego Romans pro-
wincjonalny w reżyserii Wierzbiańskiego. 

4 grudnia zmarła Hanna Polk (56 l.), ak-
torka teatralna, filmowa, telewizyjna, 

radiowa i dubbingowa. Była absolwentką 
Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Ło-
dzi. Występowała w Teatrach: Studyjnym 
’83 w Łodzi (1985-86), Powszechnym 
w Łodzi (1986-87), warszawskich: Stu-
dio (1987-91) i Ochoty (1993). W dorob-
ku ma wiele ról filmowych i w spektaklach 
Teatru Telewizji. Zagrała m.in. w seria-
lach: Ballada o Januszku Henryka Bielskie-
go, Pogranicze w ogniu Andrzeja Konica 
czy W labiryncie Pawła Karpińskiego, oraz 
takich m.in. filmach, jak Sztuka kochania 
Jacka Bromskiego, Lawa Tadeusza Kon-
wickiego, Bal na dworcu w Koluszkach Fi-
lipa Bajona, Seszele Bogusława Lindy, Po-
kuszenie Barbary Sass, Cwał Krzysztofa 
Zanussiego czy Powidoki Andrzeja Wajdy. 
Ponadto w jej dorobku znalazły się słucho-
wiska Teatru Polskiego Radia, jak również 
role dubbingowe. 

W grudniu zmarł Andrzej Śliwak 
(47 l.), scenarzysta. W jego dorob-

ku zawodowym znajdziemy współpra-
cę scenariuszową przy filmie Sukces Mar-
ka Bukowskiego, redakcję oraz autorstwo 
dialogów i scenariusza telenoweli Pierw-
sza miłość, scenariusze do seriali (do czę-
ści odcinków lub do całych produkcji): 
Warto kochać, Biuro kryminalne, Rajskie 

klimaty, Naznaczony, Majka, Galeria, Sin-
gielka. Andrzej Śliwak był również scena-
rzystą nadzorującym przy produkcji seria-
li paradokumentalnych: Szkoła życia, Poli-
cjantki i policjanci oraz Pielęgniarki.

10 grudnia zmarł w Warszawie Adam 
Słodowy (96 l.), popularyzator maj-

sterkowania, autor i prowadzący popular-
nego, kultowego programu telewizyjnego 
dla młodzieży „Zrób to sam”, nadawane-
go w latach 1959-83, a ponadto autor ksią-
żek poświęconych majsterkowaniu oraz 
twórca scenariuszy filmów animowanych. 
W dorobku scenarzysty ma tak znane ty-
tuły, jak Pomysłowy Dobromir, Śrubokręt 
i spółka czy Pomysłowy wnuczek. Na wnio-
sek dzieci, 21 marca 1974 roku, został Ka-
walerem Orderu Uśmiechu. W 1983 do-
stał nagrodę literacką Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich jako autor najpoczyt-
niejszych książek w bibliotekach publicz-
nych.

11 grudnia zmarła w Warszawie Anna 
Włodarczyk (86 l.), charakteryza-

torka. Swojego zawodu uczyła się na pla-
nach najlepszych polskich reżyserów. De-
biutowała w latach 50., współpracując przy 
charakteryzacji w filmie Pigułki dla Aurelii 
Stanisława Lenartowicza. Następnie kon-
tynuowała współpracę charakteryzator-
ską przy takich tytułach, jak Krzyż Walecz-
nych Kazimierza Kutza, Zaduszki Tade-
usza Konwickiego czy Rękopis znaleziony 
w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa. Jej 
pierwszą samodzielną pracą była charak-
teryzacja w Decyzji Juliana Dziedziny. Póź-
niejszą filmografię Anny Włodarczyk wy-
pełnia pół setki tytułów kinowych i seriali 
telewizyjnych, w tym Szyfry i Lalka Hasa, 
Opętanie Lenartowicza, Diabeł i Na srebr-
nym globie Andrzeja Żuławskiego, Kar-
diogram i Anatomia miłości Romana Za-
łuskiego, Sprawa Gorgonowej Janusza Ma-
jewskiego, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, 
Mniejsze niebo Janusza Morgensterna czy 
takie seriale, jak Dom Jana Łomnickiego 
i Ballada o Januszku Henryka Bielskiego.

20 grudnia zmarł Ryszard Radwański 
(66 l.), aktor teatralny, filmowy i te-

lewizyjny. Aktorski egzamin eksternistycz-
ny zdał w 1982 roku. W latach 1978-83 
występował w Teatrze Współczesnym we 
Wrocławiu. Współpracował też m.in. z Te-
atrami: STU w Krakowie, Dramatycznym 
w Wałbrzychu, Współczesnym w Szcze-
cinie i im. Stefana Jaracza w Łodzi. W do-
robku ekranowym ma kilkadziesiąt ról, 

głównie drugoplanowych i epizodycz-
nych, w serialach telewizyjnych i filmach 
kinowych. Z bogatego dorobku warto wy-
mienić: Układ krążenia Andrzeja Titko-
wa, Wielkiego Szu Sylwestra Chęcińskie-
go, Barytona Janusza Zaorskiego, Przyłbi-
ce i kaptury Marka Piestraka, Ostatni prom 
Waldemara Krzystka, Kuchnię polską Jac-
ka Bromskiego, Listę Schindlera Stevena 
Spielberga, Ekstradycję Wojciecha Wójci-
ka, Gry uliczne Krzysztofa Krauzego, Dom 
Jana Łomnickiego, Jana Pawła II Johna 
Kenta Harrisona czy Trick Jana Hryniaka.

22 grudnia zmarł w Krakowie Tadeusz 
Jurasz (89 l.), aktor teatralny, filmo-

wy, telewizyjny i radiowy. Był absolwentem 
Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej 
w Krakowie. W latach 1953-55 występo-
wał w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, w la-
tach 1955-57 w Teatrze Ludowym w Kra-
kowie-Nowej Hucie, a w latach 1957-98 
był w zespole krakowskiego Starego Te-
atru. Poza bogatym życiem na scenie za-
grał również w kilkunastu produkcjach fil-
mowych i telewizyjnych. Wystąpił m.in. 
w Cieniu Jerzego Kawalerowicza, Końcu 
naszego świata Wandy  Jakubowskiej, Ko-
perniku Ewy i  Czesława Petelskich, w tele-
wizyjnych wersjach dramatów Stanisława 
Wyspiańskiego przeniesionych na ekran 
ze Starego Teatru, czyli Nocy listopado-
wej w reżyserii Andrzeja Wajdy i Wyzwo-
leniu Konrada Swinarskiego. Zagrał rów-
nież w słynnym serialu Wajdy i Edwarda 
Kłosińskiego Z biegiem lat, z biegiem dni… 
W dorobku ma też kilka słuchowisk zreali-
zowanych w Teatrze Polskiego Radia.

