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System produkcji i dystrybucji 
filmów na świecie chwieje się 
w posadach. Pandemia oka-
zała się nie tylko problemem 

dla zdrowia ludzi, ale i kina. Dotych-
czasowy model biznesowy z trudem 
daje sobie radę z – wymuszonymi przez 
służby sanitarne w poszczególnych 
krajach – zamknięciami kin. Są zbyt 
drogie w utrzymaniu, by mogły stać 
puste. Także wtedy, gdy są już otwarte, 
ale bez widzów. Ci ostatni niecierpli-
wie wyczekują premier, ale najchętniej 
oglądaliby je… w internecie. Skoro jed-
nak widownie kin świecą pustkami, to 
producenci wstrzymują się z premie-
rami nowych tytułów, sprawiając, że 
widzowie tracą ostatni argument, żeby 
do nich wrócić. Błędne koło. 

W tej sytuacji polskie filmy otrzy-
mały nieoczekiwaną szansę, by ode-
grać ważną rolę: to właśnie one mogą 
uratować nasze kina przed zamknię-
ciem! Sukces frekwencyjny debiutu Ja-
na Holoubka 25 lat niewinności. Spra
wa Tomka Komendy jest tego dowo-
dem. Dlatego w tym numerze „Maga-
zynu Filmowego SFP” przyglądamy się 
przede wszystkim zapleczu polskiego 
kina: tym, którzy dopiero się uczą da-
wać sobie radę na coraz trudniejszym 
rynku produkcji i dystrybucji. 

Milenia Fiedler została nową rektor 
łódzkiej Szkoły Filmowej. Anna Mi-
chalska przeprowadziła z nią wywiad, 
pytając o to, jak zamierza zmieniać 
sposób kształcenia polskich filmow-

ców, by przygotować ich do twórczej 
walki o serca widzów. Darek Kuź-
ma spojrzał jeszcze głębiej w stronę 
rezerw i zdał nam raport o tym, jak 
wygląda praca z dziećmi na planie 
polskich produkcji. 

Pomimo pandemii życie filmowe 
nadal pulsuje – odbywają się festiwale 
i premiery. Te pierwsze często w formie 
wirtualnej, albo coraz popularniejszej 
hybrydowej, czyli łączącej elemen-
ty dotychczasowych imprez obfitują-
cych w bezpośrednie spotkania ludzi 
kina z telekonferencjami i projekcjami 
w wersji online. Premiery ciągle jesz-
cze odbywają się w realu; wciąż ma-
ją nawet oprawę ścianek z celebryta-
mi na czerwonych dywanach. Można 
by rzec, że wszystko jest jak dawniej, 
nic się nie zmieniło. To byłby jednak 
wniosek pochopny. Powinniśmy wszy-
scy bardzo uważnie śledzić najnow-
sze doniesienia ze świata, by na czas 
uchwycić charakter dokonujących się 
zmian. Umowa największej sieci kino-
wej AMC z Universalem, dotycząca 
praktycznie równoczesnych premier 
filmów w kinach i na VOD może po-
kazać kierunek zbliżającej się rewolucji. 

Czekając na szczepionkę przeciwko 
COVID-19, świat filmu zaczyna się 
przeorganizowywać. Jeśli zagrożenie 
chorobą potraktujemy jako katalizator 
niezbędnych zmian, może się nawet 
okazać, że ostateczny bilans obecnego 
zamieszania będzie korzystny. 
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Jubileusz 25-lecia Związku Autorów 
i Producentów Audiowizualnych za-
inspirował do debaty, podczas której 
przywołano kulisy formowania się 

wyodrębnionej organizacji zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi działającej 
w ramach Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. W trakcie spotkania w koszalińskim 
Clubie 105 przypomniano główne zadania 
SFP-ZAPA, jednak przede wszystkim uka-
zano wpływ działalności Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich i SFP-ZAPA na rzecz 
twórców filmowych, także tych dopiero de-
biutujących. Rozmowa pod hasłem: „Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich wspie-
ra młodych twórców” ukazała zależności 
między SFP-ZAPA a aktywnościami Studia 
Munka czy Koła Młodych SFP. 

Gośćmi spotkania byli: prezes SFP Ja-
cek Bromski, dyrektor SFP-ZAPA Domi-
nik Skoczek, dyrektor artystyczny Studia 
Munka-SFP Jerzy Kapuściński oraz prze-
wodniczący Koła Młodych SFP Michał 
Szcześniak. Debatę poprowadził dzienni-
karz Max Cegielski. 

„25 lat temu stworzyliśmy ZAPA. Stało 
się to dzięki solidarności filmowców, którzy 
zjednoczyli się dla osiągnięcia wspólnego 
celu” – tymi słowami Jacek Bromski roz-
począł krótką wypowiedź na temat trud-
nych początków tak ważnej dla SFP orga-
nizacji – „Po założeniu ZAPA przez kilka 
lat nawiązywaliśmy kontakty z podobny-
mi organizacjami zbiorowego zarządzania 
na całym świecie. Podpisaliśmy umowy 
o wzajemnej reprezentacji dosłownie ze 
wszystkimi, nawet z Japonią czy Chinami”. 

Prezes SFP zaznaczył jednak, że przez 
minione ćwierćwiecze organizacja działała 
i działa z niezmienną intensywnością: „To 
nie jest tak, że coś zbudowaliśmy, osiągnęli-
śmy, a teraz siedzimy bezczynnie i czerpie-
my korzyści z owoców naszej pracy. Musimy 

SFP-ZAPA

DEBATA Z OKAZJI 25-LECIA  
SFP-ZAPA NA 39. KOSZALIŃSKIM  
FESTIWALU DEBIUTÓW 
FILMOWYCH „MŁODZI I FILM”
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uzupełnia i stopniowo wypiera inne spo-
soby udostępniania twórczości”. 

Dzięki przyjętej dyrektywie istnieją realne 
szanse, że już wkrótce filmowcy otrzymają 
także wynagrodzenie za eksploatację inter-
netową ich twórczości. Nie będzie dotyczyło 
to tylko serwisów streamingowych i VOD, 
ale także takich platform, jak YouTube czy 
Facebook. Przyjęcie dyrektywy jest przeło-
mem w relacjach z właścicielami wielkich 
platform internetowych. Ten sukces nie 
udałby się bez solidarności całego środo-
wiska artystycznego, nie tylko filmowego, 
co podkreślali i prezes SFP Jacek Bromski, 
i szef Koła Młodych Michał Szcześniak. 

Odrębną kwestią jest perspektywa zak-
tualizowania przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego katalogu tzw. 
czystych nośników. Trudno uwierzyć, ale 
obejmuje on nadal tak przestarzałe urzą-
dzenia, jak płyty VHS czy CD, nie uwzględ-

niając laptopów, tabletów czy smartfonów. 
Reżyser Michał Szcześniak zwrócił uwagę na 
działania Koła Młodych w sprawie uchwa-
lenia Ustawy o statusie artysty zawodowe-
go, która przewiduje wprowadzenie dopłat 
dla twórców do ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, oraz m.in. aktualizację ka-
talogu urządzeń, od których opłata repro-
graficzna będzie pobierana.  

Wypowiedź Jerzego Kapuścińskiego 
klamrą kompozycyjną zamknęła część spo-
tkania dotyczącą wpływu Stowarzyszenia 
na twórczość młodych twórców. Dyrek-
tor artystyczny Studia Munka opowiedział 
o unikatowej atmosferze, jaka panuje w mu-
rach Studia, wspaniałym dorobku swoich 
podopiecznych oraz o niezliczonych na-
grodach, którymi są obsypywani.

Anna Robak-Przewłoka

bez przerwy uważać i walczyć o prawa twór-
ców. Nie ustępują zakusy ze strony różnego 
rodzaju użytkowników, którzy chcą płacić 
za twórczość jak najmniej, bądź w ogóle 
nie płacić.  Jesteśmy czujni, dbamy, by rząd 
wprowadzał rozwiązania prawne, które nie 
będą krzywdzić filmowców”. 

Według Dominika Skoczka „sukces SFP-
-ZAPA jest niepodważalny. Organizacja 
odpowiada za niemal 90 proc. zbieranych 
tantiem dla filmowców z całego regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie 
jest to około 160 mln złotych rocznie, któ-
re rozdzielane są między uprawnionych 
autorów i producentów, polskich i zagra-
nicznych”. Dyrektor SFP-ZAPA zaznaczył, 
że szeroki katalog uprawnionych autorów 
(reżyser, scenarzysta, operator obrazu, ope-
rator dźwięku, montażysta, scenograf, ko-
stiumograf, dekorator wnętrz) to ewene-
ment na tle innych organizacji zbiorowe-

go zarządzania na świecie, gdzie tantiemy 
wypłacane są najczęściej jedynie reżyse-
rowi i scenarzyście. Podobnie funkcjonu-
ją tylko dwie inne organizacje w Europie, 
które reprezentują zarówno autorów, jak 
i producentów, w pozostałych krajach te 
grupy wzajemnie konkurują i zwalczają się.

Dalsza część rozmowy dotyczyła przyszło-
ści i obowiązku implementacji w polskim 
porządku prawnym europejskiej Dyrek-
tywy w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfro-
wym. „Mamy dosyć dobre prawo autor-
skie, wywalczone przez środowisko filmowe 
we wcześniejszych latach” – zauważył Do-
minik Skoczek. – „Podmioty dokonujące 
eksploatacji filmów (nadawcy telewizyjni, 
telewizje kablowe, kina, hotele) zobowiąza-
ne są do uiszczania opłat. Niestety prawo 
nie nadążyło za technologią i nie obejmuje 
dystrybucji internetowej, która znacząco 

SFP-ZAPA 
odpowiada za 
niemal 90 proc. 
zbieranych 
tantiem dla 
filmowców. 
Obecnie to około 
160 mln złotych 
rocznie

Max Cegielski, Dominik Skoczek, 
Michał Szcześniak, Jerzy 

Kapuściński i Jacek Bromski

Max Cegielski i Dominik Skoczek
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FESTIWALE W POLSCE

Zamiast komplementów można 
podać liczby: 65 tys. widzów, 1318 
seansów, w tym 262 wyprzedane 
i 41 dodane z powodu dużego 

zainteresowania widowni. Na festiwalu 
pokazano prawie 150 filmów, w 7 mia-
stach, z publicznością spotkało się kilku-
dziesięciu twórców z Polski i ze świata: część 
z nich była obecna osobiście, inni łączyli 
się z widzami przez internet. 19 września 
ruszyła część wirtualna festiwalu, która 
potrwa do 4 października (gdy ten numer 
„Magazynu…” będzie już w druku), więc 
podane liczby jeszcze się zwiększą.

Przyznano też wiele nagród, któ-
rych wymienienie zajęłoby całą stronę, 
podajemy więc tylko niektórych laure-
atów. Nagrodę dla Najlepszego Filmu 
Polskiego zdobył obraz Doroty Proby 
Między nami, rozpisana na kilka par 
opowieść o intymności i budowaniu 
relacji. Nagrodę główną, czyli Grand 
Prix – Nagrodę Banku Millennium zdo-
była Ukrainka Iryna Tsilyk za porusza-
jący dokument o tym, jak układać życie 

„To sformułowanie dobrze opisuje naszą 
globalną, pandemiczną sytuację. Filmy, 
które pokazaliśmy na festiwalu zostały 
zrobione właśnie z »czułości do świata«, 
tą samą motywację mają widzowie, któ-
rzy je oglądają” – mówi Artur Liebhart.

Myśl przewodnia łączy wszystkie doku-
menty, a na mniejsze grupy dzielą je kon-
kursy i sekcje tematyczne – ułatwiając tym 
samym poruszanie się w gąszczu tytułów. 
Popularnością cieszyły się wszystkie sek-
cje, w tym filmoznawcza „Cinéma, mon 
amour”, czyli dokumenty poświęcone twór-
com filmowym – w tym roku byli nimi 
choćby Andriej Tarkowski (Andriej Tar
kowski. W świątyni kina Andrieja A. Tar-
kowskiego), Quentin Tarantino (Tarantino: 
bękart kina Tary Wood), Miloš Forman 
(Forman vs. Forman Jakuba Hejny i Heleny 
Třeštíkovej), William Friendkin (Na wiarę. 
„Egzorcysta” Williama Friedkina Alexan-
dre’a O. Philippe’a). Sukces frekwencyjny 
festiwalu potwierdza, że polscy widzowie 
faktycznie są zakochani w kinie dokumen-
talnym. Wiedzą również, gdzie go szukać. 

MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

w strefie konfliktu – Ziemia jest niebieska 
jak pomarańcza. Warszawska publicz-
ność nagrodziła z kolei Dla Samy (reż. 
Waad Al-Kateab i Edward Watts) – swoisty 
dziennik kręcony przez syryjską dzienni-
karkę dla nowonarodzonej córki. Wiele 
filmów z tegorocznego programu pokazy-
wało, jak szukać okruchów normalności 
w nienormalnych czasach – w tym także 
Jaskinia Ferasa Fayyada o podziemnym 
szpitalu w Syrii. Dokument ten, podob-
nie jak Dla Samy był w tym roku nomi-
nowany do Oscara w kategorii Najlepszy 
Dokument Pełnometrażowy. Były też filmy 
ujmujące optymizmem jak Analogowy 
wizjoner Jensa Meurera o facecie, który 
dzięki marzeniom uratował fabrykę Pola-
roida czy prześmieszna satyra na polski 
katolicyzm Jak Bóg szukał Karela Víta Klu-
sáka i Filipa Remundy. Temat przewodni 
tegorocznej edycji brzmiał „Z czułości do 
świata”. Słowo „czułość” robi w dyskursie 
publicznym zawrotną karierę od momentu 
wygłoszenia mowy noblowskiej przez 
Olgę Tokarczuk w grudniu 2019 roku. 
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„Kolejny raz okazało się, że odwaga się 
opłaca i dobre decyzje przynoszą owoce. 
Być może żaden festiwal nie pobije naszej 
frekwencji w tym roku” – mówi Artur 
Lieb hart, dyrektor MDAG i dodaje: „Nasze 
pojęcie »hybrydowości« to połączenie 
seansów w 7 miastach oraz pokazów online 
w całej Polsce, bez ograniczeń czasowych, 
jak to się odbywało na innych festiwalach. 
Wynikało to z niezrozumienia widza inter-
netowego. Jestem przekonany, że festiwal 
wzorowo, być może najlepiej w Polsce, 
realizuje misję upowszechniania kultury 
filmowej, o której jest mowa w progra-
mach Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej”. 

Seansom towarzyszyły nie tylko spo-
tkania z twórcami, ale także debaty tema-
tyczne. Jak podkreśla Liebhart, część z nich 
odbyła się tylko podczas stacjonarnej czę-
ści festiwalu, inne zostały zarejestrowane 
i były także pokazane w ramach wirtual-
nego MDAG, a niektórym wydarzeniom 
przypisano wyłącznie opcję online, np. 
spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywa-
telskich – Adamem Bodnarem. To nowo-
czesne i twórcze podejście do możliwości, 
jakie daje internet, nie zaś mechaniczne 
przeniesienie treści z kin do komputerów 
i telewizorów. Z czego dyrektor festiwalu 
jest najbardziej dumny? – „Z tego, że wszy-
scy polscy twórcy, którzy pokazywali swoje 

filmy na festiwalu byli obecni we wszystkich 
7 miastach (Warszawa, Wrocław, Lublin, 
Poznań, Katowice, Gdynia i Bydgoszcz – 
przyp. O.S.)”.

Polskie filmy dokumentalne zajmują 
zresztą z roku na rok coraz ważniejsze 
miejsce w programie festiwalu. „Pierw-
szy w historii festiwalu Konkurs Filmów 
Polskich odniósł w kinach spektakularny 
sukces – na żadne inne konkursy bilety 
nie wyprzedawały się tak szybko” – mówi 
Wojciech Diduszko, mianowany we wrze-
śniu dyrektorem Konkursu Filmów Pol-
skich (jednocześnie dyrektorem artystycz-
nym MDAG został Karol Piekarczyk). 
„Widzowie zauważyli to, co dla krytyków 
i branży od paru lat jest jasne – jakość 
polskich dokumentów osiągnęła poziom 
światowy, ich obecność na najważniej-
szych zagranicznych festiwalach, takich 
jak IDFA w Amsterdamie czy Hot Docs 
w Toronto to nie przypadek. Co najważ-
niejsze, filmy polskie uwolniły się od jakiej-
kolwiek matrycy, sztancy, wzoru. Czuć 
w nich wolność, odwagę sięgania po różne 
tematy, rozmach formalny i myślowy” – 
dodaje Diduszko.

O tym, że Millennium Docs Against 
Gravity nie odbędzie się w maju, szefo-
stwo festiwalu zadecydowało już w marcu, 
dwa dni przed ogłoszeniem lockdownu. 
„Było to logistycznie skomplikowane, bo 
przecież festiwal odbywa się nie w jed-
nym, a w 7 miastach. Ale wszyscy nasi 
lokalni partnerzy zgodzili się na zmianę 
terminu” – wspomina Artur Liebhart. 
„Paradoksalnie, pandemia pomogła nam 
wzbogacić program o filmy, które w marcu 
nie miały jeszcze światowego agenta sprze-
daży lub miały mieć polskie premiery gdzie 
indziej. Ostatecznie to u nas po raz pierw-
szy można było zobaczyć Malarkę i zło
dzieja Benjamina Ree, Planetę 2.0 Matta 
Wolfa czy Gdy opadnie pył Johna Appela. 
Swoją drogą, zespół festiwalu nie czeka aż 
skończy się bieżąca edycja. Pracujemy już 
nad programem przyszłorocznego pro-
gramu, w którym utrzymamy różnorod-
ność tematyczną. Mamy już w nim 6 fil-
mów najważniejszych polskich reżyserów, 
z którymi będą mogli zapoznać się widzo-
wie w wielu polskich miastach – festi-
wal planuje ekspansję na kolejne regiony 
Polski. Selekcja trwa, tegoroczny sukces 
festiwalu sprawił, że zgłosiło się do nas 
wiele obiecujących projektów” – mówi 
Wojciech Diduszko.

Ola Salwa

Ziemia jest niebieska jak 
pomarańcza, reż. Iryna Tsilyk

Między nami, reż. Dorota Proba
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17. edycja Festiwalu 
Filmowego Millennium Docs 
Against Gravity miała się 
odbyć w kinach w maju, 
ostatecznie przeniesiono ją  
na wrzesień i październik, 
część programu prezentując 
online. Wydarzeniu  
to nie zaszkodziło,  
a wręcz przeciwnie.
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Jak to się stało, że montażysta 
z dużym zawodowym dorob-
kiem postanowił stworzyć festi-
wal filmowy?

Na początku lat 90., kiedy już wiedzia-
łem, że chcę swoją przyszłość związać 
z filmem, chodziłem w Iławie, z któ-
rej się wywodzę, na tzw. Konfrontacje. 
To było dla mnie ważne doświadcze-
nie. Gdy prawie 10 lat temu spojrzałem 
na mapę, uświadomiłem sobie, że tam, 

Dlaczego ten region był białą plamą 
na polskiej mapie festiwali?
Sam się nad tym zastanawiam, zwłasz-
cza że na tych terenach realizowane 
były zdjęcia do wielu filmów. Ale 
region niewiele niestety z tego miał. 
Kilka razy, już przy okazji festiwalu, 
rozmawiałem o tym z Jerzym Hof-
fmanem. Stąd też pojawił się później 
pomysł, by namawiać Urząd Marszał-
kowski do stworzenia funduszu filmo-

WAMA FILM FESTIVAL

skąd pochodzę, nie dzieje się nic w kie-
runku popularyzacji kina, zwłaszcza tego 
ambitnego. Szkoda, bo festiwali – także 
w mniejszych miastach – pojawiało się 
sporo. Warmia i Mazury były zupełnie 
niezagospodarowaną przestrzenią w tym 
temacie. Myślę, że upowszechnianie kul-
tury filmowej wpisane jest do pewnego 
stopnia w nasz fach. Poczułem, że skoro 
mnie się zawodowo udało, może warto 
oddać to, co sam dostałem.
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wego, co ostatecznie udało się Bogumi-
łowi Osińskiemu. 

Z Jerzym Hoffmanem współpracu-
jesz jako montażysta, ale pełni on też 
ważną rolę na festiwalu.
Festiwale potrzebują gwiazd, a jeśli chcą 
one osobiście poprzeć daną ideę, to 
należy z tego korzystać. Z Jerzym spo-
tkaliśmy się przed laty na organizowa-
nym w Olsztynie przez Urząd Mar-
szałkowski Forum Kultury, gdzie nasza 
inicjatywa miała zostać zaprezentowana. 
Przed wejściem na salę opowiedzia-
łem mu o pomyśle i zapytałem, czy nie 
chciałby zostać jego ambasadorem. I tak 
został z nami do dzisiaj. Choć zdrowie 
nie pozwala już na to, by przyjeżdżał na 
festiwal, cały czas nas wspiera. 

WAMA to jednak nie tylko Olsztyn, 
ale też inne miasta Warmii i Mazur, 
gdzie ruszyliście z programem Retro-
spekcji. To dodatkowa forma aktywi-
zacji regionu?
Celów tak naprawdę jest kilka, a ten 
podstawowy to popularyzacja sztuki fil-
mowej, a dodatkowo promocja samego 
festiwalu. Inicjatywa wyszła z Urzędu 
Marszałkowskiego, któremu zależało 
na aktywizacji nie tylko Olsztyna, ale 
i całego województwa. Stąd satelickie 
wydarzenia pozwalające zaangażować 
mniejsze ośrodki. Pokazujemy tam filmy, 
które wygrały poprzednią edycją festi-
walu. Pomysł chwycił, domy kultury czy 
małe kina studyjne same się do nas zgła-
szają. 

Fundamentem festiwalu jest regio-
nalizm, ale ważna jest też dla was 
wielokulturowość, czego dowodem 
chociażby Konkurs Główny skupiony 
wokół koprodukcji, formy filmowej 
coraz bardziej popularnej w Europie.
Dziś to rzeczywiście popularne zjawi-
sko, ale my na ten pomysł wpadliśmy 
siedem lat temu. Nie wynikał on z mody, 
a z kontekstu społeczno-etnicznego 
Olsztyna. To chyba największy tygiel 
kulturowy w Polsce, gdzie mieszają się 
mniejszości: ukraińska, białoruska, nie-
miecka, tatarska, romska, żydowska, 
autochtoniczna mazurska. Za sprawą 
Centrum Polsko-Francuskiego Côtes 
d’Armor widać tu też mocne wpływy 
z Francji. Jakieś trzy lata temu powstała 
również Fundacja dla Rodaka, zajmująca 
się potomkami zesłańców syberyjskich, 

którzy trafiają tu głównie z Kazachstanu. 
Ta mieszanka jest niesamowita. Ważną 
rolę w przeszczepieniu owej idei na 
grunt festiwalu odegrał Konrad Lenkie-
wicz, właściciel kina Awangarda w Olsz-
tynie. Kiedyś w naszej rozmowie padło, 
że jeśli szukamy tożsamości dla festi-
walu, jest to kierunek, o którym powin-
niśmy pomyśleć. Hasło wielokulturowo-
ści zostało do dzisiaj, a wokół niego inne, 
związane z tym miejscem – otwartość, 
tożsamość, godność, a teraz świadomość. 

Co się dla ciebie kryje pod pojęciem 
świadomości?
To bardzo aktualne i wielowymiarowe 
hasło odnoszące się do świadomości 
płciowej, narodowej, tożsamości, tego, 
skąd jesteśmy. Podczas tej edycji (6-10 
października – przyp. red.) chcemy się 
mocno odnieść do świadomości ekolo-
gicznej. Rozmawiałem ostatnio z Jerzym 
Hoffmanem i zwrócił uwagę, że świa-
domość ekologiczna zawsze wypierana 
jest przez tę ekonomiczną. Warto o tym 
rozmawiać. Jednym z naszych tegorocz-
nych partnerów jest Komisja Europejska. 
Wraz z nią promujemy program Euro-
pejski Zielony Ład. Uważam, że warto 
firmować takie idee, bo chyba nam 
wszystkim zależy, by nasze dzieci, a kie-
dyś wnuki, miały gdzie mieszkać. 

Ze świadomością wiąże się też walor 
edukacyjny. WAMA to nie tylko fil-
mowe projekcje, ale i cykl warszta-
tów.
Festiwal to przegląd filmów oraz bardzo 
poważna zabawa w nagrody, ale istotna 
jest też edukacja. Ona pełni rolę, której 
ja jako młody chłopak szukałem. Mło-
dzież ma u nas szansę spróbować pracy 
z reżyserami, operatorami, montaży-
stami, prawdziwą kamerą. Oprócz wie-
dzy filmowej to też lekcja o kulturze, 
społeczeństwie, funkcjonowaniu świata. 
Jeżeli festiwal może przyczynić się do 
tego, by uformować młodych ludzi, czy 
wskazać im jakąś drogę, to dla mnie nie-
zwykle cenne.

Warto dodać, że udział w festiwalu 
jest bezpłatny.
Kiedy festiwal zaczynał funkcjonować, 
województwo warmińsko-mazurskie 
miało dwucyfrowy poziom bezrobocia, 
będąc jednym z najbiedniejszych regio-
nów nie tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie. Pamiętam, że gdy sam mieszka-

łem w Olsztynie, chciałem się wydostać 
z tego miasta, bo nie dawało mi ono 
żadnej przyszłości. Dzisiaj jest zupełnie 
inaczej, bezrobocie spadło, ale zdecy-
dowaliśmy się zostać przy idei kina za 
darmo. Jeżeli ktoś ma wydać pienią-
dze na autobus do szkoły czy rzeczy 
pierwszej potrzeby, kino będzie ostat-
nią sprawą, o której w tym kontekście 
pomyśli. 

Za sprawą pandemii znaleźliśmy się 
dzisiaj w zupełnie innej rzeczywisto-
ści, która odbiła się też dość mocno 
na branży filmowej, w tym na festi-
walach. Jak sobie z tym poradziliście? 
Rozmawiałem ostatnio z ludźmi ze 
współpracującej z nami Filharmonii 
Olsztyńskiej. Rozważałem, czy w tym 
roku robić u nich festiwal, ale pomyśla-
łem, że w trudnym momencie, w jakim 
się znaleźliśmy, musimy być razem. 

Podobnie z klubem festiwalowym, 
który będzie podczas tej edycji zupeł-
nie inaczej funkcjonował. Podlegamy 
tym samym ograniczeniom sanitarnym 
co inne instytucje. Miło wiedzieć, że 
wszyscy trzymali za nas kciuki, bo sły-
chać głosy, że ten festiwal jest potrzebny 
i wyczekiwany. Wzruszają mnie takie 
opinie. 

To będzie inny festiwal?
Myślę, że on będzie taki sam i inny jed-
nocześnie. Selekcja odbyła się tą samą 
drogą, choć oczywiście w dużo trudniej-
szych warunkach. Zabraknie tytułów 
przedpremierowych z uwagi na sytuację 
na rynku. Większość filmów zarówno 
krótkich, jak i pełnometrażowych, 
pochodzi z poprzedniego roku, co w tra-
dycji festiwalu w takiej skali wcześniej się 
nie zdarzało. Cieszę się jednak, że twórcy 
pokończyli swoje filmy i wysyłają je na 
kolejne imprezy. Chodzi o to, żeby ten 
rok nie był do końca stracony. Mimo że 
będziemy mogli gościć mniej widzów niż 
zazwyczaj, WAMA wciąż będzie miała 
swój silny wydźwięk zarówno branżowy, 
jak i lokalny.

Rozmawiał Kuba Armata

ODDAJĘ TO, 
CO DOSTAŁEM
Rozmowa z Marcinem Kotem 
Bastkowskim, pomysłodawcą 
i dyrektorem WAMA Film Festival
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Marcin Kot Bastkowski
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Uzasadnienie jury Konkursu 
Głównego, pracującego pod 
wodzą Janusza Zaorskiego, które 
Złotymi Gronami uhonorowało 

wstrząsający obraz czesko-słowacko-ukra-
iński Malowany ptak Václava Marhoula, 
brzmi: „za uniwersalny i ponadczasowy 
obraz zła dający iskierkę nadziei”. Bo ta 
pozostająca na długo w pamięci trzygo-
dzinna ekranizacja głośnej książki Jerzego 
Kosińskiego, poświęcona gehennie sze-

koloru skóry, aby mieć kłopoty. Wystar-
czy, że inaczej myślisz, wyrażasz się, czu-
jesz, rozumiesz lub nawet ubierasz, a więk-
szość społeczeństwa natychmiast zacznie 
cię prześladować” – mówi Václav Marhoul.

Srebrne Grona przypadły – ex aequo – 
dwóm filmom wyrosłym z podobnego pnia: 
Sali samobójców. Hejterowi Jana Komasy, 
wnikliwemu studium nienawiści i manipu-
lacji, które rządzą naszą współczesną rze-
czywistością, oraz Szarlatanowi Agnieszki 
Holland, perfekcyjnie zrealizowanej opo-
wieści o słynnym czeskim uzdrowicielu – 
postaci kontrowersyjnej, będącej zarazem 
wielkim altruistą, ale i egoistą – który miał 
odwagę pozostać wierny sobie w czasach 
totalitarnych systemów. 

Statuetka Brązowego Grona trafiła zaś 
do węgierskiego reżysera Barnabása Tótha, 
autora filmu Ci, którzy pozostali za – jak 
czytamy w protokole jury – „przejmującą 
historię o nadziei”, jaką dało spotkanie 
dwojga ludzi tragicznie doświadczonych 
przez wojnę: ocalałego z obozu koncentra-
cyjnego czterdziestoletniego lekarza i kil-
kunastoletniej osamotnionej dziewczyny, 
wciąż żyjącej nadzieją, że rodzice kiedyś 
powrócą. Warto dodać, że Nagrodę Organi-
zatorów im. Juliusza Burskiego przyznano 
Marcinowi Krzyształowiczowi za „bardzo 
trafny portret bezkompromisowego inte-
ligenta zmagającego się z czasem opresji”, 
jaki przedstawił w niezwykle efektownej, 
niekonwencjonalnej formie w Panu T.

Zwycięzcą w Konkursie Krótkich Fil-
mów Fabularnych został Damian Kocur, 
autor etiudy Dalej jest dzień – wzrusza-
jącej opowieści o samotnym mężczyźnie, 
który pomaga nielegalnemu imigrantowi, 
dzięki czemu w końcu może z kimś poroz-
mawiać, choć obaj mężczyźni posługują 
się innymi językami. Z kolei najlepszym 
dziełem w Konkursie Filmów Dokumental-
nych okazał się Guczo. Notatki z życia Marii 
Zmarz-Koczanowicz – wielowymiarowy, 
spójny portret artysty arystokraty, świadka 
najważniejszych wydarzeń XX wieku, tych 
tragicznych i tych dających nadzieję.

Największym walorem tegorocznego 
Lubuskiego Lata Filmowego było to, że 
się w tych trudnych pandemicznych czasach 
w ogóle odbyło. Pozostaje mieć nadzieję, że 
za rok, podczas 50. edycji LLF, spotkamy się 
w Łagowie bez maseczek, płynów dezynfe-
kujących oraz bez zachowywania społecz-
nego dystansu, czego Państwu, organizato-
rom i sobie z całego serca życzę.

Jerzy Armata

LUBUSKIE LATO FILMOWE

ścioletniego żydowskiego chłopca w cza-
sie drugiej wojny światowej, daje nadzieję. 
Niewielką, ale jednak. Jak kiedyś Idź i patrz 
(1985) Elema Klimowa, które natychmiast 
przychodzi do głowy podczas projekcji 
Malowanego ptaka, również przedstawia-
jące drogę kilkuletniego chłopca przez pie-
kło. W Malowanym ptaku do okrucieństw 
wojennych dochodzą jeszcze krzywdy, 
jakich bohater doznaje z powodu swojej 
odmienności. „Nie musimy mieć innego 
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GRONA NADZIEJĄ 
MALOWANE
Większość konkursowych tytułów  
49. Lubuskiego Lata Filmowego  
w Łagowie opisywała rzeczywistość, 
w której szerzy się zło – nienawiść, 
okrucieństwo, ksenofobia, manipulacja. 
Na szczęście ich twórcy pozostawili, 
w tym coraz mroczniejszym tunelu, 
światełko nadziei.
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Projekcja filmu Malowany ptak, 
reż. Václav Marhoul

Szybko, może nieodwracalnie, zmie-
nia się świat wokół nas. Susze na 
przemian z powodziami, zimy bez 
śniegu, dziki w miastach, pszczoły 

na dachach. Ryby, owady, rośliny, które przy-
wędrowały z innych stref. Z tym żyjemy na 
co dzień. Rejestrują to filmowcy, najczęściej 
pasjonaci, prawdziwi miłośnicy przyrody. 
Ich zapisy, gorące relacje tego, co tu i teraz, 
w dłuższej perspektywie stają się dokumen-
tami przemian. Pod hasłem „Bioróżnorod-
ność szansą  Ziemi” odbył się 18. Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi.  

Dzięki rozwojowi technik zdjęciowych, 
wszystko teraz wydaje się możliwe do 
pokazania. Coraz częściej twórcy z reje-
stratorów stają się interpretatorami, a ich 
filmy – esejami i traktatami. Tak pokazuje 
świat zwierząt, owadów, a przede wszystkim 
ptaków, Grzegorz Bobrowicz, laureat 
nagrody za zdjęcia w filmie Anima Ani
malis. I stawia za św. Franciszkiem pytanie: 
„A co, jeśli zwierzęta mają duszę?”. Obraz 
Łukasza Dębskiego Zielone korytarze jest 

FESTIWAL IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

opowieścią o rzekach i rzeczkach płyną-
cych przez środkową Polskę. O każdej z nich 
opowiada inny narrator, zawsze emocjo-
nalnie lub zawodowo związany ze „swoją” 
rzeką. Potomek młynarza, biolog badający 
życie w rzece, organizator spływów kajako-
wych po jeszcze innym nurcie. Z ich rela-
cji i filmowej obserwacji wypływa prosta 
mądrość: jesteśmy jak rzeki, wzajemnie 
na siebie oddziałujemy, od siebie zależymy, 
a życie też płynie w jednym kierunku. Film 
wyróżniono nagrodą za walory reportażo-
wo-publicystyczne. Woda, jej coraz bar-
dziej odczuwalny brak, stała się jednym 
z najczęstszych tematów. I bóbr – zwierzę, 
które doskonale wie, jak ją zatrzymać. O tym 
traktują m.in. filmy: Pożytki z bobrów Pio-
tra Topińskiego (wyróżnienie jury za zaan-
gażowanie w ochronę środowiska) i Bobry 
(odcinek z cyklu Dolina środkowej Wisły) 
Macieja Krzywickiego. O możliwościach 
miniaturowych kamer przekonaliśmy się, 
oglądając film Michała Ogrodowczyka Rybo
łowy pod skrzydłami leśników. Obejrzeliśmy, 
jak para przygotowuje gniazdo na wysokiej 

sośnie, wysiaduje i karmi pisklęta. I rozpacz 
ptaka-rodzica, kiedy jedno z piskląt zostaje 
porwane przez jastrzębia. Inny film tego 
autora, bardzo klasycznie zrealizowane Życie 
lasu. Bogactwo runa i podszytu, zasłużenie 
dostał jedną z nagród.

Największe uznanie jury, któremu przewod-
niczył prof. Adam Adamski z UMK w Toru-
niu – czyli Grand Prix – zyskał niemiecki 
obraz Łąka. Utracony raj? w reżyserii Jana 
Hafta. Pokazał on łąkę jako miejsce traw, ziół, 
kwiatów, owadów, motyli, ptaków, zwierząt. 
Kamera zagląda do gniazd i niemal w otwarte 
dzioby głodnych skowronków, podąża tropem 
lisa, który musi wykarmić młode, czy poka-
zuje rodzącą sarnę… Cały ten świat może 
współistnieć tylko w obszarach naturalnych. 
A kurczą się one tak szybko, jak szybka jest 
ciągnięta za traktorem kosiarka.

Ważną Nagrodę Prezesa SFP otrzymał 
holenderski Pasterz owiec (reż. Ton van Zan-
tvoort). Rzecz o tym, jak pewien młody czło-
wiek, chcąc żyć w zgodzie z naturą i w poczu-
ciu osobistej wolności, usiłuje utrzymać siebie 
i rodzinę, hodując owce we współczesnym 
zbiurokratyzowanym świecie.

Wśród 29 filmów konkursowych domino-
wały polskie, ale były też obrazy z Niemiec, 
Belgii, Holandii, Iranu, Serbii. Nagrodzono 
osiem dokumentów, wyróżniono dwóch reali-
zatorów; podkreślano wysoki poziom prezen-
tacji. Pokazy odbywały się w systemie online, 
a towarzyszące im wystawy fotograficzne 
można było oglądać „na żywo”. 

Mieczysław Kuźmicki

EPITAFIUM (FILMOWE) DLA ŁĄKI 
Twórcy X Muzy uważnie obserwują 
naturę, uwieczniając świat przyrody, jej 
faunę i florę. Tworzą bezcenne świadectwa 
czasu, dokumentują procesy i zjawiska, 
które później możemy oglądać na ekranie.

Laureaci festiwalu
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FESTIWALE W POLSCE

To nie była zwykła edycja. Warunki – 
projekcje online i spotkania z twór-
cami realizowane w studiu – 
podyktowała pandemia. Ona też 

przesunęła termin z wiosennego na wrze-
sień, ale widzowie dopisali. Przed domo-
wymi ekranami zasiadło ich 100 tys. Będą 
mieli o czym dyskutować.

Wyprodukowany przed Studio Munka-
-SFP porywający debiut Bartosza Kruhlika 
idealnie wpisał się w najgłośniej wybrzmie-
wające wśród festiwalowych filmów emo-
cje i motywy: podskórnego drżenia, nawet 
wściekłości, buntu oraz niezgody na to, co 
szykują bohaterom świat i los. „Za jego ory-

produkcjach przewijały się pytania bliższe 
Supernovej, poszerzające spectrum proble-
mów współczesności. Obraz Sala samo
bójców. Hejter Jana Komasy z Maciejem 
Musiałowskim (Nagroda dla Najlepszego 
Aktora) wziął pod lupę systemowy, korpo-
racyjny hejt. W Welcome to the USA Assel 
Aushakimova opowiedziała o poradzieckiej 
mentalności Kazachstanu, rządzonego cią-
gle za pomocą łapówek i przez znajomości, 
mocno ograniczającego szanse na lepszą 
przyszłość dla młodych (główna bohaterka 
zdobywa Zieloną Kartę i szykuje się do emi-
gracji). W Ameryce nie jest jednak lepiej, 
czego dowodzi Adam Rehmeier w Dinner in 
America. Pod rozrywkową warstwą punk- 
rockowego romansu kryje się rozczarowanie 
amerykańskimi przedmieściami, klasowymi 
podziałami i narzucanymi sztywno nor-
mami. Musisz być przebojowy, ale grzeczny; 
piękny, ale jak z okładki. Bohaterowie nigdy 
się na to nie zgodzą.

Wyznaczonej przez społeczeństwo roli nie 
przyjmie też przechodząca terapię hormo-
nalną Maria z Maryjek Darii Woszek, brawu-
rowo zagrana przez Grażynę Misiorowską. 
Film, jedyna polska produkcja w Konkursie 
Głównym, otrzymał Nagrodę Publiczności. 
Autorka bawi się gatunkiem, żeby pod jego 
sztafażem przemycić treści poważniejszej 
natury, pytania o kobiecość i dojrzałość.

Nietuzinkowych postaci kobiecych na 
tegorocznej Off Camerze było zresztą wię-
cej. Zofia Domalik za poruszającą, zbudo-
waną na przecięciu siły i kruchości kreację 
Oli we Wszystko dla mojej matki Małgo-
rzaty Imielskiej otrzymała Nagrodę dla Naj-
lepszej Aktorki oraz tytuł Rising Star. Jej 
duchową siostrą jest Sara (Greta Fernández) 
z wyróżnionej FIPRESCI Córki złodzieja 
Belén Funes. Obie siłują się z codziennością 
i odtrąceniem przez rodziców. Nikt inny 
nie potrafi zranić tak mocno jak bliscy wła-
śnie – to kolejna konkluzja festiwalowych 
filmów. W Disco (reż. Jorunn Myklebust 
Syversen) rodzice wciągają córkę w sektę. 
W Wildland (reż. Jeanette Nordahl) ciotka 
i kuzyni wplątują nastolatkę w zbrodnię. 
W Niedosycie (reż. Carlo Mirabella-Davis) 
źródłem opresji są mąż i teściowie.

Brakowało spotkań w kinie, dużego 
ekranu, wydarzeń branżowych (poza roz-
mowami o polskich serialach w ramach 
SerialConu), ale i tak ponownie udało się 
Off Camerze wnieść do przestrzeni festi-
walowej trochę artystycznego fermentu 
i młodzieńczego ducha poszukiwań.

Dagmara Romanowska

 OFF CAMERA TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA

ginalność i wymowną prostotę zobrazowa-
nia prawdy o podziałach politycznych i spo-
łecznych zarówno w Polsce, jak i na całym 
świecie, oraz za olśniewającą strukturalnie 
fabułę: intymną, emocjonalną, tragiczną, 
a także metaforyczną” – wybór Supernovej 
na laureata Nagrody Kulczyk Foundation 
uzasadnił na internetowej gali zamknięcia 
Oren Moverman, juror.

Supernova mocno rezonowała z dziełami, 
które trafiły do międzynarodowego Kon-
kursu Głównego „Wytyczanie Drogi”. Tu 
wygrał kameralny, pełen szacunku i pozba-
wiony oceny dramat Maternal Maury Del-
pero – portret (za) młodych matek. W innych 
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Obraz świata wyłaniający się z filmów 
13. Festiwalu Mastercard Off Camera 
niepokoi i porusza, często głęboko dotyka. 
Zupełnie jak nagrodzona w Konkursie 
Polskim Supernova Bartosza Kruhlika. 

Bartosz Kruhlik  
i Jerzy Kapuściński
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Gości jednak w tym roku do Tar-
nowa nie zaproszono, dziennika-
rzy także. Stąd zamiast obiektyw-
nej dziennikarskiej relacji kilka 

moich – dyrektora artystycznego – subiek-
tywnych, pofestiwalowych refleksji. Można 
odetchnąć, udało się! Co więcej, to była 
chyba – przy całej swej dziwności i egzo-
tyczności – jedna z najfajniejszych edycji 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A mam 
dość bogaty materiał porównawczy, bo do 
Tarnowa trafiłem przed 16 laty, najpierw 
jako juror, a od 20. edycji festiwalu jako 
jego dyrektor artystyczny.

Obawy mieliśmy duże, niewiadomych 
było wiele, kilkakrotnie przesuwaliśmy ter-
min imprezy. Ale mimo pandemii postano-
wiliśmy – w mniej lub bardziej ascetycznej 
formie – festiwal zorganizować. Z własnego 
doświadczenia wiem, że gdy się cykliczną 
imprezę na jakiś czas zawiesi, bardzo trudno 
ją później reaktywować. 

Przyznaję, siedząc od blisko pół roku 
w domu, miałem wątpliwości, czy orga-
nizować tegoroczną edycję. Po pierwsze, 
czy sprostamy pod względem technicz-
nym. Bałem się zwłaszcza o zdalne spo-
tkania z artystami, które zaplanowaliśmy 
po każdym konkursowym seansie. Czy 
dobra będzie słyszalność, czy nie będą się 
rwać połączenia? Po drugie – co najbardziej 
istotne – czy do kina wróci publiczność? 
Tego obawiałem się najbardziej. Miałem 
w głowie te kilka osób na premierowym 
filmie w jednym z krakowskich kin, które 
odwiedziłem w czasie zarazy. A do tego 
kinowego wyjścia długo się przygotowywa-
łem, wszak należę do kilku grup szczególnie 
narażonych. Dobrze więc rozumiem waha-
nia, nawet największych kinomanów. Co 
więcej, siedząc w domu, w pewnym sensie 
przyzwyczailiśmy się do oglądania filmów 
na mniejszych ekranach. Pewnie to mniej 
komfortowe niż w kinie, bardziej „zalicza-
nie” niż oglądanie, ale jakże wygodne…

I tu niespodzianka! Spotkania udały się 
fantastycznie. A gości mieliśmy znako-
mitych, m.in. Agnieszkę Holland, Dorotę 
Kędzierzawską, Agatę Kuleszę, Xawerego 
Żuławskiego. Owszem, zdarzyły się drobne 
problemy – Łukasz Simlat na trzy pierw-
sze pytania prowadzącego rozmowę – 
z uwagi na brak połączenia – zmuszony 

był do odpowiedzi w języku migowym, 
a wiercenie się Bartosza Kruhlika podczas 
spotkania wynikało nie z powodu cier-
pienia na ADHD, a podgryzania go przez 
jego kota imieniem Kruhl, który nieco się 
denerwował, że pan nie poświęca mu nale-
żytej uwagi.

Ale to, co najważniejsze, do festiwalo-
wego kina Marzenie wróciła publiczność. 
Wprawdzie zamaskowana, zdezynfeko-
wana, zachowująca niezbędny dystans, ale 
zadowolona, uśmiechnięta, pełna pozytyw-
nej energii. To dzięki niej, mimo trudnych 
pandemicznych czasów, udało się zacho-
wać cząstkę atmosfery tej imprezy, z któ-

rej zawsze słynęła. Tarnów znów okazał się 
biegunem ciepła – nie tylko w sensie kli-
matycznym, pogoda ducha także dopisała. 

Pandemiczną edycję Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej wygrał – decyzją jury 
pod wodzą Kingi Dębskiej – Bartosz Kru-
hlik, autor Supernovej. Jury młodzieżowe 
uhonorowało Wszystko dla mojej matki 
Małgorzaty Imielskiej, a publiczność swoją 
nagrodę przyznała Janowi Komasie za Boże 
Ciało. Mam nadzieję, że za rok spotkamy 
się w kinie Marzenie już bez żadnych ogra-
niczeń. Marzenia czasem się spełniają…

Jerzy Armata

Pomimo panującej pandemii 34. 
edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej 
odbyła się. Wyświetlono konkursowe 
filmy, znakomicie dopisała publiczność 
wypełniająca kino także podczas 
wirtualnych spotkań z artystami. 

Bartosz Kruhlik z Grand Prix  
34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej
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Pootwierajmy 
szerzej drzwi

Z Milenią Fiedler,  
nową rektor PWSFTviT,  

rozmawia Anna Michalska

Skąd wzięło się pani zainteresowanie filmem? 
Kiedy miałam 10 lat, a mój brat – zapalony majsterko-
wicz – miał 11, postanowił naprawić szwankujący tele-
wizor i naprawił go tak skutecznie, że przestał działać. 

Mama wykorzystała sytuację i oświadczyła, że nie będzie repe-
rowała telewizora, dopóki mój brat sam się nie nauczy. I chyba 
przez 3 lata nie było telewizora w domu. Mieszkałam wtedy 
w Łodzi i zaczęłam chodzić do kina. Właściwie błyskawicz-
nie stałam się kinomaniakiem. Zakochałam się w kinie i każdą 
wolną chwilę spędzałam, oglądając filmy. Repertuar przezna-
czony dla dzieci, a takich tytułów dystrybuowano 4, może 
5, wyczerpał się dość szybko, mimo że potrafiłam oglądać 
ten sam obraz 5, 6 razy. Za pierwszym razem wybrałam się 
na Zorro, a trafiłam na tytuł Odrażający, brudni, źli. Włoski 
film – mocny, naturalistyczny, pokazujący trudne i brutalne 
relacje między ludźmi. Wstrząsnął mną bardzo i jednocześnie 
zafascynował. Kiedy tylko ochłonęłam z pierwszego szoku, 
wybrałam się na ten film raz jeszcze, żeby już obejrzeć go na 
spokojnie. Miałam poczucie, że nagle mam szansę poznać 
świat, o którym nie miałam pojęcia. Trafiłam między ludzi, do 
których w normalnym życiu nie miałabym żadnego dostępu. 

Poczułam, co daje kino – szansę doświadczenia czegoś, co 
w realnym życiu jest poza moim zasięgiem. Nie doświadczy-
łam zachwytu, tylko szoku – to był przecież paskudny – choć 
ważny – obraz ludzi i świata, z którym się zmierzyłam. Odkry-
łam, jak kino otwiera światy. I chyba te pierwsze doświadcze-
nia zadecydowały, że z kinem zostałam. Dla mnie film to wra-
żenie nie tylko estetyczne, nie wyłącznie rozrywka czy sposób 
spędzenia czasu, ale doświadczenie zmysłowe, emocjonalne 
i intelektualne. Oglądając rozmaite dzieła, zawsze oczekiwa-
łam jakiegoś wzbogacenia mnie jako człowieka. Przed sean-
sem jestem kimś innym niż po. Przeżycie seansu filmowego 
pozwala więcej zrozumieć, rodzi nowe pytania, uświadamia 
potrzebę przemyślenia danego tematu. 

Można powiedzieć o prawdziwej pasji. 
Moje maniactwo kinowe zaczęło się pod koniec podsta-
wówki, ale towarzyszyło mi bardzo, bardzo długo. Ogląda-
łam filmy w ogromnych ilościach, i to dobre tytuły. Potem, 
jak już zaczęłam studiować w szkole filmowej, okazało się, 
że niemal wszystkie klasyki omawiane na zajęciach z histo-
rii filmu poznałam jako dzieciak, włócząc się po rozmaitych Fo
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łódzkich kinach. To było doświadczenie nie do powtórzenia 
dzisiaj. W obecnych czasach nie da się nikogo odciąć od cią-
głego strumienia przekazów audiowizualnych, po prostu psu-
jąc telewizor. Mamy komórki, laptopy, wszechobecne moni-
tory – to jest zupełnie inny świat, inny sposób oddziaływania. 
Doświadczamy przesytu audiowizualności. Często się na tym 
łapię, że chcę się odciąć, czuję się przeładowana i że ten stru-
mień jest za gęsty, zbyt hałaśliwy. 

Kiedy postanowiła pani związać życie zawodowe z fil-
mem?
Ten pomysł pojawił się stosunkowo późno, bo właściwie wpa-
dłam na niego na dwa miesiące przed maturą. Zastanawiałam 
się, co studiować. Byłam zainteresowana naukami biologicz-
nymi, ale nagle przyszło mi do głowy, że może jednak film. 
Realizowanie filmów wydawało mi się czymś z jednej strony 
ekscytującym, a z drugiej strony też bardzo ważnym. Decyzja, 
żeby zdawać do szkoły łódzkiej, była decyzją spontaniczną. 
Nie byłam przygotowana, ale pomyślałam – dobrze, przynaj-
mniej zobaczę, na czym to polega. Zdawałam na reżyserię. 
I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że przechodzę kolejne 
etapy i wylądowałam w trzecim, tym końcowym. Zdałam 
egzaminy, ale zabrakło mi punktów, by zmieścić się w limicie 
przyjęć. I kiedy przyszłam odebrać swoją teczkę, rektor Hen-
ryk Kluba zaproponował mi miejsce stypendialne do szkoły 
w Pradze na kierunku montaż filmowy. Propozycja brzmiała 
dobrze, dawała szansę na kontakt z filmem już w bieżącym 
roku, a nie za rok, czy za cztery lata, więc darowałam już sobie 
tę biologię. To była propozycja, z której chętnie skorzystałam. 
Tak trafiłam na FAMU – do szkoły filmowej w Pradze.

Jakie miała pani wyobrażenie o montażu filmowym?
Kino znałam od strony widowni. Oglądałam bardzo dużo, 
mnóstwo czytałam, ale moje wyobrażenie o procesie tworze-
nia filmu było dosyć naiwne. Wyobrażałam sobie, że jest reży-
ser, który ma wizję, a potem ta wizja „się staje”. Nie miałam 
żadnego kontaktu z praktyką filmową. O montażu nie miałam 
zielonego pojęcia, oprócz takiego, że istnieje. I że ujęcia nastę-
pują po sobie w określonym porządku, i ten porządek ma zna-
czenie. 

Czy wyjeżdżając do Pragi, musiała się pani nauczyć 
języka?
Otóż nie. Nie było takiego obowiązku. Przed wyjazdem na 
FAMU odbywał się obóz integracyjny dla wszystkich sty-
pendystów, którzy jechali na studia za granicę. Teoretycznie 
w programie były lekcje języka. Ale akurat lektor czeskiego 
nie dotarł, więc pojechałam do Pragi, kompletnie nie znając 
czeskiego. Ale to nie był problem. Po dwóch tygodniach bez 
kłopotów rozumiałam, a po miesiącu byłam w stanie już bez 
oporów rozmawiać. Oczywiście brakowało mi jakichś specja-
listycznych pojęć, ale byłam rozumiana. 

Jaką wiedzę pani wyniosła z Pragi?
Dopiero na FAMU spojrzałam na film od strony procesu 
twórczego. I zobaczyłam, w szkolnych warunkach oczywiście 
(mówimy o filmach studenckich i małych produkcjach), jak 
się film tworzy, na czym polega praca reżysera. Że to praca 
z ludźmi, wymaga bycia liderem, który musi rozwiewać roz-
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ale przede wszystkim inaczej bym je rozumiała. To natu-
ralne – jestem starsza, coś przeżyłam. Doświadczenie życiowe 
ma olbrzymie znaczenie. Zmienia się również  sposób pracy. 
Nastąpiła zmiana technologii, odejście od pracy na taśmie fil-
mowej w kierunku technik cyfrowych. Taśma tworzyła ogra-
niczenia w ilości realizowanego na planie materiału. Była 
droga, obróbka laboratoryjna tym bardziej, więc praca na pla-
nie wymagała gruntowniejszego przygotowania, świadomo-
ści celu. Podobnie w montażu – musiałam mieć koncepcję 
zmontowania sceny, żeby się w ogóle zabrać do tego działania. 
Przy technologii cyfrowej nie ma tych ograniczeń. W związku 
z tym na planie kręci się dużo więcej. O ile kiedyś normą były 
3 duble, 4. był już ewenementem, to w dzisiejszym kinie nawet 
11 czy 15 dubli warto zarejestrować. To ma wady i zalety. 
Wady polegają na tym, że czasem brakuje namysłu i akt włą-
czenia kamery nie zawsze jest aktem świadomym. A zaletą jest 
możliwość improwizacji, większa swoboda poszukiwań. Ma to 
również wpływ na pracę montażysty, bo dysponujemy więk-
szą ilością materiału. Czasami jednak w obrazach realizowa-
nych na planie metodą improwizacji, na etapie montażu pada 
pytanie: właściwie, o czym jest ten film? O czym chcemy opo-
wiadać? Okazuje się, że to nie zostało wcześniej odpowied-
nio określone. Zawsze mówię studentom: nie przecinasz uję-
cia, dopóki nie wiesz, po co to robisz. I podaję przykład: praca 
pisarza polega na tym, że pisze kolejne słowa. Dopóki nie wie, 
po co mu to kolejne słowo, zdanie, to powinien iść na spacer. 
Bo jego praca nie polega na mnożeniu słów… Trochę za dużo 
mamy do czynienia z dziełami, które polegają na mnożeniu 
słów albo mnożeniu obrazów.

Realizuje pani wiele filmów rocznie, to znaczy, że bardzo 
szybko pani pracuje. Jak to się udaje?
Rzeczywiście pracuję bardzo dużo… Zastanawiałam się nad 
tym wielokrotnie, bo często znajduję się w sytuacji, kiedy sobie 
mówię – już przesadziłaś, już byś się uspokoiła, bo tak się nie 
da, ciasno się robi. Na szczęście jakoś się wyrabiam. Do tej pory 
jeszcze nie przytrafiła mi się katastrofa, że musiałam w połowie 
zrezygnować z czegoś, bo brakowało mi czasu. Udaje mi się to 
godzić. Nie próbuję powiedzieć, że jestem szczególnie praco-
wita, bo w gruncie rzeczy jestem leniwa. Nie rwę się do pracy, 
kiedy nie muszę. Ale montowanie mnie wciąga, to moja pasja. 
Niewiele trzeba, żeby praca z materiałem w montażowni całko-
wicie mnie pochłonęła. Wtedy pracuję bardzo szybko. To prze-
staje być pracą, zaczyna wciągać jak gra.

Czy ma pani swoje ulubione formy filmowe?
Chętnie próbuję różnych rzeczy. Oczywiście najbardziej sobie 
cenię obrazy fabularne czy dokumenty autorskie, oryginalne, 
będące poważną, szczerą wypowiedzią. Chętnie zajmuję się 
spektaklami telewizyjnymi, bo tam pracujemy z dobrym tek-
stem, który sam w sobie jest już sztuką. Ale nie ma we mnie 
pogardy dla filmowej twórczości użytkowej. Gatunek taki jak 
np. telenowela nie jest „nieudanym” filmem. Telenowela rzą-
dzi się swoimi prawami. Trzeba umieć ją robić. Każdy gatunek 
telewizyjny ma swoje wymagania; inne ma sitcom, inne serial 
kryminalny. Wymagają one umiejętności, wiedzy i kompe-
tencji. Oraz pełnej świadomości, co i dla kogo robimy. Muszę 
wiedzieć, kim jest odbiorca, czego oczekuje i jak mam się 
z nim komunikować. Moją pierwszą komedią romantyczną 

maite wątpliwości, mierzyć się z wieloma pytaniami. A ja 
po prostu nie mam predyspozycji do tego rodzaju kontaktu 
z ludźmi. W Pradze uświadomiłam sobie, że gdybym została 
przyjęta na reżyserię, prawdopodobnie bym z niej zrezygno-
wała. A jednocześnie miałam szczęście być już w szkole filmo-
wej i odkryć montaż. Mogłam uczestniczyć w tworzeniu filmu 
inaczej, zajmując się czymś, co było blisko mojego wyobrażenia 
pierwotnego, czyli że filmowiec ma obraz w głowie, a potem 
ten film „się staje”. Bo trochę na tym polega montaż – na two-
rzeniu wizji, a nie mierzeniu się z ludźmi i rzeczywistością sta-
wiającą opór. Wtedy też odkryłam, że mam w sobie tęsknotę 
do tworzenia, ale niekoniecznie potrzebę wyrażania siebie.

Co pani najbardziej ceni w swoim zawodzie?
Montażownia jest świetnym miejscem – bezpiecznym, nie pada 
na głowę, żadna katastrofa się tam nie przytrafia, a każdy błąd, 
jaki popełnię, da się odwrócić. To jest naprawdę bardzo bez-
pieczny świat, w którym można śmiało podążać w dowolnym 
kierunku, można próbować, eksperymentować do woli. Bo plan 
już takim miejscem nie jest. Reżyser się myli jak saper, tylko 
raz. Jeżeli podejmie złą decyzję, to w większości wypadków jest 
to nieodwracalne. A montażysta? Żadna decyzja nie ma konse-
kwencji nieodwracalnej. Może jeszcze przy tradycyjnej techno-
logii to było trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli pocięłam 
kliszę na drobniutkie kawałki, zmieniając swoją decyzję zbyt 
wiele razy, to trzeba było prosić o ponowne kopiowanie mate-

riału. Montaż daje komfort wymyślania, tworzenia, ekspery-
mentowania bez ograniczeń. Chociaż istnieje jedno poważne 
ograniczenie: pracujemy tylko na tym materiale, który dosta-
jemy. Jest to ograniczenie, które nie hamuje, powiedziałabym 
raczej, że pobudza proces twórczy. Montażysta to niezwykle 
kreatywny zawód, ale nie służy autoekspresji. Ja się nie wypo-
wiadam we własnym imieniu. Jestem zaproszona jako part-
ner do uczestniczenia w procesie tworzenia czyjejś opowieści. 
Uwielbiam w montażu, że jest okazją do odbywania ciągłych 
podróży do cudzych światów. I moim zadaniem jest odkrywać 
te światy, wchodzić w nie, zrozumieć, jakie są, co w nich jest 
ważne. Muszę się nastroić na inną wrażliwość. I to jest fascy-
nujące dla mnie – ten rodzaj dialogu. Ja chyba w ogóle jestem 
człowiekiem wyjątkowo mocno nastawionym na rozmowę, na 
spotkanie z drugim człowiekiem, na wymianę. Praca montaży-
sty – czy w ogóle praca w ekipie filmowej – zależy od porozu-
mienia na głębokim poziomie. Bez tego nie ma szansy, żebyśmy 
współpracowali. 

Czy jak ogląda pani montowane przez siebie filmy, te 
sprzed 20 lat i współczesne, widzi pani jakąś różnicę? 
Albo czasem myśli o tym, że teraz zupełnie inaczej 
by dany materiał zmontowała?
Tak. Mam takie poczucie, kiedy wracam do filmów, które 
robiłam kiedyś. Jest kilka takich, o których wiem, że dzi-
siaj inaczej bym myślała, inne decyzje bym podejmowała, 

Montażysta 
to niezwykle 
kreatywny 
zawód, ale 
nie służy 
autoekspresji. 
To budowanie 
struktury 
filmu

Pałac Oskara Kona – siedziba 
Szkoły Filmowej w Łodzi
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stajemy się wtedy, kiedy nauczymy się kilku reguł (chociaż 
to oczywiście też jest ważne), ale kiedy nauczymy się widzieć 
i czuć materiał. Mówię do studentów: musisz wiedzieć, czego 
szukasz. Oglądasz ujęcie i póki patrzysz na nie z zaintere-
sowaniem, póki czujesz, że cię obchodzi, w ogóle nie ma 
powodu, żeby ciąć. Ty masz zareagować na ten moment, 
kiedy poczujesz, że czegoś ci brakuje, albo coś się wyczer-
pało, przestało cię angażować. Początek pracy – przegląd 
materiału do sceny – polega na uruchomieniu czucia. Myślę, 
że podstawą tego, co staramy się robić jako nauczyciele mon-
tażu, jest wejście w dialog. Nauczyć, jak obsługiwać pro-
gram montażowy można w miesiąc. Cała reszta to tworzenie 
warunków, by młodzi ludzie mogli jak najwięcej monto-
wać i mieli z kim o tym rozmawiać. Spróbuj, pokaż, my ci 
powiemy. Widownia ci powie: dobrze czy źle. Idź i spróbuj 
jeszcze raz, jeszcze raz. Oczywiście bardzo upraszczam, ale 
tak to moim zdaniem w swojej istocie wygląda.

Co sprawiło, że zdecydowała się pani zostać rektorem?
Po pierwsze zależy mi na Szkole. Jestem z nią związana od 
20 lat i wiem, że jest fantastycznym miejscem o olbrzymim 
potencjale. Ten potencjał to ludzie: wykładowcy i studenci. 
Ważna jest różnorodność – pod jednym dachem spotykają się 
reżyserzy, operatorzy, aktorzy, producenci. PWSFTviT pod 
tym względem się rozwija. Ładnych parę lat temu doszedł 
montaż, pojawiły się: scenariopisarstwo, animacja, fotogra-
fia. Uważam, że intensyfikując kontakty i współpracę mię-
dzy poszczególnymi specjalnościami, lepiej wykorzystamy ten 
potencjał. Nasi studenci nie będą pracowali dzisiaj. Będą pra-
cowali za 10 lat. Ze swojego doświadczenia wiem, jak bardzo 
świat się zmienił w ciągu 10, 20 lat, jak musiałam zrewidować 
pewne przekonania i jak ważne jest niezamykanie się w swo-
jej dziedzinie, w swojej wąskiej działce. Cały czas zmienia się 
definicja kina. Zmieniają się oczekiwania odbiorców. Poja-
wiają się nowe pola dystrybucji, nowe narzędzia, nowe pola 
ekspresji. Bardzo intensywnie śledzę, co się dzieje w dziedzi-
nie twórczości dotyczącej gier. Nie po to, żeby się tym zajmo-
wać – bo już raczej zostanę przy tym, co umiem – ale po to, 
żeby rozumieć, na czym to polega i jak można wykorzystać to 
jako swoje narzędzie lub inspirację. Ważne jest zrozumienie, 
kim jest odbiorca, bo kiedy tworzę film, muszę rozumieć czło-
wieka, który jest przyzwyczajony do tempa współczesnego 
świata. Warto być otwartym, warto się posprzeczać, dotknąć 
tego, co nowe, dziwaczne, inne po to, żeby dojść do wnio-
sku... zaraz, Visconti miał rację. Ale nie wolno się zamykać, 
 okopywać.

Jaki ma pani pomysł na Szkołę?
To z czym przychodzę, to propozycja: pootwierajmy te drzwi 
szerzej, spróbujmy się lepiej poznać, podotykać różnych rze-
czy. Niech studenci korzystają ze Szkoły w trochę większym 
zakresie niż do tej pory. Myślę, że jest taka potrzeba i taka 
chęć. To główna idea, z którą zaczynam. Przekonam się, czy 
moja intuicja i moje propozycje zmian są prawidłowe, czy 
trzeba próbować inaczej, sprawdzić, poeksperymentować. Jak 
w montażu. Montażysta to nie jest człowiek, który przychodzi 
z gotowym konceptem. Przychodzi z umiejętnością uważnej 
obserwacji, uważnego słuchania i dostrzeżenia, kiedy złożenie 
elementów prowadzi do synergii.

Rozmawiamy, o czym jest scena, kim jest bohater, odwołu-
jąc się często do własnych doświadczeń życiowych. Ten dia-
log ma różne formy – są reżyserzy, którzy chcą być obecni 
w montażowni i być świadkami sprawdzania różnych pomy-
słów i koncepcji. Są reżyserzy, którzy spotykają się z mon-
tażystą, żeby obejrzeć montowany film na konkretnych eta-
pach – omówić go i przedyskutować kierunek, kolejną wersję 
dzieła. Niektórzy reżyserzy mówią mi: „Ja chcę zobaczyć, jaka 
jest twoja wersja”, tak jak czasami mówią do aktora: „Zapro-
ponuj swoją interpretację”. Zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli 
po raz kolejny spotykam się z reżyserem, bo już się znamy 
i możemy na skróty dochodzić do sedna. Jak się z kimś spo-
tykam po raz pierwszy, to trzeba to porozumienie dopiero 
zbudować – poznać siebie nawzajem, zrozumieć, jak czujemy, 
myślimy i co nas różni. 

Jak zrobić dobry film z początkującym twórcą?
Z debiutantami mam jeden podstawowy problem, bo muszę 
się pilnować, żeby nie iść na skróty. Doświadczonemu reży-
serowi mogę od razu zaproponować zmiany, jeżeli przewi-
duję, że założona intencja nie zadziała. A debiutant  powi-
nien to zobaczyć, powinien samemu się przekonać, dlaczego 
konieczne jest poszukanie innego rozwiązania. Oczywiście, 
mogę mu powiedzieć: słuchaj, zaufaj mi, wiem, że to nie 
zadziała. Ale wtedy w jakimś sensie odbieram mu film. Z tego 
względu to dla mnie trudniejszy typ współpracy. A z dru-
giej strony odświeżający, bo czasem naprawdę warto zrobić 
sobie reset i nie ufać tak bardzo temu, co podpowiada rutyna 
i doświadczenie. Dlatego mówię studentom, że montażysta 
powinien w momencie, w którym kończy film, być gotowy, 
by zacząć od początku. 

Od kiedy prowadzi pani zajęcia w Szkole Filmowej 
w Łodzi?
Chyba to się zaczęło w 1999 roku. Zostałam zaproszona przez 
profesora Mieczysława Lewandowskiego, operatora. Miał ideę, 
żeby stworzyć studia o specjalności: montaż filmowy. Zare-
agowałam natychmiast, bo to był bardzo specyficzny moment 
dla filmu, a dla montażu w szczególności. To był czas zmiany 
technologii, pojawienia się komputerowych systemów monta-
żowych i było jasne, że tradycyjne metody odejdą. Doświad-
czeni montażyści, moi starsi koledzy – jak Marek Denys, 
Wanda Zeman, Ela Kurkowska – mieli kłopot, żeby się prze-
stawić na nowe narzędzie pracy i z niego korzystać. Systemy 
elektroniczne i komputerowe obsługiwali z łatwością tech-
nicy, inżynierowie, którzy nie mieli z kolei pojęcia o montażu 
filmowym. Montaż stał się nie tylko rzemieślniczy, ale wręcz 
techniczny. Sprowadzał się do sprawnej obsługi urządzeń elek-
tronicznych. Akurat w tym momencie profesor Lewandowski 
wyszedł z pomysłem, żeby uczyć montażystów, więc stwierdzi-
łam, że absolutnie powinniśmy to robić. Pamiętam naszą roz-
mowę o tym, jak powinny wyglądać egzaminy wstępne, kto ma 
predyspozycje, na czym się powinniśmy skupiać i właściwie, jak 
powinien wyglądać proces rekrutacji. Kontynuujemy ją co roku, 
zadając sobie dokładnie te same pytania.

Jaką najważniejszą wiedzę chce pani przekazać studen-
tom?
Na początku trochę na oślep szukałam metod uczenia mon-
tażu. Jak wytłumaczyć, na czym to polega? To spory kło-
pot, bo właściwie najszczersza odpowiedź każdego montaży-
sty, kiedy ktoś go pyta: „Dlaczego zrobiłeś to cięcie?”, brzmi: 
„Nie wiem, ale czuję, że tak jest dobrze”. Montażystami nie 

było Nigdy w życiu. Osobiście nie jestem fanem tego gatunku, 
ale podejmując się tego zadania, bardzo serio szukałam odpo-
wiedzi na pytanie: jak się to robi? Bo oczywiście można film 
zmontować w poprawny sposób, składając ujęcia. Nikt nie 
dostrzeże błędów montażowych, więc nie powie, że obraz jest 
źle zmontowany. Ale film nie będzie działał. Bo jeżeli montuje 
się mechanicznie, bez zrozumienia, do czego zmierzamy, skle-
jając ujęcia, a nie budując sensy, to film pozbawiony będzie 
mocy oddziaływania na widza. Montując w ten sposób, mar-
nujemy wysiłek i talent ludzi, którzy nad materiałem praco-
wali przed nami.

Jak by pani opisała swój zawód?
Zawód montażysty jest dla wielu ludzi nieco tajemniczy. 
Efekt pracy innych profesji filmowych możemy wyodrębnić 
i ocenić niezależnie od oceny samego filmu. Możemy ocenić 
pracę kamery, światło, grę aktorską, zauważyć pracę sceno-
grafa, usłyszeć muzykę – to są wyraźne elementy dzieła two-
rzone przez konkretnych ludzi. Natomiast montażu nie da się 
„wyjąć” z gotowego filmu, bo montaż nie jest elementem – to 
jest struktura, czyli sam film. Montażysta nie tworzy elemen-
tów, ale buduje strukturę. I dlatego się mówi o niewidzial-
nej twórczości, bo my w momencie, kiedy film jest gotowy po 
prostu znikamy. Nie ma montażu, jest film. Wiąże się z tym 
olbrzymia odpowiedzialność, bo od struktury zależy, czy 
elementy zostaną użyte we właściwy sposób, odpowiednio 
wyeksponowane. Od montażysty zależy, jak będzie postrze-
gana praca innych twórców. Nie ma gorszej rzeczy niż mecha-
niczne, rzemieślnicze podejście do montażu. To nie jest fair. 
Bez względu na to, czy robimy wielkie dzieło autorskie, czy 
telewizyjny serial służący rozrywce. Jedno i drugie wymaga 
odpowiedzialności i podejścia na serio, oraz świadomości, co 
robimy jako montażyści.

Jakie cechy powinien mieć dobry montażysta?
Umiejętność i chęć wchodzenia w dialog, zdolność rozumie-
nia, słuchania. Ważna jest wrażliwość wizualna, ale też wrażli-
wość emocjonalna. Ten rodzaj empatii, który pozwoli przewi-
dzieć emocje i reakcje widza.

Czy ma pani ulubioną formę współpracy z reżyserami?
Co człowiek, to inna współpraca. Zawsze montujemy wspól-
nie z reżyserem – taka jest reguła, bez względu na to, ile czasu 
montażysta i reżyser spędzają wspólnie w montażowni. Ta 
relacja polega na dialogu, na byciu w kontakcie. Wydaje mi 
się, że to rodzaj komunikacji bardzo podobny do współpracy 
reżysera z aktorem. Bo montowanie to poszukiwanie odpo-
wiedniej interpretacji. Mam scenę: jest konflikt, przyszedł 
pan, strzelił drugiemu w pysk i zadowolony wyszedł. To jest 
sytuacja dramaturgiczna. Ale ma wiele możliwych interpreta-
cji: co się wydarzyło? Jakie były motywacje? Czy to przypa-
dek, czy zamierzone działanie, itd. Albo taka prościuteńka 
sytuacja: dziewczyna pyta: „Kochasz mnie?”. Chłopak mówi: 
„Kocham cię”. Czy mówi prawdę? Dlaczego ona pyta? Jeste-
śmy w stanie zaproponować kilkadziesiąt możliwych inter-
pretacji tej sytuacji zmieniających jej sens, charakter relacji, 
nasz emocjonalny stosunek do postaci. Rozmowy w mon-
tażowni wcale nie dotyczą – przy doświadczonym reżyserze 
i doświadczonym montażyście – szczegółów technicznych. 