22 grudnia zmarł Edward Pałłasz  
(83 l.), kompozytor i pedagog. Był 

absolwentem Wydziału Mechaniczno-
-Technologicznego Politechniki Gdań-
skiej oraz muzykologii na Uniwersyte-
cie Warszawskim. W latach 1954-62 pra-
cował w teatrach studenckich: Bim-Bom 
w Gdańsku i Studenckim Teatrze Satyry-
ków w Warszawie. W latach 1964-66 peł-
nił funkcję kierownika muzycznego sto-
łecznego Teatru Komedia, w latach 1969-
-75 wykładał na Wydziale Reżyserii Dra-
matu PWST w Warszawie. W okresie od 
1995 do 1998 był dyrektorem Progra-
mu 2 Polskiego Radia. Wieloletni czło-
nek Zarządu Głównego Związku Kom-
pozytorów Polskich, w latach 1988-93 
i 2003-2009 prezes Stowarzyszenia Auto-
rów ZAiKS. W swoim dorobku kompo-
zytora filmowego ma wiele spektakli Te-
atru Telewizji, w tym m.in. Operę za trzy 
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grosze i Psa ogrodnika w reżyserii Konrada 
Swinarskiego, Żołnierzy Kazimierza Kutza, 
Elektrę Adama Hanuszkiewicza, Ballady-
nę Ewy i Czesława  Petelskich, a także takie 
filmy, jak Kapelusz Janusza Majewskiego, 
Troje i las oraz Przygoda  noworoczna Sta-
nisława Wohla, Przygoda Stasia Andrzeja 
Konica czy Zmyślone  Daniela Bargiełow-
skiego. Edward Pałłasz za swoją działal-
ność twórczą i na rzecz środowiska otrzy-
mał  wiele nagród i odznaczeń, w tym Zło-
ty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski (m.in. za działal-
ność na rzecz ZAiKS-u) oraz Krzyż Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu  Odrodzenia 
 Polski za „wybitne zasługi dla  kultury pol-
skiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i ar-
tystycznej”. 

23 grudnia zmarł Dariusz Bielawski 
(80 l.), kierownik produkcji i pro-

ducent filmów dokumentalnych, radca 
prawny. W latach 1977-82 był dyrektorem 
ds. produkcji Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych w Warszawie. Z jego dorobku 
kierownika produkcji warto  wymienić ty-
tuły takich dokumentów, jak Sprawa Lor-
da Jima Grzegorza Królikiewicza, Chopin 
w Paryżu Stanisława Grabowskiego, Byko-
wi chwała Andrzeja Papuzińskiego, Świat 
Matki Teresy i Rok papieża Barbary Lo-
rynowicz. Dariusz Bielawski był również 
kierownikiem produkcji i producentem 
filmu dokumentalnego Katyń w reżyserii 
Józefa Gębskiego.

27 grudnia zmarł w Warszawie Jerzy 
Widarski (78 l.), kierownik produk-

cji. Przez wiele lat był zawodowo związa-
ny z Wytwórnią Filmową „Czołówka”. Był 
niezwykle cenionym fachowcem w swo-
jej dziedzinie i jako kierownik produk-
cji pracował przy ponad 160 dokumen-
tach. W przebogatej filmografii znajdu-
ją się m.in. takie tytuły, jak Wisła 75 Ma-
riana Duszyńskiego, Na  Bliskim Wscho-
dzie Włodzimierza  Dusiewicza, Płowce 
Macieja Sieńskiego, Strzała, Akcja i Sma-
kowanie miodu Janusza Chodnikiewi-
cza, Uchronić żurawie Mariana Ussorow-
skiego, Pasja i Licytacja Henryka Szpuna-
ra, Tadeusz Kutrzeba Macieja Sieńskiego, 
Wybór, Przed potopem i A jednak Polska… 
Wincentego Ronisza, Wilki Marka Widar-
skiego, 7 dni do powstania… Andrzeja Sa-
piji czy Powstanie i medycyna. Chcieliśmy 
żyć Marka Widarskiego. Jerzy Widarski 
był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, od 1989 roku nale-
żąc do Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP.

28 grudnia zmarła w Warszawie  
Anna Maria Czołnik (88 l.), mon-

tażystka. Od 1951 roku związana była 
z WFDiF w Warszawie. Swoją drogę za-
wodową rozpoczęła od współpracy mon-
tażowej przy krótkim filmie Janusza Ma-
jewskiego Zabawa. Później współpraco-
wała przy tak znanych tytułach, jak Żona 
dla Australijczyka Stanisława Barei, serial 
Barbara i Jan Jerzego Ziarnika i Hieroni-
ma Przybyła, Mistrz Jerzego Antczaka czy 
kilku filmach w reżyserii Jana Rybkow-
skiego. Jako samodzielna montażystka ma 
w dorobku przeszło 60 produkcji fabu-
larnych i dokumentalnych, w tym seria-
le telewizyjne: Polskie drogi i S.O.S. Janu-
sza Morgensterna czy 07 zgłoś się Krzysz-
tofa Szmagiera, obrazy kinowe: Kiedy mi-
łość była zbrodnią Rybkowskiego, Nauka 
latania Sławomira Idziaka, Ciosy Gerarda 
Zalewskiego, To tylko rock Pawła Karpiń-
skiego, Katastrofa w Gibraltarze Bohdana 
Poręby, Gorzka miłość Czesława Petelskie-
go, a także słynne dokumenty, jak Szkoła 
podstawowa Tomasza Zygadły, Robotni-
cy 1971: nic o nas bez nas Krzysztofa Kie-
ślowskiego i Zygadły oraz Refren Kieślow-
skiego. Anna Maria Czołnik była wielo-
letnią członkinią Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

30 grudnia zmarł Krzysztof Kolba  
(67 l.), aktor teatralny, filmowy i te-

lewizyjny. Był absolwentem Studia Wo-
kalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni. W latach 1976-78 był chó-
rzystą w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
w kolejnych latach – do roku 1999 – so-
listą tego teatru. W latach 1999-2011 wy-
stępował w Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2011 
do śmierci pracował w zespole Teatru im. 
Aleksandra Sewruka w Elblągu. Spora-
dycznie pojawiał się na małym i dużym 
ekranie, grając m.in. w serialach: 07 zgłoś 
się Krzysztofa Szmagiera czy Sąsiedzi Fe-
riduna Erola, w filmach Smażalnia story 
Józefa Gębskiego i Niech żyje miłość Ry-
szarda Bera, oraz w kilku spektaklach Te-
atru Telewizji w reżyserii m.in. Jerzego 
Gruzy i Jana Skotnickiego. W 2016 roku 
Krzysztof Kolba otrzymał Odznakę „Za-
służony dla Kultury Polskiej”.

3 stycznia zmarł w Toruniu Jan Tesarz 
(85 l.), aktor teatralny, filmowy, tele-

wizyjny, radiowy i dubbingowy. Wystę-
pował w Teatrach: im. Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie (1957-58), Ziemi Po-
morskiej w Bydgoszczy-Toruniu (1958-

-60), im. Wilama Horzycy w Toruniu 
(1960-63), Dramatycznych w Szczecinie 
(1963-64), Polskim w Bydgoszczy (1964-
-65), Nowym w Łodzi (1965-67), im. Ste-
fana Jaracza w Łodzi (1967-78), oraz sto-
łecznych: Narodowym (1978-84), Dra-
matycznym (1984-87) i Polskim (1987-
-2000). W dorobku ekranowym ma bli-
sko 80 ról w spektaklach Teatru Telewizji, 
serialach i filmach kinowych. Zagrał ro-
le epizodyczne lub drugoplanowe w tak 
znanych produkcjach, jak Bokser Juliana 
Dziedziny, Przygody Pana Michała Paw-
ła Komorowskiego, Ostatnie dni Jerzego 
Passendorfera, Samochodzik i templariu-
sze Huberta Drapelli, Lalka Ryszarda Be-
ra, Zamach stanu Ryszarda Filipskiego, 
Był jazz Feliksa Falka, Bez końca i Krótki 
film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskie-
go czy Cwał Krzysztofa Zanussiego. Na-
grał też parę ról w słuchowiskach Teatru 
Polskiego Radia, pracował w dubbingu 
oraz jako lektor w kilku filmach 
dokumentalnych. 