Zawsze 
mówię 
studentom: 
nie przecinasz 
ujęcia,  
dopóki  
nie wiesz,  
po co  
to robisz
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Danuta Stenka i Artur Żmijewski  
w filmie Nigdy w życiu, reż. Ryszard Zatorski
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Wiele mówi się 
w ostatnich latach 
o powolnym 
odradzaniu 
się – wręcz 
o nadchodzącym 
renesansie – 
polskiego kina 
dziecięcego 
i młodzieżowego. 
Brakuje jednak 
szerszej dyskusji 
na temat tego, 
jak pracować 
z dziećmi 
i młodzieżą, 
żeby osiągać jak 
najlepsze efekty.

Darek Kuźma

Z KAMERĄ WŚRÓD 
DZIECI I MŁODZIEŻY
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harmonogram prac, z kaskaderami omawia 
szczegółowo fizyczne zadania do wykona-
nia. Często wiąże się z projektem znacznie 
wcześniej, już na etapie castingu lub pisa-
nia scenariusza. „Zdarza mi się np. pisać 
profile psychologiczne postaci współcze-
snych bądź historycznych. Bywa, że uczest-
niczę w wyborze młodych aktorów, żeby 
upewnić się, czy będą w stanie wytrzymać 
trudy danej roli. Wszystko zależy od pro-
jektu i potrzeb producentów” – opowiada 
Wesołek, za przykład podając współpracę 
przy serialu Motyw. – „Na drugim planie 
pojawia się autystyczny chłopiec, co jest 
nie tylko trudne do zagrania, ale też napi-
sania, więc zanim przeszliśmy do wyboru 
dobrego kandydata, odbyłam kilka spotkań 
ze scenarzystami i reżyserem Pawłem Ma-
śloną, żeby wyjaśnić, jak dzieci autystyczne 
odczuwają emocje, jak postrzegają świat, 
jak funkcjonują ich rodziny. Zrozumienie 
tematu to podstawa”.

Równie istotne jest zapewnienie mło-
demu aktorowi odpowiednich narzędzi 
do pracy nad rolą. Piotr Musianek, który 
podjął się tego zadania, był przygotowywa-
ny dwa miesiące do zagrania w Motywie. 
„Postronnemu oku może wydawać się, że 
on po prostu jest na ekranie i niewiele ro-
bi, ale tak nie jest. Wdrażanie zdrowego 
chłopca, żeby wiarygodnie zagrał dziec-
ko zaburzone, wyjaśnienie mu, co może 
robić, a czego powinien unikać, wymaga-
ło wielu prób i ćwiczeń” – dodaje Weso-
łek. Psycholożka zdecydowała się także na 
dwumiesięczny okres przygotowawczy dla 
Janka Szydłowskiego, który zagrał jedną 
z głównych dziecięcych ról w znajdującym 
się obecnie w fazie postprodukcji Mistrzu 
Macieja Barczewskiego. – „Film opowia-
da o pięściarzu Tadeuszu Pietrzykowskim 
oraz jego pobycie w obozie Auschwitz-Bir-
kenau, dlatego musiałam pracować z chłop-
cem znacznie dłużej, aby potrafił zagrać 
rolę, ale nie musiał jej przeżywać emocjo-
nalnie; żeby grana postać nie zdusiła jego 
kształtującej się osobowości. Ważne było 
także odpowiednie nakreślenie realiów hi-
storycznych, a to zawsze wymaga czasu”.

MŁODZIEŻOWI KRÓLOWIE 
EMOCJI
Praca z dziecięcymi aktorami opiera się 
na tak wielu zmiennych, że ich zawodowy 
opiekun na planie musi wykazywać się ela-
stycznością i wyrozumiałością. „Są dzieci, 
które preferują być w przerwach same, są 
też takie, które potrzebują rozmawiać o ro-
li, a w przypadku najmłodszych – między 

Uproszczona odpowiedź na pyta-
nie o sposób pracy z najmłod-
szymi aktorami brzmi: normal-
nie, tak jak z dorosłymi. Dzie-

ciaki obsadza się pod konkretne role i wy-
mogi scenariusza, biorąc pod uwagę ich 
predyspozycje fizyczne oraz możliwości 
aktorskie. W okresie przygotowawczym 
przeprowadza się z nimi próby kamerowe 
i scenariuszowe, warsztaty, czytania, oma-
wia się rozmaite aspekty pracy na planie. 
Gdy rozpoczynają się zdjęcia, młodych 
aktorów traktuje się jak pełnoprawnych 
członków zespołu filmowego, dziękuje się 
im za udane ujęcia, prosi o dziesiątki du-
bli, gdy wymaga tego dobro realizowane-
go filmu. Wszyscy grają przecież do jed-
nej bramki. Nieletni nie mogą rzecz jasna 
pracować dziennie tyle godzin co dorośli 
i należy mieć świadomość, że trzeba będzie 
poświęcić więcej czasu na wyjaśnianie im 
założeń danej sceny i pożądanych efektów. 
Natomiast prawda jest taka, że w odpowied-
nich warunkach potrafią wnieść naprawdę 
dużo oraz stać się wartością dodaną każ-
dego projektu. Dodatkowym obciążeniem 
okazują się tylko wtedy, gdy brakuje pomy-
słu na to, jak skorzystać z ich energii, pasji 
i filmowych chęci.

Był to jeden z powodów, które sprawiły, 
że mimo chlubnych rodzimych tradycji – 
na filmach i serialach Stanisława Jędryki, 
Marii Kaniewskiej, Kazimierza Tarnasa 
i innych wychowało się kilka pokoleń wi-
dzów – polskie produkcje dla najmłodszych 
nie cieszyły się przez dekady zbyt dużą es-
tymą. Nie tyle z perspektywy reżyserów czy 
scenarzystów – bo powstawały różnorod-
ne pomysły – ile producentów i inwesto-
rów, którzy postrzegali je w kategoriach 
podwyższonego ryzyka. Mieli w pewnej 
mierze rację, bo zachłyśnięta hollywoodz-
kimi spektaklami publiczność okresu post-
transformacji nie pokładała wiary w nie-
porównywalnie mniej efektowne rodzime 
przygody. Odzyskanie zaufania wymagało 
wytężonej pracy i zaistnienia wielu zazę-
biających się mechanizmów, ale zmiany, 
które zaszły w branży w XXI wieku, umoż-
liwiły zabranie głosu nowemu pokoleniu 
filmowców. A oni, inspirując się dawnymi 
wzorcami i wytyczając własne ścieżki, do-
wiedli, że realizowane lokalnie produkcje 
dla dzieci i młodzieży mogą przyciągać wi-
dzów realizacją na zachodnią modłę, nie 
tracąc przy tym nic z wartościowej treści.

Niezależnie bowiem od tego, czy cho-
dzi o romansujące z potencjałem efektów 
komputerowych historie na pograniczu fan-

tasy i science fiction, czy też klimatyczne 
wakacyjne przygody nawiązujące do mło-
dzieżowej klasyki, najważniejsza jest wiara 
w dziecięcych aktorów. A także zrozumienie, 
że tak jak dorośli stosują rozmaite metody, 
żeby zrozumieć postać i wykrzesać z siebie 
emocje na planie, tak dzieci miewają róż-
ne potrzeby. Tyle że w ich przypadku klu-
czem jest wiek: trzylatek wymaga innego 
prowadzenia niż czternastolatka, a grają-
cą w dramacie pięciolatkę należy zupełnie 
ina czej przygotować do roli niż nastolatka 
do występowania w komedii romantycz-
nej. Niby oczywiste, ale w praktyce, gdy ma 
się na planie nieprzewidywalne w swych 
emocjonalnych reakcjach nieoszlifowa-
ne talenty, należy być przygotowanym na 
każdą ewentualność. Albo mieć w zespole 
osobę, która skupi się wyłącznie na przy-
sposabianiu dzieci do scen, wypełnianiu 
z nimi reżyserskich zaleceń, integrowaniu 
najmłodszych z ekipą. Jest to nieocenio-
na pomoc na planie, którą coraz częściej 
uwzględnia się w kosztorysie.

MOTYWY DZIECIĘCYCH 
MISTRZÓW
Trudno mówić w tym wypadku o filmowym 
fachu, którego tajniki zaczyna się zgłębiać 
już w trakcie studiów, stąd brak bardziej 
skodyfikowanych oczekiwań. Lecz nie-
letnimi aktorami nie może zajmować się 
przypadkowa osoba. „Plan filmowy nie jest 
z założenia miejscem dla dzieci. Cały czas 
coś się na nim dzieje, wszędzie leży drogi 
sprzęt, jedni ludzie pojawiają się codzien-
nie, inni przychodzą raz na jakiś czas. Mo-
im zadaniem jest ułatwić pracę reżyserowi 
i ekipie poprzez wzięcie odpowiedzialności 
za dzieci, i w kontekście przygotowania do 
roli, i zachowania” – wyjaśnia Kaja Weso-
łek, psycholożka dziecięca z przeszkoleniem 
aktorskim, która rzadko pracuje wprawdzie 
przy produkcjach skierowanych do dzieci, 
ale jest uznawana w branży za specjalistkę 
od pracy z nieletnimi aktorami. – „Nie-
którym reżyserom komunikacja z dzieć-
mi przychodzi z łatwością, dla innych nie 
jest naturalna. Staram się być osobą, której 
dziecko ufa i do której zwraca się z wątpli-
wościami, gdy nie potrafi czegoś zrozumieć. 
Buduję z nim relację zawodową, zajmuję 
się nim w trakcie przerw na planie, rozma-
wiam o filmie, o roli, o emocjach”.

Na planie Wesołek otacza dziecięcych 
aktorów parasolem ochronnym, nie izolu-
jąc ich zarazem od ekipy. Jest obecna przy 
ich rozmowach z reżyserem na temat scen, 
z II reżyserem planowym uzgadnia dzienny 

Oliwia Ogorzelska i Borys Wiciński  
w filmie Czarny młyn, reż. Mariusz Palej Fo
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3. a 6. rokiem życia – bardzo istotna jest 
obecność ich rodziców. Maluchy muszą 
wiedzieć, że mama czy tata są fizycznie 
blisko, w pokoju obok lub w stołówce na 
kawie, bo to je uspokaja, pozwala skupić się 
na zadaniu aktorskim” – tłumaczy Weso-
łek. Każdy, kto pracował kiedyś z dziećmi, 
doskonale wie, że nawet najbardziej uta-
lentowani młodzi ludzie miewają proble-
my z koncentracją, a powodzenie projektu 
zależy często od znalezienia sposobu na jej 
utrzymanie. „Zbieram zawsze szczegółowy 
wywiad od rodziców i obserwuję uważnie 
dziecko przed i w trakcie pracy na planie, 
by wiedzieć, kiedy potrzebuje odpoczyn-
ku, co je cieszy, co rozluźnia itd. Czasem 
robimy w przerwach od scen ćwiczenia 
oddechowe, czasem rozmawiamy ogólnie 
o roli, a czasem idziemy po prostu na spa-
cer” – dodaje psycholożka.

Zdarza się, że maluchy opowiadają o cio-
ciach i wujkach z przedszkola, kogo lubią, 
kogo nie cierpią, z kim się ostatnio pobiły, 
komu dały buziaka, a świadome partnero-
wanie im w ich uroczym prywatnym świe-
cie w zupełności wystarcza. Inaczej sprawa 
ma się oczywiście ze starszymi dziećmi. 
„Młodzi ludzie w wieku szkolnym wcho-
dzą w fazę racjonalną, potrzebują zrozu-
mieć, co się dzieje dookoła nich. Na planie 
fascynują ich detale. Kiedy słyszą: »Popro-
szę pięćdziesiątkę«, chcą wiedzieć, co to 
za »pięćdziesiątka«. Dlaczego kamera zo-
stała ustawiona w taki, a nie inny sposób, 
po co ten pan ustawił lampę w tym akurat 
miejscu, do czego jest dymiarka i jaki jest 
cel robienia dymu na planie” – wyjaśnia 
Wesołek. „Z kolei nastolatkowie, ci mniej 
więcej po 12. roku życia, coraz bardziej 
świadomie budują postaci, dzielą się prze-
myśleniami na filmowe tematy. Wchodzą 
głęboko w wyznaczone im role i potrzebują 
potwierdzenia, że robią wszystko dobrze, 
że ich wkład w realizowany film zostaje 
doceniony” – podkreśla Wesołek. – „Nic 
w rozwoju dziecka nie jest bardziej cha-
rakterystyczne niż jego wiek”. 

Najtrudniej jest zatem pracować z naj-
młodszymi, ale nie należy ich się bać. 
„W Żmijowisku sześcioletnia Alicja War-
chocka grała dziewczynkę, która zostaje 
porwana i mocno związana. Należało naj-
pierw oswoić ją z ekipą, z planem, z tym, 
że w przeciwieństwie do świata zewnętrz-
nego, gdzie musi słuchać dorosłych, tym 
razem to ona zdecyduje, kiedy przerwać, 
kiedy powiedzieć »stop«” – wspomina We-
sołek, dodając, że maluchy potrzebują też 
fizycznego kontaktu z przedmiotami. – „Je-

wyznaczam inne cele, a w międzyczasie bu-
dujemy więź zaufania, która przekłada się 
na łatwość i efektywność pracy na planie”.

Wypracowane zaufanie pomaga także 
dzieciom w przyjmowaniu krytycznych 
uwag. „Pilnuję, żeby dziecko wiedziało, 
z jakiego powodu musimy coś powtórzyć, 
dlaczego coś nie działa. Wyjaśniam, że koń-
czymy dopiero wtedy, gdy reżyser uzna, że 
wyszło dobrze. Dzieci bardzo angażują się 
w pracę na planie i jeśli widzą, że traktuje 
się je jak resztę obsady, bardziej się starają. 
Gdy dowiadują się po pierwszym ujęciu, że 
wyszło świetnie, to są dumne, a jeśli słyszą 
to samo po nastym dublu, wiedzą, że nikt 
ich nie zbywa, żeby mieć święty spokój, 
tylko że dodatkowa praca była potrzebna 
dla dobra filmu. Ważne, żeby nie zapo-
minać o słowach otuchy, ponieważ wte-
dy dziecko zachowuje pozytywną energię 
i wraca z nią na kolejną scenę” – kontynu-
uje Nieć. – „Przyjmuję osobiście wszystkie 
uwagi reżysera i przekazuję je dziecku tak, 
by nie poczuło się nimi dotknięte. Mówię 

np., że musimy to zmienić i tamto popra-
wić, ale reżyser w ciebie wierzy. Dziecko się 
wtedy mobilizuje. W dzisiejszych czasach 
moglibyśmy rzec, że jestem maseczką, któ-
ra zatrzymuje negatywność, a przepuszcza 
powietrze i zaufanie”.

EKIPA DOCENIANYCH 
SUPERBOHATERÓW
Największym wyzwaniem w dotychczaso-
wej karierze Nieć był znajdujący się obecnie 
w fazie postprodukcji Czarny młyn Mariu-
sza Paleja, z którym zrealizowała już wcze-
śniej Za niebieskimi drzwiami. Podobnie jak 
w tamtym projekcie, Nieć była na planie 
aktorką, współscenarzystką oraz II reży-
ser ds. aktorów-dzieci. Jednak tym razem 
poprzeczka została podniesiona znacznie 
wyżej. Najmłodsi nie tylko bowiem za-
grali wszystkie główne role, ale też mieli 
mnóstwo kwestii dialogowych. „Dzieci są 
w stanie naprawdę wiele pokazać, odtwo-
rzyć, powtórzyć, dodać od siebie ciekawe 
reakcje, ale naturalne mówienie tekstem 
napisanym przez kogoś innego bywa dla 
nich dużym problemem. Zwłaszcza jeśli nie 
mają obok dorosłego aktora, który służyłby 
im za swoiste zwierciadło dla wyrzucanych 
z siebie słów i emocji” – wyjaśnia Nieć. Co 
więcej, film podejmuje tematy odrzuce-
nia oraz ostracyzmu społecznego, a jedną 
z kluczowych postaci jest niepełnospraw-
na dziewczynka, która jest z początku źle 
traktowana przez swoich rówieśników, na-
tomiast w miarę rozwoju fabuły urasta do 
miana swoistej superbohaterki.

„Zaprosiliśmy do współpracy zdrową 
dziewczynkę, ośmioletnią Polę Galicę-Ga-
loch. Nie tylko dlatego, że trudno byłoby do-
stosować plan zdjęciowy do chorego dziec-
ka, chodziło też o zadania aktorskie i fakt, 
że postać słyszy uwagi typu »Jesteś głupia« 
czy »Nie chcemy się z tobą bawić«” – mó-
wi Nieć. „W trakcie przygotowań wypra-
cowałam dla Poli analogię – jej bohaterka 
to księżniczka zaklęta w chorobę, dopiero 
miłość brata może ją uzdrowić. Dało jej to 
poczucie celowości, wiedziała, dlaczego nie 
może się ruszać oraz mówić, dlaczego wy-
gląda tak, jak wygląda. Z pokorą czekała, 
aż jej filmowy brat i jego koledzy zmienią 
nastawienie wobec jej bohaterki” – dodaje 
II reżyser filmu. – „Pozwoliło jej to rów-
nież z zadziwiającym spokojem przyjmo-
wać inwektywy ze strony dzieci. Problem 
mieli ci, którzy musieli zachować się wo-
bec niej agresywnie. Dużo rozmawialiśmy, 
wyjaśniłam, że ich koleżanka wie, że oni 
udają. Ale też, że im będą okrutniejsi, tym 

śli w scenie pojawia się nóż, dziecko musi 
go dotknąć, zrozumieć, że jest plastikowy, 
że można go zginać. Pokazanie umowności 
planu pozwala dzieciom poczuć się komfor-
towo, uznać sytuację za zabawę, a w tym są 
mistrzami”. Przygotowanie psychologicz-
ne jest zatem tak samo ważne jak warsztat 
aktorski. – „Nastoletni Bartek Szczerbiak 
wcielił się w serialu Król w młodego Sza-
piro. Żeby zagrać scenę, gdy przeciwstawia 
się patologicznemu ojcu, musiał oswoić się 
w bezpiecznych warunkach z emocją złości, 
wypracować w sobie odwagę, by zrobić coś, 
czego normalnie by nie zrobił”. 

DYSCYPLINA 
POZYTYWNYCH DUBLI
Nie trzeba być jednak psychologiem, żeby 
pracować wydajnie z młodymi aktorami na 
planie, również nad rolami wymagający-
mi grania trudnych czy wręcz toksycznych 
emocji. Czasem wystarczy solidne przygo-
towanie aktorskie, wrodzona empatia w po-
łączeniu z emocjonalną wyobraźnią oraz 
umiejętność rozpoznawania i reagowania 
na dziecięce potrzeby. Tak jak w przypad-
ku Magdaleny Nieć, aktorki z ponad dwu-
dziestoletnim stażem, która od kilku lat 
zdobywa szlify w pracy z najmłodszymi 
i funkcjonuje od czasu Wilkołaka Adria-
na Panka jako II reżyser planowa ds. ak-
torów-dzieci. – „Każde dziecko staram się 
poznać, bo każde jest inne, na swój spo-
sób wyjątkowe. Jednym otwarte wyrażanie 

uczuć przychodzi łatwo, u innych trzeba 
wprowadzać emocjonalną dyscyplinę, żeby 
nie wypaliły się w pierwszej scenie. Moim 
zadaniem jest wspieranie reżysera w opo-
wiadaniu historii. Przygotowuję młodych 
aktorów w okresie przygotowawczym, roz-
grzewam przed wejściem przed kamery, 
studzę po zakończeniu ujęcia. Jestem z ni-
mi non stop. Dlatego warto moją funkcję 
wyodrębnić w budżecie”. 

Projekty, w których Nieć bierze udział, 
wymagają od niej pracy z grupami mło-
dych aktorów, musi zatem zająć się każdym 
dzieckiem osobno i jednocześnie stworzyć 
poczucie wspólnoty. „W Wilkołaku posta-
ci się nie znają, czują się w swoim towa-
rzystwie nieswojo, więc reżyser nie chciał 
procesu integracyjnego u dzieci, a ja ogra-
niczyłam się do przeprowadzenia warsz-
tatów aktorskich, by zmniejszyć między 
nimi fizyczny dystans. Musiały czuć się ze 
sobą bezpiecznie. Jednak przed zdjęciami 
do Za niebieskimi drzwiami, w czasie ty-
godniowego wyjazdu z udziałem reżysera 
i psycholożek z Warszawskiego Instytutu 
Psychologicznego, prowadziłam zajęcia 
z dziećmi i starałam się pogłębić zażyłość 
między aktorami” – wspomina Nieć, któ-
ra zawsze indywidualizuje pracę ze swo-
imi podopiecznymi. – „Każdy powinien 
dogłębnie poznać swoją postać, zrozumieć 
jej uczucia i wiedzieć, do jakich własnych 
emocji może się odnieść. Przerabiam z każ-
dym indywidualnie scenariusz, każdemu 

Oczekując  
od dziecięcych 

aktorów 
konkretnych 

efektów, 
należy ich 
traktować  

po partnersku

Wilkołak, reż. Adrian Panek

Weronika Kaczmarczyk i Szymon 
Radzimierski w filmie Władcy przygód. 
Stąd do Oblivio, reż. Tomasz Szafrański
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sformułowanie »superancko«, które za-
słyszałem, gdy bawiłem się z dzieckiem 
na placu zabaw, jest niedobre. Że lepiej 
powiedzieć »czadziarsko«. Posłuchałem 
ich, a widzowie w kinach potwierdzili 
słuszność tej zmiany”.

Słowa Tomasza Szafrańskiego służą za 
najlepsze podsumowanie tematu. Współ-
praca z dziećmi do najłatwiejszych ni-
gdy nie należała, gdyż trzeba wykazywać 
się dzień w dzień cierpliwością, empatią 
oraz wyobraźnią, żeby pomóc młodym 
aktorom stworzyć zapadające w pamięć 
oraz pasujące do opowiadanej historii 
role. Z drugiej strony tworzenie filmów 
i seriali jest procesem skomplikowanym, 

wymagającym kreatywności, opanowania 
oraz zaufania do członków ekipy i obsady, 
którzy wyruszają z nami w taką czy in-
ną filmową przygodę. W tym kontekście 
dzieci niczym nie różnią się od reszty. 

Wywołany przez pandemię przestój 
w polskiej branży zakłócił na dłuższy 
czas funkcjonowanie planów zdjęcio-
wych, jednak część ekip wróciła już do 
pracy, a w nadchodzących miesiącach 
pojawią się kolejne plany oraz pomysły, 
w jaki sposób pracować, by zachować 
bezpieczeństwo wszystkich zaangażowa-
nych. Również najmłodszych. Bo nikt nie 
wyobraża sobie chyba polskich filmów 
i seriali bez nich. Zakładając trzymanie 
się tych i innych zasad, nietrudno też do-
strzec majaczący na horyzoncie renesans 
polskiego kina dziecięcego.

w to przerwę obiadową, a aktorzy mię-
dzy 16. a 18. rokiem życia osiem godzin. 
„To dla nich zawsze problem, bo ma-
ją więcej energii, niż dorosłym się wy-
daje” – śmieje się Szafrański. – „Często 
jest tak, że nawet w dni wolne od pracy 
same przychodzą na plan, żeby pooglą-
dać, jak pracujemy!”.

SŁUCHAĆ 
WEWNĘTRZNEGO 
DZIECKA
Szafrański nie rzuca słów na wiatr – nie 
tylko traktuje młodych aktorów na równi 
z dorosłymi, ale też pozwala im brać czę-
ściowo odpowiedzialność za rolę i roz-

wój postaci, do tego stopnia, że zachęca 
dzieciaki do wychodzenia z własną ini-
cjatywą i sugerowania pomysłów. „Na 
planie seriali, które robiłem dla Disneya, 
praca rozpoczynała się dwoma, czasami 
trzema tygodniami prób. Czytaliśmy 
scenariusze i rozmawialiśmy – jak oni 
zachowaliby się w danej sytuacji? Co 
by powiedzieli? Jak zareagowaliby jako 
ludzie, nie aktorzy. Taka burza mózgów 
niesamowicie uruchamiała dzieci i wy-
chodziły naprawdę fantastyczne rzeczy, 
które z wielką przyjemnością brałem pod 
uwagę” – wspomina Szafrański, który 
chętnie modyfikuje scenariusz, gdy dzie-
cięcy aktorzy podrzucają mu ciekawą 
alternatywę. – „Scenariusz do Władców 
przygód znajoma nauczycielka przeczy-
tała z dziećmi w szkole. A te uznały, że 

dowiodła, że dzieci stają się do pewnego 
stopnia takie, jak oczekują dorośli. Trze-
ba więc dawać odpowiedni przykład” – 
wyznaje reżyser. – „Jakieś granice muszą 
oczywiście być, ale niezmiennie zadziwia 
mnie energia i pasja, z jaką dzieci grają. 
My, dorośli, nabywamy z czasem różnych 
dziwnych mechanizmów samoogranicza-
jących, które zabijają naszą wyobraźnię, 
a przebywanie z dziećmi jest świetną od-
trutką na dorosłość”.

Młodzieńczą wyobraźnię docenia także 
Tomasz Szafrański, reżyser i scenarzysta fil-
mowych przebojów Klub włóczykijów oraz 
Władcy przygód. Stąd do Oblivio. „Wyda-
je mi się, że wielu dorosłych nie docenia 
sprawności i błyskotliwości młodych ak-
torów. Po tylu latach kręcenia z dziećmi 
nauczyłem się, że zawsze mogę liczyć na 
to, że mnie zaskoczą, że będą mądrzejsze 
i fajniejsze, niż zakładałem. Gdybym uwa-
żał inaczej, nie mógłbym kręcić filmów 
o nich i dla nich” – opowiada Szafrański, 
który wypracował własną metodę pracy 
z nieletnimi. – „Traktuję ich jak dorosłych 
aktorów, ale to nigdy nie jest relacja rów-
ny z równym. Wymagam, żeby mówili do 
mnie »proszę pana«, na planie nie jestem 
towarzyszem zabawy, lecz trochę zastęp-
czym ojcem, co pozwala mi wspierać ich 
w stresujących momentach. Moje filmy są 
skomplikowane inscenizacyjnie, dużo się 
w nich dzieje, dlatego muszę mieć pełną 
kontrolę. Zabraniam wszystkim członkom 
ekipy dawać dzieciom sugestie, jak grać, 
bo nie chcę, żeby miały pięciu reżyserów. 
Z każdym pytaniem przychodzą do mnie 
i wiedzą, że dostaną wiążącą odpowiedź”.

Reżyser zaczyna okres przygotowawczy 
od prób z udziałem członków pionu ope-
ratorskiego, podczas których przechodzi 
z dziećmi przez scenariusz i daje im za-
smakować pracy z kamerą. „Wystarczy 
im kilka godzin, żeby nauczyć się, gdzie 
mają stanąć, żeby być w kadrze, w jaki 
sposób wchodzić w relację z kamerą, jak 
na nią reagować, jak z nią »tańczyć«. Uży-
wam wtedy dorosłego języka, dokładnie 
takiego, jakim posługuję się normalnie 
na planie, a więc wraz z przećwiczeniem 
choreografii młodzi przyswajają również 
sposób komunikacji, który pomoże im 
w trakcie zdjęć. Nie dopasowuję nigdy 
ekipy do dzieci, lecz zawsze dzieci do 
ekipy”. Takie przygotowanie jest także 
ważne w kontekście formalnych ogra-
niczeń w pracy z nieletnimi. Dzieci do 
16. roku życia mogą obecnie przebywać 
na planie tylko sześć godzin, wliczając 

zywać mocne relacje z młodymi aktorami 
niezależnie od tego, czy korzystają z pomo-
cy psychologów lub pomocy II reżyserów 
ds. dzieci. „Wybierając młodego człowieka, 
wybieramy również jego rodziców. Inwestu-
jąc w dobrą atmosferę na planie, stawiamy 
projektowi solidne fundamenty. Pamiętam 
mnóstwo sytuacji, gdy po trudnym dniu 
zdjęciowym dzieciaki przytulały się i dzię-
kowały za fajną przygodę, mimo że akurat 
tego dnia kilka razy im się oberwało za brak 
dyscypliny” – śmieje się Mariusz Palej. – 
„Nieletni aktorzy są w stanie dać z siebie 
bardzo dużo, ale potrzebują każdej możli-
wej pomocy. Nie ukończyli przecież szkół 
aktorskich, nie znają technik z warsztatu 
zawodowego aktora. W okresie przygoto-
wawczym nawiązuję z nimi przyjacielsko-
-kumplowsko-ojcowski kontakt, żeby ich 
otworzyć na różne metody pracy, a już na 
planie jestem blisko nich. Nie siedzę przy 
monitorze, lecz jestem na wyciągnięcie rę-
ki, pomagam, podpowiadam, czasem bez 
przerywania ujęcia”.

REMINISCENCJE 
REŻYSERSKIEJ 
WYOBRAŹNI
Warto zatem podkreślić to jeszcze raz: ocze-
kując od dziecięcych aktorów konkretnych 
efektów, należy ich traktować po partner-
sku. W innym wypadku traci się cenny 
czas. „Moje filmy nie pokazują uproszczo-
nej wizji świata, lecz w konwencji fantasy, 
w której dzieci czują się jak ryby w wo-
dzie, poruszają trudne tematy społeczne, 
pozwalają poznawać i oswajać otaczający 
świat. Zarówno aktorom, jak i widzom. 
Młodzi bohaterowie uczą się w nich, jak 
radzić sobie ze stratą, jak odróżniać dobro 
od zła” – zapewnia Palej. „Nie daję moim 
aktorom taryfy ulgowej, nie zdrabniam, 
nie seplenię, rozmawiam z pełnoprawnymi 
członkami ekipy, którzy pomagają mi opo-
wiedzieć historię. Psychologia już dawno 

trudno oddzielić marzenia i oczekiwania 
dziecka od marzeń i oczekiwań mamy i taty, 
więc warto mieć świadomość, z kim ma się 
do czynienia. Czasem dorośli uprzykrzają 
życie na planie i nie zdają sobie sprawy, że 
rozbijają koncentrację dziecka. Takich trze-
ba – brzydko mówiąc – spacyfikować, ale 
w taki sposób, aby nie wpłynęło to na ich 
syna/córkę. W przypadku tak problema-
tycznych ról jak ta Poli staram się włączać 
rodziców do współpracy już na etapie ca-
stingu” – zapewnia Nieć, dodając, że takie 
podejście sprawdziło się też w przypadku 
Czarnego młyna. – „Wysłałam mamie Poli 
scenariusz, odbyłam długą rozmowę o tru-
dach roli i dopiero wtedy byłam pewna, że 
znaleźliśmy odpowiednią osobę”.

Potwierdza to Kaja Wesołek, która stara 
się zawsze angażować rodziców w proces 
aktorski, niezależnie od roli, która przypa-
dła ich dziecku. „U młodych ludzi kluczem 
jest przygotowanie, więc daję ich rodzicom 
związane z postacią zadania, które mogą 
wykonać wraz z dzieckiem w domu. Takie 
podejście zapewnia mi większą kontrolę nad 
moją częścią projektu, a także wiele innych 
profitów. Odpowiadam za dzieci na planie, 
dlatego nie chciałabym oddawać całkowicie 
procesu nauki dialogów w ręce rodziców, 
którzy mogą trafić w wizję reżysera, ale nie 
muszą. Nie zawsze ich wyobrażenia są ade-
kwatne do tego, co będzie się działo przed 
kamerami. Z drugiej strony rozumiem ich 
chęć uczestnictwa, więc staram się robić 
wszystko, żeby nie poczuli się porzuceni 
w tym procesie, żeby byli integralną częścią 
sukcesu dziecka. Utrzymuję też z nimi czę-
sto prywatne relacje po zdjęciach” – mówi 
Wesołek. – „Dla mnie bycie psychologiem 
dziecięcym na planie oznacza dostosowy-
wanie się do tworzących go ludzi, szukanie 
złotego środka między reżyserem i ekipą, 
oraz dzieckiem i jego rodzicami”.

Podobnie wagę kontaktu z rodzicami po-
strzegają reżyserzy, którzy starają się nawią-

bardziej ich późniejsza przemiana wpłynie 
pozytywnie na odbiór widza, bo nasz film 
ma zamiar budować pomost między świa-
tem ludzi zdrowych i chorych”.

Zaufanie, jakim Nieć obdarzyła swoich 
podopiecznych, zaprocentowało choćby 
tym, że szczera rozmowa o założeniach fil-
mu wystarczyła, żeby dzieci poczuły się bez-
piecznie w sytuacji, która odbiegała znacznie 
od ich codziennych doświadczeń. Co więcej, 
po zakończeniu ujęcia tym chętniej bawili 
się z Polą na planie, utrwalając pozytywną 
atmosferę współpracy. „To dla mnie bardzo 
ważne, żeby żadne dziecko nie zabierało ze 
sobą roli do domu, żeby po zagraniu postaci 
pozostawała ona tylko zagraną postacią” – 
tłumaczy aktorka, która dokładała wszel-
kich starań, żeby młoda Pola czuła się ważną 
częścią zespołu filmowego. – „Grała osobę, 
której ciało było spastyczne. Poznałam wiele 
takich dzieci, gdy pracowałam dla Fundacji 
Polsat. Nauczyłam ją wykręcać odpowied-
nio ręce, przekręcać głowę, wykrzywiać bu-
zię, patrzeć w punkt w oddali, a gdy ekipa 
widziała, że Pola przygotowuje się do uję-
cia, wszyscy – od pionu operatorskiego po 
garderobianych – układali podobnie swoje 
ciała. Dziewczynka zauważała, że jej stara-
nia w jakiś sposób integrują ekipę, miała 
poczucie, że robi coś fajnego i inni jej tro-
chę zazdroszczą”.

TALENTY 
MARZYCIELSKICH 
RODZICÓW
Nieć podkreśla, że jednym z najistotniej-
szych aspektów współpracy z nieletnimi 
jest włączenie do niej rodziców dziecka. 
„Są niezwykle ważni, ponieważ ich wsparcie 
bywa największą siłą napędową dla młode-
go człowieka. A poza tym, jeśli mój pod-
opieczny widzi, że jego rodzice mi ufają, 
automatycznie również bardziej mi ufa, czu-
je się przy mnie bezpieczniej” – tłumaczy 
Nieć. „Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 

Praca z dziećmi na planie 
wymaga od ich zawodowego 
opiekuna empatii, elastyczności  
i wyrozumiałości

Piotr Musianek  
w serialu Motyw, 
odcinek 3,  
reż. Paweł Maślona
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Magdalena Nieć, Oskar Wojciechowski, Jakub Gawarecki, 
Sara Ługowska, Dominik Kowalczyk i Mariusz Palej na planie 
filmu Za niebieskimi drzwiami
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Tomáš Masaryk – prezydent 
przedwojennej Czechosłowacji, 
aktorka Olga Scheinpflugová, 
malarz i grafik Max Švabinski, 
kompozytor Josef Bohuslav 
Foerster, wirtuoz skrzypiec 
Jaroslav Kocian, a także komu-
nistyczny premier powojen-
nej Czechosłowacji Antonín 
Zápotocký, po śmierci któ-
rego władze zdecydowały się 
na wtrącenie uzdrowiciela do 
więzienia. Główna akcja filmu 
rozgrywa się w latach 50. XX 
wieku i opowiada o zderzeniu 
Mikoláška z machiną komuni-
stycznego systemu.

 BANKSTERZY 
PREMIERA: 16 PAŹDZIERNIKA 

film fabularny 
reżyseria: Marcin Ziębiński
scenariusz: Adam Guz, Piotr Starzak
zdjęcia: Dominik Danilczyk 
muzyka: Rafał Kulczycki 
scenografia: Joanna Viktoria Kolska 
kostiumy: Marta Grudzińska 
montaż: Paweł Sitkiewicz 
dźwięk: Leszek Freund, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiński 
obsada: Katarzyna Zawadzka, 
Antoni Królikowski, Magdalena 
Lamparska, Tomasz Karolak
producent: Kazimierz Rozwałka 
produkcja: Figaro Film Production 
czas projekcji: 106 min
dystrybucja: Kino Świat 

Karolina pracuje w banku, 
jest energiczna, pewna siebie, 
przebojowa. Kiedy w jej ręce 
wpada najnowszy produkt 
walutowy – kredyt we fran-
kach szwajcarskich – kobieta 
otrzymuje wielką szansę, żeby 
się wykazać. Mając pełne przy-
zwolenie szefa – Adama, bez 
skrupułów zaczyna namawiać 
klientów na najbardziej ryzy-
kowne i niekorzystne inwesty-
cje. Jan jest szarą eminencją 
krajowej finansjery. W swoim 
telefonie ma kontakty do pre-
zesów największych banków 
w Polsce. Jego cyniczne pomy-
sły i decyzje z dnia na dzień 
wpływają na gospodarkę i losy 
setek tysięcy osób. Takich jak 
Artur – ambitny szef firmy IT, 
który, by rozwijać działalność, 
decyduje się na opcje walu-
towe. Jego wspólnikiem jest 
Mateusz, który marzy o nie-
zależności, własnym lokum 
i upragnionej wyprowadzce 
od teściów. Choć młode mał-
żeństwo pozostaje nieufne 
wobec proponowanych przez 
banki rozwiązań, to przy-
parte do muru daje się wcią-
gnąć w finansową pułapkę. 

Wkrótce losy bohaterów po 
obu stronach barykady splotą 
się w pętli wstrząsających 
wydarzeń, których przebieg 
ujawni szokujący mechanizm 
manipulacji, oraz bezwzględną 
i bezduszną siłę systemu ban-
kowego. A gdy skończą się 
wszystkie racjonalne rozwiąza-
nia, bohaterom pozostaną już 
tylko najbardziej dramatyczne 
wybory.

 RAZ, JESZCZE RAZ
PREMIERA: 16 PAŹDZIERNIKA 

film fabularny 
reżyseria: Paweł Czarzasty, 
Krzysztof Zbieranek
scenariusz: Marcin Graj, Paweł 
Czarzasty, Grzegorz Fobka
zdjęcia: Jakub Stolecki
muzyka: Grzegorz Marszałek
scenografia: Piotr Jurek 
kostiumy: Kornelia Czereda
charakteryzacja: Edyta 
Szarfemberg
montaż: Michał Biliński, Paweł 
Czarzasty
dźwięk: Radosław Ochnio, Karol 
Szykowny 
obsada: Bartek Kasprzykowski, 
Wojciech Błach, Bartosz Żukowski

KALENDARZ PREMIER

 JAK ZOSTAĆ         
 GWIAZDĄ  
PREMIERA: 2 PAŹDZIERNIKA 

film fabularny 
reżyseria: Anna Wieczur-Bluszcz
scenariusz: Piotr Jasek, Julia 
Kamińska, Wojciech Nerkowski
zdjęcia: Wojciech Płóciennik 
muzyka: Sarsa
scenografia: Ewa Gdowiok, Michał 
Białousz
kostiumy: Agata Culak 
charakteryzacja: Patrycja 
Puławska 
montaż: Adam Kwiatek 
obsada: Julia Kamińska, Tomasz 
Karolak, Adrian Majewski, Maria 
Pakulnis 
producent: Andrzej Muszyński 
produkcja: ATM Grupa
czas projekcji: 118 min
dystrybucja: Kino Świat 

Film opowiada o uczestni-
kach i jurorach kontrower-
syjnego programu telewizyj-
nego „Music Race”. O tym, 
przed kim otworzą się wszyst-
kie drzwi, a komu na głowie 
wyląduje kubeł zimnej wody, 
zdecyduje wyjątkowe jury: 
niegdyś popularny piosenkarz 
Olo, królowa social mediów 
Ewa oraz Urszula Dudziak. 
Na castingu, który odbywa się 

w rodzinnej miejscowości Ola, 
dochodzi do awantury. Dopro-
wadza do niej Ostra – zbun-
towana nastolatka, oburzona 
arogancją jurora, który lekce-
ważąco zachowuje się wobec 
matki dziewczyny. Skandal jest 
na rękę producentowi, który 
decyduje o zakwalifikowaniu 
Ostrej do dalszego etapu show. 
Wkrótce okaże się, że oprócz 
wybuchowego temperamentu, 
dziewczyna dysponuje także 
niesamowitym głosem. Sukces 
ma jednak swoją cenę, a popu-
larność nie jest tak przyjemna, 
jak może się wydawać. Przed 
nastolatką prawdziwy pojedy-
nek i próba charakteru – mło-
dej gwieździe przyjdzie zmie-
rzyć się z konkurentami na 
scenie i bezwzględnym świa-
tem show-biznesu, ale przede 
wszystkim z własnymi emo-
cjami.

 SKANDAL.
 EWENEMENT MOLESTY
PREMIERA: 2 PAŹDZIERNIKA 

film dokumentalny 
reżyseria: Bartosz Paduch 
scenariusz: Bartosz Paduch 
zdjęcia: Bartosz Bieniek, Krzysztof 
Kowalski, Grzegorz Myjkowski 
muzyka: Molesta Ewenement 

montaż: Miłosz Janiec, Paweł Suchta
występują: Piotr „Vienio” 
Więcławski, Paweł „Włodi” 
Włodkowski 
producent: Maciej Ostatek 
produkcja: Fundacja Raban 
czas projekcji: 69 min
dystrybucja: Best Film 

Ursynowskie blokowiska 
w połowie lat 90. Kilku chło-
paków zafascynowanych MTV 
i rapem zza wielkiej wody 
zakłada zespół Mistic Mole-
sta jako wyraz młodzieńczego 
buntu przeciwko szarej rze-
czywistości. Wtedy nie wie-
dzą jeszcze, że ich muzyka 
odmieni polską scenę hip-
-hopową, a oni sami staną się 
głosem młodego pokolenia. 
Plan jest prosty: składać rymy, 
kleić bity i… dobrze się bawić. 
Na ich pierwszą płytę – „Skan-
dal” – nie trzeba długo czekać. 
Chuligański rap w ich wyko-
naniu trafia na półki skle-
powe i od razu staje się hitem! 
Molesty słuchają wszyscy, a ich 
teksty stają się dla młodych 
ludzi wyznacznikiem wartości 
moralnych. Zdolne dzieciaki 
dorosły, a ich drogi się roze-
szły. Jak teraz dają sobie radę na 
muzycznym rynku i w życiu? 
Co pozostało z dawnych ide-
ałów? Czy wiedzieli, że tak 
będzie? Ten film to wehikuł 
czasu, który przenosi nas do 
lat, gdzie wszystko było proste, 

a kumple znaczyli więcej niż 
rodzina.

 SZARLATAN 
PREMIERA: 9 PAŹDZIERNIKA 

koprodukcja polsko-czesko- 
-słowacka 
film fabularny 
reżyseria: Agnieszka Holland
scenariusz: Marek Epstein
zdjęcia: Martin Štrba
muzyka: Antoni Komasa-
-Łazarkiewicz 
scenografia: Milan Býček
kostiumy: Katarina Štrbová-
-Bieliková
charakteryzacja: Andrea 
McDonald
montaż: Pavel Hrdlička
dźwięk: Radim Hladik jr
obsada: Ivan Trojan, Juraj Loj, 
Josef Trojan
producenci: Sarka Cimbalova, 
Kevan Van Thompson
produkcja: Marlene Film Production
czas projekcji: 118 min
dystrybucja: Gutek Film 

Film opowiada o słynnym 
czeskim uzdrowicielu Janie 
Mikolášku. Urodzony w 1887 
roku Mikolášek był medycz-
nym samoukiem, który dzięki 
ogrodniczej profesji znako-
micie poznał świat roślin i ich 
lecznicze właściwości. Ze 
swoich umiejętności słynął 
w całych Czechach, a wśród 
jego pacjentów byli m.in. 

PAŹDZIERNIK 2020
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Raz, jeszcze raz,  
reż. Paweł Czarzasty, Krzysztof Zbieranek

Fo
t. 

Gu
te

k 
Fi

lm
/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e,
 T

om
as

z P
ac

zk
ow

sk
i/K

in
o 

Św
ia

t, 
Pi

ot
r W

itt
m

an
/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Szarlatan,  
reż. Agnieszka Holland

Jak zostać gwiazdą,
reż. Anna Wieczur-Bluszcz
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Banksterzy,  
reż. Marcin Ziębiński

Skandal. Ewenement Molesty, 
reż. Bartosz Paduch
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producent: Grzegorz Fobka 
produkcja: Sfilmowani Sopot
czas projekcji: 136 min
dystrybucja: Sfilmowani Sopot

Film opowiada historię chło-
paków z Sopotu, którzy 20 
lat temu byli paczką, mieli 
zespół i kończyli szkołę śred-
nią. W wyniku splotu różnych 
wydarzeń paczka rozpadła się 
i każdy z nich poszedł w swoją 
stronę. Poznajemy bohaterów, 
kiedy mają 40 lat – mieszkają 
w różnych miastach, wykonują 
różne zawody. Ich codzien-
ność przerywa niespodziewana 
wizyta tajemniczej kobiety, 
która okazuje się narzeczoną 
jednego z członków dawnej 
paczki. Zaprasza bohaterów na 
wieczór kawalerski – niespo-
dziankę dla swojego narze-
czonego. Mimo wątpliwości, 
mężczyźni przyjeżdżają do 
rodzinnego Sopotu, aby dowie-
dzieć się, że ich kolega... nie żyje. 
Podczas powrotu z ceremonii 
pogrzebowej, między bohate-
rami ożywają stare animozje, 
wspomnienia. Postanawiają 
zabrać przyjaciela (urnę) na 
ostatnią imprezę, jednocześnie 
prowadząc groteskowe śledztwo 
wokół jego tajemniczej śmierci. 
Krzyżują plany lokalnego kuror-
towego półświatka i wpadają 
w coraz większe tarapaty.

 CZYŚCIEC
PREMIERA: 23 PAŹDZIERNIKA

film fabularny
reżyseria: Michał Kondrat
scenariusz: Michał Kondrat
zdjęcia fabularne: Mateusz 
Pastewka
zdjęcia dokumentalne: Mariusz 
Nowakowski, Jan Sobierajski
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Magdalena Michalska
kostiumy: Anna Weber
charakteryzacja: Anita Kruszewska

montaż: Jan Sobierajski
dźwięk: Przemysław Jaworski
obsada: Małgorzata Kożuchowska, 
Philippe Tłokiński, Olga Bończyk, 
Marcin Kwaśny, Kamila Kamińska, 
Maria Niklińska, Henryk 
Gołębiewski.
producent: Michał Kondrat
produkcja: Fundacja Filmowa im. 
św. Maksymiliana Kolbe
czas projekcji: 87 min
dystrybucja: Kino Świat/Kondrat-
-Media

W czasie wizyty u znajo-
mych Fulla Horak (Małgo-
rzata Kożuchowska) poznaje 
kobietę, której niezachwiana 
wiara w Boga robi na wszyst-
kich ogromne wrażenie. Spo-
tkanie to odciska piętno na 
Fulli i zmusza ją do duchowych 
poszukiwań oraz powrotu do 
wartości, które odrzuciła przed 
laty. Pewnej nocy pogrążona 
w modlitwie Fulla doświad-
cza objawienia. Ukazuje się 
jej Magdalena Zofia Barat – 
zmarła 70 lat wcześniej założy-
cielka zgromadzenia Najświęt-
szego Serca. To pierwsza z dusz 
Świętych Opiekunów, które 
będą nawiedzać mistyczkę. 
Kolejne, w tym Jana Bosko, 
Teresy od Dzieciątka Jezus czy 
Joanny d’Arc, odkryją przed 
kobietą niezwykłą wiedzę na 
temat nieba, piekła i czyśćca. 
Wszystkie te doświadczenia 
Fulla opisze w swojej książce 

„Zaświaty”. A zawarta w niej 
mądrość wykroczy poza czas 
i przestrzeń, łącząc w jedno 
duchowe doświadczenia Fulli 
oraz objawienia świętego Ojca 
Pio i świętej Faustyny Kowal-
skiej.

 POLOT 
PREMIERA: 23 PAŹDZIERNIKA 

film fabularny 
reżyseria: Michał Wnuk
scenariusz: Michał Wnuk, Kaja 
Krawczyk-Wnuk 
zdjęcia: Michał Popiel-Machnicki
muzyka: Tomasz Mreńca 
scenografia: Paulina Szpila 
kostiumy: Paulina Sieniarska
charakteryzacja: Izabela 
Woldańska 
montaż: Maciej Pawliński 
dźwięk: Wojciech Mielimąka, 
Michał Robaczewski, Marcin 
Jachyra
obsada: Maciej Musiałowski, 

Tomasz Włosok, Eryk Kulm jr
producenci: Filip Bajon, Dariusz 
Sidor
produkcja: WFDiF, Studio Filmowe 
„Kadr” 
czas projekcji: 92 min
dystrybucja: Next Film 

Karol, utalentowany i przed-
siębiorczy 25 latek, dorabia 
w firmie swojego ojca i pro-
wadzi własny start-up. Gdy 
ojciec – instruktor lotnictwa – 
ginie w wypadku, Karol musi 
zmienić swoje życie, by móc 
utrzymać siebie i swoją mamę. 
Własną przyszłość wiąże z pro-
jektem sterowca, lecz wizjo-
ner szybko przekona się, że aby 
zrealizować swoje marzenia, 
będzie musiał ostrożnie dobie-
rać sobie przyjaciół i bizneso-
wych partnerów.

Oprac. Marcin 
Radomski

Polot, reż. Michał Wnuk

Czyściec,  
reż. Michał Kondrat
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STOWARZYSZENIE

fot. Krzysztof Nowicki
Kadr z filmu: „Miłość bezwarunkowa” reż. Rafał Łysak

BLIŻEJ KINA, 
BLIŻEJ SIEBIE



Jak wyglądały pani przygotowa-
nia do wejścia w świat talent 
show? To specyficzny typ pro-
gramu rozrywkowego w telewi-

zji, zupełnie odrębne środowisko.
Bardzo lubię oglądać programy typu 
talent show. Obserwowanie ich dynamiki 
i emocji, które wpływają na uczestników, 
jurorów i widzów to dobry punkt wyj-
ścia dla naszej opowieści. Te programy 
to dla wszystkich ekstremalna sytuacja. 
Są nieprzewidywalne, bo bardzo wiele 
rozgrywa się na poziomie emocjonal-
nym. Stawka dla uczestników jest duża, 
bo jest nią przecież spełnienie marzenia. 
Stąd bierze się temperatura takich pro-
gramów i ich energia. Ta forma realizacji 
telewizyjnych jest mi bliska ze względu 
na podobieństwo do tego, z czym mam 
do czynienia na co dzień w teatrze. 
Ten rodzaj wymiany energii i kontaktu 
z widzami, przepływ emocji i niepo-
wtarzalność – to wspólny mianownik. 
Show telewizyjne jest przecież też swego 
rodzaju spektaklem.

Spektaklem obarczonym mnóstwem 
wyzwań i potencjalnych kłopotów. 
Co wzbudziło w pani najwięcej emo-
cji na planie Jak zostać gwiazdą?
Niesamowicie pociągająca podczas reali-
zacji filmu była okazja, by dotknąć świata 
telewizyjnego show. Musiałam w dość 
krótkim czasie oswoić technologię tele-
wizyjną. Wspólnie z doświadczonymi 
realizatorami musieliśmy zastanowić 
się i precyzyjnie ustalić, w jaki sposób 
realizować sceny programu, aby pod-
czas kręcenia na backstage’u, można było 
pokazywać z kamer telewizyjnych na 
monitorach to, co w tym czasie dzieje się 
na scenie, i aby we właściwym momen-
cie dialogu pojawił się odpowiedni 
obraz. Nie było to oczywiste. Wymagało 
również ścisłej współpracy realizatorów 
telewizyjnych i filmowych. Kierowanie 
pracą współtwórców z wozu transmi-
syjnego, a jednocześnie ekipą filmową, 
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nudną, a do tego oryginalnych, cieka-
wych bohaterów. 
To wynika z historii zapisanej w scena-
riuszu i tak rozpisanych postaci. Kon-
frontacja wrażliwości ludzi pochodzą-
cych z zupełnie innych przestrzeni jest 
dla mnie bardzo ciekawa. Bez względu 
na to, skąd kto pochodzi, jaki ma rodzaj 
osobowości, to jak sobie radzi w życiu 
i co robi, wynika z jego motywacji i celu. 
Kiedy myślę o tym dłużej, przycho-
dzi konstatacja, że może pochodzenie 
z mniejszej miejscowości daje więk-
szą energię motywacji do tego, by móc 
funkcjonować w dużym mieście, według 
innych zasad. Ostatecznie jednak siłę 
i motywację nosimy w sobie. Wystar-
czy spojrzeć na główną bohaterkę Jak 
zostać gwiazdą. Dość długo próbuje 
oswoić odmienność i dużo czasu potrze-
buje, by przyjąć reguły gry obowiązujące 
w „wielkim” świecie, ale jej siła i energia 
są wyjątkowe.

Na ekranie zobaczymy oszałamia-
jące kostiumy, scenografię, charakte-
ryzację. Jak kreowano przestrzenie, 
w których film powstawał, by stwo-
rzyć wyjątkową, jak najbardziej 
autentyczną atmosferę?
Tego rodzaju historie to świetne tematy dla 
scenografów, kostiumografów czy charak-
teryzatorów, bo dają szansę rzeczywistego 

ukazania wrażliwości, talentu i twórczego 
potencjału. Nasza bohaterka jest w sytuacji 
metamorfozy, więc idą za tym w sposób 
naturalny zmiany tego, co zewnętrzne. Dla 
mnie to dotknięcie estetyczne świata tele-
wizyjnego z naturalną skromnością małej 
miejscowości było niezwykle pociągające. 
Scenografia wywodzi się z rzeczywistości 
i chociaż wykreowaliśmy ją na potrzeby 
filmu, jest autentyczna, wiarygodna. 
Kostium i charakteryzacja mają ogromną 
siłę, dlatego wszystko było dokładnie prze-
myślane, bo każdy z tych elementów słu-
żył głównej bohaterce. Zmieniają się one 
w zależności od nastroju, etapu życia, 
a nawet repertuaru. Wszystko to ma z kolei 
znaczenie w kontekście konfrontacji z tym 
jednym, najważniejszym widzem młodej 
gwiazdy. Podobnie wnikliwie zostały stwo-
rzone kostiumy i charakteryzacja wszyst-
kich innych postaci. Wspaniale się wza-
jemnie uzupełniają.

Jak kształtowała się dynamika mię-
dzy doświadczonymi aktorami a tymi 
debiutującymi, dopiero początkują-
cymi?
Dla mnie zawsze bardzo ważne było 
wprowadzanie początkujących aktorów 
do filmu czy na scenę. Na szczęście to się 
jakimś cudem pięknie udaje, bo z zasady 
nie boję się pracy w roli przewodnika 
czy „akuszerki”. Wymaga to szczegól-

nej czułości i uważności. Mam do czy-
nienia z młodymi, niedoświadczonymi 
aktorami, więc też odpowiedzialność jest 
większa. Każdy z nich przynosi coś swo-
jego, nowego, świeżego na plan i każdym 
trzeba się odpowiednio zająć. Wspaniale 
odnoszą się do nich i zachowują w takiej 
sytuacji doświadczeni aktorzy. Zawsze to 
jest piękne, międzypokoleniowe spotka-
nie i życzliwe dzielenie się radami, pomy-
słami. 

Mam wrażenie, że w polskim kinie 
nie mamy wielu filmów optymistycz-
nych. Pani ma na swoim koncie już 
dwa. Te historie szukają pani czy 
odwrotnie?
Takie historie naprawdę same do mnie 
przychodzą. (śmiech) Cieszę się, że mogę 
je opowiadać, bo są mądre, radosne, dow-
cipne. Taka mieszanka jest czymś, czego 
szukam, dobrze się w tym czuję. Zawsze 
zwracam dużą uwagę na równowagę 
między trudnymi, dotkliwymi tema-
tami, a wątkami dowcipnymi, komedio-
wymi. Ważne, by mierzyć się z kłopo-
tami, ale dawać też ulgę, nadzieję, lekkość 
i wytchnienie. Można tworzyć historie 
poruszające, a jednocześnie podnoszące 
na duchu. Takie chcę opowiadać widzom.

Rozmawiała Magdalena 
Maksimiuk
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wymagało ode mnie niezwykłej koncen-
tracji i podzielności uwagi. Bardzo dużo 
nauczyłam się przy tej produkcji. To było 
prawdziwie fascynujące.

A jak wobec tego wyglądał montaż? 
Z tego, co wiem, uwielbia pani sama 
doglądać tego etapu realizacji.
Historia, która łączy w sobie tak różne 
światy, daje okazję do zróżnicowanej 
narracji w zakresie montażu. Monta-
żysta Adam Kwiatek doskonale oddał 
to rozróżnienie. Program show jest 
montowany w zupełnie innej este-
tyce i logice niż część opowieści poza 
nim. Pracowaliśmy ze świadomością 
tego i z dużą uważnością skierowaną 
właśnie w tym kierunku. Styl mon-
tażu, jego rytm i dynamika, zależne 
były od momentu, w jakim znajdowała 
się główna bohaterka w relacji z naj-
ważniejszym widzem swoich wystę-
pów, oraz z charakterem utworu, który 
wykonywała.

Często zarzuca się talent shows, że 
serwują telewizyjną papkę, grają na 
emocjach, są niejednokrotnie reży-
serowane. Pani jest przeważnie koja-
rzona z teatrem, do tego tym dość 
wymagającym. Jak połączyć te dwa, 
tak różne, światy?
Bez względu na to, do jakiego stopnia 
talent shows są reżyserowane, sprytnie 
manipulujące widzami, musimy pamię-
tać, że występujący tam ludzie mają swoją 
prawdziwą wewnętrzną motywację do 
udziału w programie. To jest to, co czyni 
te programy prawdziwymi. Tak naprawdę, 
szczerość i uczciwość danego talent show 
przejawiają się wyłącznie w uczestnikach. 
Nie są aktorami, którzy odgrywają swoje 
role, dlatego te programy są tak pociąga-
jące i atrakcyjne dla widza.

Drugi raz – po debiutanckim filmie 
Być jak Kazimierz Deyna – pokazuje 
pani Polskę prowincjonalną, ale nie 
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WAŻNE, BY PODNOSIĆ
NA DUCHU

Rozmowa  
z Anną Wieczur-
-Bluszcz, 
reżyserką filmu  
Jak zostać 
gwiazdą
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Anna Wieczur-Bluszcz

Julia Kamińska i Maciej 
Zakościelny w filmie  
Jak zostać gwiazdą,  

reż. Anna Wieczur-Bluszcz



W świat polskiego rapu 
i historię grupy Mole-
sta Ewenement wsze-
dłeś zaproszony przez 

producentów. Jak to się zaczęło? Kiedy 
zrozumiałeś, że to bardzo dobry mate-
riał na film?
Między 2016 a 2017 rokiem miałem różne 
propozycje, ale kiedy producenci zadzwo-
nili do mnie z tym pomysłem, byłem zacie-
kawiony. Z doświadczenia po poprzed-
nim filmie Totart czułem, że dokument 
o muzyce bardziej przebije się do szerokiej 
publiczności niż obraz o awangardowej 
grupie artystycznej. Po krótkiej rozmo-
wie wiedziałem, że wchodzę w to. Czułem, 
że mam dużą wolność realizacji tematu 
i sposobu opowiadania, a potem z pewną 
obawą przesłuchałem płytę „Skandal”. Zro-
zumiałem, że jest ona gotowym dokumen-
tem muzycznym z tamtych czasów, trzeba 
było tylko wgryźć się w teksty „Vienia”, 
„Włodiego” oraz bity „Volta”.

Czy historia warszawskich blokowisk, 
transformacji ustrojowej i to, czego 
doświadczyli „Włodi” i „Vienio”, to coś, 
z czym się utożsamiasz?
Słuchałem nieco innej muzyki, raczej gita-
rowej, ale myślę, że to uczucie niepokoju 
i obawy dotyczyło wtedy nas wszystkich. 
Podobnie jak chłopaki z Molesty, wcho-
dziłem w życie w momencie, kiedy zmie-
niały się zasady gry. Też wychowałem się 
w bloku i dobrze pamiętam wrażenie, że 
moja mama mi nie wytłumaczy, jak żyć 
w nowej rzeczywistości III RP, bo sama się 
tego uczy. Pamiętam, że nikt nie dał klu-
czy do tego świata. Samemu trzeba było 
się nauczyć je zrobić, ukraść albo otwie-
rać drzwi wytrychem, jak zrobili chłopaki 
z Molesty. Oni nie czekali na casting do 
programu muzycznego, na warsztaty, na 
artykuł instruujący, jak zrobić polski hip-
-hop. Sami sięgnęli po to, co ich w życiu 
fascynowało. Nie wszyscy oczywiście mieli 
tyle szczęścia i zuchwałości co „Włodi”, 
„Vienio” czy „Kaczy”, ale młodzi ludzie 
w Polsce czuli wtedy, że nikt nie da im 
niczego w prezencie.

Zdarzały się sytuacje, że musiałeś peł-
nić rolę mediatora? Polskie środowisko 
raperskie to brutalna, rządząca się tro-
chę ulicznymi prawami, rzeczywistość.
Myślę, że ten film, to była swoista media-
cja pomiędzy bohaterami. Nasi bohate-
rowie i całe środowisko polskiego rapu 
wyrosłe w latach 90. opierają się na pro-
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stych zasadach, gdzie niepotrzebne są 
umowy na papierze, a wystarczy słowo. 
Z drugiej strony wszyscy tam są ogrom-
nie ostrożni na to, co mówią i do kogo, 
dmuchają na zimne, nie jest łatwo się 
z nimi umówić na rozmowę lub zdję-
cia. Jak w przypadku każdego innego 
filmu – musieliśmy po prostu zdobyć ich 
zaufanie przed przystąpieniem do zdjęć. 
To normalny proces i czasami wymagał 
czasu. Nie do końca się też udało – mam 
na myśli „Pelsona”, którego ostatecznie 
nie zobaczymy, bo nie był zaintereso-
wany udziałem. Na szczęście z pozosta-
łymi członkami Molesty jakoś się doga-
daliśmy.

Można zauważyć, że kolejnym – po 
chłopakach z Molesty – bohaterem 
tego filmu są lata 90. Czy odkryłeś 
w nich coś na nowo? Jaki obraz objawia 
się w historii tej formacji hip-hopowej?
Lata 90. są tłem naszego filmu, ale jak 
słusznie zauważyłeś, to tło, które również 
jest bohaterem. To melodia czasów, kiedy 
żyliśmy w zupełnie innym, bardziej dzikim 
kraju niż teraz. To była Polska, w której 
gangsterzy robili porządki na ulicach, gdzie 
zastrzelono szefa policji i ministra rządu, 
gdzie zachodnie korporacje robiły, co 
chciały, a zwykli ludzie musieli sobie jakoś 
dawać radę, by przeżyć, mimo że ich miej-
sca pracy z dnia na dzień przestawały ist-
nieć. Rodziły się też – czasami z niczego – 
olbrzymie fortuny, interesy życia, do dzisiaj 
istniejące potężne firmy. W takich burz-
liwych i bezwzględnych czasach narodził 
się polski rap i nie jest to bez znaczenia, bo 
wszystkie te rzeczy słychać od pierwszych 
wersów „Skandalu”.

Powoli urastasz do roli filmowca, który 
specjalizuje się w biografiach muzy-
ków. Tak wyszło przypadkiem, czy 
poprzez te osobiste historie filtrujesz 
świat?
(śmiech) Nie wiem, do jakiej roli ura-
stam, ale to się chyba dopiero okaże na 
grobowym epitafium. Jak dotąd jedy-
nym moim filmem, który by opowia-
dał o muzykach jest właśnie Skandal… 
Poprzedni film o Totarcie też miał dużo 
muzyki, bo uczestniczyli w tym ruchu 
również muzycy, ale opowiadał o szerszej 
grupie artystów w ogóle, w której prym 
wiedli raczej literaci, a nie muzycy. To co 
mnie interesuje, jeśli chodzi o film doku-
mentalny, to raczej grupy ludzi, które 
można nazwać pokoleniem czy środo-

wiskiem, mniej interesuje mnie poje-
dynczy portret jednej osoby i metoda 
tzw. cierpliwego oka Karabasza. Bardziej 
interesują mnie procesy, jakie zaszły 
w nas, w naszym społeczeństwie, mecha-
nizm zmian w myśl pytania: „Co się stało 
z naszą klasą?”. Interesuje mnie zbioro-
wość, ale mniej znana, można powie-
dzieć z drugich stron gazet, tacy outsi-
derzy. Nudzi mnie to, że wszystkie filmy 
o naszej dalszej lub bliższej przeszłości 
są pokazywane poprzez bohaterów naro-
dowych, autorytety, elity – wykreowane 
lub prawdziwe. W Polsce zawsze jest 
to obraz o Papieżu, Lechu Wałęsie czy 
jakimś legendarnym generale, a mnie 

interesuje też punkt widzenia zwykłych 
ludzi.

Myślisz, że sposób reprezentowa-
nia kultury hip-hopowej w kinie 
jest krzywdzący? Czy może w końcu 
oddajemy tej ulicznej liryce sprawie-
dliwość?
Jest ona niestety pomijana. Może trochę 
usiłowała ją reprezentować literatura dru-
kowana, tradycyjna, ale to ta rymowana 
miała większy wpływ na wychowanie 
następnych pokoleń. Biorąc pod uwagę, 
jaki hip-hop miał wpływ na kulturę, język, 
modę, muzykę – jest to zjawisko komplet-
nie nieopowiedziane i przemilczane przez 
media głównego nurtu. Myślę, że polski 
rap w ogóle przechował wiele wartości 

w sobie, które gdyby nie on, być może bez-
powrotnie zostałyby utracone.

Generacyjnie rzecz ujmując, dla kogo 
powstał Skandal. Ewenement Molesty?
To dobre pytanie. Przede wszystkim 
nasz film powstał dla środowiska i fanów 
płyty „Skandal” – wszystkich tych, któ-
rzy 20 lat temu byli jeszcze młodzieżą 
i słuchali tego. O tym na pewno chcieli 
zrobić film producenci, kiedy przyszli 
z tym do mnie. Myślę, że następnym krę-
giem, nieco szerszym, będą fani rapu dzi-
siaj, młodsi o 20 lat od pierwszej fali. Ta 
grupa słucha muzyki ze Spotify i Tidala, 
ale jednak są świadomi korzeni i wzor-

ców, które ukształtowały obecny polski 
rap. Być może będą chcieli sprawdzić, jak 
to kiedyś było, przenieść się w czasie, aby 
doświadczyć tych pierwszych, pionier-
skich „nagrywek”, zobaczyć inny świat. 
Nasz film będzie ciekawym doświadcze-
niem dla ludzi zainteresowanych historią 
najnowszą i Polską jako miejscem między 
Bugiem a Odrą, w którym przez 30 ostat-
nich lat bardzo dużo się wydarzyło, ale 
rzadko ktoś o tym opowiada na ekranie. 
Można powiedzieć, że nasz film to taki 
ewenement dla tych, którzy lubią „Ewene-
ment” (drugi album grupy Molesta Ewe-
nement, wydany w 1999 roku – przyp. 
red.).

Rozmawiał Jakub Koisz
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HIP-HOPOWY 
DOKUMENT 
TRANSFORMACJI
Rozmowa z Bartoszem Paduchem, 
reżyserem filmu Skandal. 
Ewenement Molesty 

Skandal. Ewenement Molesty, 
reż. Bartosz Paduch
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Bartosz Paduch
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SZARLATAN

Polegał na ogromnej intuicji i głębokim 
znawstwie natury.

O tym, że ktoś taki istniał, dowiedziała 
się pani dopiero ze scenariusza Marka 
Epsteina. 
Kiedy na początku podawaliśmy jego 
nazwisko, ludziom nic się nie kojarzyło. 
Ale jak się powiedziało: „taki zielarz”, 
zaraz sypały się historie, jak to babka albo 
sąsiadka znała kogoś, kogo on uratował. 
Niemal każdy członek czeskiej ekipy miał 
w rodzinie kogoś, kto się u niego leczył! 
Potwierdzało się, że to, co wnioskowaliśmy 
z rozmaitych dokumentów, pokrywało się 
z odbiorem społecznym. Mikolášek, choć 
jego nazwisko w pierwszym odruchu nie 
jest mocno rozpoznawalne, zostawił silny 
ślad. I nasz film ten ślad utrwala.

To dwuznaczna postać. Z głębokim 
poczuciem misji, potrzebą pomagania 
ludziom, ale też z nad wyraz rozbucha-
nym ego.
Nie chciałam, żeby Szarlatan był hagio-
grafią. Wiedziałam, że cała walka między 
diabłem a aniołem, która się w Mikolášku 
rozgrywa, powinna być dramatyczna i nie-
jednoznaczna. Dlatego nasza uwaga stale 
szła w stronę utrzymania równowagi mię-
dzy tymi elementami. Tym bardziej, że 
grający Mikoláška Ivan Trojan jest czło-
wiekiem bardzo szlachetnym i ideowym, 
zawsze ma skłonność, żeby swojego boha-
tera jakoś uszlachetniać, dawać mu jak naj-
więcej dobrych cech. Między nami było 
ciągłe przeciąganie liny. 

Jak na wroga systemu, Mikolášek był 
zaskakująco konformistyczny.
Jego konformizm jest konformizmem 
mieszkańca Europy Wschodniej XX 
wieku. Niekoniecznie ma wiele wspólnego 
z jego talentami, choć są one dla niego 
usprawiedliwieniem tego konformizmu. 
On uważa, że to, co robi, jest tak ważne 
i wyjątkowe, że nie musi sobie zadawać 
pytań na temat wyborów etycznych. Ponie-
waż – w jakimś sensie – jest poza etyką. 

Rozwój tej postaci uwypukla się w rela-
cji ze współpracownikiem i kochan-
kiem – Františkiem Palko.
To są pytania o tożsamość. O to, w jakim 
stopniu człowiek, który kreuje się na auto-
rytet i bawi się w Boga, akceptuje coś, 
co w nim samym jest być może najważ-
niejsze, ale nie mieści się w tym wize-
runku. Mikolášek prowadził ciągłą walkę 

wewnętrzną. Miał głęboką potrzebę 
miłosnego związku, ale nie był w stanie 
zaakceptować jego natury.

Na ile ta historia była dla pani intere-
sująca jako opowieść o wietrze historii? 
O tym, że jego kierunek potrafi się cza-
sem błyskawicznie zmieniać?
Mnie w tej historii podobała się jej wielo-
znaczność, wielopoziomowość. Nie da się 
jej sprowadzić do prostej tezy. Niewątpli-
wie jej aktualność, uniwersalność polega 
na tym, że dzisiaj pewne mechanizmy, 
które ona opisuje, są powtarzane.

Ten film to pani powrót do Czech. 
Łączy panią z tym krajem specjalna 
relacja.
To się pewnie bierze też z tego, że moje 
formatywne doświadczenie było czeskie. 
Kiedy przyjechałam do Pragi na studia, 
miałam 18 lat. Studiowałam tam w okre-
sie bardzo intensywnym dla Czechosłowa-
cji i dla mnie samej. Poznałam Czechów 
na dobre i na złe, i teraz, kiedy tam kręcę, 
czuję się jak w domu. Polska stała się ostat-
nio krajem trochę nieprzyjemnym, nie 
wiadomo, co ci nagle powie taksówkarz 
czy współpasażer w pociągu. W Czechach 
tej agresji nie ma. 

Czym wyróżniają się tamtejsze plany? 
Profesjonalizm to dziś rzecz naturalna, 
także dla ekip z Polski. Ale Czechów cha-
rakteryzuje jeszcze pewne ustrukturyzo-
wanie profesjonalizmu, podobne do tego, 
które widzimy u ekip amerykańskich. 
Podział ról jest bardzo precyzyjny, wszyscy 
swoje role wypełniają. A do tego dochodzi 
umiejętność improwizacji i wzajemne 
zaufanie. Czeskie ekipy są bardzo demo-
kratyczne, podobnie jak społeczeństwo. 
Tam przy jednym stole, spokojnie konfe-
rując, siedzą profesor uniwersytetu i sto-
larz. I to samo widać na planie. Z jednej 
strony jest szacunek dla mnie jako reży-
sera, z drugiej partnerstwo. Jak ktoś nawali, 
to nie ma „spychologii”, że „to on”, nie ma 
ciągłych dochodzeń. Ludzie są odpowie-
dzialni za jakąś konkretną część, więc bez 
problemu mówią: „to ja popełniłem błąd”. 
To bardzo odświeżające.