11 stycznia zmarł Jerzy Kaszycki  
(94 l.), kompozytor, pianista, re-

alizator dźwięku. W latach 1946–55 stu-
diował w krakowskiej Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w klasie fortepia-
nu Jana Hoffmana, a następnie Sergiu-
sza Nadgryzowskiego (dyplom uzyskał 
w 1954) oraz w klasie kompozycji Sta-
nisława Wiechowicza (dyplom w 1955). 
W 1952 rozpoczął pracę w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Krakowie jako reali-
zator nagrań Orkiestry Polskiego Radia, 
a także solistów i grup muzycznych (roz-
rywkowych i kameralnych). Wraz z inny-
mi muzykami założył Sekstet Organowy, 
którego kierownikiem został Andrzej Ku-
rylewicz. Współpracował z Oddziałem 
TVP w Krakowie, tworzył też muzykę do 
spektakli teatralnych (około 75), głów-
nie w latach 60. i 70. (był kierownikiem 
muzycznym w krakowskim Teatrze Gro-
teska). Napisał również muzykę do oko-
ło 90 piosenek estradowych, które wyko-
nywali m.in. Anna German, Hanna Ko-
nieczna, Jerzy Połomski, Sława Przybyl-
ska, Joanna Rawik, Marta Stebnicka, An-
drzej Zaucha. Był autorem muzyki do bli-
sko 30 spektakli Teatru Telewizji, a drugie 
tyle przedstawień opracował muzycznie. 
Jerzy Kaszycki z powodzeniem też pełnił 
rolę pedagoga, wykładając przez kilka lat 
instrumentację w PWSM w Krakowie.

Oprac. Julia Michałowska
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Biblioteka 
Scenariuszy 
Filmowych

W  l istopadzie 2019,  po 
wielu miesiącach przy-

gotowań i konsultacji praw-
nych, Szkoła Filmowa w Łodzi 
powołała do istnienia Biblio-
tekę Scenariuszy Filmowych. 
Pomysł na Bibliotekę naro-
dził się podczas towarzyskiej 
rozmowy pomiędzy Magda-
leną Wleklik, scenarzystką, 
wykładowcą scenopisarstwa 
Instytutu Badań Literackich 
PAN a prof. Piotrem Kletow-
skim, filmoznawcą, wykła-
dowcą UJ w trakcie 43. FPFF 
w Gdyni. Rozpoczęli oni sta-
rania o powołanie bazy pol-
skich scenariuszy, która przede 
wszystkim byłaby platformą 
pozyskiwania wiedzy przez 
adeptów tej sztuki oraz słu-
żyłaby rozwojowi polskiego 
scenopisarstwa. Do zespołu 
dołączyli następnie: Rafał Paw-
łowski – dziennikarz filmowy, 
dr Marek Rudnicki – wykła-
dowca Wydziału Organizacji 
Sztuki Filmowej PWSFTviT 
oraz Jarosław Czembrowski – 
redaktor naczelny cenionego 
wśród zawodowców portalu 
Filmpolski.pl. Zespół ten obec-
nie rozrasta się pod skrzydłami 
dziekana Wydziału Organizacji 
Sztuki Filmowej, dra Romana 
Sawki. Scenarzyści nie są grupą 
filmowców, która słynie z bra-
wurowej walki o swoje inte-
resy. Koło Scenarzystów SFP 
od lat angażuje się w działa-
nia prawne oraz reprezenta-
cyjne w Federacji Scenarzy-
stów Europejskich, niedawno 
powstała też Gildia Scena-
rzystów Polskich. Losem sce-
nariuszy natomiast powinna 
zająć się renomowana insty-
tucja, jaką z pewnością jest 
PWSFTviT. Nieliczne teksty 
uznanych twórców bywają 
wydawane w formie książ-
kowej, jednak przytłaczająca 
większość pozostaje w kom-
pletnym zapomnieniu. Tony 
zadrukowanego papieru wypeł-

niają półki archiwów filmo-
wych, czasem ich status prawny 
jest niejasny. Nie są cyfryzo-
wane, więc ich los jest prze-
sądzony. Wraz z powołaniem 
Biblioteki Scenariuszy Filmo-
wych sytuacja ulega zmianie, 
ale to od scenarzystów zależy, 
czy pozwolą, aby ich dzieła 
pozostały w zapomnieniu, 
czy udostępnią je Bibliotece 
do celów edukacyjnych, dydak-
tycznych i naukowych. Ich tek-
sty zostaną bowiem zapisane 
w formie cyfrowej w ramach 
Łódzkiej Regionalnej Biblio-
teki Cyfrowej CYBRA i udo-
stępnione na portalu Film-
polski.pl. Korzystanie z nich 
będzie odbywać się wyłącznie 
w ramach użytku osobistego. 
Założenie ma na celu ochronę 
praw twórców, jest doskonale 
przygotowane i nadzorowane 
pod kątem prawnym. W spra-

wach udostępnienia scenariu-
sza Bibliotece Scenariuszy Fil-
mowych PWSFTviT można się 
skontaktować z koordynatorką 
projektu, Anną Uszyńską, pod 
adresem: biblioteka.scenariu-
szy@filmschool.lodz.pl.

Nabór na Nowe 
Horyzonty

Rozpoczął się nabór na 20. 
edycję MFF Nowe Hory-

zonty, która odbędzie się 
w dniach 23 lipca – 2 sierpnia 
we Wrocławiu. Najważniej-
szą sekcją festiwalu ponownie 
będzie Międzynarodowy Kon-
kurs Nowe Horyzonty – plat-
forma służąca prezentacji kina 
artystycznego, wykraczającego 
poza granice konwencjonalnego 
filmu. „Czekamy na oryginalne, 
autorskie fabuły, dokumenty, 

eseje, animacje – eksperymen-
tujące z formą i językiem fil-
mowym, będące w dialogu 
(a czasem sporze) z tradycją 
i mistrzami; zmuszające do 
radykalnej zmiany perspektywy, 
prowokacyjne i prowokujące do 
myślenia” – piszą organizatorzy. 
W Konkursie mogą brać udział 
filmy o czasie trwania powy-
żej 60 minut, zrealizowane po  
1 stycznia 2019 roku, nieprezen-
towane wcześniej w Polsce na 
pokazach publicznych. Orga-
nizatorzy festiwalu preferują 
premiery światowe, między-
narodowe i europejskie. Naj-
lepszy film otrzyma nagrodę 
Grand Prix oraz 15 tys. euro. 
Swoją nagrodę przyzna rów-
nież festiwalowa publiczność. 
Zgłoszenia przyjmowane są na 
stronie festiwalu www.noweho-
ryzonty.pl do 22 marca. Orga-
nizatorzy zapraszają również 

Minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego prof. Piotr Gliński powołał Kazi-

mierza Suwałę na stanowisko dyrektora nowo 
utworzonego Europejskiego Centrum Fil-
mowego Camerimage w Toruniu. Kazimierz 
Suwała, od 19 lat związany z Międzynarodo-
wym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych Camerimage jako dyrektor Biura 
Festiwalowego, jest absolwentem Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia 
na kierunku Zarządzanie i Marketing). Ukoń-
czył też studia Master of Business Administra-
tion prowadzone przez Wyższą Szkołę Ban-
kową w Toruniu wraz z Franklin University 
w Columbus (w amerykańskim stanie Ohio). 
Od 2006 sprawował funkcję prezesa zarządu 
Fundacji Sztuki Świata, powołanej przez reży-
sera Davida Lyncha oraz twórcę i dyrektora 
festiwalu Camerimage Marka Żydowicza. Od 
2017 jest doradcą dyrektora Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu. Europejskie Cen-
trum Filmowe Camerimage to siedziba nowej, 
narodowej instytucji kultury, która zajmie się 
organizacją i współfinansowaniem festiwalu 
Camerimage oraz innych międzynarodowych 
wydarzeń filmowych. Obiekt, w którym będzie 
funkcjonować ECF Camerimage, ma współ-
grać z unikatowym charakterem toruńskiej 

starówki i odznaczać się wyjątkową archi-
tekturą (zostanie ogłoszony konkurs archi-
tektoniczny). Inwestycja ma kosztować około 
600 mln złotych i będzie finansowana przez 
Skarb Państwa (2/3 wartości inwestycji) oraz 
Miasto Toruń. 

Kazimierz Suwała dyrektorem ECF Camerimage

Kazimierz Suwała
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Już po raz 27. wręczono Paszporty „Polityki”. 
Kandydatów do nagród wskazują recen-

zenci i dziennikarze z polskich mediów. Spo-
śród trojga wyłonionych w ten sposób nomi-
nowanych, laureata wybiera zespół tygodnika 
„Polityka”. Tegoroczna gala Paszportów odbyła 
się 14 stycznia w Teatrze Polskim w Warsza-
wie, a poprowadzili ją, już tradycyjnie, Gra-
żyna Torbicka i redaktor naczelny „Polityki” 
Jerzy Baczyński. Nagrody przyznano w sied-
miu kategoriach. W kategorii Film laureatem 
został Bartosz Bielenia, nominowany za rolę 
w Bożym Ciele Jana Komasy. 27-letni aktor, 
absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Kra-
kowie, został wyróżniony „za wielkie emocje 
pozwalające przeżywać dramaty ludzi takich 
jak my, za wyrażenie tego, co dla Polaków naj-
boleśniejsze i najważniejsze, oraz za aktorstwo 
na najwyższym poziomie”. Szansę na Paszport 
w kategorii Film mieli także scenarzysta Bożego 
Ciała Mateusz Pacewicz oraz Bartosz Kru-
hlik – za reżyserię i scenariusz obrazu Super-
nova. Nagrodę Bartoszowi Bieleni wręczyli 
Janusz Wróblewski, krytyk filmowy „Polityki”, 
oraz ubiegłoroczna laureatka w tej kategorii, 
Joanna Kulig, która w 2019 nie mogła być na 
gali, bo czekała na ceremonię Oscarów w Los 
Angeles. W pozostałych kategoriach nagrody 
zdobyli: Teatr – Weronika Szczawińska, Lite-
ratura – Dominika Słowik, Sztuki Wizualne – 
Weronika Gęsicka, Muzyka Poważna – Jakub 
Józef Orliński, Muzyka Popularna – Błażej 
Król oraz Kultura Cyfrowa – Dawid Cieślak. 
Jak co roku wręczono też nagrodę dla Kre-
atora Kultury „Polityki”. W 2019 tym tytułem 
uhonorowano Krystynę Jandę, a wśród lau-
reatów tego wyróżnienia są takie postaci, jak 
Maria Janion, Tadeusz Różewicz, Agnieszka 
Holland czy Jerzy Jarocki. W 2020 miano to 
przyznano Oldze Tokarczuk. „Mój Paszport 
»Polityki« ma dziś 24 lata. Jest w wieku wielu 

nominowanych. (…) Nie węgiel, nie ropa, nie 
gaz, ale kultura jest naszym bogactwem. Jestem 
dumna, że mogę brać w niej udział. (…) Pasz-
port »Polityki« to nagroda, która rzeczywiście 
działa, otwiera drzwi, jest błogosławieństwem 
na drogę” – przyznała Tokarczuk. Nagrody 
tygodnika „Polityka” wręczane są od 27 lat. 
Stoi za nimi idea wspierania młodych pol-
skich talentów, którą najlepiej wyraził zmarły 
w 2017 roku Zdzisław Pietrasik, wieloletni 
redaktor kulturalny „Polityki”. Powtarzał on, 
że: „Młoda kultura jest dobrem, które należy 
wspierać i promować”.

Bartosz Bielenia z Paszportem „Polityki"
do zgłaszania filmów do sekcji 
pozakonkursowych, w tym do 
sekcji Shortlista, poświęconej 
polskim krótkim metrażom.

Boże Ciało oraz Ból 
i blask ze Złotymi 
Taśmami SFP

Koło Piśmiennictwa Filmo-
wego Stowarzyszenia Fil-

mowców Polskich (polska 
sekcja Międzynarodowej Fede-
racji Prasy Filmowej FIPRE-
SCI) przyznało 9 stycznia 
nagrody dla filmów wprowa-
dzonych na ekrany polskich 
kin w 2019 roku. Złote Taśmy 
w kategorii filmu polskiego 
otrzymało Boże Ciało Jana 
Komasy, a w kategorii zagra-
nicznej triumfował Ból i blask 
Pedro Almodóvara. Krytycy 
zrzeszeni w Kole Piśmiennic-
twa Filmowego SFP przyznali 
także wyróżnienia. W kategorii 
krajowej otrzymały je: Super-
nova Bartosza Kruhlika oraz 
Mowa ptaków Xawerego Żuław-
skiego, a w kategorii zagranicz-
nej: Wysoka dziewczyna Kante-
mira Bałagowa i Joker Todda 
Phillipsa. Uroczystość wręcze-
nia Złotych Taśm odbędzie się 
w poniedziałek 9 marca w war-
szawskim kinie Kultura.