Ze względu na pandemię w pewnym 
sensie pokryły się promocje pani dwóch 
filmów – Obywatela Jonesa i Szarlatana. 
Jak wyglądało to doświadczenie?
W wielu krajach Obywatel… miał wcho-
dzić do kin w okolicach paraliżu wywo-

łanego COVID-19. W Wielkiej Brytanii 
np. premiera była tuż przed lockdownem. 
We Francji zdążyłam zrobić całą promo-
cję, odzew był niebywały, dystrybutorzy 
optymistyczni, po czym trzy dni przed 
wejściem filmu na ekrany zamknięto kina. 
Byliśmy bardzo smutni. Plakaty z francu-
skim tytułem W cieniu Stalina wisiały tam 
przez cały lockdown, niemal trzy miesiące. 
22 czerwca otwarto kina, od razu wypusz-
czono film w podwójnej liczbie sal – ze 
względu na restrykcje. Niebywały sukces! 
Numer jeden! Po miesiącu 200 tys. widzów 
i ciągle dobrze idzie. Za to w Stanach dys-
trybutor zdecydował się ostatecznie na 
premierę online – i też jesteśmy w pierw-
szej dziesiątce na wszystkich platfor-
mach, do tego codziennie ukazuje się jakiś 
ogromny artykuł o filmie. Nie wiem, czy 
pomógł COVID, czy napięcia społeczno-
-polityczne na całym świecie zaktualizo-
wały ten obraz dla ludzi, czyniąc go waż-
nym punktem odniesienia? Zaś Szarlatan 
miał mieć premierę w Czechach i na Sło-
wacji w połowie marca. Mam nadzieję, że 
w nowym terminie zadebiutuje bez prze-
szkód. 

A jakiej recepcji spodziewa się pani 
w Polsce?
Frekwencja w kinach jest na razie słaba, ale 
nie bawię się w proroctwa. Jedyne, czego 
dowiedzieliśmy się dzięki koronawirusowi, 
to, że nigdy nic nie da się przewidzieć. Nie-
wątpliwie wiele promocyjnych narzędzi 
zostało przez pandemię kinu odebranych. 

Jednak polskie kino wciąż jest w natar-
ciu. 
Zdecydowanie! W Wenecji mieliśmy Mał-
gośkę Szumowską i Michała Englerta 
w Konkursie Głównym (z filmem Śniegu 
już nigdy nie będzie), Antka Łazarkiewicza 
(jako kompozytora produkowanej przez 
m.in. Ewę Puszczyńską koprodukcji Quo 
vadis, Aida?), Michała Sobocińskiego (jako 
operatora hinduskiego The Disciple). Piotr 
Domalewski trafił do selekcji w San Seba-
stian (z Jak najdalej stąd). No i wielki suk-
ces Janka Komasy, również frekwencyjny, 
najpierw Bożego Ciała, a potem Sali samo
bójców. Hejtera. Nie widziałam czegoś 
takiego od późnych lat 70.! Teraz będziemy 
obserwować, jak wpłynie na to kontekst 
zdrowotny, wirusowy, a z drugiej strony – 
polityczny, bo zagranica patrzy na Polskę 
uważnie.

Rozmawiała Anna Tatarska

WALKA MIĘDZY 
DIABŁEM A ANIOŁEM

POLSKIE PREMIERY

38

twy do świętego jest głównym argumen-
tem uznania świętości. W latach 90. po 
raz pierwszy pracowałam nad projektem 
na ten temat. Sidney Polak miał wypro-
dukować film o brazylijskim uzdrowicielu 
Zé Arigó, analfabecie z faweli, który robił 
naprawdę niesamowite rzeczy, a do tego 
jego działalność była szczegółowo udoku-
mentowana filmowo. Niestety nie wyszło. 
Potem zrobiłam film Julia wraca do domu, 
w którym te wątki też były obecne. Boha-
ter Szarlatana, Jan Mikolášek, jest z tych 
postaci najbardziej zracjonalizowany. 
Współcześni zielarze są jego spadkobier-
cami i do dziś stosują stworzone przez 
niego kombinacje ziół. Zaś diagnostyka 
moczu, którą przeprowadzał – co prawda 
metodą „na oko” – jest dziś uznanym 
elementem procedury medycznej. Jego 
talent to nie było żadne szamaństwo. Fo
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Głównym bohaterem Szar-
latana jest uzdrowiciel Jan 
Mikolášek. Nie pierwszy 
raz styka się pani z fenome-

nem uzdrawiania. 
W chrześcijańskiej cywilizacji uzdrawia-
nie jest czymś niezwykle istotnym. Do 
dziś w polityce kanonizacyjnej niewytłu-
maczalne uzdrowienie za sprawą modli-

Rozmowa 
z Agnieszką 
Holland, 
reżyserką filmu 
Szarlatan

Ivan Trojan i Juraj Loj  
w filmie Szarlatan,  

reż. Agnieszka Holland

Agnieszka Holland
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Banksterzy to film – jak głosi 
hasło promocyjne znajdu-
jące się na plakacie – którego 
boją się banki. Skąd wziął się 

ten pomysł?
Zaczęło się od książki autorstwa 
Adama Guza pod tym samym tytułem. 
Z początku nic nie zapowiadało, że będzie 
to materiał na film. Wprost przeciw-
nie, temat zaciągania kredytów, czy też 
sposobu działania instytucji bankowych 
w stosunku do klienta, nie wydawał się 
najciekawszy z punktu widzenia filmowca. 
W trakcie lektury jednak zdałem sobie 
sprawę, że nie jest to wcale specjalistyczna 
książka o bankowości, operująca zawi-
łymi, niezrozumiałymi dla przeciętnego 
człowieka terminami. Wręcz odwrotnie. 
To uniwersalna, a przede wszystkim poru-
szająca i trzymająca w napięciu opowieść 
o bezsilności jednostki wobec bezdusznej 
siły systemu. A jednocześnie o wpadaniu 
w pułapkę pieniądza.

Przeczytałem gdzieś, że w trak-
cie dokumentacji do filmu dokonali 
panowie bardzo skrupulatnego, dro-
biazgowego researchu. Zaangażowali-
ście jako konsultantów dawnych pra-
cowników banków, specjalistów od 
rynku kapitałowego w Polsce, człon-

41

BANKSTERZY

O tym mówiło się w ostatnich latach 
oczywiście najwięcej, ale w moim odczu-
ciu problem jest o wiele bardziej zło-
żony. Dlatego nasz film nie nazywa się 
Frankowicze tylko Banksterzy. Opowia-
damy w nim o różnorakich manipula-
cjach. O opcjach walutowych, ale również 
o sprawach związanych z polisolokatami, 
które przecież brane były w złotówkach. 
Poza tym, mam poczucie, że ta nieuczci-
wość procedur dotycząca zakupu kon-
kretnego produktu przy jednoczesnej 
manipulacji klientem jest także obecna 
w wielu innych aspektach naszego życia. 
To spotyka nas dosłownie każdego dnia. 

Co ma pan na myśli?
Przykład pierwszy z brzegu: dzwonią do 
nas z nową ofertą usług telekomunika-
cyjnych, a później okazuje się, że gdzieś 
w rogu umowy małym druczkiem zostało 
napisane, że przez najbliższych pięć lat 
z danej usługi nie możemy zrezygnować. 
Albo nawet coś bardziej prozaicznego: 
idzie pan do biura podróży, wykupuje 
wycieczkę marzeń, a na miejscu okazuje 
się, że hotel jest niewspółmierny z opisem 
w ofercie. A przykłady tego typu można 
mnożyć w nieskończoność – wielkie kor-
poracje, rynek nieruchomości, najróżniej-
sze obligacje i fundusze, a także inwesty-

cje bez jakichkolwiek pokryć, gwarancji 
czy zabezpieczeń. Nagle się okazuje, że 
wkładamy ciężko zarobione pieniądze 
w coś, co jest zupełną fikcją.

Krótko mówiąc, Banksterzy to film 
o pieniądzu jako sile destrukcyjnej.
Żyjemy w czasach, kiedy pieniądz stał się 
bezdusznym narzędziem przeznaczonym 
do tego, by klienta – w znacznym stop-
niu – wyprowadzać na manowce. 
I co więcej, oddalił nas od moralnych 
kodeksów i zasad. Ale wbrew pozorom 
w naszym filmie wcale nie pokazujemy 
działania jakiegoś bezosobowego mecha-
nizmu systemowego, tylko zmianę, jaka 
przez pieniądz stwarza się w ludziach. 
Przecież to nie bank spowodował trage-
dię frankowiczów. Spowodowali ją ludzie, 
którzy mimo świadomości, że mogą 
skrzywdzić drugiego człowieka, zdecydo-
wali się reprezentować tę instytucję i jej 
toksyczne interesy. Jest taka scena w fil-
mie, w której jedna z pracownic banku 
ma moment zawahania i wbrew zale-
ceniom swoich przełożonych nie chce 
udzielić kredytu frankowego nieświado-
memu ryzyka staruszkowi. W ten sposób 
chcieliśmy pokazać również bankierów, 
którzy próbowali w tym wszystkim zna-
leźć jeszcze odrobinę etyki zawodowej.

A czy po tych wszystkich spotkaniach 
z frankowiczami, którym pozostały 
już tylko najbardziej dramatyczne 
wybory, i udokumentowaniu zjawiska, 
widzi pan jakąś szansę na rozwiązanie 
problemu?
To należy do kogoś innego – przede 
wszystkim do polityków, kancelarii praw-
nych, a więc do ludzi i podmiotów, które 
na tym zagadnieniu powinny znać się naj-
lepiej. Jako reżyser nie potrafię temu real-
nie zaradzić, nie mam aż takiego wpływu 
na otaczający mnie świat. Ale mogę na 
pewno uświadomić widzowi skalę zjawi-
ska i tragedii ludzkiej, jaka dokonała się 
w naszym kraju.

Wspomina pan o skali tragedii. Staty-
styki wciąż pozostają miażdżące.
Zgadza się. Ponad 750 tys. polskich 
rodzin zaciągnęło kredyt frankowy, więc 
biorąc pod uwagę, że najczęściej były to 
małżeństwa z dziećmi, problem dotyka 
realnie półtora miliona Polaków. Do 2018 
roku z powodu nieuregulowanych długów 
eksmitowano 30 tys. rodzin. Wiele z nich 
wciąż próbuje odzyskać swoje pieniądze. 
Często bezskutecznie.

Rozmawiał  
Mateusz Demski
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ków stowarzyszenia Stop Bankowemu 
Bezprawiu. I przede wszystkim tych, 
którzy stali się ofiarami kredytu we 
frankach szwajcarskich.
To prawda. Cała strona dotycząca ban-
kowości została udokumentowana przez 
Adama Guza, natomiast ja uzupełniłem 
scenariusz o relacje ludzi, którzy padli 
ofiarą manipulacji. Przygotowując się 
do filmu, dotarłem np. do osób, które po 
zaciągnięciu kredytu we frankach straciły 
wszystko i razem z dziećmi zostały wyrzu-
cone na bruk. Miałem okazję rozmawiać 
z mężczyzną, któremu z tego powodu roz-
padło się małżeństwo. Spotkałem kobietę, 
która była tak zdesperowana, że próbowała 
targnąć się na swoje życie. Mówię tu oczy-
wiście o skrajnych przypadkach, ale nie 
zmienia to faktu, że wszyscy ludzie, któ-
rych dotknęła ta tragedia, żyją od lat w nie-
ustannym stresie. Najbardziej przerażające 
jest jednak to, że żadne z nich, podpisu-
jąc umowę z bankiem, nie było świadome, 
jakie czeka ich niebezpieczeństwo. Nikt nie 
ostrzegł ich, że będzie to miało dla nich tak 
katastrofalne skutki.

No właśnie, a mimo to od lat krąży 
w społeczeństwie opinia, jakoby fran-
kowicze sami sobie tego piwa nawa-
rzyli. Mówi się, że problem dotyczy 

grupy chciwych i bezmyślnych ludzi, 
którzy z własnej winy wpadli w kło-
poty. Mam wrażenie, że Banksterzy 
próbują obalić ten mit.
Nam zależało przede wszystkim na uka-
zaniu złożoności tej sytuacji. Nie zaprze-
czam, że istnieje spory odsetek osób, które 
do kredytu frankowego podeszły w spo-
sób świadomy, a co gorsza spekulacyjny – 
bazując na ryzykownych przewidywaniach 
kursu franka do złotego. Ale jednocześnie 
jest ogromna grupa ludzi, o których panu 
wspominałem, a więc ci, którzy o kon-
sekwencjach nie wiedzieli i zostali przez 
banki – czyli instytucje zaufania publicz-
nego – bez skrupułów namówieni na 
niebezpieczne transakcje. Przysłowiowy 
Kowalski, skuszony ofertą niskiego opro-
centowania, stawał się nieświadomym gra-
czem na rynku finansowym, na co nie był 
przygotowany, bo żaden z banków natury 
takich inwestycji mu nie wyjaśniał.

Inwestycji korzystnych dla banków, 
ale bardzo niekorzystnych dla franko-
wiczów. Co jedna strona zyskiwała, to 
druga traciła. Bezwzględność, z jaką 
system bankowy wpłynął na życie 
zwykłych obywateli, jest przerażająca.
A proszę zwrócić uwagę, że kwestia nie 
dotyczy jedynie kredytów frankowych. 
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W PUŁAPCE 
PIENIĄDZA
Rozmowa  
z Marcinem 
Ziębińskim, 
reżyserem filmu 
Banksterzy

Banksterzy,  
reż. Marcin Ziębiński
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O projekcie pod nazwą Raz, 
jeszcze raz było słychać 
już jakiś czas temu, ale 
na premierę musieliśmy 

trochę poczekać. To kwestia epide-
mii?
To była długa droga i właśnie minęły 
trzy lata od rozpoczęcia prac. Zaufanie 
do projektów realizowanych zupełnie 
niezależnie jest naturalnie dość ograni-
czone, szczególnie w sytuacji, gdy pomy-
słodawca i producent filmu – Grzegorz 
Fobka – jest debiutantem, a ja jako reży-
ser mam na koncie tylko jeden obraz 
kinowy (Komisarz Blond i Oko Sprawie
dliwości – przyp. M.M.), który nie cieszył 
się oszałamiającym sukcesem frekwen-
cyjnym. Jako producenccy debiutanci nie 
mogliśmy się też niestety oprzeć o żadne 
wcześniejsze doświadczenia współpracy 
z dystrybutorami. 
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kilka inspiracji z własnych wspo-
mnień. Które konkretnie?
Główni bohaterowie są wzorowani na 
Grzegorzu i jego przyjaciołach. Doszło 
nawet do spotkania aktorów ze swoimi 
inspiracyjnymi pierwowzorami. Podob-
nie kilka wydarzeń i scen przedstawio-
nych w filmie wydarzyło się naprawdę. 
Obaj wychowywaliśmy się w Sopocie, 
więc chcieliśmy pokazać nasze prawdziwe 
miejsca. Zależało mi też na przedstawie-
niu Sopotu z nieco innej, może bardziej 
lokalnej perspektywy. Mimo że filmowcy 
chętnie odwiedzają Sopot, to nie było zbyt 
wielu dzieł, które wychodzą poza pocz-
tówkowe miejsca. Choć bardzo możliwe, 
że nasz obraz również tego nie unik-
nął. W Raz, jeszcze raz pojawia się np. 
odtworzona z pamięci scena z dziećmi 
pod Grand Hotelem, które podglądają 
liczniki zagranicznych samochodów. Jest 
wschód słońca na molo czy pierwszoma-
jowy marsz pod moją podstawówką, obok 
której zresztą, w tym samym czasie co my, 
pan Jacek Bromski realizował swój Solid 
Gold. Z tą różnicą, że na jego planie były 
trzy namioty dla ekipy, a na naszym – 
jeden! Ale dobre i to. (śmiech)

W filmie pojawiają się sceny z prze-
szłości, a zatem trzeba było zadbać 
o adekwatne kostiumy, scenogra-
fię, charakteryzację. Poza tym, swoje 
młodsze wersje grają ci sami aktorzy.
Retrospekcje stanowią spory fragment 
tego nieco nostalgicznego filmu. Na eta-
pie pisania scenariusza cały czas kontro-
lowałem zakres i „realizowalność” tych 
scen. Nie mogliśmy sobie pozwolić na 
scenograficzne adaptacje, ale na szczęście 
Sopot przez ostatnie parę dekad aż tak 
się nie zmienił i udało nam się znaleźć 
odpowiednie lokacje. To były małe sceny 
i sprytne kadrowanie Jakuba Stoleckiego 
oraz rekwizyty z epoki, które wystar-
czyły, aby cofnąć się do lat 80. i końca 
90. Jeśli chodzi o kostiumy, to mimo 
wszystko nie są to aż tak odległe czasy 
i naszej kostiumografce Kornelii Czere-
dzie udało się, dzięki twórczej inwen-
cji i determinacji w poszukiwaniach, 
skompletować i stworzyć wspaniały 
zestaw. Aktorzy założyli peruki, Bartek 
Kasprzykowski zgolił brodę i załatwione! 
(śmiech) Nie było to takie oczywiste, ale 
od początku czułem, że aktorzy powinni 
grać swoje współczesne i młodsze wersje. 
Naturalnie Edyta Szarfemberg, odpowie-
dzialna za pion charakteryzacji, robiła 

wszystko, aby aktorów odmłodzić, ale 
wydawało mi się, że konwencja filmu 
przyjmie dość umowne rozwiązanie – 
często przecież stosowane w komediach. 
Howard Stern w Częściach intymnych 
nawet wprost przeprasza widza, że nie 
wygląda w scenie jak 20-latek. Wydaje 
mi się, że wprowadzenie młodszych 
aktorów do retrospekcji spowodowałoby 
dezorientację u widza. Byłoby to bardziej 
wiarygodnie, ale mniej zrozumiałe. 

Jest w filmie kilka scen muzycznych, 
m.in. z zespołem Kobranocka w roli 
głównej, ale również i sami aktorzy 
mają okazję wykazać się talentem 
muzycznym.
Wątek muzyczny był obecny od samego 
początku i szczerze mówiąc, bałem się 
tych scen. Aktorzy pobierali lekcje gry 
na gitarze, ćwiczyli utwór „Raz, jesz-
cze raz” Kobranocki. Moim zadaniem 
pozostawało stworzenie tak swobod-
nych warunków, aby mogli grać, śpie-
wać i improwizować, poczuć się jak na 
prawdziwym koncercie. Wydawało się, 

że statyści uczestniczący w scenie kon-
certu naprawdę wczuli się w ich muzykę 
i stali się publiką Odoru – bo tak nazywał 
się zespół naszych filmowych bohaterów. 
Z biegiem zdjęć aktorzy coraz lepiej czuli 
się w swoich rolach, a retrospekcje kręci-
liśmy pod koniec, kiedy byli najbardziej 
zżyci. Trudnych momentów oczywiście 
nie brakowało, bo nasz obraz musieliśmy 
nakręcić w 22 dni i nie mieliśmy żadnej 
rezerwy ze względu na terminy aktor-
skie. Do tego większość stanowiły nocne 
zdjęcia. Ale nie brakowało też śmiechu. 
Pamiętam, gdy poprosiłem kierownika 
Muzeum Etnograficznego w Sopocie 
(nietypowy dla Sopotu modernistyczny 
budynek), by jego placówka zamieniła 
się na potrzeby naszego filmu w… kre-
matorium. Po długiej pauzie się zgodził, 
chociaż jego pracownicy byli już mniej 
zachwyceni, kiedy pewnego dnia wypro-
wadzaliśmy trumnę głównymi drzwiami. 
(śmiech)

Rozmawiała Magdalena 
Maksimiuk
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Skąd więc ta determinacja?
Raz, jeszcze raz to spełnienie marzenia 
o filmie inspirowanym wspomnieniami 
z lat młodości. Z Grzegorzem chodzili-
śmy do jednej klasy. On później zajął się 
budownictwem, a ja kinem i architek-
turą. Gdy przyszedł do mnie z pomysłem 
sopockiego, nocnego filmu, nie sądziłem, 
że mówi poważnie. Gdy jednak zaprosili-
śmy do współpracy Marcina Graja, który 
bohatersko zebrał w scenariusz wszystkie 
luźne pomysły na wydarzenia i postaci, 
i nadał im sens i rytm, nagle pomyśla-
łem, że może to być ciekawe rozrywkowe 
kino z nutką nostalgii. Bardzo wierzyli-
śmy w ten scenariusz i nasze możliwo-
ści. Postanowiliśmy, może nieco naiwnie, 
szukać partnerów do dystrybucji z goto-
wym już obrazem. Pandemia pokrzyżo-
wała nam jednak te plany. Rozważaliśmy 
wtedy różne opcje i po wielu miesiącach 

rozmów, Grzegorz doszedł do wniosku, 
że sam wprowadzi film do kin. Teraz 
wiemy, że obraz będzie na kilkudziesię-
ciu ekranach w Polsce, trafi też do dys-
trybucji za granicą. 

W obsadzie znalazło się bardzo wiele 
znanych twarzy. Jak udało się wszyst-
kich namówić do udziału w tak nie-
zależnym projekcie?
Na początku film miał być zdecydowa-
nie bardziej kameralny. Budżet był nie-
wielki i wydawało nam się, że obsada 
będzie zbudowana głównie ze znajomych 
aktorów z Trójmiasta. Tworzenie obsady 
to jednak wielka sztuka i umiejętność. 
Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że bardzo 
potrzebujemy reżysera castingu. Zapro-
siłem wtedy do współpracy Krzysztofa 
Zbieranka, z którym poznaliśmy się na 
planie serialu Słoneczna włócznia Jerzego 
Łukaszewicza. Ja wtedy robiłem efekty 
wizualne, a Krzysztof pełnił funkcję II 
reżysera. Był bardzo entuzjastycznie 
nastawiony do projektu po lekturze sce-
nariusza i od razu ruszył do akcji, prak-
tycznie nie przejmując się ogranicze-
niami budżetowymi. Stworzył wstępną 
kalendarzówkę i wszystkich obdzwo-
nił. Scenariusz aktorom się spodobał, 
a gdy okazało się, że producent wierzy 
w film do tego stopnia, że wykłada pry-
watne pieniądze, nie mieli już żadnych 
wątpliwości. Bartka Kasprzykowskiego 
i Wojtka Błacha, z którymi miałem oka-
zję się spotkać przy okazji castingu do 
innego projektu, zaprosiłem osobiście 
i przyznali, że Sopot jako miejsce zdjęć 
też nie był bez znaczenia. (śmiech) Tak 
wspaniała obsada to zasługa Krzysztofa 
Zbieranka, który również wsparł mnie 
potem na planie (był współreżyserem – 
przyp. red.).

Z Grzegorzem Fobką znacie się pano-
wie z podstawówki, zaczerpnęliście 

MAGAZYN FILMOWY  nr 110/październik 2020MAGAZYN FILMOWY  nr 110/październik 2020

CZAR MŁODOŚCI 
NA EKRANIE
Rozmowa z Pawłem Czarzastym, 
współreżyserem filmu Raz, jeszcze raz

Bartosz Żukowski, 
Wojciech Błach i Bartłomiej 
Kasprzykowski w filmie 
Raz, jeszcze raz, reż. Paweł 
Czarzasty, Krzysztof Zbieranek

Paweł Czarzasty 
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Karol, główny bohater two-
jego filmu, marzy o zbu-
dowaniu sterowca, który 
jest dla niego rodzajem 

doświadczenia inicjacyjnego. Czy 
Polot, będący twoim fabularnym 
debiutem, to właśnie taki sterowiec?
Widzę spore podobieństwa pomiędzy 
mną a bohaterem. Kiedy idziesz do szkoły 
filmowej i marzysz o zrobieniu debiutu, 
jawi się on właśnie jako taki sterowiec. 
Karol ma poczucie, że musi się naj-
pierw zmierzyć ze swoją wyprawą po 
złote runo, by dopiero móc mówić 
własnym głosem. Mieliśmy zresztą 
podobne do niego przygody, punkty 
zwrotne w trakcie realizacji filmu. 
Robiliśmy go w Studiu Filmowym 
„Kadr”, które w trakcie realizacji było 
de facto w stanie likwidacji. Nie mie-
liśmy jasności co dalej, czy nie wyco-
fają się koproducenci. Często w takich 
sytuacjach mówiłem sobie, że mój 
bohater przechodziłby to samo, 
i zastanawiałem się, co na moim miej-
scu by zrobił. 

Świat przedstawiony budujesz 
wokół lotnictwa, które nie jest 
zbyt popularnym tematem w pol-
skim kinie. To bliskie ci środo-
wisko?
Do szkoły filmowej (WRiTV UŚ 
w Katowicach – przyp. red.) trafi-
łem zaraz po maturze. Nie miałem 
kontaktów, by od razu móc zacząć 
pracę w reklamie czy fabule, z drugiej 
strony czułem, że jestem tu za wcze-
śnie, potrzebuję z czymś się zmierzyć, 
coś przeżyć. Moi koledzy z liceum 
mieli wtedy bardzo prężnie działającą 
firmę, która najpierw związana była 
z informatyką, później z technologią 
lotniczą. Okazało się nagle, że takich 
startupowych przedsięwzięć jest 
w naszym kraju bardzo dużo. Pozna-
łem sporą część tego środowiska 
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na mnie opowiadanie kierowane oso-
bistymi impulsami. W ogóle uwielbiam 
takie kino. Kiedy opowiadasz w pierwszej 
osobie, wszystko ci wolno. Doświadcze-
nie dokumentalne było też przydatne przy 
robieniu fabuły. Agfa… nie była przewi-
dziana do obiegu festiwalowego, a miała 
zostać pokazana w niemieckiej telewizji 
ARD z okazji okrągłej rocznicy wybuchu 
drugiej wojny światowej. Wiedziałem, że 
to może być szansa, żeby zapoznać setki 
tysięcy widzów z kawałkiem nieznanej im 
historii Polski i Niemiec, na przykładzie 
jednej rodziny. Wywołało to inne myśle-
nie, bo taki widz ma swoją wrażliwość, 
w inny sposób trzeba z nim rozmawiać. 
Dokument wymusił na mnie reżim, czy 
jestem rozumiany, czy dobrze się komu-
nikuję, czy to, że chcę wzruszyć bądź roz-
śmieszyć, naprawdę działa. Otworzyłem 
się na pewną „popowość”. Polot zrodził się 
do pewnego stopnia z tych emocji. Zatem 
najpierw pop, a potem dopiero poga-
dajmy o ambicjach.

Scenariusz Polotu znalazł się w finale 
prestiżowego konkursu Script Pro 
w 2018 roku. To pomogło?
Wtedy jeszcze ten projekt nazywał się 
Osiedle polskich skrzydeł. Było to miej-
sce zamieszkiwane przez związanych 
z fabryką pracowników. Ilość gratulacji, 
jakie dostaliśmy z Kają, za sam fakt bycia 
w finale Script Pro przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Chyba nigdy wcze-
śniej nie dostaliśmy takiego feedbacku. 
Pokazało mi to, jak popularny i ważny jest 

ten konkurs. Nie tylko zresztą dla nas, ale 
i dla szeregu decydentów.

Polot to film coming of age, w któ-
rym konfrontujecie kilka tematów – 
dążenie do realizacji marzenia, przy-
jaźń, miłość, relacje rodzicielskie. 
Dla mnie to też opowieść o sposobie 
przeżywania żałoby. 
Zależało nam, żeby Polot nie był sku-
piony na jednym temacie. To, jak się różne 
tematy wzajemnie dopełniają, nadaje fil-
mowi rozpęd. Jest żałoba, ambicja, przy-
jaźń, miłość – radź sobie. Nasz bohater nie 
może wybrać i zdecydować, że teraz skupi 
się wyłącznie na żałobie, a dopiero później 
zajmie się interesami. To wszystko spada 
na niego w jednej chwili – musi się utrzy-
mać, być wsparciem dla matki, poradzić 
sobie z innymi skomplikowanymi rela-
cjami. Selekcja problemów byłaby z mojej 
perspektywy nieprawdziwa. Zresztą każdy 
z nas zna takie sytuacje ze swojego życia. 
W Polocie mówimy o tym, że stajesz się 
facetem, dopiero kiedy z tymi wszystkimi 
trudnościami mierzysz się naraz. Gatun-
kowo postrzegam to właśnie jako opowieść 
o dojrzewaniu. Bardzo lubię historie typu: 
„Opowiedz mi, skąd przyszedłeś, z czym 
przychodzisz”. Chciałem pokazać, skąd 
ja przychodzę. Tę moją pozaartystowską, 
techniczną, trochę kwadratową, trochę 
romantyczną, śląską mentalność.

Ona była istotna?
Kiedy spotkałem się z tymi ludźmi, 
pomyślałem, że Śląsk to jednak coś 

innego. Miejsce, gdzie lubi się robić 
wszystko własnymi rękami. Bardzo 
samodzielne, romantyczne, współcze-
sne, choć z pewnym ludowym kon-
serwatyzmem. Pamiętam np. scenę, 
kiedy ojciec ściągał chłopaka z lotni-
ska, bo ten nie był jeszcze w kościele. 
Coś mnie w takich bohaterach  
pociąga. 

W głównej roli w Polocie widzimy 
Macieja Musiałowskiego, któremu 
partnerują Eryk Kulm jr i Tomasz 
Włosok. Trio nowych mocnych twa-
rzy w polskim kinie. 
Kiedy opowiadałem komuś o pomyśle 
na film, często spotykałem się z opi-
nią, że powinienem skupić się na nieco 
starszych bohaterach, bo nie znajdę 
młodego chłopaka do głównej roli, 
który pociągnie tyle wątków. Producent 
filmu Filip Bajon powiedział jednak, że 
u niego w Łodzi jest ktoś taki. Maciek 
był wtedy na ostatnim roku Wydziału 
Aktorskiego. Spotkałem się z nim, 
wyglądał jak młody Bob Dylan. Miał 
w sobie jednocześnie bezczelność, doj-
rzałość, dziecinność, męskość, seksow-
ność. To wszystko się w nim kotłowało. 
Wiedziałem, że to będzie on. Do pozo-
stałych ról zrobiliśmy casting. Po czym 
okazało się, że cała trójka to najlepsi 
przyjaciele. Zatem to, co widać w filmie, 
ma swoje odzwierciedlenie także poza 
ekranem. 

Rozmawiał Kuba Armata

POLSKIE PREMIERY
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i smykałka została. Lotnictwo kojarzy mi 
się z czymś przyjaznym, romantycznym, 
niewojennym, nie z Dywizjonem 303 czy 
Czerwonym Baronem. Swoją drogą, kiedy 
na planie filmowym wszyscy słyszą nadla-
tujący samolot, klną, na czym świat stoi, 
a ja myślę: „O, samolot, super!”. (śmiech) 
Być może dlatego, że wychowałem się przy 
lotnisku sportowym Katowice-Muchowiec, 
więc cały czas coś latało mi nad głową.

Niezależnie od tego, sporo czasu 
potrzebne było na odpowiednią 
dokumentację?
Z Kają Krawczyk-Wnuk, moją 
współscenarzystką, i teraz już żoną, 
zrobiliśmy duży research. Pisząc 
pod konkretne obiekty, poznali-
śmy wielu ludzi związanych z byłą 
fabryką szybowców w Bielsku-Bia-
łej, gdzie pracowało kiedyś tysiąc 
osób. Jest takie zjawisko w przyro-
dzie jak upadek wieloryba. Kiedy 
truchło opada na dno oceanu, 
powstaje wokół niego cały eko-
system. Tak było w tym przypadku. 
Powstało masę start-upów, niektóre 
z nich zresztą sobie świetnie radzą. 
Zafascynowało mnie, że mimo 
upadku tej gigantycznej fabryki cała 
inteligencja techniczna, która wokół 
tego wyrosła, zdecydowała się zostać 
w Bielsku i dalej robić samoloty na 
cały świat. Zaskoczyło mnie też, że 
pod wieloma względami bliżej mi 
do tych ludzi niż moich kolegów 
artystów.  

Zapytałem o osobiste doświad-
czenie, pamiętając twój doku-
ment Agfa 1939. Podróż w czasy 
wojny, który również poniekąd 
na nim się opierał.
W wieku 18-19 lat nie miałem jesz-
cze tego instynktu. Czułem, że muszę 
na trochę zostawić robienie filmów 
i coś przeżyć. To mogło wymusić 
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CHCIAŁEM POKAZAĆ, 
SKĄD PRZYCHODZĘ

Rozmowa  
z Michałem 
Wnukiem, 
reżyserem filmu 
Polot
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Tomasz Włosok, Maciej Musiałowski i Eryk Kulm jr 
w filmie Polot, reż. Michał Wnuk



Komedia roman-
tyczna jest gatun-
kiem wbrew 
pozorom trud-

nym do wyreżyserowania, 
żeby nie ustrzec się prze-
ciętności. Co w pana filmie 
będzie elementem charak-
terystycznym, wyróżniają-
cym w tej konwencji?
Bartek Prokopowicz: Szczę
ścia chodzą parami to „kino 
środka”, gdzie pod płasz-
czykiem „lżejszej formy” 
mówimy o ważnych spra-
wach; czy istnieje coś takiego 
jak pech? Czy widzimy 
szklankę do połowy pełną czy 

46 47

NA PLANIE SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

pustą, plusy czy krzyże? Film 
ten ma bardzo dobry scena-
riusz z naprawdę brawuro 
napisanymi dialogami, w któ-
rych znalazło bezpośrednie 
odbicie to, co znajduje się 
w naszej codzienności. Długi 
i pracowity okres przygoto-
wań pozwolił mnie i aktorom 
bardzo dobrze przygotować 
się do ról. W każdym zdarze-
niu szukaliśmy emocjonal-
nej prawdy. Obok znakomitej 
warstwy wizualnej i wyjątko-
wej, skomponowanej muzyki, 
oraz mojej słabości do italo 
disco, to właśnie ta życiowa 
prawda – z którą czasami bli-

sko nam do łez wzruszenia, 
a czasami do łez ze śmiechu – 
będzie tym, co wyróżni ten 
film spośród innych polskich 
produkcji z tego samego seg-
mentu kina.

Szczęścia chodzą parami 
to przewrotny tytuł w sto-
sunku do utartego i zna-
nego powiedzenia. Czym 
chce pan zaskoczyć, a może 
zauroczyć widza, żeby 
uwierzył w prawdziwość 
tych słów? 
Myślę, że oprócz słowa 
„szczęście” ważniejsze jest 
tu drugie słowo „parami”, 

czyli „we dwoje”. Z własnego 
doświadczania życiowego 
wiem, że lepiej to, co nas spo-
tyka dzielić na dwoje lub jak 
ktoś woli przez dwa. Trudy 
i prozę życia lepiej znosić we 
dwoje i o tym opowiadam 
w tym filmie. Jeżeli jest chęć 
i decyzja bycia razem, jest 
chęć budowania, wspierania 
się w życiowych perypetiach, 
to naprawdę mamy szczęście, 
i trzeba robić wszystko, by nie 
wypuścić go z rąk. Ale jak jest 
odwrotnie… to trzeba ucie-
kać jak najdalej, nie oglądając 
się za siebie!

W jednym z wywiadów 
powiedział pan: „Jak 
robimy komedię roman-
tyczną, to szukamy wła-
snych punktów odniesie-
nia. Żeby coś zbudować”. 
Co pan chce zbudować 
w Szczęściach…?
To magia relacji międzyludz-

kich. To energia, którą akto-
rzy wnoszą na plan. To jest 
to, co nie do końca da się 
zagrać… Takie wewnętrzne 
światło. I za to odpowia-
dam ja, za zarządzanie emo-
cjami nie tylko aktorów przed 
kamerą, ale i całej ekipy. 
By było twórczo na planie, 
dobrze i bezpiecznie. I wtedy 
otwierają się przestrzenie, 
stany emocjonalne, które 
dotkną widza bezpośrednio 
w jego serce, wzruszą, nakło-
nią do refleksji, ale i roz-
bawią do łez. Bo tego teraz 
publiczność potrzebuje – 
odpoczynku od niepew-
nej doczesności, oderwania, 
wzruszenia, zabawy i nadziei.

Panująca pandemia zmie-
nia plany, terminy w har-
monogramach realizacji 
filmów. Co pana zdaniem 
najbardziej dziś „rujnuje” 
założenia organizacyjne 
producenta?
Piotr Zygo: Okres przygoto-
wawczy w naszym przypadku 
wypadł dokładnie w momen-
cie ogłoszenia lockdownu. 
Czyli w sytuacji typu: nie 
można wychodzić z domu, 
nikt nie wie, o co chodzi, nie 
wiadomo, kiedy to się skoń-
czy. Okazało się jednak, że 
można pracować online. 
Dokończyć castingi, potwier-
dzić aktorów i ekipę. Potem 
byliśmy jedną z pierwszych 
produkcji, która wróciła do 
biura. W trakcie okresu zdję-
ciowego najtrudniejsze było 
poradzić sobie w sytuacji, 
której wszyscy chcieliśmy 
uniknąć, a która jest nie do 
uniknięcia. Przeprowadzili-
śmy setki testów koronawi-
rusowych. Współpracowa-
liśmy cały czas ze służbami 
medycznymi. Okazało się, że 
opracowane przez nas pro-
cedury przyniosły skuteczny 
efekt. Zawsze zakładam 
dobry scenariusz, ale staram 
się być gotowy na wszystko. 
Takie pozytywne podejście 
było bardzo ważne i świetne 

było to, że cała ekipa myślała 
podobnie. 

Co w najtrudniejszym 
zazwyczaj okresie zdję-
ciowym zaskoczyło pana 
pozytywnie, przejęło, 
a może ubawiło?
Bawił mnie każdy dzień 
na planie i każde ujęcie, bo 
robimy komedię i jest szansa, 
że będzie nawet śmiesznie 
i zabawnie. (śmiech) Naj-
większym pozytywem była 
możliwość pracy z najlep-
szą ekipą filmową na świe-
cie i najlepszymi aktorami – 
luksus w czasach pandemii. 
Myślę, że gdy „kurz opad-
nie”, to wszyscy będziemy 
wspominać ten dziwny czas 
jako świetną przygodę. Maski 
i przyłbice, dezynfekcja, 
wyjątkowo długa kolejka do 
barbusa (społeczny dystans) 
itp., itd.

Czy w trakcie realizacji 
zdjęć, korzystał pan cza-
sem z uwag, propozycji 
starszego brata, a może 
rozumieliście się bez 
słów?
Jeremi Prokopowicz: Kiedy 
wchodzimy na plan zdję-
ciowy, nie jesteśmy rodziną, 
ale reżyserem i operatorem, 
mamy zadanie do wykona-
nia. Zawsze udawało mi się 
zbudować model współpracy 
oparty na porozumieniu, 
wzajemnym inspirowaniu 
się, bardziej przyjaźni arty-
stycznej niż konflikcie. Praca 
z Bartoszem to zawsze wielka 
przyjemność, dorastaliśmy na 
tych samych filmach, mamy 
podobne gusta i rozumiemy 
się bez słów. Potrafimy rozpi-
sać skomplikowane sekwen-
cje i zrealizować je z chi-
rurgiczną precyzją, filmując 
tylko to, co tak naprawdę 
jest potrzebne, ale równie 
świetnie improwizujemy na 
zadany temat. Teraz dołączył 
do nas trzeci brat – Wiktor – 
dla którego to był fabularny 
debiut jako II reżysera. Z nie-

ukrywaną dumą obserwuję, 
w jakiego zawodowca się 
zmienia. 

Zadam może niedyskretne 
pytanie, ale nurtuje mnie 
myśl, czy zastanawiał się 
pan kiedyś nad zamianą 
ról (na planie filmowym) 
ze swoim bratem ?
Rozumiem, że pytanie dotyczy 
tego, czy chciałbym być reży-
serem? Jak dotąd nie miałem 
takiego pragnienia, bardzo 
lubię swoją pracę i to, że odpo-
wiadam za wizualną stronę 
dzieła. Fascynuje mnie malo-
wanie kadrów światłem, opo-
wiadanie historii za pomocą 
kamery. Nigdy nie planowałem 
reżyserii, ale jeśli miałbym się 
wypowiedzieć artystycznie, to 
musiałby to być dla mnie oso-
bisty, ważny temat.

Jest pani znaną i lubianą 
aktorką. Jak się pani czuje 
w roli kobiety, która igra ze 
szczęściem? 
Weronika Książkiewicz: Ta 
rola bardzo przypadła mi do 
gustu, ponieważ towarzy-
szy jej cały wachlarz emocji 
i kolorów. Malwina jest peł-
nowymiarową i żywiołową 
kobietą, o której widzowie 
wiele mogą się dowiedzieć. 
Wyznacza sobie cele i je 
realizuje, nie zastanawiając 
się nad tym, czy to, co jej się 
przydarza jest szczęśliwym 
zrządzeniem losu, pechem 
czy może losem zapisa-
nym w gwiazdach. To osoba 
mocno stąpająca po ziemi.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Mamy kolejny „prezent gwiazdkowy” na Boże Narodzenie 
2020. Czy Szczęścia chodzą parami, dowiemy się z naj-

nowszego filmu Bartka Prokopowicza, według scenariusza 
Hanny Węsierskiej i Wojciecha Saramonowicza. Będzie to 
nieprzewidywalna komedia romantyczna, gdzie „Malwina, 
przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w sław-
nym terapeucie par, jednak złośliwy pech wywraca jej życie do 
góry nogami…”. Zdjęcia, zrealizowane w lipcu i sierpniu, są 
autorstwa Jeremiego Prokopowicza, za scenografię odpowiada 
Joanna Wójcik, za kostiumy Pola Gomółka, a producentami 
filmu są Piotr Zygo i Marta Klin (Zygfryd Studio), a koprodu-
centem Grupa Polsat. W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy: 
Weronikę Książkiewicz, Michała Żurawskiego, Tomasza Karo-
laka, Aleksandrę Domańską, Antoniego Królikowskiego, 
Jacka Knapa, Krzysztofa Czeczota, Marię Pakulnis, i Piotra 
Machalicę. Premierę zaplanowano na 25 grudnia 2020.  S.N.
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NA PLANIE FILMU 
SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
Rozmowa z reżyserem Bartkiem 
Prokopowiczem, producentem Piotrem Zygo, 
autorem zdjęć Jeremim Prokopowiczem  
i aktorką Weroniką Książkiewicz
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Szczęścia chodzą parami,  
reż. Bartek Prokopowicz

Weronika Książkiewicz  
i Michał Żurawski w filmie 
Szczęścia chodzą parami,  

reż. Bartek Prokopowicz
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Pandemia brutalnie zweryfikowała 
rzeczywistość, także tę filmową. 
Wstrzymywano produkcje, odwo-
ływano kolejne festiwale. Wszystko 

w zawieszeniu. Organizatorzy weneckiej 
imprezy nie pozwolili jednak przyzwy-
czaić się do takiego stanu rzeczy, przygo-
towując w pełni stacjonarne wydarzenie. 
Pierwsze w takiej skali od wielu miesięcy. 
Ryzyko się opłaciło. To był dobry, stojący 
na wysokim poziomie festiwal. Także dla 
polskiego kina. Choć tym razem obyło się 
bez nagród, to wielu polskich akcentów 
pozazdrościć nam mogła niejedna euro-
pejska kinematografia.

KRĘTA DROGA
Po Jerzym Skolimowskim i Romanie Polań-
skim, którzy w ostatnich latach rywali-
zowali o Złotego Lwa, doczekaliśmy się 
kolejnej reprezentacji w Konkursie Głów-
nym. Droga Małgorzaty Szumowskiej do 
kluczowej sekcji najstarszego festiwalu 
filmowego była nietypowa i wiodła przez 
obowiązki jurorskie. Przed dwoma laty, 
u boku Guillermo del Toro czy Naomi 
Watts, to ona decydowała, do kogo tra-
fią najważniejsze laury. Tym razem sytu-
acja się odwróciła. To nowy film Szumow-
skiej (pokazała też na Lido krótki metraż 
Nightwalk zrealizowany w ramach pro-
jektu Miu Miu Woman’s Tales) oceniany 
był przez jurorski skład pod przewod-
nictwem wybitnej australijskiej aktorki 
Cate Blanchett.

Obraz Śniegu już nigdy nie będzie, który 
jednocześnie jest naszym oscarowym kan-
dydatem, reżyserka zrealizowała do spółki 
z Michałem Englertem. I choć ten arty-
styczny duet współpracuje już od wielu 
lat, konsekwentnie rozwijając swój autor-
ski język, po raz pierwszy zdecydowali się 
wspólnie podpisać film. „Chcielibyśmy, 
by nasz duet za jakiś czas był rozpozna-
walny. Robimy to z pełną świadomością 
i kolejne projekty chcemy firmować w ten 
sposób. Bycie w artystycznym tandemie 
daje nam o wiele większe możliwości niż 
działanie w pojedynkę” – przekonywała 
w wywiadzie Szumowska. O ich nowej 
produkcji wiele się na Lido mówiło. To 
jeden z tych tytułów z konkursowej osiem-
nastki, który z każdym kolejnym dniem 
„rósł”, na co zwracali uwagę zagraniczni 
dziennikarze. Mimo że finalnie polscy 
twórcy wyjechali z festiwalu z pustymi 
rękami, zbudowali solidny kapitał pod 
oscarową kampanię. Dowodem entu-
zjastyczne recenzje w opiniotwórczych, 

cyjnej lokalnej muzyki. O nietypowej, na 
pierwszy rzut oka, współpracy opowiedział 
mi sam reżyser: „Wspomniałem o pomyśle 
na film, ale i o tym, że poszukuję operatora 
mojemu mentorowi Alfonso Cuarónowi. 
On zadzwonił do Emmanuela Lubezkiego, 
który stwierdził, że zna kogoś odpowied-
niego i wskazał właśnie na Michała”. Szczę-
ścia do nagród nie miała z kolei bośniacka 
reżyserka Jasmila Žbanić, choć jej Quo 
vadis, Aida? niemal wszyscy wymieniali 
jako jednego z głównych faworytów do 
Złotego Lwa. Odważny głos w sprawie 
masakry w Srebrenicy, do jakiej doszło 
w 1995 roku, napotykał w trakcie reali-
zacji na wiele trudności. – „Musieliśmy 
mierzyć się z polityczną presją, ale i kło-

WENECJA

anglojęzycznych magazynach. Guy Lodge 
z „Variety” przekonywał, że to czołowe 
osiągnięcie w karierze Szumowskiej, z kolei 
Deborah Young z „The Hollywood Repor-
ter” określiła film jako magiczny.

OD CUARÓNA PRZEZ 
WELLESA DO TR-U
Co nie udało się Szumowskiej i Englertowi, 
stało się poniekąd udziałem Michała Sobo-
cińskiego. Młody polski operator podczas 
uroczystej gali zamknięcia odebrał w imie-
niu pochodzącego z Indii reżysera Chaita-
nyi Tamhane’a nagrodę za scenariusz do 
filmu The Disciple. To ujmująca, tocząca się 
w Mumbaju, opowieść o młodym artyście, 
który poświęca życie studiowaniu trady-
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potami produkcyjnymi, przez co w film 
zaangażowało się aż dziewięć europejskich 
krajów”. W tym Polska, ze sporym twór-
czym wkładem. Za muzykę odpowiada 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, za mon-
taż – Jarosław Kamiński, a za kostiumy – 
Małgorzata Karpiuk. Oryginalny rodzimy 
trop znaleźć można było również w anglo-
języcznym debiucie węgierskiego reżysera 
Kornéla Mundruczó Pieces of a Woman, 
który przyniósł Vanessie Kirby nagrodę 
dla najlepszej aktorki. Scenariusz zreali-
zowanego w gwiazdorskiej obsadzie filmu 
(obok Kirby na ekranie pojawiają się Shia 
LeBeouf i Ellen Burstyn) oparty był na 
sztuce, jaką Mundruczó jakiś czas temu 
wystawiał w warszawskim TR. „Teatralne 
doświadczenie z Polski zachęciło nas do 
tego, by rozwinąć tę historię i przystoso-
wać ją do filmowego medium” – przeko-
nywała scenarzystka Kata Wéber.

Ciekawie było również poza Konkur-
sem, zwłaszcza za sprawą Filipa Jana Rym-
szy. Urodzony w Olecku reżyser, który za 
młodu wyemigrował z Polski, przywiózł 
do Wenecji aż dwa filmy. Obok reżyser-
skiego debiutu, zrealizowanego w Cro-

nenbergowskim duchu Komara (nagroda 
za zdjęcia), pokazał kinofilski dokument 
Hopper/Welles, gdzie pełnił funkcję pro-
ducenta. Warto dodać, że prace postpro-
dukcyjne nad tą ponaddwugodzinną fascy-
nującą rozmową mistrzów kina wykonane 
zostały w naszym kraju. Z dużym entu-
zjazmem przyjęto także grecko-polską 
koprodukcję Apples Christosa Nikoua ze 
zdjęciami Bartosza Świniarskiego, pokazy-
waną w konkursie „Horyzonty”. W kopro-
dukcyjnym modelu zrealizowane zostały 
też: nagrodzony w sekcji Giornate degli 
Autori polsko-rosyjsko-belgijski Kitoboy 
Filipa Jurejewa oraz włosko-polski Non 
odiare Mauro Manciniego (pokazywany 
w ramach Międzynarodowego Tygodnia 
Krytyki).

BEZ NIESPODZIANEK
Złoty Lew, zgodnie z przewidywaniami, 
powędrował do Chloé Zhao za amerykański 
Nomadland, intymne kino drogi, dekonstru-
ujące mit american dream. Bez wątpienia to 
jedyny tytuł spośród konkursowej osiem-
nastki, który poważnie będzie się liczył 
w nadchodzącym oscarowym wyścigu. To 

coś nowego, bo od dłuższego czasu wła-
śnie w Wenecji masowo swoje premiery 
miały kluczowe dla tej rywalizacji produk-
cje. By wspomnieć Jokera Todda Phillipsa, 
Kształt wody Guillermo del Toro czy Romę 
Alfonso Cuaróna. Pandemia pokrzyżowała 
nieco te plany. Nieobecność amerykańskich 
„hitów”, ale i tytułów Netflixa, wykorzystali 
uznani, choć z pewnością mniej lansowani 
twórcy. Wielka Nagroda Jury trafiła do 
Meksykanina Michela Franco za niezwykle 
brutalny i niebezpiecznie prawdziwy New 
Order, Srebrnego Lwa za najlepszą reżyse-
rię zgarnął Japończyk Kiyoshi Kurosawa 
(Wife of a Spy), a Nagrodę Specjalną Jury 
odebrał rosyjski weteran Andriej Koncza-
łowski za Dear Comrades. I choć to głównie 
do mężczyzn trafiały weneckie laury, nie 
sposób nie dostrzec zdecydowanie większej 
obecności reżyserek w Konkursie Głów-
nym w porównaniu do lat poprzednich. 
Osiem z osiemnastu filmów rywalizujących 
o Złotego Lwa nakręconych zostało przez 
kobiety. Idą zmiany. Pozostaje wierzyć, że 
nie tylko te wymuszone. 

Kuba Armata
W PANDEMII 
Z HAPPY ENDEM
Od samego początku było jasne, że 77. 
edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Wenecji będzie wyjątkowa. 
Nie tyle gorsza czy lepsza, po prostu inna. 

Michał Englert, Weronika Rosati, Alec Utgoff,  
Maja Ostaszewska i Małgorzata Szumowska

Alberto Barbera, Chaitanya Tamhane, Michał Sobociński,  
Aditya Modak, Vivek Gomber, Pooja Talreja, Tanaji Dasgupta i Jan Naszewski
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FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

WIATR. THRILLER 
DOKUMENTALNY 
DOCENIONY PRZEZ 
WIDZÓW W USA

Tym razem dokument 
Michała Bielawskiego podbił 
serca publiczności amerykań-
skiego Mammoth Lakes Film 
Festival. Wydarzenie to jest 
pięciodniowym festiwalem 
kina niezależnego, na którym 
prezentowane są najciekaw-
sze obrazy pełno- i krótko-
metrażowe z całego świata. 
Impreza dotychczas odby-
wała się w pięknych okolicz-
nościach przyrody, w górach 
nad kalifornijskim jeziorem 
Mammoth, ale w tym roku – 
niestety – z racji pandemii, 
wydarzenie zrealizowano 
w trybie online. Do programu 
konkursowego zaproszono 
m.in. najnowszy film Michała 
Bielawskiego – Wiatr. Thriller 
dokumentalny, który na tyle 
spodobał się widzom, że temu 
właśnie obrazowi przyznano 
Nagrodę Publiczności.

KRÓTKOMETRAŻOWY 
PROGRAM HER DOCS
W PORTUGALII

Podczas tegorocznej edycji 
Porto Femme International 
Film Festival (6-10 paździer-
nika) zostanie zaprezentowany 
specjalny program, w któ-
rym widzowie zobaczą krótkie 
metraże polskich reżyserek. 
Sekcja została przygotowana 
przez HER Docs Film Festi-
val. Wydarzenie pod nazwą: 
Porto Femme International 
Film Festival jest w całości 
poświęcone filmom reżyse-
rek i produkcjom o kobietach. 
Wspiera kobiece projekty i ini-
cjatywy. Ważnym elemen-
tem programu, poza projek-
cjami, są różnego rodzaju 

50

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

51

PORTRET SUZANNE 
NAJLEPSZĄ 
ANIMACJĄ W GRECJI

Animacja Izabeli Plucińskiej – 
będąca groteskową, ulepioną 
z plasteliny adaptacją opowia-
dania Rolanda Topora – po raz 
kolejny zachwyciła między-
narodową publiczność i pod 
koniec września została uznana 
najlepszą międzynarodową 
animacją 43. Drama Greek 
Short Film Festival. Polsko-
-niemiecko-francuski Portret 
Suzanne startował w Konkursie 
Międzynarodowym. W tego-
rocznym programie festiwalu 
można było znaleźć też inne 
polskie produkcje. O nagrody 
w Międzynarodowym Kon-

kursie Studenckim ubie-
gało się fabularne Coś Kata-
rzyny Babicz oraz animacja Ja 
i moja gruba dupa Yelyzavety 
Pysmak. Drama Greek Short 
Film Festival powstał w 1978 
roku z inicjatywy Drama Film 
Club. Pierwsza edycja spotkała 
się z entuzjastycznym przyję-
ciem, więc postanowiono tę 
inicjatywę kontynuować. Na 
festiwalu od początku pre-
zentowane są krótkie metraże 
z całego świata. Obok pokazów 
ważnym punktem programu 
są również wystawy, seminaria, 
wykłady, koncerty czy spek-
takle teatralne. Warto jeszcze 
wspomnieć o innym istotnym 
polskim akcencie na tegorocz-

warsztaty czy wykłady. HER 
Docs Film Festival to z kolei 
pierwszy w Polsce festiwal fil-
mów dokumentalnych pre-
zentujący twórczość kobiet 
oraz osób identyfikujących 
się jako kobiety. HER Docs 
Film Festival to przestrzeń 
wymiany myśli oraz zaan-
gażowanej dyskusji. Poprzez 
pokazy inspirujących dzieł 
oraz towarzyszące im wyda-
rzenia organizatorki pragną 

nej edycji greckiego festiwalu – 
przewodniczącym jury Kon-
kursu Międzynarodowego był 
nasz „oscarowy” reżyser, Paweł 
Pawlikowski.

CÓRKA I KRZYŻOKI 
NAGRODZONE 
W ARMENII

Na zakończonym 18 września 
One Shot International Short 
Film Festival w Erywaniu 
doceniono polskie produkcje. 
Krzyżoki Anny Gawlity otrzy-
mały Wyróżnienie Specjalne, 
a Córka białoruskiej reży-
serki Mary Tamkovich oka-
zała się najlepszym filmem 
krótkometrażowym. Krzyżoki 

wyprodukowała sama Gaw-
lita (firma Kijora), natomiast 
Córka to etiuda studencka 
z Warszawskiej Szkoły Fil-
mowej. Festiwal One Shot 
w Armenii został założony 
w 2003 roku, by promować 
kino niezależne. Podczas tego 
wydarzenia filmy prezento-
wane są w sekcjach specjal-
nych i w trzech konkursach: 
One Minute – One Shot, 
Short Movies oraz Cinema 
Without Border. W pro-
gramie tegorocznej edycji 
imprezy, oprócz wymienio-
nych nagrodzonych polskich 
produkcji, można było rów-
nież obejrzeć dokumentalną 
Rodzinę Patrycji Widłak.

poruszyć tematy ważne nie 
tylko dla kobiet i osób iden-
tyfikujących się jako kobiety, 
ale przede wszystkim dla spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
W programie sekcji znala-
zły się filmy: Gruba Kaśka 
Julii Pełki, I’ll Call You When 
I Get There Małgorzaty Goli-
szewskiej, Nie masz dystansu 
Kariny Paciorkowskiej, Nielot 
Nadii Szymańskiej, Połączeni 
Aleksandry Maciejczyk, Shoot

ing Stars Magdy Jaroszewicz, 
Strajk polskich kobiet Kata-
rzyny Prus, The Vibrant Village 
Weroniki Jurkiewicz. Pokaz 
tych krótkich metraży odbę-
dzie się w Porto 9 października 
w Maus Hábitos. W seansie 
tym uczestniczyć będzie Mał-
gorzata Goliszewska.

Oprac. Julia  
Michałowska
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FESTIWALOWY TOUR FILMU JUTRO CZEKA NAS DŁUGI DZIEŃ

Jutro czeka nas długi dzień, 
reż. Paweł Wysoczański
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Najnowszy film dokumentalny Pawła Wysoczańskiego odnosi kolejne sukcesy i zapraszany 
jest na coraz to nowe festiwale. We wrześniu został nominowany do nagrody Best Foreign 

Documentary na jednym z największych we Włoszech festiwali – odbywającym się we Floren-
cji – Firenze Film Festival, oraz znalazł się w konkursie FIDBA w Buenos Aires w Argentynie. 
Ponadto był również zaprezentowany w Konkursie Filmów Dokumentalnych niemiecko-cze-
sko-polskiego Neisse Film Festival w Nysie. W październiku natomiast obraz Jutro czeka nas 
długi dzień zostanie pokazany w Meksyku, gdzie zakwalifikował się do konkursu największego 
w Meksyku festiwalu filmów dokumentalnych DocsMX, W tym samym konkursie (pod nazwą 
„Women on Frame”) będzie startował również inny polski film – Lekcja miłości Małgorzaty 
Goliszewskiej i Kasi Matei.

Pełnometrażowa animacja Mariusza 
Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego 

miasta zdobyła główną nagrodę na 44. 
Ottawa International Animation Festi-
val (wydarzenie odbyło się online od 23 
września do 4 października). Film zgarnął 
Grand Prix w kategorii feature anima
tion, czyli obrazów pełnometrażowych. To 
jeden z najważniejszych festiwali animacji 
na świecie. „Annecy i Ottawa są dla fil-
mów animowanych tym, czym Cannes 
i Berlinale lub Wenecja dla filmów aktor-
skich” – napisał reżyser na Facebooku. – 
„Dziękuję całej naszej Ekipie i wszystkim, 
którzy pomogli mojemu filmowi – dzięki 
Wam ZABIJ jest taki, jak go sobie wyma-
rzyłem”. W tym roku na OIAF wpłynęło 
1950 zgłoszeń z 84 różnych krajów, do 

Konkursu Filmów Pełnometrażowych 
przyjęto tylko 6 tytułów, w tym niezwykłą 
animację Wilczyńskiego. To już kolejny 
sukces tego filmu, którego droga do zwy-
cięstwa rozpoczęła się na początku tego 
roku na Berlinale. Obraz Zabij to i wyjedź 
z tego miasta został uhonorowany Wyróż-
nieniem Jury tegorocznego Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego w Annecy. 
Będzie ponadto walczył o nominację do 
Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film 
Animowany. Promocję animacji wspiera 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Krzysz-
tof Spór jest zdania, że nagroda w Ottawie 
zwiększy szanse tego filmu na miejsce na 
shortliście oscarowej, mówiąc: „Festiwal 
w Ottawie jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń kina animacyjnego na terenie 

Ameryki Północnej. Jest uważnie obser-
wowany przez członków amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Patrząc na shortli-
sty i nominacje oscarowe ostatnich lat, 
można wyciągnąć wniosek, że akademicy 
poszukują filmów artystycznych i Ottawa 
jest festiwalem, który ułatwia dotarcie 
do nich. Film Wilczyńskiego utrzymany 
jest w smutnej, depresyjnej tonacji. Nie 
wyklucza to jednak szans na sukces. Aka-
demia w przypadku animacji nie boi się 
odważnych propozycji artystycznych, 
a taki jest właśnie film Wilczyńskiego”. 
Autobiograficzny – przywołujący atmos-
ferę peerelowskiego dzieciństwa i dorasta-
nia w posttransformacyjnej, nabierającej 
kolorów Polsce – obraz Zabij to i wyjedź 
z tego miasta łączy poezję z surowym 
realizmem, żywych ze zmarłymi, nostalgię 
z godzeniem się ze stratą. Animacja 
Wilczyńskiego to wzruszające pożegnanie 
z naznaczonym wojną pokoleniem 
jego rodziców, ale i przypomnienie, że 
rozmowa z tymi, którzy nas ukształtowali, 
nie ma końca. Polska premiera odbę-
dzie się na festiwalu Nowe Horyzonty 
(5-15 listopada), gdzie Zabij to i wyjedź 
z tego miasta będzie filmem otwarcia. 
Dystrybutorem animacji w Polsce jest 
Gutek Film. 

ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA ZWYCIĘŻA W KANADZIE

Zabij to i wyjedź z tego miasta, 
reż. Mariusz Wilczyński
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RYNEK FILMOWY

konkretną logiką. Jeśli więc coś można 
określić moim wkładem w świat Char-
liego Kaufmana, była to próba wpisa-
nia w tę wielopoziomową historię tro-
chę wschodnioeuropejskiego myślenia 
kadrem i inscenizacją. 

Łatwo było ci odnaleźć się w rządzą-
cym się innymi prawami amerykań-
skim systemie pracy? Zarówno pod 
kątem pracy z aktorami, jak i zarzą-
dzania pionem operatorskim?
Nie miałem z tym większych trudności. 
Pion operatorski ma nieco inną struk-
turę, ale to kwestia przyzwyczajenia. 
Miałem świetną ekipę, z którą szybko 
dotarliśmy się na planie. Wyczułem, 
co z każdym z nich mogę zrobić, a oni 
zrozumieli, że dla mnie najważniej-
szy jest kadr, który nie musi iść w peł-
nej zgodzie z aktorami i fabułą. Że nie 
musi być zawsze funkcjonalny. Mia-
łem w ekipie trzy kobiety, co wprowa-
dziło fajną różnorodność perspektyw, 
ale nigdy nie zapomnę, że mój best boy 
był dziewczyną! (śmiech) Przeszkadzała 
mi tak naprawdę tylko praca ze stand
ins, ludźmi, którzy zastępują aktorów 
na próbach i przy ustawieniach kamery. 

Wyglądają podobnie i starają się „uda-
wać” aktorów, ale nie mogą zasymulo-
wać tego, co zrobi w trakcie ujęcia Toni 
Collette czy David Thewlis. Przy fabule, 
w której kamera bywa niezsynchroni-
zowana z aktorami, nie można zaplano-
wać takiej desynchronizacji bez uprzed-
niej synchronizacji tych nieoczywistych 
ruchów z aktorami.

A jak na to zapatrywali się aktorzy?
Nie wiem, jak to wygląda w większych 
amerykańskich produkcjach, ale w Może 
pora… aktorzy byli cudowni i chcieli 
brać udział w przygotowaniach, stawać 
w ustawieniach kamery, wyczuwać każdy 
plan. Amerykańskie plany rządzą się jed-
nak swoimi zasadami, bo tam wszystko 
jest regulowane przez związki zawo-
dowe, więc często nie mogliśmy pozwo-
lić sobie niestety na takie działania, jakie 
chcieliśmy. Tak samo w pionie operator-
skim. Jeśli nie było na planie człowieka 
od podglądu, nie mogliśmy włączyć 
w kamerze podglądu. Każdy ma kon-
kretne zadania do wykonania i jest w tak 
wyznaczonych ramach w pełni profe-
sjonalny, ale brak elastyczności i spon-
taniczności był dla kogoś takiego ja jak, 

Stresowałeś się pierwszą roz-
mową z Charliem Kaufma-
nem?
Byłem rzeczywiście spięty, ale 

w jego głosie czułem, że on też się tro-
chę denerwuje. Rozmowa przebiegła 
natomiast bardzo pozytywnie. Charlie 
opowiedział mi o swojej wizji, ja przed-
stawiłem pomysły dotyczące strony 
wizualnej. Uwielbiam filmy Kaufmana, 
a Zakochanego bez pamięci uważam za 
jeden ze swoich ulubionych, więc chcia-
łem mu zaproponować jakieś ciekawe 
rozwiązania formalne. Rozłączyliśmy 
się w dobrych nastrojach… i przez dwa 
tygodnie nic. Żadnego kontaktu. Nie 
wiedziałem, co się dzieje, myślałem, co 
zrobiłem źle, co takiego powiedziałem, 
co on mógł odebrać inaczej niż zakła-
dałem. W pewnym momencie zdałem 
sobie sprawę, że czuję się jak bohater 
Nicolasa Cage’a w Adaptacji! (śmiech) 
Na szczęście niedługo potem Charlie 
zadzwonił ponownie i zaprosił mnie do 
projektu.

Pracowałeś dotychczas z reżyserami 
wywodzącymi się z kina europej-
skiego. Jak odnalazłeś się w świecie 
jednego z najbardziej oryginalnych 
amerykańskich filmowców?
W świat Może pora z tym skończyć 
wchodziłem stopniowo. Po rozmowach 
z Charliem przyszły spotkania Sky-
pe’owe z nim, scenografką Molly Hughes 
i kostiumografką Melissą Toth, a gdy 
przyleciałem do Stanów, robiliśmy przez 
kilka tygodni dokumentację. Wtedy też 
odbyliśmy wiele fajnych i szczerych roz-
mów z Charliem. Wracaliśmy styrani 
po całym dniu przygotowań, szliśmy na 
kolację, żeby podsumować to, co już zro-
biliśmy, a potem gadaliśmy przez dwie, 
trzy godziny o scenariuszu, życiu, staro-
ści, pamięci, postrzeganiu innych ludzi. 

nauczonego rzeźbić kadry w trakcie 
zdjęć, naprawdę mocno uciążliwy.

Pozostaje mi na koniec zapytać, czy 
zamierzasz kontynuować swą amery-
kańską przygodę?
Nie potrafię na to w tej chwili odpowie-
dzieć. Chciałbym kręcić jak najwięcej 
ciekawych filmów, niezależnie na jakim 
kontynencie, ale muszę przyznać, że 
w Stanach powstaje chyba coraz mniej 
filmów, które mnie interesują. Opowie-
ści zagłębiających się w ludzką naturę, 
zadających pytania o ludzką kondy-
cję. W Ameryce wszystko jest niesa-
mowicie drogie zarówno ze względu na 
ogólne ceny wynajmów i postproduk-
cji, jak i obwarowaną milionem obo-
strzeń związkowych pracę na planie. Tak 
sobie myślę, że ideałem byłoby pracować 
w Europie nad koprodukcjami z ame-
rykańskimi pieniędzmi i ich zapleczem 
kreatywno-technologicznym. Co z tego 
wyjdzie, nie wiem. Trwają rozmowy nad 
różnymi projektami, ale za wcześnie, 
żeby zdradzać coś więcej. 

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

KONTROLOWANY CHAOS
Rozmowa z Łukaszem Żalem, 
autorem zdjęć do filmu Może pora 
z tym skończyć w reżyserii  
Charliego Kaufmana

Pomogło mi to zrozumieć jego wizję na 
głębszym poziomie, bo scenariusz sce-
nariuszem, ale ten film działa na wielu 
płaszczyznach i bywa skomplikowany, 
i fabularnie, i formalnie. Pamiętam, że 
gdy na planie ktoś z zaskoczeniem pytał, 
dlaczego sweter zmienił kolor w ramach 
tej samej sceny lub co się stało z wazo-
nem w kadrze, zawsze odpowiadali-
śmy: „Daj spokój, to film Charliego 
Kaufmana!”. (śmiech) Natomiast to zda-
nie, choć może się wydawać absurdalne, 
bardzo dobrze oddaje charakter Może 
pora z tym skończyć. 

Nie zdradzając zbyt wiele z wie-
loznacznej fabuły, film opowiada 
o kobiecie, która jedzie na położoną 
na odludziu farmę, by poznać rodzi-
ców chłopaka. Tam zaczyna robić się 
dziwnie.
To film o tym, jak ona widzi jego rodzi-
ców, jak oni widzą ją, i jak jej chłopak 

postrzega ją przez to, jak ona postrzega 
jego rodziców, i jak oni postrzegają ją. 
(śmiech) Część scen to wspomnienia 
i fantazje bohaterów, odgrywane w ich 
głowach sceny z filmów, fragmenty ksią-
żek i różnych rzeczy, którymi każdy z nas 
karmi się całe życie. Cały miks projek-
cji, ocen, lęków i wspomnień, które kłę-
bią się w naszych chaotycznych umy-
słach. I teraz, jak pokazać za pomocą 
obrazu wspomnienie? Jak rozdzielić je 
od rzeczywistości i zaznaczyć, że jest 
fikcją w taki czy inny sposób wynika-
jącą z rzeczywistości? Odpowiedzi na te 
i dziesiątki innych pytań było wiele, ale 
ponieważ to film Charliego Kaufmana, 
zdecydowaliśmy, że nie będziemy ich 
odróżniać banalnymi i oczywistymi 
trick ami wizualnymi, bo ten obraz 
wymaga subtelniejszych środków. Rzu-
camy widzowi tropy na różne sposoby: 
kompozycją kadru, detalem, kolorem, 
fakturą, a on musi je interpretować 
i dojść do własnych konkluzji.

Mimo to mnóstwo w Może pora… 
zapadających w pamięć rozwiązań 
wizualnych, od ruchu kamery i syme-
trii kadrów po ekscentryczne tapety 
na ścianach. 
Stronę wizualną wypracowaliśmy wspól-
nie z Charliem, Molly i Melissą. Charlie 
np. podrzucał sporo malarskich inspi-
racji, widział w tym filmie mieszankę 
stylu Oskara Kokoschki, zdjęć France-
ski Woodman, prac artysty wizualnego 
Todda Hido i innych. Mnie z kolei zale-
żało, żeby we współpracy ze scenogra-
fią nasycić kadry detalami, fakturami, 
teksturami. Chciałem też, żeby nasza 
kamera pracowała niezależnie od fabuły 
oraz dialogów, żeby jej ruch miał w sobie 
pewną nieprzewidywalność, jakiś taki 
rosyjski posmak. W Może pora… nie 
ma klasycznie rozumianej kontynuacji, 
wszystko się zmienia, dzień przecho-
dzi nagle w noc, a noc staje się dniem, 
kolory blakną oraz ponownie się nasy-
cają, scenografia żyje własnym życiem, 
kamera antycypuje czasami wydarzenia 
i ruch aktorów, a że większość akcji roz-
grywa się na farmie, wszystko jest cia-
sne, jakby pozbawione powietrza. Nato-
miast koniec końców całość rządzi się 

Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette 
i David Thewlis w filmie Może pora z tym 

skończyć, reż. Charlie Kaufman
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To ona będzie stanowić istotę 
programu. Zazwyczaj mówi się, 
że słuchacze »mogą uczestni-
czyć w realizacjach studentów 
z innych kierunków«, tymczasem 
u nas będą MUSIELI to robić. 
Tylko praktyka może przełożyć 
się na prawdziwe umiejętności” – 
przypomina Maciej Ślesicki. 
„Zaczynamy w październiku 
i przyznaję, że ten pierwszy rok 
będzie z jednej strony wspaniały, 
bo damy z siebie wszystko, z dru-
giej – nie tylko nasi studenci będą 
się uczyć. My także. Będziemy 
ich słuchać, modyfikować pro-
gram, być może przedłużymy 
czas nauki. Uczelnia to nie jest 
fabryka śrub, tylko działanie na 
żywym, wrażliwym i wymagają-
cym troski organizmie” – dodaje.

Maciej Ślesicki chce wypu-
ścić na rynek osoby, które będą 
od razu mogły podjąć pracę. To 
podejście wpisuje się w filozo-
fię WSF. „W branży utarło się, że 
w Łodzi uczy się artystów, a my 
jesteśmy bardziej filmową »zawo-
dówką«. Po części to prawda: 
uczymy zawodu i uważam, że 
jeżeli ktoś ma zadatki na artystę, 
to te umiejętności tylko mu się 
przydadzą. W każdej szkole fil-
mowej na roku zdarza się kilku 
zdolnych ludzi, których etiudy 
trafiają na festiwale i dają nadzieję 
na samodzielną pracę arty-
styczną. Reszta, jeśli ma solidne 
podstawy zawodowe, znaj-
dzie zatrudnienie w branży” – 
zauważa Ślesicki. – „W tej chwili 
co roku dostarczamy na rynek 
kilkadziesiąt osób z obszaru 
produkcji, dźwięku, montażu, 
oświetlenia, pionu reżyserskiego, 
branży gier itd. Teraz przyszedł 
czas na kształcenie w zawodach 
bardziej technicznych, choć ocie-
rających się o sztukę. Poza tym, 
w dzisiejszym galopującym świe-
cie wiele osób nie chce poświęcać 
na naukę kilku lat. Chcą zdobyć 
zawód i ruszać do pracy. Już”.