„Mapa Dekalogu” 

W 30. rocznicę telewizyjnej 
premiery Dekalogu Krzysz-

tofa Kieślowskiego powstał 
wyjątkowy projekt – wirtualny 
przewodnik „Mapa Dekalogu” 
(www.mapadekalogu.pl) umoż-
liwiający poznawanie i zwiedza-
nie Warszawy poprzez miejsca, 
w których zostały nakręcone 
sceny ze słynnego na całym 
świecie serialu. Inspirowany 
dziesięciorgiem przykazań 
cykl filmowy, zrealizowany 
według scenariuszy Kieślow-
skiego i Krzysztofa Piesiewi-
cza, prezentowany w 70 krajach, 
okazał się na tyle uniwersalną 

wypowiedzią o najbardziej 
istotnych ludzkich sprawach, 
że przemawia do widzów nie-
zależnie od ich wyznania i kul-
turowych kodów. Zrealizowana 
przez Filmotekę Narodową – 
Instytut Audiowizualny „Mapa 
Dekalogu”, oparta na autorskim 
pomyśle Natalii Korynckiej-
-Gruz, zawiera współczesne 
fotografie lokacji Dekalogu 

wykonane specjalnie przez 
Piotra Jaxę, fragmenty kolej-
nych filmów cyklu i ich sce-
nariuszy, a także kontekstowe 
opisy poszczególnych filmo-
wych miejsc i zdarzeń autorstwa 
filmoznawcy, prof. Mikołaja Jaz-
dona, oraz refleksje o funda-
mentalnych kwestiach podej-
mowanych w Dekalogu, które 
zebrał teolog, prof. Michał Klin-

ger. „Mapa Dekalogu” to znako-
mity przewodnik zarówno dla 
rodzimych, jak i zagranicznych 
wielbicieli twórczości Kieślow-
skiego, odwiedzających War-
szawę lub chcących spojrzeć 
na nią oczami filmowego arty-
sty. Może też pełnić rolę eduka-
cyjną, dzięki załączonym mate-
riałom do lekcji dla uczniów 
liceów.

Bartosz Bielenia
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Ostatnią trasą Polski Świa-
tłoczułej w 2019 roku była 

wyprawa w Podkarpackie z fil-
mem Ułaskawienie oraz z jego 
scenarzystą, reżyserem i współ-
autorem zdjęć – Janem Jakubem 
Kolskim. Pierwszym przystan-
kiem w trasie na południu Polski 
był Zaklików i tamtejszy Gminny 
Ośrodek Kultury. Film – który 
jest osadzoną w realiach powo-
jennej Polski historią rodziców 
zmagających się z żałobą po 
zastrzelonym przez UB synem 
i wyruszających z jego trumną 
w koszmarną ostatnią podróż – 
szczególnie poruszył widzów. 
Zawarta w Ułaskawieniu historia 
rodzinna Jana Jakuba Kolskiego 
(dotycząca jego dziadków) była 
ważnym pretekstem do rozpo-
częcia rozmowy z reżyserem po 
zakończeniu seansu. Imponu-
jącą frekwencję miała projekcja 
następnego dnia, w Wierzcho-
sławicach niedaleko Tarnowa, 
gdzie na ekipę Światłoczułej wraz 
z twórcą filmu czekali w Gmin-
nym Centrum Kultury liczni 
widzowie z całej okolicy, którzy 
mimo remontu lokalnego mostu 
i kłopotów komunikacyjnych 

fantastycznie dopisali. Ostatni 
dzień w trasie z Ułaskawieniem 
zaplanowany był z kolei pod Kra-
kowem, w Bęczynie, miejscu zna-
nym Światłoczułej, gdzie zawsze 
można liczyć na pełną salę. To 
było wyjątkowo atrakcyjne spo-
tkanie dla mieszkańców Bęczyna, 
jak i niespodzianka dla samego 
Jana Jakuba Kolskiego, gdyż na 
rozmowie po filmie pojawili się 
twórcy Polski Światłoczułej –  
Dorota Kędzierzawska i Arthur 
Reinhart – którzy przyprowadzili 
jednego z aktorów występujących 
w Ułaskawieniu – wspaniałego 
Krzysztofa Globisza (wraz z jego 
żoną i synem). W 2020 roku Pol-
ska Światłoczuła będzie konty-
nuowała swoją misję docierania 
z filmami i ich twórcami do miej-
scowości pozbawionych dostępu 
do kina i już pod koniec stycz-
nia, w swoje rodzinne okolice, na 
Dolny Śląsk, wyruszy Gabriela 
Muskała z obrazem Fuga (reż. 
Agnieszka Smoczyńska) zreali-
zowanym według jej scenariusza, 
i w którym zagrała główną rolę.

Oprac. Julia 
Michałowska

Polska Światłoczuła 
z Ułaskawieniem
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KALENDARZ IMPREZ – LUTY 2020

23. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY  
ZOOM – ZBLIŻENIA
JELENIA GÓRA, 24 LUTEGO – 1 MARCA
www.zoomfestival.pl

9. PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY  
IM. TADEUSZA PIOTROWSKIEGO
SZCZECIN, 5-9 LUTEGO
www.ogory.szczecin.pl

14. GRYFIŃSKI FESTIWAL MIEJSC I PODRÓŻY 
„WŁÓCZYKIJ”
GRYFINO, 19-24 LUTEGO
www.wloczykij.com

13. FESTIWAL KINA OFFOWEGO FILMOFFO
OPOLE LUBELSKIE, 21-22 LUTEGO
www.filmoffo.eu

Oprac. Marcin Radomski

Jan Globisz, Agnieszka Globisz,  
Dorota Kędzierzawska, Jan Jakub Kolski,  
Krzysztof Globisz, Dominika Trembicka, Arthur Reinhart
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Przebojem listopada na rodzi-
mych ekranach okazała się Kra-
ina lodu II, którą obejrzało 1,477 
mln widzów. To nie jest żadne 

zaskoczenie, bowiem od premiery pierw-
szej części w 2013 roku opowieść o Elsie 
i Annie stała się popkulturowym feno-
menem. Pierwszą część zobaczyło łącz-
nie 1,311 mln widzów, kolejną obejrzało 
2,511 mln, co uczyniło film drugim naj-
popularniejszym tytułem w 2019 według 
frekwencji, a trzecim według wpływów. 
Animacja Disneya przyciągała też widzów 
w pierwszych tygodniach 2020 roku i final-

nie przekroczyła granicę 2,6 mln sprzeda-
nych biletów. Kraina lodu II w listopadzie 
nie miała sobie równych i zdecydowanie 
zdominowała polskie ekrany. Żaden inny 
z tytułów Top 10 polskiego box office’u nie 
pokonał limitu 600 tys.

Inna statystyka listopada powinna ucie-
szyć wielbicieli kinematografii rodzimej. 
W Top 10 największych hitów tego mie-
siąca aż połowa to polskie produkcje. Dru-
gie miejsce zajął Proceder, który obejrzało 
543 tys. widzów. To bodajże największa 
niespodzianka kinowej jesieni w naszym 
kraju. Czwarte miejsce przypadło dla 
Bożego Ciała, na które wybrało się w listo-
padzie 508 tys. osób, a w sumie od premiery 
1,4 mln. Te dwa filmy dowodzą, że publicz-
ność w naszym kraju nie ogląda jedynie 
rodzimych produkcji rozrywkowych. Szó-
stą pozycję zajął obraz 1800 gramów z 449 

tys. sprzedanych biletów, na siódmej zna-
lazła się komedia Jak poślubić milionera 
z 323 tys., a czołową dziesiątkę zamknął 
#Jestem M. Misfit z wynikiem 213 tys. Tuż 
za Top 10 znalazła się jeszcze Ukryta gra, 
która zainteresowała 186 tys. kinomanów.