SZKOŁA, NIE KURS
Szkoła Zawodów Filmowych 
została zarejestrowana w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i ma uprawnienia 

szkoły policealnej. „Ja działam 
właśnie w ten sposób: jawnie, 
zgodnie z państwowymi wytycz-
nymi” – mówi Maciej Ślesicki. – 
„Nasza uczelnia przeszła kontrolę 
Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej, nasze licea podlegają kura-
torium… Nikt nie lubi kontroli, 
wymogi mogą czasem wydawać 
się niewygodne, ale ja spokoj-
nie mogę powiedzieć, że otwie-
ram szkołę – nie kurs! Tych na 
rynku jest wiele. Czasem prowa-
dzą je ludzie świetni w marke-
tingu: posługują się nazwą szkoły 
filmowej i kursantów nazywają 
studentami. Składają obietnice 
bez pokrycia. Ja firmuję nasze 
przedsięwzięcie własnym nazwi-
skiem i muszę wziąć odpowie-
dzialność za to, co oferuję mło-
dym ludziom. Nie boję się dziś 
powiedzieć, że jeśli ktoś dostanie 
dyplom Szkoły Zawodów Filmo-
wych, to będzie znaczyło, że jest 
gotowy do pracy. Dyplom ma 
być świadectwem zdobycia okre-
ślonych i pożądanych na rynku 
kompetencji, a nie papierem, 
który dostaje się za pieniądze”.

PODAŻ I POPYT
Potrzebę powołania do życia 
takiego programu Maciej Śle-
sicki dostrzegł w czasie pracy 
nad pierwszą pełnometra-
żową fabułą realizowaną przez 
WSF – Krajem – produkcją zło-
żoną z sześciu komediodrama-
tów, które z przymrużeniem oka 
ukazują kondycję Polaków. „Kraj 
był zawodowym poligonem dla 
kilkudziesięciu studentów WSF. 
Pracowali we wszystkich pionach. 
Dostali w kość, bo jeśli na film 
jest mało pieniędzy, to trzeba go 
donieść do mety na własnych ple-
cach, ale byli świetni! A ja byłem 
z nich dumny. Ich dziełem jest 
m.in. cały dźwięk – zobaczycie, 
brzmi rewelacyjnie!” – opowiada 
założyciel WSF. – „Jednocześnie 
zrozumiałem, że studenci muszą 
otrzymać wsparcie wybranych 
profesjonalistów z rynku: specja-
listów od gripu, mistrzów oświe-
tlenia, ostrzycieli. Ich poszuki-
wanie uświadomiło mi, jak duże 
jest na nich zapotrzebowanie – 

trzeba czekać, wszyscy pracują, 
mają terminy i wysokie stawki. 
A przecież popyt na specjalistów 
będzie ciągle rósł – potrzeba ludzi 
do produkcji rozmaitych 
multimediów, nie tylko do 
realizacji wielkich canneń-
skich filmów, festiwalowych 
perełek, ale i do realizacji 
seriali, kanałów w interne-
cie”. Maciej Ślesicki dobrze 
wie, o czym mówi – to wła-
śnie studentka WSF, Natasza 
Parzymies, podbiła ostatnio 
sieć serialem Kontrola, któ-
rego odcinki zostały wyświe-
tlone ponad 20 mln razy. – 
„Tu publiczność jest znacznie 
większa niż kinowa. Taka 
produkcja też musi mieć pro-
fesjonalne zaplecze” – dodaje 
kanclerz WSF.

PROGRAM 
I WYKŁADOWCY
Program ułożony przez 
Macieja Ślesickiego zakłada, 
że studenci poznają zarówno 
warsztat rzemieślniczy, jak i pod-
stawy BHP, prawa, etyki pracy. 
„Będziemy ich uczyć tego, co 
przyda się im w życiu zawo-
dowym” – podkreśla inicjator 
projektu. – „Jednocześnie nacisk 
położymy na pewien etos pracy. 
Zawody, których ich uczymy, to 
nie jest »pani/pan techniczny«, 
ale ktoś, bez kogo nie da się zro-
bić filmu. To nie tylko rzemieśl-
nik, ale i artysta rozumiejący 
reżysera, aktorów. Jeżeli będą 
to czuli, będą wspaniałymi pra-
cownikami. Sam zawsze mia-
łem do takich ludzi szczęście 
i chcę tę wiedzę oraz doświad-
czenie przekazywać dalej. Chcę, 
by nasi absolwenci wiedzieli, po 
co robią to, co robią, niezależnie 
od tego, czy to kino, czy telewizja, 
czy internet. Muszą mieć świa-
domość, że ich praca przekłada 
się na ostateczny kreatywny efekt. 
Weźmy pierwszy lepszy przy-
kład – od tego, czy wózek zdję-
ciowy pojedzie szybciej czy wol-
niej, czy dostosuje się rytmem do 
aktora, zależy wyraz artystyczny 
całego ujęcia. Na tym to polega 
i zamierzam sam tego uczyć”.

Pierwszy nabór ruszył 
przed wakacjami, 
drugi – ogłoszony ze 
względu na olbrzy-

mie zainteresowanie – we wrze-
śniu. Finalnie naukę rozpocznie 
maksymalnie 25 osób. „W Szkole 
Zawodów Filmowych słuchacze 
muszą mieć styczność ze sprzę-
tem, ekipą. Tego nie da się zro-
bić w tłumie” – podkreśla Maciej 
Ślesicki, założyciel i kanclerz War-
szawskiej Szkoły Filmowej, inicja-
tor jej nowego projektu. 

FACH W ROK?
Słuchacze spotykać się będą 
przez rok, od piątku do nie-
dzieli, w sercu warszawskiego 
Żoliborza, gdzie uczelnia ma 
swój kampus. „Chcę stworzyć 
dla naszych uczniów jak najlepsze 
warunki. Piątki poświęcone będą 
teorii, natomiast weekendy, gdy 
na uczelni jest najwięcej sprzętu 
i wolnych pomieszczeń, praktyce. 

Macieja Ślesickiego wspierać 
będzie grupa doświadczonych 
profesjonalistów. W samą pro-
mocję Szkoły Zawodów Fil-

mowych 
zaangażował się operator i reżyser 
Jacek J. Januszyk, który w kilku 
filmikach przedstawił charaktery-
stykę zawodów objętych progra-
mem nauczania nowej placówki. 
Słuchacze będą też mogli zdobyć 
wiedzę od operatorów: Andrzeja 
Wolfa, Mikołaja Jaroszewicza, 
operatora kamery Dariusza 
Panasa, kierownika planu Mar-
cina Bieleckiego, ostrzyciela Bła-
żeja Kitowskiego czy mistrza 
oświetlenia Roberta Stawickiego.

Zainteresowanie nową Szkołą 
jest duże. „Przyszli ludzie, których 
spokojnie mógłbym rekrutować 
na regularne studia” – komentuje 
Maciej Ślesicki. – „Dużo lepsi 
niż się spodziewałem – mający 
szerokie pojęcie o branży, foto-
grafii, pracy z kamerą. Nie zgła-
szają się przez przypadek. Chcą 
szkoły, która da im zawód. My 
nie będziemy dla nich mili, nie 
będziemy im pobłażać, bo na 
prawdziwym planie nie ma na 
to czasu, ale jeśli odbiorą nasz 
dyplom, to dadzą sobie radę 
w zawodzie”. 

Dagmara 
Romanowska

FILMOWY 
FACH W RĘKU
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Asystent kamery, szwenkier, ostrzyciel, 
specjalista grip, dyżurny planu, oświetlacz –  
to zawody, których naukę w rocznym 
systemie według autorskiego programu 
Macieja Ślesickiego rozpoczyna właśnie 
Warszawska Szkoła Filmowa (WSF). 
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JANKO MUZYKANT  Z 1930 ROKU
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Płyty odnalazły się w prywatnej 
kolekcji we Włoszech i już pra-
cuje nad nimi zespół Filmoteki 
Narodowej – Instytutu Audiowi-

zualnego. Wiosną 2021 roku, po raz pierw-
szy od kilkudziesięciu lat, film ponownie 
będzie mógł być prezentowany w orygi-
nalnym kształcie.

Janko Muzykant w reżyserii Ryszarda 
Ordyńskiego nawiązuje do znanej noweli 
Henryka Sienkiewicza, ale różni się 
od literackiego pierwowzoru przede 
wszystkim tym, że film przedstawia 
dalsze losy głównego bohatera, który 
nie umiera, a wyrokiem sądu trafia do 
domu poprawczego, a potem zaczyna 
muzyczną karierę. Nie zabrakło romansu, 
pojawiły się też piosenki – wielka nowość 
w polskim kinie. Muzykę stworzyli Leon 
Schiller i Grzegorz Fitelberg. Nagrano 
ją w Berlinie, z niewiadomych powo-
dów zresztą, bo w Polsce były już ku 
temu odpowiednie warunki. Płyty, na 

RYNEK FILMOWY

których zapisano dźwięk, zaginęły jed-
nak po wojnie, nie zachowała się także 
partytura. 

Film przez wiele lat pokazywany był jako 
niemy. Pozwalała na to technika, w której 
został zrobiony, niemal dokładnie na gra-
nicy kina dźwiękowego i niemego (w tym 
samym 1930 roku wszedł do kin oficjalnie 
pierwszy polski film dźwiękowy – Moral
ność pani Dulskiej). Dialogi i podprowa-
dzenia fabularne wyświetlane były na 
planszach, a kiedy bohaterowie śpiewali, 
widać było, że ruszają ustami, ale tylko 
tyle. Marzeniem ekipy Filmoteki Narodo-
wej było, aby dać Jankowi Muzykantowi 
nowe, dźwiękowe życie. Myślano jednak 
o czymś współczesnym, bo choć takie fil-
mowe poszukiwania raz na kilka lat przy-
noszą niezwykłe odkrycia, tutaj nikt nie 
spodziewał się, że oryginalna ścieżka może 
się odnaleźć. Chodziło o film z roku, w któ-
rym debiutował u nas nie tylko dźwięk, ale 
i muzyka filmowa jako gatunek!

Także sam nośnik materiału dźwięko-
wego nie pozostawiał nadziei na odnale-
zienie. Janko Muzykant powstawał w czasie, 
gdy dźwięk zapisywany był na bardzo kru-
chych płytach szelakowych. „Kiedy przyszło 
do Warszawy zdjęcie tych płyt, oniemieli-
śmy” – mówi Anna Sienkiewicz-Rogowska, 
wicedyrektor Filmoteki Narodowej – Insty-
tutu Audiowizualnego (FINA). Odnalazły 
się u prywatnego kolekcjonera, którego 
zainteresowania krążyły ogólnie wokół sta-
roci, ale w żaden sposób nie koncentrowały 
się na zabytkach filmowych czy muzycz-
nych. „Próbujemy odtworzyć drogę tych 
płyt, podejrzenie jest takie, że pochodziły 
z jednej z kilku kopii, na których pokazy-
wano film na świecie” – dodaje Sienkiewicz-
-Rogowska. Są w doskonałym stanie. Jest 
ich pięć, są zapisane dwustronnie, każda 
ma 40 cm średnicy. Dużym wyzwaniem 
był ich transport z Włoch, bo dla tak deli-
katnego tworzywa każdy wstrząs może być 
niebezpieczny. 

Dzisiaj wiadomo już na pewno, że 
płyty zawierają całą ścieżkę dźwiękową 
do Janka Muzykanta. To pozwoliło spraw-
dzić, czy obraz jest w całości. Niestety, nie 
jest, ale – szczęśliwie – braki są głównie 
w końcówkach aktów. Odnalezienie płyt 
z dźwiękiem pozwala odważniej myśleć 
o tym, że może gdzieś zachowała się także 
kopia z pełnym obrazem. „To jeden z naj-
ciekawszych projektów restauratorskich, 
z jakimi przyszło nam się zmierzyć” – oce-
nia prace Anna Sienkiewicz-Rogowska. 

Cennemu znalezisku bez wątpienia 
pomógł rozgłos po pokazach na międzyna-
rodowych festiwalach. Polska repremiera – 
pokaz filmu w oryginalnym kształcie – 
zaplanowana została na najbliższe Święto 
Niemego Kina, organizowane w warszaw-
skim kinie Iluzjon w kwietniu 2021 roku. 

Magda Miśka-Jackowska

JANKO MUZYKANT 
ODZYSKAŁ GŁOS I PIOSENKI
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Są bardziej kruche niż szkło, ale za to wszystkie. Odkrycie 
płyt ze ścieżką dźwiękową do filmu Janko Muzykant  
z 1930 roku to wielka sensacja. 

JANKO MUZYKANT
Reżyseria: RYSZARD ORDYŃSKI

Reżyseria dialogów: PAWEŁ MERTENS
Asystent reżysera: WŁODZIMIERZ ORDYŃSKI

Scenariusz: FERDYNAND GOETEL
Pierwowzór literacki: nowela HENRYKA SIENKIEWICZA

Doradca artystyczny: JULIUSZ ŻÓRAWSKI
Zdjęcia: ZBIGNIEW GNIAZDOWSKI

Kierownictwo zdjęć: STANISŁAW SZEBEGO
Scenografia: JACEK WEINREICH

Muzyka: GRZEGORZ FITELBERG, LEON SCHILLER
Słowa piosenek: KONRAD TOM

Charakteryzacja: KONRAD NARKIEWICZ
Fotosy: ARS

Stefan Rogulski w filmie Janko 
Muzykant, reż. Ryszard Ordyński
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RYNEK FILMOWY

C o sprawiło, że podjęłyście 
(wraz z Katarzyną Gro-
madzką i Pauliną Zacha-
rek – przyp. red.) osta-

tecznie decyzję, żeby tegoroczny 
Animarkt (6-10 października) zor-
ganizować całkowicie w formule 
online?
Bardzo chciałyśmy, żeby Animarkt odbył 
się w 2020 roku stacjonarnie, czekały-
śmy aż do sierpnia z decyzją, śledząc 
sytuację w kraju i na świecie, ale orga-
nizacja wydarzenia online wydawała się 
jedynym rozsądnym wyborem. Z jed-
nej strony dlatego, że żadne ubezpiecze-
nie nie pokryłoby ewentualnych strat 
lub przymusu trzymania zaproszonego 
gościa dwa tygodnie na kwarantannie; 
z drugiej strony wiedziałyśmy, że wielu 
przedstawicieli telewizji oraz 
kupców nie będzie i tak w sta-
nie przyjechać do Łodzi ze 
względu na restrykcje, które 
otrzymali od swoich firm. 

Jak można takie wydarze-
nie branżowe jak Ani-
markt przenieść do sieci?
Całkowicie oczywiście się 
nie da. Dla nas kluczowym 
aspektem jest postawienie 
kompleksowej platformy, 
której działanie pozwoli 
przeprowadzać płynnie 
wszelkie prezentacje i warsz-
taty, ale także zatrze do 
pewnego stopnia wrażenie 
wirtualności. Cały sierpień 
i wrzesień poświęciłyśmy 
na współpracę z naszymi 
partnerami technologicz-
nymi, żeby stworzyć narzę-
dzie, które pozwoli maksy-

malnie zaangażować ludzi z różnych 
części świata. Dużym wyzwaniem jest 
też ustalenie pewnych zasad działania 
z innymi wydarzeniami branżowymi – 
Baltic Pitching Forum, CEE Animation 
Forum, festiwalem Animator – które 
przez pandemię odbywają się online 
w tym samym czasie. Z niektórymi od 
dawna jesteśmy partnerami i wymie-
niamy się gośćmi, z innymi tworzymy 
część wspólnych wydarzeń, więc strona 
logistyczna jest dość trudna. Może się 
natomiast okazać, że to, co zapowiadało 
się na katastrofę, będzie początkiem 
szerszej i bardzo owocnej współpracy.

Wielu tegorocznym wydarzeniom 
formuła online pomogła dotrzeć do 
ludzi, którzy nie mogli wcześniej 

z różnych względów w nich uczest-
niczyć. U was może być podobnie?
Na to się zapowiada. Widzimy to 
choćby w liczbie zgłoszeń na warsztaty. 
Ludziom łatwiej wziąć udział w Ani-
markcie, jeśli nie muszą być fizycz-
nie w Łodzi. Tyczy się to też kupców, 
niezwykle dla nas ważnych, którzy 
wolą wydarzenia wirtualne, bo jeżdże-
nie z jednych targów na drugie bywa 
wykańczające. Z drugiej strony dosta-
jemy mnóstwo sygnałów, że ludzie 
są spragnieni powrotu do normalno-
ści, spotkań twarzą w twarz. Będziemy 
chciały wykorzystać w przyszłych 
latach zdobyte doświadczenie techno-
logiczne i organizacyjne, by planować 
nasze wydarzenie w formule hybry-
dowej i rozwijać w ten sposób markę 
Animarkt na świecie. Zdajemy sobie 
sprawę, że musimy reagować na przy-
zwyczajenia uczestników, a one bardzo 
się w tym roku zmieniły.

Przyświecająca wam idea promo-
wania regionalnej animacji poklat-
kowej zostanie zatem poszerzona 
o nowe kierunki rozwoju?
Zmiany zachodzące na rynku spra-
wiły, że mamy dużo nowych pomysłów 
i rozważamy szereg ciekawych inicja-
tyw, a w rezultacie rozwijamy się jako 
organizacja. Co jest o tyle istotne, że 
przy ubieganiu się o fundusze euro-
pejskie musimy postawić na rozwój 

międzynarodowej współ-
pracy. Myślę, że dzięki tej 
wymuszonej, pogłębionej 
zależności z innymi wyda-
rzeniami branżowymi 
będziemy w stanie przy-
gotować już na przyszłą 
edycję wiele niespodzia-
nek. Z roku na rok zwięk-
szają się nasze możliwo-
ści docierania do miejsc, 
których wcześniej nie roz-
ważałyśmy. Będziemy pro-
mować polskich twórców, 
a jednocześnie rozwijać 
nowe aspekty działalno-
ści, choćby w kontekście 
sprzedaży praw i dystry-
bucji online seriali dla 
dzieci i produkcji rodzi-
mych.

Rozmawiał  
Darek Kuźma
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CZAS REAGOWAĆ 
NA ZMIANY
Rozmowa z Agnieszką Kowalewską
Skowron, współtwórczynią Animarkt 
Stop Motion Forum
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rzec, iż była zawodową emigrantką. Uro-
dziła się i ukształtowała w zaborze rosyj-
skim i samej Rosji, do niepodległej Polski 
zjechała jako nastolatka tuż po pierwszej 
wojnie światowej z patriotycznej miłości 
i chęci zaistnienia na artystycznej scenie, 
ale jeszcze przed połową lat 20. zaczęła 
śnić swój paryski sen, który skierował 
ją – już po trzydziestce – za ocean.

Geneza transoceanicznej przygody Ja-
niny Smolińskiej okazuje się może nawet 
ciekawsza od jej hollywoodzkich pery-
petii, gdyż Polka zaistniała w Ameryce 
w roli Miss Polonia… którą nigdy oficjal-
nie nie została. Pierwszy konkurs o ten 
tytuł odbył się w kraju w 1929 roku, gdy 
Smolińska, ukoronowana na miss przez 
francuską Polonię oraz laurem w konkur-
sie piękności aktorek filmowych w Bruk-
seli, przebywała już w USA. Zatem to 
ona stanęła w szranki w odbywających 
się w Teksasie wyborach Miss Universe, 
i mimo że furory nie zrobiła, spotkała 
się z zainteresowaniem ze strony produ-
centów z Miasta Aniołów. Początek był 
zaiste obiecujący, Smolińska zagrała na 
dalszym planie w Płomiennej piosence 
Alana Croslanda, reżysera, który prze-
szedł już wtedy do historii wraz ze Śpie
wakiem jazzbandu. Później było niestety 
tylko gorzej, a rólki takie jak w Monsieur 
Le Fox Hala Roacha wywoływały mniej 
emocji niż kolejne skandale obyczajowe 
z jej udziałem. Bo a to Smolińska nosiła 

się na planach w zbyt skąpych strojach, 
a to walczyła zaciekle wraz z niewdzięcz-
nym mężem o sensacyjne nagłówki w pra-
sie bulwarowej.

O Smolińskiej mówiło się wobec tego 
sporo w coraz bardziej konserwatywnym 
Hollywood, a że Polka miała pełną świado-
mość swego wyglądu fizycznego – także ze 
względu na lata spędzone na tanecznych 
występach w znacznie bardziej liberal-
nym Paryżu, w nasączonych erotycznymi 
treściami rewiach oraz przedstawieniach 
w osławionej Folies Bergère – wiedziała, 
jak przykuwać uwagę. Być może pomna 
aktorskiej porażki poniesionej w Polsce, 
gdzie wystąpiła w kilku mało znaczących 
filmach (Za trzy spojrzenia Eugeniusza 
Modzelewskiego czy Od kobiety do kobie
ty Danny’ego Kadena), uznała, że jest to 
dla niej ostatnia szansa na kinową sławę, 
o której marzyła. W tamtejszych mediach 
kreowała się na diwę, w rodzimych uty-
skiwała na męczący kult piękna Fabryki 
Snów. Amerykańskim czytelnikom jawiła 
się jako egzotyczna belle femme, a w Polsce, 
jako zagraniczna korespondentka „Kina”, 
informowała o sukcesach i dokonaniach 
rodaków oraz burzliwym rozwoju branży 
filmowej w Stanach. Jednocześnie zawsze 
grała, a w medialnym zgiełku, który się 
wokół niej wywiązał, trudno było odgad-
nąć, kim jest Janina Smolińska.

Za oceanem zostałaby zapewne dłu-
żej, marnując kolejne lata życia na coraz 

C o znaczy być gwiazdą filmo-
wą? Czy mianem gwiazdy na-
leży określać osobę cieszącą się 
przez dłuższy czas ogólnoświa-

tową popularnością, kogoś, kto potrafi 
samym nazwiskiem, twarzą czy starannie 
pielęgnowanym wizerunkiem ściągać do 
kin widzów o różnych gustach i prefe-
rencjach? A co za tym idzie, czy gwiazda 
musi mieć w ogóle jakikolwiek talent ak-
torski, by stać się pełnoprawną gwiazdą, 
czy też wystarczy przekazana w genach 
naturalna charyzma lub ekranowa pre-
zencja, nader często przecież tuszujące 
przed kamerami brak warsztatu? Może 
starczy odpowiednio głośno uprawiać 
autopromocję, na zasadzie „nieważne 
co mówią, byle by mówili”, by doprosić 
się tytułu gwiazdy od łakomych efektow-
ności kronikarzy kultury masowej? By-
le by mówili. Jeśli jednak faktycznie tak 
jest, to ile powinni mówić? Pięć lat, aby 
kategorycznie zatrzeć wrażenie „jedno-
sezonowej gwiazdki”, która dostała jed-
norazowy zastrzyk medialnej atencji? 
Dziesięć lat? Kilka dekad? Jak długo da-
na sława winna trwać, aby móc miano-
wać kogoś gwiazdą? I kto ten kulturowo 
prestiżowy tytuł przypisuje? 

Pochodząca z Połocka, miasteczka 
współcześnie położonego na terenie Bia-
łorusi, polska aktorka i tancerka Janina 
Smolińska była na przełomie lat 20. i 30. 
XX wieku uważana za gwiazdę. I w Polsce, 
i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. 
W rodzimym kraju za całokształt, nad 
Sekwaną za wieloletnią karierę tanecz-
ną, w Hollywood za – najprościej rzecz 
ujmując – bycie piękną kobietą i aktor-
ką. Amerykański etap trwał najkrócej 
i jest skazany na najwięcej niedopowie-
dzeń, bo jak wiadomo z historii Fabry-
ki Snów, także z casusu Poli Negri, me-
dialnymi doniesieniami skutecznie tam 
manipulowano. A Smolińska, jak wiele 
wywodzących się z odgruzowującej się 
Europy dziewczyn, nauczyła się w trakcie 
zamierzonych i wymuszonych wojaży do-
stosowywać do zastanej sytuacji. Można 

Próbowała podbić hollywoodzką 
Fabrykę Snów wkrótce po Poli Negri 
i Gildzie Gray, lecz mimo wszelkich 
predyspozycji jej amerykański sen nigdy 
się nie spełnił.

PRZETAŃCZYĆ 
PRZEMIJAJĄCĄ SŁAWĘ
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bardziej desperackie próby zaistnienia 
w świadomości producentów i widzów, 
być może również na nowe nieudane mał-
żeństwa, jednakże ze względu na emi-
granckie problemy z amerykańskim pra-
wem została w 1932 roku zmuszona do 
powrotu na Stary Kontynent. Przebywała 
następnie przez dwa lata w Polsce, brylując 
na salonach i chętnie korzystając ze sławy 
artystki, która otarła się o hollywoodz-
ką wielkość. Podzieliła się też w jednym 
z wywiadów pomysłem nakręcenia filmu 
opowiadającego uczciwie o przejściach 
Polaków w USA, który to projekt, gdy-
by doszedł do skutku i przetrwał drugą 
wojnę światową, mógłby stać się ważnym 
kulturowym świadectwem swych czasów. 
Ostatecznie Smolińska zatęskniła jednak 
za Paryżem, gdzie prawdopodobnie czuła 
się najlepiej. I gdzie była, podobnie jak 
w Polsce, postrzegana jako najprawdziw-
sza gwiazda. Postanowiła też, że będzie 
nie tylko występowała, lecz założy własny 
zespół. Jej „Balet Polski” pomógł wielu 
młodym polskim tancerkom okrzepnąć 
na francuskiej ziemi i zasmakować mię-
dzynarodowej popularności.

O powojennych losach Janiny Smoliń-
skiej prawie nic nie wiadomo, poza tym, 
że mieszkała przez pewien czas w Paryżu 
i zmarła tamże w 1971 roku, właściwie 
w anonimowości. Nie było dla niej już 
medialnego miejsca ani w odcinającej 
się od dwudziestolecia międzywojennego 
komunistycznej Polsce, ani w przecho-
dzącej kolejne społeczno-obyczajowe 
rewolucje Francji. Dzisiaj jej życie i ka-
rierę możemy jedynie rekonstruować 
z lekkim przymrużeniem oka, z nierzad-
ko sensacyjnych francuskich, polskich 
i amerykańskich artykułów prasowych 
lat 20. i 30. XX wieku. Kim zatem by-
ła Janina Smolińska? Z całą pewnością 
niezłą, aczkolwiek niespełnioną aktor-
ką, a także znakomitą tancerką, a przy 
okazji doświadczoną przez los kobietą 
o wielobarwnym życiorysie, której nie 
warto pochopnie oceniać. Nie zapisała 
na swym koncie wielu filmów, nie mia-
ła urody Jadwigi Smosarskiej ani pazu-
ra Poli Negri, nie zapisała się aktorsko 
ani w annałach Hollywood, ani w histo-
rii polskiego kina, jednakże – i jakby na 
przekór wielu innym europejskim aktor-
kom marzącym o karierze za oceanem – 
przez krótką chwilę była gwiazdą. Tego 
nikt jej nie odbierze. 

Darek Kuźma
Janina Smolińska

Zespół baletowy Janiny 
Smolińskiej w Nicei
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Czasem jest to osoba mówiąca, 
a czasem słuchająca. Wtedy dia-
log słyszymy z offu, a treść dia-
logu uzupełniona jest o reakcje 

adresata „przemowy”. Widz, obserwując 
taką scenę, może być jakby jej niemym 
uczestnikiem i na pewno czuje się poin-
formowany lepiej. Są to momenty, w któ-
rych obraz i dźwięk opowiadają równolegle 
dwie historie. Jedna uzupełnia drugą lub 
pozostaje z nią w kontrapunkcie.

Tuż po powstaniu filmu dźwiękowego 
pojawiły się idące w tym kierunku poszu-

nia się montażu, kiedy współgrać będzie 
z wizualnym obrazem na zasadzie kon-
trapunktu”. I to w czasie, gdy w ZSRR nie 
istniały możliwości praktycznej rejestra-
cji dźwięku. Ale ze chwilę już były, a jako 
klasyka gatunku wymienia się Dezertera 
(reż. Wsiewołod Pudowkin, 1933). Nie 
istnieją filmy, w których od początku do 
końca obraz i dźwięk funkcjonują całkiem 
niezależnie. Natomiast próby radzieckiej 
awangardy wyznaczyły granice i uświado-
miły, że kontrapunkt jest środkiem wyra-
zowym wyjątkowo mocnym, a więc musi 

kiwania. Przodowali w nich twórcy kine-
matografii radzieckiej, jedynej na świecie 
utrzymywanej przez państwo. Szczodrze 
finansując zarówno produkcję, ekspery-
menty, badania i rozważania teoretyczne, 
dano twórcom szansę nieograniczonego 
rozwoju artystycznego. W 1928 roku Ser-
giusz Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin 
i Grigorij Aleksandrow podjęli temat wyko-
rzystania w narracji filmowej asynchroni-
zmu obrazu i dźwięku. W swoim manifeście 
deklarowali: „Tylko wtedy dźwięk stworzy 
nowe możliwości rozwoju i doskonale-

być wykorzystywany w momentach wyjąt-
kowych, a nie permanentnie. Są też sytu-
acje, w których taka współpraca obrazu 
i dźwięku jest możliwa, a nawet wskazana 
i oczekiwana. 

Rosjanie nie byli jedyni. Na całym świe-
cie powstawały praktyczne podwaliny 
asynchronizmu czy kontrapunktowego 
prowadzenia opowiadania przy pomocy 
obrazu i dźwięku. Entuzjastycznie wypo-
wiadał się na ten temat René Claire, który 
zwalczał wszelkie dublowanie informa-
cji przez pokazywanie tego, o czym „się 

PRZEZ SUBIEKTYW CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 
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prolog Rydwanów ognia (reż. Hugh Hud-
son, 1981) – przemówienie, które wygłasza 
w kościele Lord Lindsey. Najpierw słyszymy 
go jako off, potem widzimy przez chwilę na 
ekranie, a koniec wypowiedzi wprowadza 
nas już w czołówkę filmu, w której obser-
wujemy drużynę brytyjskich sportowców 
biegnących brzegiem morza. W tym przy-
padku wykorzystano akustykę kościoła 
jako bazę do opracowania akustycznego 
głosu. Nie we wszystkich filmach wystę-
puje taka konstrukcja, ale kiedy szukałam 
przykładów, okazało się że jest ona zadzi-
wiająco częsta, a my przyjmujemy ją jako 
naturalną. Za podobną sytuację możemy 
uznać głos czytający treść listu, jaki otrzy-
mał nasz bohater. Pozostaje pytanie: czyj 
to powinien być głos? Tak się złożyło, że 
realizując film Piąta pora roku (reż. Jerzy 
Domaradzki, 2012), podjęliśmy próbę prze-
czytania listu – który bohaterka grana przez 
Ewę Wiśniewską pozostawia bohaterowi 
kreowanemu przez Mariana Dziędziela – 
przez oboje aktorów. Obydwoje zrobili to 
znakomicie, ale pomysł, że słyszymy głos 
adresata okazał się co najmniej dziwny. 
W rzeczywistości wprawdzie my czytamy 
list, który do nas przysłano, ale w naszej 
głowie słowa brzmią jak czytane nam przez 
nadawcę (często w wyobraźni nadawcę 
także widzimy).

Pozostaje ostatnia forma użycia offo-
wego głosu. To lektor. Osoba, która w fil-
mie nie występuje i należy do absolut-
nej przestrzeni pozakadrowej. Nie bierze 
udziału w akcji, jest postacią nadrzędną. 
Ma wgląd w świat przedstawiany w filmie, 
ale bohaterowie nie mają świadomości jej 
istnienia. W takim przypadku nie można 
mieć wątpliwości, że to postać z zewnątrz. 
O takim głosie mówimy voice over albo 
off off. Sposób nagrania komentatora czy 
narratora także musi być całkowicie inny. 
Korzystamy z wytłumionych pomieszczeń 
niewprowadzających do nagrania specy-
ficznych warunków akustycznych, a wręcz 
takiej aktywnej akustyki pozbawionych 
(z akustyką jest jak z pogodą, jest zawsze, 
chociaż może być bardziej lub mniej zauwa-
żalna, a także, jak pogoda, dobra lub zła). 
Plan nagrania jest bliski, chociaż staramy 
się unikać rejestrowania fizjologii (odde-
chy, przełykanie śliny itp.). Lektor w fil-

mówi” i mówienie o tym, „co już widać”. 
Następne lata pokazały, że metoda kon-
trapunktu daje duże możliwości kreacyjne 
i poszerza drogi dotarcia do widza, a wspo-
mniana na wstępie scena dialogowa to tylko 
najprostsza wprawka na tym polu. Aby 
misterny plan się powiódł, trzeba zadbać, 
żeby offowy dialog brzmiał identycznie 
jak ten, którego źródło widzimy zarówno 
pod względem barwy głosu, jak i akustyki 
pomieszczenia. Jedyna zmiana może nastą-
pić w przypadku planów dźwiękowych 
(głos mówiącego z offu może być bardziej 
oddalony). Najważniejszą sprawą jest jed-
nolitość, która nie wzbudza wątpliwości, 
że wszystkie mówiące osoby uczestniczą 
w tej rozmowie „duchem i ciałem”. Te jed-
nolitość i zaangażowanie widza w śledze-
nie treści dialogu mogą też być pomocne, 
jeżeli mamy do ukrycia jakieś niezręczno-
ści w obrazie czy jego montażu.

Inaczej należy opracować offowe wypo-
wiedzi osób, które nie biorą udziału w sce-
nie, ale należą do rzeczywistości opisy-
wanej przez film. Określamy tak narrację 
prowadzoną przez bohaterów, ich mono-
logi wewnętrzne, sny, marzenia czy myśli 
przyjmujące formę mówienia do sie-
bie (ang. internal speech). Z reguły taki 
głos jest lekko oddalony, spogłosowany, 
albo przeciwnie – bliski, intymny, wytłu-
miony. Przede wszystkim otaczająca go 
przestrzeń jest kompletnie odmienna od 
tej, w jakiej toczy się scena. Jest to szcze-
gólnie ważne, gdy off łączy się bezpośred-
nio z filmową sytuacją, w której bohater 
występuje. Moim ulubionym przykładem 
jest prolog Pożegnania z Afryką (reż. Syd-
ney Pollack, 1985). Meryl Streep wygłasza 
offową narrację, która jest monologiem, 
częścią snu, a może powstającą właśnie 
książką duńskiej pisarki. Pokazywane 
obrazy, a także towarzyszące im dźwięki, 
łączą się z jej narracją w luźny sposób. Są 
to flesze, krótkie, wyrwane z kontekstu, 
migawki powracające z przeszłości. Głos 
dochodzi z przestrzeni, która nie łączy się 
z żadnym z pokazywanych miejsc i jest 
bardzo charakterystyczna. Świetnie kon-
trastuje ze sceną polowania, w której nasza 
bohaterka uczestniczy. Możemy usłyszeć jej 
głos osadzony akustycznie w realiach poka-
zywanej polany na skraju lasu. To także 

Z OFFU
Mówimy tak 
o informacjach 
dźwiękowych, których 
źródła nie pokazujemy 
na ekranie. Najbardziej 
klasyczny przykład 
dźwięku z offu stanowi 
sposób montowania scen 
dialogowych, w których 
widzimy na przemian 
obu rozmówców, albo 
któregoś z nich (plan 
i kontrplan). 