W całym listopadzie 2019 sprzedano 
6,274 mln biletów i jest to wynik niemal 
dokładnie taki sam, jak ten osiągnięty 
w 2018 roku. Byłby zapewne nieco lep-
szy, ale firma UIP od listopada nie podaje 
swoich danych do publicznej wiadomości.

W grudniu Kraina lodu II kontynu-
owała swoją triumfalną drogę przez pol-
skie ekrany, a film w tym czasie zobaczyło 
jeszcze ponad milion osób. Jednak pierw-
sze miejsce w grudniowym box offisie 
zajęła inna produkcja Disneya. Obraz 
Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie 
przyciągnął do kin 1,293 mln widzów, 
a do osiągnięcia takiej sprzedaży wystar-
czyły mu niecałe dwa tygodnie dystrybu-
cji. Dobry start, ale finał raczej rozczaro-
wujący. Ostatecznie film ten zobaczyło 
w Polsce około 1,6 mln widzów. Tenden-
cja dla Gwiezdnych wojen jest niepoko-
jąca. Ostatni Jedi w 2017 roku zaintereso-
wał ponad 2,1 mln widzów. Przebudzenie 
mocy w 2015 obejrzało ponad 3 mln osób.

Trzecim najpopularniejszym tytułem 
w grudniu w polskich kinach była kome-
dia romantyczna Jak poślubić milionera?, 
na którą wybrało się 598 tys. widzów, a od 
premiery w sumie blisko milion osób. 
W czołówce najpopularniejszych filmów 
grudnia znalazły się też: Na noże (291 
tys. osób), trzy animacje (Śnieżna paczka, 
Misiek i chiński skarb, Młody renifer Alex) 
oraz trzy polskie produkcje (Futro z misia – 
246 tys. widzów, Proceder – 96,8 tys., 1800 
gramów – 74 tys.). Łącznie w grudniu na 
wszystkie tytuły z Top 20 sprzedano 4,596 
mln biletów. To wynik lepszy o około pół 
miliona od tego osiągniętego rok wcze-
śniej. W ten sposób dobiegł końca 2019 
rok na naszych ekranach.

I ZNOWU REKORD!
W 2019 roku w polskich kinach sprzedano 
60,9 mln biletów, czyli o 1,2 mln więcej 

W listopadzie i grudniu 2019 frekwencja w polskich kinach 
utrzymała się na dobrym poziomie i była niemal taka sama, 
jak rok wcześniej. W całym ubiegłym roku sprzedaż biletów 
przekroczyła granicę 60 mln. To rekord!

BOX OFFICE

I ZNOWU REKORDOWY ROK 
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niż w 2018. To najlepszy wynik w historii 
(po 1989 roku) i po raz pierwszy sięgający 
ponad granicę 60 mln. Z tej liczby 27,92 
procent biletów zakupiono na filmy kra-
jowe, ale w 2018 liczba ta wynosiła 33,13 
procent, co było spowodowane spektaku-
larnym wynikiem Kleru. Odwróciły się 
więc proporcje względem tytułów ame-
rykańskich. W 2018 roku ich procentowy 
udział w rynku rodzimym wynosił 52,3 
procent, a w 2019 już 59,57 procent. Ozna-
cza to jednoznacznie, że rekord frekwen-
cyjny, jaki udało się osiągnąć w minionym 
roku, zawdzięczamy głównie ofercie z Hol-
lywood. Sprzedaż biletów na filmy euro-
pejskie spadła o dwa procent w 2019 roku, 
do poziomu 10 procent.

Ogromne wrażenie robią też dane 
dotyczące wpływów. W naszych kinach 
w 2019 roku sprzedano bilety na kwotę 
1,143 mld złotych i jest to wynik lepszy 
o 20 mln od tego osiągniętego rok wcześniej. 
322,8 mln złotych to wpływy z biletów na 
polskie tytuły, co oznacza spadek o 57 mln 
złotych względem roku 2018. W 2019 filmy 
amerykańskie przyniosły 697,7 mln złotych, 
a europejskie 100,8 mln złotych. W walucie 
amerykańskiej, w której analizuje się wyniki 
kinowe na świecie, wpływy z polskich ekra-
nów to 293,3 mln dolarów.

W 2019 roku o trzy grosze spadła śred-
nia biletu w rodzimych kinach i wyniosła 
18,78 złotego. Liczba premier sięgnęła 341 
i była mniejsza o 43 w porównaniu z rokiem 
2018. Mimo to, o 10 wzrosła liczba polskich 
premier, a na duże ekrany trafiło oficjalnie 
51 filmów krajowych.

Najpopularniejszym tytułem w pol-
skich kinach w 2019 został Król Lew, 
nowa wersja animowanego przeboju. 
Produkcję Disneya obejrzało 2,521 mln 
widzów. Pod względem wpływów drugie 
miejsce zajął Miszmasz, czyli Kogel Mogel 
3, który przyciągnął 2,389 mln kinoma-
nów, ale frekwencyjnie lepiej wypadła 
Kraina lodu II z wynikiem 2,511 mln. 
Tylko te trzy filmy przekroczyły granicę 
2 mln sprzedanych biletów. Pułap miliona 
osiągnęło 15 produkcji, dokładnie tyle 
samo, co rok wcześniej. Na liście 20 naj-
popularniejszych w 2019 znalazło się sie-
dem polskich, ale rok wcześniej było ich 

dziewięć. W Top 20 mamy aż 13 sequeli, 
prequeli, remake’ów, klonów. O orygi-
nalność wcale więc nie było łatwo. Ory-
ginalne filmy w Top 10 to tylko Polityka 
i Boże Ciało.

Poza wspomnianą komedią (Miszmasz, 
czyli Kogel Mogel 3) najpopularniejszymi 
polskimi obrazami 2019 roku były: Poli-
tyka, Planeta Singli 3, Boże Ciało oraz 
Kobiety mafii 2. I tylko te tytuły przekro-
czyły limit miliona sprzedanych biletów. 
W sumie 19 polskich filmów sięgnęło 
poza granicę 200 tys. widzów.

Krzysztof Spór

Małgorzata Rożniatowska i Paweł Nowisz 
w filmie Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, 

reż. Kordian Piwowarski 

Piotr Witkowski w filmie Proceder, 
reż. Michał Węgrzyn 

Michał Malinowski i Małgorzata Socha  
w filmie Jak poślubić milionera?, reż. Filip Zylber 
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BOX OFFICE LISTOPAD 2019

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KRAINA LODU II FROZEN 2 DISNEY USA 27 600 941 1 477 850 27 600 941 1 477 850 477 22.11.2019

2 PROCEDER PROCEDER MÓWI SERWIS POLSKA 11 335 434 543 720 11 335 434 543 720 260 15.11.2019

3 JOKER JOKER WARNER USA/KANADA 10 250 453 495 152 38 728 357 1 919 631 316 04.10.2019

4 BOŻE CIAŁO BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT POLSKA 9 962 233 508 843 26 139 046 1 370 654 306 11.10.2019

5 CZAROWNICA 2 MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL

DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 9 235 720 480 385 18 989 451 965 243 287 18.10.2019

6 1800 GRAMÓW 1800 GRAMÓW KINO ŚWIAT POLSKA 8 407 939 449 845 8 407 939 449 845 324 15.11.2019

7 JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA?

JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA?

MÓWI SERWIS POLSKA 6 436 216 323 493 6 436 216 323 493 268 29.11.2019

8 NIEPLANOWANE UNPLANNED RAFAEL USA 5 776 789 328 187 5 798 263 329 783 162 01.11.2019

9 BARANEK SHAUN 
FILM. FARMAGEDDON

SHAUN THE SHEEP 
MOVIE: FARMAGEDDON

MONOLITH WLK. BRYTANIA/
FRANCJA/USA

5 417 053 282 642 5 417 053 282 642 229 08.11.2019

10 #JESTEM M. MISFIT #JESTEM M. MISFIT MÓWI SERWIS POLSKA 4 194 824 213 209 4 194 824 213 209 154 08.11.2019

98 617 602 5 103 326

11 UKRYTA GRA THE COLDEST GAME NEXT FILM POLSKA 3 622 718 186 427 3 622 718 186 427 267 08.11.2019

12 TERMINATOR: 
MROCZNE 
PRZEZNACZENIE

TERMINATOR: DARK FATE IMPERIAL 
CINEPIX

USA/HISZPANIA/
WĘGRY/CHINY

3 076 243 142 905 3 076 243 142 905 162 08.11.2019

13 RODZINA ADDAMSÓW THE ADDAMS FAMILY FORUM FILM USA/KANADA 2 609 132 135 791 4 180 322 218 952 212 25.10.2019

14 NA NOŻE KNIVES OUT MONOLITH USA 2 405 853 128 155 2 405 853 128 155 164 29.11.2019

15 MIDWAY MIDWAY MONOLITH USA/HONG KONG/
KANADA/CHINY

2 306 114 116 049 2 306 114 116 049 180 08.11.2019

16 DOKTOR SEN DOCTOR SLEEP WARNER USA/WLK. BRYTANIA/
KANADA

2 135 789 107 820 2 135 789 107 820 168 15.11.2019

17 LE MANS '66 FORD V FERRARI IMPERIAL 
CINEPIX

USA/FRANCJA 1 913 868 93 697 1 913 868 93 697 99 22.11.2019

18 SALMA W KRAINIE 
DUSZ

DIA DE MUERTOS KINO ŚWIAT MEKSYK 1 796 561 91 042 1 796 561 91 042 152 08.11.2019

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

1 503 025 96 869 10 586 830 630 498 240 04.10.2019

20 OBYWATEL JONES MR. JONES KINO ŚWIAT POLSKA/WLK. 
BRYTANIA/UKRAINA

1 236 377 72 415 2 059 401 119 853 190 25.10.2019

22 605 680 1 171 170

TOP 20: 121 223 282 6 274 496

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PROCEDER MÓWI SERWIS 11 335 434 543 720 11 335 434 543 720 260 15.11.2019

2 BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT 9 962 233 508 843 26 139 046 1 370 654 306 11.10.2019

3 1800 GRAMÓW KINO ŚWIAT 8 407 939 449 845 8 407 939 449 845 324 15.11.2019

4 JAK POŚLUBIĆ MILIONERA? MÓWI SERWIS 6 436 216 323 493 6 436 216 323 493 268 29.11.2019

5 #JESTEM M. MISFIT MÓWI SERWIS 4 194 824 213 209 4 194 824 213 209 154 08.11.2019

6 UKRYTA GRA NEXT FILM 3 622 718 186 427 3 622 718 186 427 267 08.11.2019

7 (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS 802 111 41 902 12 883 686 659 696 250 27.09.2019

8 LEGIONY KINO ŚWIAT 676 173 55 392 6 982 339 477 393 314 20.09.2019

9 IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA NEXT FILM 461 357 29 677 1 378 431 83 896 204 18.10.2019

10 KULT. FILM NEXT FILM 413 905 22 721 413 905 22 721 106 22.11.2019

TOP 10: 46 312 910 2 375 229
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD 
PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 GWIEZDNE WOJNY: 
SKYWALKER.  
ODRODZENIE

STAR WARS: THE RISE 
OF SKYWALKER

DISNEY USA 28 406 345 1 293 616 28 406 345 1 293 616 546 19.12.2019

2 KRAINA LODU II FROZEN 2 DISNEY USA 17 523 786 1 033 235 45 124 727 2 511 085 477 22.11.2019

3 JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA? 

JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA?

MÓWI 
SERWIS

POLSKA 10 987 877 598 524 17 424 093 922 017 268 29.11.2019

4 NA NOŻE KNIVES OUT MONOLITH USA 5 381 545 291 363 7 787 398 419 518 164 29.11.2019

5 FUTRO Z MISIA FUTRO Z MISIA MONOLITH POLSKA 5 204 961 246 667 5 204 961 246 667 221 25.12.2019

6 ŚNIEŻNA PACZKA ARCTIC JUSTICE MONOLITH INDIE/WLK. BRYTANIA/
KANADA/KOREA PŁD./
USA/CHINY/JAPONIA

4 244 984 280 711 4 499 311 300 683 209 06.12.2019

7 MISIEK I CHIŃSKI SKARB NORM OF THE NORTH: 
KING SIZED  
ADVENTURE

KINO ŚWIAT USA/INDIE/KOREA PŁD./
CHINY

2 073 423 105 614 2 073 423 105 614 178 20.12.2019

8 PROCEDER PROCEDER MÓWI 
SERWIS

POLSKA 1 818 436 96 816 13 153 870 640 536 260 15.11.2019

9 MŁODY RENIFER ALEX AILO: UNE ODYSSEE EN 
LAPONIE

KINO ŚWIAT FRANCJA/FINLANDIA 1 450 822 94 707 1 493 757 98 245 169 06.12.2019

10 1800 GRAMÓW 1800 GRAMÓW KINO ŚWIAT POLSKA 1 188 824 74 372 9 596 763 524 217 324 15.11.2019

78 281 003 4 115 625

11 PAN T. PAN T. KINO ŚWIAT POLSKA 1 089 668 56 590 1 089 668 56 590 140 25.12.2019

12 OFICER I SZPIEG J'ACCUSE GUTEK FILM FRANCJA/WŁOCHY 993 741 51 997 993 741 51 997 135 27.12.2019

13 JOKER JOKER WARNER USA/KANADA 967 789 52 065 39 696 146 1 971 696 316 04.10.2019

14 LE MANS '66 FORD V FERRARI IMPERIAL 
CINEPIX

USA/FRANCJA 930 798 47 023 2 844 666 140 720 99 22.11.2019

15 CZAROWNICA 2 MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL

DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 899 842 65 583 19 889 293 1 030 826 287 18.10.2019

16 OSIEROCONY  
BROOKLYN

MOTHERLESS BROOKLYN WARNER USA 782 448 41 900 782 448 41 900 93 20.12.2019

17 RATUJMY FLORĘ SAVING FLORA FORUM FILM USA 763 181 58 322 839 673 64 628 139 06.12.2019

18 ZAŚNIJ AWOKEN WISTECH AUSTRALIA 667 436 41 410 667 436 41 410 64 20.12.2019

19 NADZWYCZAJNI HORS NORMES KINO ŚWIAT FRANCJA 560 646 33 197 562 284 33 346 78 06.12.2019

20 BOŻE CIAŁO BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT POLSKA 519 523 32 332 26 658 569 1 402 986 306 11.10.2019

8 175 072 480 419

TOP 20: 86 456 075 4 596 044

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 JAK POŚLUBIĆ MILIONERA? MÓWI SERWIS 10 987 877 598 524 17 424 093 922 017 268 29.11.2019

2 FUTRO Z MISIA MONOLITH 5 204 961 246 667 5 204 961 246 667 221 25.12.2019

3 PROCEDER MÓWI SERWIS 1 818 436 96 816 13 153 870 640 536 260 15.11.2019

4 1800 GRAMÓW KINO ŚWIAT 1 188 824 74 372 9 596 763 524 217 324 15.11.2019

5 PAN T. KINO ŚWIAT 1 089 668 56 590 1 089 668 56 590 140 25.12.2019

6 BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT 519 523 32 332 26 658 569 1 402 986 306 11.10.2019

7 #JESTEM M. MISFIT MÓWI SERWIS 375 299 27 201 4 570 123 240 410 154 08.11.2019

8 SOLID GOLD KINO ŚWIAT 253 672 14 319 555 989 30 288 110 29.11.2019

9 (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS 88 160 7 085 12 971 846 666 781 250 27.09.2019

10 SERCE DO WALKI KINO ŚWIAT 78 594 4 994 78 594 4 994 49 13.12.2019

TOP 10: 21 605 014 1 158 900

BOX OFFICE GRUDZIEŃ 2019

MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020 MAGAZYN FILMOWY  nr 102/luty 2020

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW ZA LISTOPAD 2019 FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2019 FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP  
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KRÓL LEW THE LION KING (LIVE ACTION) DISNEY USA 48 067 402 2 521 835 48 067 402 2 521 835 507 19.07.2019

2 MISZMASZ, CZYLI 
KOGEL MOGEL 3

MISZMASZ, CZYLI KOGEL 
MOGEL 3

NEXT FILM/
INTERFILM

POLSKA 46 947 585 2 389 330 46 947 585 2 389 330 451 25.01.2019

3 KRAINA LODU II FROZEN 2 DISNEY USA 45 124 727 2 511 085 45 124 727 2 511 085 477 22.11.2019

4 AVENGERS: KONIEC 
GRY

AVENGERS: ENDGAME DISNEY USA/WLK. BRYTANIA/
KANADA

40 525 351 1 880 080 40 525 351 1 880 080 602 25.04.2019

5 JOKER JOKER WARNER USA/KANADA 39 696 146 1 971 696 39 696 146 1 971 696 316 04.10.2019

6 POLITYKA POLITYKA KINO ŚWIAT POLSKA 37 627 379 1 890 508 37 627 379 1 890 508 601 04.09.2019

7 GWIEZDNE WOJNY: 
SKYWALKER. 
ODRODZENIE

STAR WARS: THE RISE OF 
SKYWALKER

DISNEY USA 28 406 345 1 293 616 28 406 345 1 293 616 546 19.12.2019

8 PLANETA SINGLI 3 PLANETA SINGLI 3 KINO ŚWIAT POLSKA 27 991 311 1 438 773 27 991 311 1 438 773 492 08.02.2019

9 BOŻE CIAŁO BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT POLSKA 26 658 569 1 402 986 26 658 569 1 402 986 306 11.10.2019

10 SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW 
DOMOWYCH 2

THE SECRET LIFE OF PETS 2 UIP FRANCJA/JAPONIA/
USA

26 301 027 1 447 813 26 301 027 1 447 813 296 28.06.2019

367 345 842 18 747 722

11 JAK WYTRESOWAĆ 
SMOKA 3

HOW TO TRAIN YOUR 
DRAGON: THE HIDDEN 
WORLD

UIP USA/JAPONIA 24 532 743 1 268 839 24 532 743 1 268 839 249 15.02.2019

12 KOBIETY MAFII 2 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT POLSKA 23 407 808 1 144 606 23 407 808 1 144 606 498 22.02.2019

13 PEWNEGO RAZU... W 
HOLLYWOOD

ONCE UPON A TIME... IN 
HOLLYWOOD

UIP WLK. BRYTANIA/USA/
CHINY

20 574 686 1 026 008 20 574 686 1 026 008 236 16.08.2019

14 CZAROWNICA 2 MALEFICENT: MISTRESS 
OF EVIL

DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 19 889 293 1 030 826 19 889 293 1 030 826 287 18.10.2019

15 UNDERDOG UNDERDOG NEXT FILM POLSKA 18 718 114 904 785 18 718 114 904 785 330 11.01.2019

16 TOY STORY 4 TOY STORY 4 DISNEY USA 18 679 120 1 014 910 18 679 120 1 014 910 392 09.08.2019

17 GREEN BOOK GREEN BOOK M2 FILMS USA 17 616 854 912 513 17 616 854 912 513 129 08.02.2019

18 RALPH DEMOLKA W 
INTERNECIE

RALPH BREAKS THE 
INTERNET: WRECK-IT 
RALPH 2

DISNEY USA 17 588 194 948 765 17 588 194 948 765 273 11.01.2019

19 JAK POŚLUBIĆ 
MILIONERA?

JAK POŚLUBIĆ MILIONERA? MÓWI SERWIS POLSKA 17 424 093 922 017 17 424 093 922 017 268 29.11.2019

20 KAPITAN MARVEL CAPTAIN MARVEL DISNEY USA/AUSTRALIA 17 206 848 818 365 17 206 848 818 365 239 08.03.2019

195 637 753 9 991 634

TOP 20: 562 983 595 28 739 356

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 MISZMASZ, CZYLI KOGEL MOGEL 3 NEXT FILM/
INTERFILM 46 947 585 2 389 330 46 947 585 2 389 330 451 25.01.2019

2 POLITYKA KINO ŚWIAT 37 627 379 1 890 508 37 627 379 1 890 508 601 04.09.2019

3 PLANETA SINGLI 3 KINO ŚWIAT 27 991 311 1 438 773 27 991 311 1 438 773 492 08.02.2019

4 BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT 26 658 569 1 402 986 26 658 569 1 402 986 306 11.10.2019

5 KOBIETY MAFII 2 KINO ŚWIAT 23 407 808 1 144 606 23 407 808 1 144 606 498 22.02.2019

6 UNDERDOG NEXT FILM 18 718 114 904 785 18 718 114 904 785 330 11.01.2019

7 JAK POŚLUBIĆ MILIONERA? MÓWI SERWIS 17 424 093 922 017 17 424 093 922 017 268 29.11.2019

8 PROCEDER MÓWI SERWIS 13 153 870 640 536 13 153 870 640 536 260 15.11.2019

9 (NIE)ZNAJOMI MÓWI SERWIS 12 971 846 666 781 12 971 846 666 781 250 27.09.2019

10 1800 GRAMÓW KINO ŚWIAT 9 596 763 524 217 9 596 763 524 217 324 15.11.2019

TOP 10: 234 497 338 11 924 539
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