Małgorzata  
Przedpełska-Bieniek
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pukla, oraz nuda. Są też aktorzy, których 
głos, dopiero kiedy może zagrać „główną 
rolę” (Andrzej Mastalerz, Piotr Borowiec, 
Piotr Makowski), okazuje się wyjątkowy 
i szczególny. Mówimy, że głos powinien być 
dobrany do tematyki. Głosy niższe czytają 
wolniej, są mniej energiczne, ale bardziej 
zmysłowe. Są głosy sportowe, motoryza-
cyjne, przyrodnicze, kosmetyczne czy ero-
tyczne. Powinny dobrze układać się z resztą 
ścieżki dźwiękowej, nie dominować nad nią, 
ale jednak tak się wyróżniać, aby widz słu-
chał z uwagą i zainteresowaniem tego, co 
chcą nam przekazać. Istnieje przekonanie, 
że jako lektorzy w filmie lepiej sprawdzają 
się mężczyźni, ewentualnie kobiety o gło-
sach niższych (Krystyna Czubówna, Anna 
Maria Buczek). Także ważny jest „wiek” 
wykorzystanego głosu. I dopiero wsłuchując 
się w jego brzmienie, odkrywamy, że czę-
sto jest daleki od wieku czy wyglądu wła-
ściciela (np. Jerzy Kamas miał wyjątkowo 
młody głos). Taki głos, jeżeli nie należy do 
świadomie wybranego aktora, który gra 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

Wzbudzało to ogromne emocje widowni. 
Dlatego, że pojawił się głos, i że pojawił 
się w nowej, niespotykanej dotąd postaci. 
Sytuację zmieniło wprowadzenie do filmu 
zapisu magnetycznego (od 1949). Zapis 
na taśmach magnetycznych pozwalał na 
natychmiastowy odsłuch nagrania, precyzję 
w montażu i wielokrotne wykorzystanie 
tych samych taśm. Taśma produkowana 
była jako perforowana, co umożliwiało 
mechaniczną synchronizację maszyn. 
Następnym krokiem było pojawienie się 
Nagry (1959), magnetofonu, który dźwięk 
filmowy zapisywał na taśmie szerokości 
6,35 mm, zachowywał synchron z obrazem 
i był sprzętem niewielkim oraz lekkim (6,35 
kg), czyli mogła go nosić w czasie zdjęć 
nawet słaba kobieta. Zmieniło to całko-
wicie myślenie o filmie dokumentalnym. 
Komentatora w wielu przypadkach zastąpili 
bohaterowie wydarzeń, wywiady z nimi, 
rozmowy i wypowiedzi. Kamera pokazy-
wała ich, ale także to, o czym mówią. W ten 
sposób materiały stuprocentowe stały się 

mie fabularnym często uważany jest przez 
filmowców za ciało całkowicie obce, ale 
w końcu są rożne sytuacje. W Panu Tade
uszu (reż. Andrzej Wajda, 1999) trudno 
wyobrazić sobie sprawne przeprowadze-
nie akcji, gdyby nie zewnętrzny komen-
tator (autor, Adam Mickiewicz) kreowany 
przez Krzysztofa Kolbergera. Komentuje 
sytuację z boku, ale są momenty, kiedy go 
tak komentującego widzimy na ekranie. 
W Złocie dezerterów (reż. Janusz Majew-
ski, 1998) komentatorem opisującym sytu-
ację w Europie przed wybuchem drugiej 
wojny światowej jest Marek Kondrat. Jest 
także główną postacią filmu, a więc jego 
opowiadanie trochę przypomina offową 
wypowiedź bohatera, chociaż nią nie jest. 
Zarówno treść komentarza, jak i towarzy-
szące mu obrazy, czy wreszcie walc Johanna 
Straussa, nie znajdują kontynuacji w opo-
wiadanej fabule. 

Niezwykle ważny jest dobór głosu, który 
będzie naszym komentatorem. Bardzo wiele 
znanych osób znakomicie kojarzymy z ich 

resowanie, gdy głos dobiega do nas z offu. 
Taką przygodę przeżyłam, współpracując 
z Jerzym Hoffmanem przy serii dokumen-
talnej Ukraina. Narodziny narodu (2007). 
Narratorem był reżyser i znakomicie słu-
chało się jego gawędy, ale tylko, kiedy był 
w kadrze. Bogata ścieżka dźwiękowa przy-
tłaczała go całkowicie. Zaproponowałam 
nagranie lektora w tych partiach i zrobili-
śmy próby różnych głosów: podobnych do 
Jerzego Hoffmana, w podobnym do niego 
wieku, ale bardziej lektorskich, oraz ener-
gicznych, młodych i całkiem w brzmie-
niu odmiennych. Wygrała, ku zdziwie-
niu wytrawnego dokumentalisty, trzecia 
opcja. Film brzmiał znakomicie, a widz 
miał wrażenie (słuszne), że lektor tylko 
wyręcza naszego gawędziarza.

Na zakończenie pozwolę sobie zacyto-
wać wypowiedź Ewy Sztompke, absolwentki 
Wydziału Reżyserii Dźwięku Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Warszawie, zdobywczyni Zło-
tego Globu, od lat pracującej w Hollywood 
(Szeregowiec Ryan, Zaklinacz koni, Forrest 

głosami, są jednak tacy, których głosów nie 
zapamiętujemy, oraz tacy, których głosy 
znamy, a ich wygląd tylko sobie wyobra-
żamy, najczęściej zupełnie inaczej niż w rze-
czywistości. Pamiętam swoje zaskoczenie, 
gdy spotkałam się z Krzysztofem Święto-
chowskim. Jego wspaniały, potężny głos znał 
każdy, ale mało kto przypuszczał, że jest to 
drobnej postury mężczyzna. Głos, który 
będzie nam opowiadał historię musi być 
szczególny, charyzmatyczny. Nie wszystkie 
osoby, nawet znane nam z teatru, estrady 
czy kina są takim głosem obdarzone. Robi 
na nas wrażenie cała postać, ale gdy repre-
zentowana jest tylko przez głos, efekt wyjąt-
kowości znika, pojawiają się za to drobne 
niedostatki dykcyjne, na co dzień niezau-
ważalne, które mikrofon bezlitośnie uwy-

w filmie, powinien się diametralnie od fil-
mowych postaci różnić, a jeżeli korzystamy 
z pracy kilku lektorów, to ich głosy powinny 
różnić się także pomiędzy sobą.

Przez wiele lat ugruntowaną formą filmu 
dokumentalnego był obraz z towarzyszą-
cym mu lektorem, z czasem uzupełnionym 
o muzykę. Niezależnie, pojawiały się mate-
riały stuprocentowe, które miały formę 
monologów lub zwracania się do widza 
(prezentacja kina z dźwiękiem w filmie 
Deszczowa piosenka, reż. Gene Kelly, Stan-
ley Donen, 1952). Były trudne do realiza-
cji i kosztowne, a więc unikatowe. W 1924 
roku zarejestrowano przemówienie pre-
zydenta USA pod Białym Domem. Przez 
kolejna lata mówili z ekranu wielcy tego 
świata – mężowie stanu, pisarze, artyści. 

offami komentującymi. I tu pojawiły się 
kolejne problemy. Materiały dokumentalne 
nagrywa się w różnych warunkach i sytu-
acjach. Zmienia się akustyka miejsc i tło 
towarzyszące nagraniom. Często zmienia 
się realizator dźwięku na planie i sprzęt, 
z jakiego korzysta (zły pomysł). Do tego 
montaż, bo film wymusza kondensowanie 
wypowiedzi. To powoduje, że opracowa-
nie dialogów w dokumencie bywa mis
sion impossible, a zawsze jest wyjątkowo 
trudne i nie zawsze ma szansę zakończyć 
się pełnym sukcesem.

Ostatni problem, na który chcę zwrócić 
uwagę to charyzmatyczność głosów boha-
terów filmów dokumentalnych. Zdarza się, 
że słuchamy z uwagą wypowiedzi stupro-
centowych, ale natychmiast tracimy zainte-

Gump, Terminator II) jako montażystka 
dźwięku: „Jeżeli specyfika filmowa pozwala, 
a nawet wymaga, traktowania słowa nie 
tylko w jego znaczeniu semantycznym, ale 
i brzmieniowym, to staje się ono elementem 
par excellence dźwiękowym, a co więcej – 
kreacja aktorska domaga się niejako inter-
pretacji dźwiękowej, rozumianej jako sposób 
podejścia do jej utrwalenia; z uwzględnie-
niem możliwości i ograniczeń, jakie niesie 
ze sobą zapis dźwięku… Można by stwier-
dzić, iż dialog filmowy jest obok słuchowiska 
radiowego jedną z najbardziej fonicznych 
form słuchowych. Wydaje się, że możliwości 
kształtowania brzmieniowego są tu w pełni 
twórcze, a perfekcja w »dźwiękowym kon-
struowaniu postaci« musi być ogromna, 
gdyż obraz uwydatni od razu każdy fałsz”.
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Z OFFU

Marek Kondrat w filmie  
Złoto dezerterów, reż. Janusz Majewski
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TO, CO PRZEMILCZANE

Czytając tę książkę, miałam przed 
oczami wyraziste kadry filmowe, 
z rolami, za które aktorki wcie-
lające się w literackie postaci 

Marijki i Kasi mogłyby zgarnąć najważ-
niejsze branżowe wyróżnienia. Główne 
bohaterki tej powieści łączy rodzinna histo-
ria. Dzięki Marijce przenosimy się do lat 
40., kiedy to pracownica Zakładów Azo-
towych w Chorzowie zostaje aresztowana 
za rzekomy sabotaż przemysłowy. Prze-
słuchania odbywają się w myśl zasady: 
dajcie człowieka, a znajdzie się paragraf. 
Historia kobiety jest literacką konstrukcją, 
ale punktem wyjścia do jej opowiedze-
nia były prawdziwe wydarzenia, których 
ślady można znaleźć w archiwach Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 
Dokumenty z tego miejsca są zresztą ważną 
częścią „Od jednego Lucypera”. Dają bole-
sny wgląd w zastraszone umysły ludzi z lat 
40. i 50, którzy chcąc chronić siebie, posu-
wają się do donosów na swoich sąsiadów 
i współpracowników. 

FAŁSZYWA 
EMANCYPACJA
Anna Dziewit-Meller przeprowadza czy-
telnika przez czasy stalinizmu, PRL-u, 
aż do początków XXI wieku. Opowiada 
historię z perspektywy kobiet, w końcu 
dając głos tym, którym przez lata go 
odmawiano. Pokazuje ten moment pol-
skiej historii, kiedy w powojennym kraju 
żyje o dwa miliony więcej kobiet niż męż-
czyzn. Rząd potrzebuje rąk do pracy, 
zaprasza więc panie do fabryk. Super-
bohaterki stają się przodownicami pracy. 
Przez chwilę można nawet uwierzyć w coś 
w rodzaju emancypacji, kobiety mogą 

i pomnażać. Rozwój nie ma być zrów-
noważony ani z korzyścią dla wszystkich, 
tylko taki, żeby innym poszło w pięty. Tym 
światem rządzi testosteron, więc celem 
muszą być podbój i dominacja”. Dwie 
odległe w czasie i przestrzeni historie, 
które brzmią równie niepokojąco. 

„Od jednego Lucypera” ma wiele pokła-
dów. Można w nich fedrować jak w ślą-
skiej kopalni. W tej gęstej jak smoła ślą-
skiej opowieści jest duszna atmosfera 
i mrok. W licznych szczelinach niepew-
ności pojawia się jednak światło, które 
pozwala wyjechać po ciężkiej szychcie 
na powierzchnię. 

„Od jednego Lucypera” to gotowa baza dla filmu pokazującego historię 
kobiecego bólu i zmagania się z ciałem. Opowieść o rodzinnym 
milczeniu, które zamienia się w niemy krzyk. Historia osadzona  
na Śląsku przekracza granice geograficzne, bo pogarda w każdym 
miejscu na świecie boli tak samo. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

menstruacja jest brudna i nieproduk-
tywna. „Krew krwi jest po prostu nie-
równa” – puentuje autorka. Nierówności 
w tej opowieści to również historia kla-
sowości. Śledzimy zderzenie inteligencji 
z klasą robotniczą, spojrzenia pogardy 
przemieszane z poczuciem niższości. Poza 
tym, uniwersalne gardzenie mniejszymi 
od siebie i łaszenie się do tych, którzy 
mają władzę. 

„(…) by między ludźmi nie układało 
się najlepiej, nie było trudno w czasach, 
gdy jedną z ważniejszych wartości było 
ogólnoludzkie współzawodnictwo” – pisze 
autorka powieści. Ten wątek dość nieocze-

WYOBRAŹ SOBIE

wyjechać ze wsi do miast, zarobić wła-
sne pieniądze, tyle tylko, że nie ma dla 
nich żadnego wyzwolenia. Z domowego 
zamknięcia wchodzą w inny rodzaj nie-
woli. Wykorzystywane przez kierowni-
ków zmian (nie tylko w sensie zawodo-
wym), nie pójdą do nikogo na skargę, 
no bo do kogo? Żyją w świecie urządzo-
nym przez mężczyzn, do którego mogą 
się jedynie dopasować. Panowie dzielą 
się na tych u władzy i tych, którzy nadal 
żyją w strachu. Poruszająca jest historia 
Alojzego, którego „Marijka gładziła nie 
raz po zamkniętych powiekach i szeptała 
mu zaklęcia na uśpienie potworów, które 
mu pod nimi biegały i wyżerały grubymi 
kęsami spokój z głowy”. W „Od jednego 
Lucypera” czytamy: „Wojna wcale mu nie 
zaszkodziła, on przeżył Łambinowice, 
choć może to za dużo powiedziane, że 
przeżył, raczej przetrwał, przeczołgał się 
do wyjścia, przepoczwarzył się w Ocalo-
nego. Choć oczywiście nigdy takie miano 
nie zostanie mu przyznane. Nie ten obóz, 
nie to przetrwanie, nie to Ocalenie, panie 
kochany”. Dziewit-Meller tymi kilkoma 
zdaniami upomina się o dostrzeżenie każ-
dego, szczególnie zapomnianego, cier-
pienia.

NIEMOŻLIWA UCIECZKA
Czytając „Od jednego Lucypera”, nie-
ustannie poruszamy się w czasie i prze-
strzeni. W XXI wieku żyje druga z klu-
czowych bohaterek tej powieści – Kasia. 
Młoda kobieta mieszka w Holandii, chce 
odciąć się od swojej śląskiej tożsamo-
ści, wymiksować z kontrolującej rodziny. 
Walczy o swoją wolność, a jednocześnie 
zdaje sobie sprawę z ciężaru niewyjaśnio-

nych spraw z przeszłości. Odbiciem jej 
wewnętrznych zmagań staje się walka 
z ciałem, od lat mierzy się z zaburzeniami 
odżywania. Z każdą stroną lektury coraz 
wyraźniej dostrzegamy niewidzialne nici 
łączące ją i Marijkę.

Dziewit-Meller odtwarza śląską rzeczy-
wistość lat 40. w bardzo sensualny spo-
sób. W mieszkaniach, które opisuje, jest 
mnóstwo kontrastów. Są np. porządne 
śląskie pierzyny, takie, w których czło-
wiek może się wygodnie umościć, ale czę-
sto tylko one są jedynym źródłem ciepła. 
W domach panuje emocjonalny chłód, 
jakby doświadczenie wojny zamroziło 
uczucia. Miłość do rodziny wyraża się 
w konkretnym działaniu. Wizytówka 
każdej pani domu to oprany mąż, czyste 
dzieci i drewniana podłoga szorowana 
ryżową szczotką na kolanach. „Miłość 
w śląskim domu to był towar deficytowy. 
Ciężko pracujący ludzie nie mają na nią 
czasu, bo muszą harować, by uzasadnić 
swoje istnienie”.

PRZERAŻAJĄCA CISZA
Rodzina, której historię śledzi czytelnik, 
ma „czarny pas z niemówienia niczego”, 
„mistrzostwo Górnego Śląska w trzyma-
niu gęby na kłódkę”. Są w niej wygumko-
wane życiorysy i traumy zapisane w ciele, 
nieświadomie przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. Ciało to zresztą jeden 
z ważniejszych wątków tej książki. Ważne 
miejsca zajmuje opowieść o kobiecej fizjo-
logii. W głowie zostaje znaczący frag-
ment: „Mężczyzna krwawi wyłącznie, 
gdy swoją krew za coś przelewa (…). Za 
ojczyznę, za matkę, za ojcowiznę. Jego 
krew jest czysta i szlachetna”. Kobieca 
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kiwanie połączył się w mojej głowie ze 
słowami jednej z bohaterek reporterskiej 
książki Magdy Działoszyńskiej-Kossow 
„San Francisco. Dziki brzeg wolności”. 
Mówi ona o współczesnej nam kulturze 
wiecznego niezadowolenia, w której żyje 
wielu Amerykanów (mam silne przeświad-
czenie, że nie tylko oni) opętanych ideą 
nieustannego rozwoju osobistego i biz-
nesowego. „(…) nie da się spocząć na 
laurach, być zadowolonym z osiągnięć, 
ciągle trzeba pozyskiwać więcej kapitału, 
nowych użytkowników, więcej rozgłosu. 
Iść do przodu, w górę, rozrastać się, przy-
rastać, pęcznieć, szerzyć się, potężnieć Fo
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Najnowszy film Agnieszki Holland 
Szarlatan dzieje się co prawda 
w Czechosłowacji, ale przypo-
mniał mi on o naszych rodzi-

mych szarlatanach, których trochę w pol-
skim kinie też było. Choć może więcej było 
wodzirejów. Tanich cwaniaków manipulują-
cych – nie bez sukcesów – otoczeniem. Naj-
słynniejszy, niemalże prototypowy wodzirej 
to oczywiście ten stworzony przez Jerzego 
Stuhra w Wodzireju Feliksa Falka z 1977 roku 
(niecałe dziesięć lat później Lutek Danielak 
powrócił w Bohaterze roku Falka). Sama 
zresztą Agnieszka Holland demaskowała 
różnego rodzaju wodzirejów artystycznych 
w Aktorach prowincjonalnych (1978). Gene-

ralnie, kino moralnego niepokoju wzięło ich 
sobie na cel, zatrwożone liczbą fałszywych 
autorytetów, które pojawiły się w gierkow-
skiej Polsce.

Słowo „szarlatan” wywołuje pewien 
respekt. Szarlatan to ktoś groźny i posia-
dający mocną osobowość. Potrafi sterować 
możnymi tego świata. Jak jasnowidz Hanus-
sen, który wywierał hipnotyzujący wpływ 
na Hitlera. Relację tę sportretował w swoim 
filmie, w którym zagrali także polscy akto-
rzy, Węgier István Szabó (Hanussen, prod. 
RFN-Węgry, 1988 – przyp. red.). 

Tymczasem polscy wodzireje to ludzie 
bez osobowości. Spryciarze, lizusy, konfor-
miści, którzy wykorzystują fakt, że ich oto-

czenie składa się z jeszcze nikczemniejszych 
postaci. Potrafią czerpać z tej powszechnej 
nikczemności wymierne korzyści. Ale też 
okazują się kompletnymi nieudacznikami 
jak niejaki Jan Piszczyk, bohater Zezowatego 
szczęścia (1960) Andrzeja Munka i Obywatela 
Piszczyka (1988) Andrzeja Kotkowskiego. 

Najinteligentniejszym, najbardziej wie-
loznacznym z tych wodzirejów jest nie-
wątpliwie docent Szelestowski (Zbigniew 
Zapasiewicz) z Barw ochronnych (1976) 
Krzysztofa Zanussiego. Cynik niepozba-
wiony charyzmy, który lubi manipulować nie 
tylko z pragnienia władzy. Jego motywacje 
nie do końca są jasne. Może chce omotać 
magistra Kruszyńskiego (Piotr Garlicki), 
bo go pożąda? Motyw relacji władzy, która 
ma także wymiar homoerotyczny, pojawia 
się również w Szarlatanie.

Ale być może najbliżej opowieści Hol-
land sytuuje się inny polski, a nieco zapo-
mniany film – Głos z tamtego świata (1962) 
w reżyserii Stanisława Różewicza. Bohater 
tego dzieła, Zenon Aksamitowski (Kazi-
mierz Rudzki), także „leczy” ludzi jakimiś 
ziółkami i witaminami, ale przede wszyst-
kim jest „lekarzem” ich dusz. Za duchową 
kurację są oni skłonni oddać mu cały swój 
majątek. Aksamitowski to oszust i złodziej, 
ale też protoplasta dzisiejszych terapeutów. 
Świecki odpowiednik duchownego, któremu 
wierni zawierzają swoje rozterki i grzechy, on 
zaś ma dla każdego jakiś pocieszający banał. 
Aksamitowski to też człowiek z pewną klasą. 
Ostatecznie, byle chłystkowi nie zaufałoby 
tyle osób, również z kręgów inteligenckich. 
Bohater dopuszcza się działań nawet i zbrod-
niczych, jednak nigdy nie traci kindersztuby. 
Nieprzypadkowo zresztą do tej roli wybrany 
został Rudzki, aktor kojarzony z elegancją 
i manierami czasów przedwojennych. 

Zenon Aksamitowski to zatem postać nie-
dzisiejsza. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają szar-
latanom. Właściwie nie sprzyjają też wodzi-
rejom, którzy mimo wszystko mieli w sobie 
jakiś łajdacki wdzięk. Dzisiaj manipulują 
nami krzykacze, butne miernoty pozbawione 
jakiegokolwiek uroku. Trudno byłoby z ich 
działań sklecić scenariusz przewrotnego thril-
lera czy zadziwiającej biografii. Można jedy-
nie nakręcić smutny dramat społeczny. Bo 
o czym świadczy fakt, że dajemy się takim 
pętakom manipulować?

Konformiści, spryciarze, cwaniacy, ale 
też inteligentni manipulanci lub pełni 
uroku i charyzmy oszuści. W polskim 
kinie nie brakuje takich bohaterów…
Bartosz Żurawiecki

SZARLATANI I WODZIREJE EPILOG

Marek Hendrykowski

Kiedy natrafia się na coś takiego jak 
ten zaledwie trzyminutowy film, 
odkrywamy, że sztuka krótkiego 
metrażu wcale nie zanika i nadal 

ma się dobrze. Ciągle pojawiają się autorzy, 
którzy – aby przekazać widzowi coś waż-
nego i poruszyć jego wrażliwość – sięgają 
po miniaturowe formy, słusznie zakładając, 
iż wcale nie trzeba tego czynić w rozwlekłej 
postaci dwugodzinnego seansu. 

Short COVID-owy. Zaczyna się od sta-
tycznego oczekiwania na coś. Znierucho-
miały widok, jakich w mieście tysiące. 
Brama lub pasaż. Moment później na wprost 
nas pojawia się nadbiegający znikąd czwo-
ronóg. Czyj to pies? Zgubił się? Szuka swego 
właściciela? Niebawem okaże się, że nie o to 
tu chodzi. W każdym razie nie tylko. Czas 
akcji: dzisiaj, środek pandemii. Miejsce akcji: 
współczesne miasto. A temat? Cierpliwo-
ści, drogi widzu, nie tak prędko, dokąd się 
spieszysz? Bezludna metropolia. Reportaż 
z wymarłego świata. Gdzie nie spojrzeć, 
atmosfera powszechnej apokalipsy. Puste 
przestrzenie ulic, chodników i fasad domów 
przywodzące na myśl surrealne obrazy Gior-
gia de Chirico. Pies zaczyna szukać. Biega 
i krąży po wyludnionym mieście. Naokoło 
niego martwota i pustka otoczenia w stylu 
„the day after”. Seria kunsztownych repetycji 
obrazów wizualnych i dźwiękowych. Nabie-
gają jedna na drugą i odzywają się echem 
jak w prozie poetyckiej. Pokaz kunsztu fine-
zyjnego obrazowania – skondensowany 
wieloplan obrazów współczesnego miasta, 
odbitych w szklanych taflach ścian i lśnią-
cych powierzchniach obrazów nieobecności, 
sfotografowanych w kilku nakładających się 
na siebie warstwach. Obcość na zewnątrz 
i obcość wewnątrz: dyskretnie wydobyty 
przez kamerę emblemat graficzny na szy-
bie – reminiscencja figury robota R2-D2 
z Gwiezdnych wojen. Na ścieżce dźwięko-
wej wibruje dopełniający efekty wizualne 
elektroniczny kolaż dźwięków jak z science 
fiction.

Bohaterem i medium tej opowieści uczy-
nił autor zagubione psisko. Do kreatorskich 
zasług autora – oprócz scenariusza, reżyserii, 
zdjęć i montażu – dopisałbym jeszcze jedną: 
reżyserię obsady. Trafienie w dziesiątkę. 
Swoją aktorską gwiazdę, sukę Felę, obsadził 

Arkadiusz Bartosiak z bezbłędną intuicją. 
Nieodłączny druh, odwieczny przyjaciel 
człowieka usiłuje nam przekazać coś waż-
nego. Psi aktor gra z fenomenalnym wyczu-
ciem kamery. W każdym ujęciu koncen-
truje na sobie uwagę. Szuka, węszy i krąży 
po okolicy, biegając intuicyjnie w różnych 
kierunkach, zawsze tam, gdzie trzeba.

W jednej ze scen znajdujemy się przed 
wejściem biurowca w stylu: szkło, stal, 
minimalizm. Obrotowe drzwi na foto-
komórkę wprawiane raz i drugi w ruch 
niespokojną obecnością nieproszonego 
intruza. Świat bez azymutu. Nie ma gdzie 
pójść, dokąd się skierować. W lewo, 
w prawo, przed siebie i z powrotem. Pies 
ciągle krąży po pustych przestrzeniach 
i niestrudzenie czegoś szuka.

Zbliżamy się do końca projekcji. W poło-
wie trzeciej minuty w pełnym planie czwo-
ronożne medium pojawia się z odwróconą 
poza kadr głową – zastygłe w oczekiwaniu 
kontaktu. Kluczowe ujęcie całości. Pies nie-
ruchomieje. Czujnie odwraca łeb, z posta-
wionymi uszami kieruje wzrok w naszą 
stronę. Na co czeka? Czego bądź kogo się 

spodziewa? Wokoło pusto. Nagle zza kadru 
słychać szczeknięcie drugiego psa. Wspa-
niała zaskakująca puenta!

COVID-owe haiku Arkadiusza Barto-
siaka emanuje niezwykłą atmosferą i kapi-
talnie zaprojektowaną w montażu kon-
strukcją dramaturgiczną. Czekam już na 
następny film tego reżysera.

Co może się wydarzyć na ekranie w ciągu 
zaledwie trzech minut projekcji? Wiele, 
naprawdę bardzo wiele…
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Kazimierz Rudzki w filmie  
Głos z tamtego świata,  

reż. Stanisław Różewicz
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DZIŚ FLAKI!

Tomasz Raczek

Jakkolwiek długo potrwa pandemia 
COVID-19, już teraz wiadomo, że to wła-
śnie ona stanie się prawdopodobnie od 
dawna oczekiwaną cezurą oddzielającą 
cywilizację, obyczajowość i mentalność 
wieku XX od wieku XXI. Późno, bo późno, 
ale chyba jednak rozpoczyna się nowe 
rozdanie w naszym świecie. Taka cezura 
ma to do siebie, że dotyczy praktycznie 
wszystkiego: od układu sił na świecie aż po 
codzienne drobiazgi, odczucia, odruchy, 
mody, przyzwyczajenia. 

Jednym z podstawowych nowych 
pojęć, wprowadzonych przez pande-
mię do naszej wyobraźni jest dystans. 
W każdym wymiarze: i jako odstęp mię-
dzy sobą, gdy stoimy w kolejce, siedzimy 
w restauracji czy kinie, i – general-
nie – jako sposób myślenia. Bliskość i kontakt w tzw. realu 
stają się coraz rzadsze, trudniejsze, kojarzące się z zagro-
żeniem, a przez to już wkrótce także droższe. W wyniku 
tej zmiany trzeba będzie przeorganizować praktycznie cały 
świat. Z dnia na dzień coraz więcej czynności wykonujemy 
na odległość, można by rzec „z domu”. Nie tylko możemy 
w ten sposób pracować, uczyć się, leczyć u „tele-leka-
rza”, ale także spotykać się zawodowo i towarzysko, śpie-
wać, grać i nagrywać wspólnie utwory artystyczne w sytu-
acji, gdy każdy pozostaje przez cały czas w swoim domu. 
Możemy też chodzić w ten sposób do kina. 

Na platformie MOJEeKINO.pl nie tylko kupujemy dziś 
bilety na wybrany film i seans, ale możemy też zdecydo-
wać, do jakiego kina wirtualnie się wybierzemy. Dosłownie! 
Wyszukujemy sobie dowolne kino, z tych które uwzględ-
niono w systemie, w dowolnym miejscu Polski i właśnie 
przez jego system rezerwacji przeprowadzamy transakcję, 
co – jak rozumiem – skutkuje tym, że jakaś część należ-
ności zaliczana jest na rzecz tego konkretnego kina. Z tej 
okazji możemy też pooglądać sobie zdjęcia z wybranego 
kina, przeczytać o nim parę słów i poczuć się, jakbyśmy 
w nim byli. 

Tymczasem wielkie multipleksy mające często po kilka-
naście, czasem bardzo dużych, sal stoją pustawe i z trudem 
udaje im się sprzedać choćby co drugie, dozwolone pra-
wem sanitarnym, miejsce na widowni. Widzowie narzekają, 
że źle się czują w obowiązkowych maseczkach. Nie mogą 
przez nie jeść ani pić, ani się całować w ciemnej sali (a kino 
przecież służy także do tego!), ani nawet porządnie oddy- Fo
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chać. Jest duszno i nieprzyjaźnie, do tego 
pustawo, przez co słynna kinowa magia 
wspólnie wstrzymanych oddechów 
w ważnych momentach filmów zupeł-
nie nie działa. Pandemia ukradła kinom 
magię! 

Co więc robić, jak przywabić ponow-
nie widzów do wielkich komercyjnych 
kin, których działalność w przeważają-
cej mierze decyduje o tym, czy przemysł 
filmowy będzie mógł się dalej rozwijać? 
Na pełnych salach w kinach najbardziej 
zależy więc filmowcom. A tu z prawa 
i z lewa słyszy się coraz więcej wypo-
wiedzi, że właściwie oglądanie filmów 
w domu jest świetne: można w każ-
dej chwili przerwać seans i pójść do 
łazienki, zrobić kawę, odpowiedzieć na 
SMS-a, czy nawet położyć dzieci spać. To 
czysta wygoda. A na dodatek, ile zaosz-
czędzonych pieniędzy na dojeździe do 

kina, na piekielnie drogich napojach i popcornie w kinowym 
bufecie! Taniej i wygodniej po prostu. Zresztą, przerwany 
film oglądany wieczorem w domu można potem oglądać 
dalej na tablecie w drodze do pracy, a może i na komórce. 
Jaka oszczędność czasu, jaki praktyczny sposób na spędzenie 
czasu w podróży! 

Te wszystkie odkrycia w głowach kinomanów nie zatrą sią 
w chwili ustąpienia pandemii. One z nimi już zostaną. Czuję, 
że o powrocie do poprzedniej skali popularności komercyj-
nych kin nie ma już mowy. Więc co robić, żeby biznes mógł 
się dalej kręcić? Moim zdaniem trzeba porządnie ruszyć 
głową i przypomnieć sobie choćby doświadczenia właścicieli 
luksusowych kin, tzw. Odeonów, w czasach Wielkiego Kry-
zysu. Kuszono wtedy widzów dodatkowymi atrakcjami: np. 
podawano w kinach posiłki. Zygmunt Kałużyński opowiadał 
mi, jak to widzowie sprawdzali na afiszach nie tylko tytuł gra-
nego filmu, ale także, co będzie można w ramach biletu zjeść. 
Może w multipleksach wkrótce będziemy więc nie tylko oglą-
dać plakaty z kolejną odsłoną przygód agenta 007, ale także 
wielki napis „Dziś flaki!”. Byłaby to konkretna (i na dodatek 
smaczna) propozycja dająca znowu przewagę kinu realnemu 
nad wirtualnym. Nie ulega wątpliwości, że powrót widzów do 
kin zależeć będzie nie tylko od atrakcyjnego, nowego reper-
tuaru (co wszyscy powtarzają teraz jak mantrę), ale także od 
tego, co wymyślą kinowi marketingowcy. Bo całkiem realną 
alternatywą jest dziś wizja tego, że w kilkunastu salach mul-
tipleksów oprócz filmów będzie można już wkrótce znaleźć 
także teatry, kręgielnie, siłownie, kluby karaoke, restauracje 
i sale konferencyjne. 
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PRZEZ SUBIEKTYW MOJA (FILMOWA) MUZYKA

S tudia o takim profilu ukończył na 
toruńskim Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. To podczas nich związał 
się ze Studencką Rozgłośnią Sfera. 

Dzięki tej pracy poznał warsztat tworze-
nia muzyki na każdym etapie – od kre-
acji brzmienia, nagrywania instrumentów, 
miksu i masteringu, po gotowy produkt. 
Gdy do umiejętności warsztatowych dorzu-
cił ogromną erudycję i wrażliwość, narodził 
się jako artysta. Muzyka musiała 
wygrać z zabytkami. Zresztą do 
zabytków muzycznych czy literac-
kich często sięga w swych dźwię-
kowych produkcjach.

Zaczynał od tworzenia muzyki, 
którą podkładał do recytowanych 
przez zaprzyjaźnionych poetów 
wierszy, czego przykładem pierw-
sze płyty: „Waldemar Ślefarski – 
wiersze zmieszane 1996-1999” 
(1999) oraz „Rocznik dźwiękowy” 
(1999). Do tej pory ma na swym 
koncie kilkanaście płyt, które 
uczyniły go jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych europej-
skich przedstawicieli muzyki elek-
tronicznej i elektroakustycznej. 
Choć nie tylko. W bogatej i nie-
zwykle różnorodnej stylistycznie 
dyskografii Jacaszka odnajdziemy 
m.in. inspirowany „Bajkami robo-
tów” Stanisława Lema „Lem Kon-
zept” (2005), dwa albumy z poetką 
i wokalistką Miłką Malzahn – 
„Mapę” (2004) oraz „Sequel” 
(2005), opartą na tekście modli-
twy brewiarzowej, nagraną ze 
skrzypkiem Stefanem Wesołow-
skim „Kompletę” (2008), solowe 
„Lo-Fi Stories” (2004), „Treny” 
(2008) oraz „Pieśni” (2013) zawie-

Po raz pierwszy Jacaszka usłyszałem przed 
10 laty w ogrodach krakowskiego Muzeum 
Archeologicznego podczas Męskiego Gra-
nia, w duecie ze Stefanem Wesołowskim. 
Zagrali już… po niezwykle energetycznym 
finale koncertu z Waglewskim i Maleńczu-
kiem w rolach głównych. I wyszli z tego 
obronną ręką. Już wtedy moją uwagę przy-
kuł „wizualny” charakter ich muzyki. Potem 
na Jacaszka zwrócił mi uwagę Jerzy Kucia, 

który po perturbacjach z wieloma 
kompozytorami podczas realiza-
cji swej Fugi na wiolonczelę, trąbkę 
i pejzaż (2014) zaproponował mu 
napisanie muzyki, co kompozy-
tor uczynił z dużym sukcesem (we 
współpracy z Maciejem Jabłońskim), 
czego dowodem nagroda, właśnie 
za muzykę, na festiwalu na Korfu 
(2015).

Jacaszek ma na swym koncie 
muzykę do ponad 20 filmów, są 
pośród nich animowane seriale, 
m.in. Mami Fatale (2012-2018) 
i Basia (2017), dokumenty, w tym 
K2. Dotknąć nieba (2015) Elizy 
Kubarskiej i Wieloryb z Lorino 
(2019) Macieja Cuske, oraz filmy 
fabularne, m.in. Wspomnienie 
lata (2016) Adama Guzińskiego. 
Muzyka do autorskiej animacji 
Marcina Wasilewskiego Zmysły pry
sły (2013) przyniosła mu Wyróż-
nienie w Kairze, do fabularnego 
Listopada (2017) Rainera Sar-
neta – nagrodę w Mińsku, a do Sali 
samobójców (2011) Jana Komasy – 
Nagrodę Specjalną w Giffoni. Napi-
sał także muzykę do triumfującego 
na Tribeca Film Festival obrazu 
Komasy Sala samobójców. Hejter 
(2020). Warto posłuchać.

rające interpretacje tradycyjnych utworów 
religijnych, sięgający do dźwięków natury 
i zrealizowany z zespołem Kwartludium 
album „Catalogue des Arbes” (2013), „Rim-
baud” (2015) nagrany z Mikołajem Trza-
ską i Tomaszem Budzyńskim, zrealizowane 
z wiolonczelistką Anną Śmieszek-Wesołow-
ską judaistyczne „Bramy Nieba” (2018) czy 
oparty na twórczości więźniów „Stutthof. 
Apel cieni” (2018).  

JACASZEK W KRAINIE DŹWIĘKÓW
Kompozytor, multiinstrumentalista, dźwiękowiec, producent łączący 
różnorodne style i rodzaje muzyki, od kilku lat odnoszący sukcesy także 
w muzyce filmowej. Michał Jacaszek, artysta niezwykły, a przy tym 
ogromnie pracowity, z wykształcenia jest… konserwatorem zabytków.
Jerzy Armata

Michał Jacaszek
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Wychodzisz od opowia-
dania „W tył, w dół, 
w lewo” Weroniki Mu-
rek. Co cię w nim tak 

zaintrygowało?
Silne emocje i niesamowity świat przed-
stawiony. Utożsamiłam się nie tyle z tym, 
co przeżywa Maria, co z jej emocjonal-
nością. Pociągała mnie opozycja mię-
dzy nią a światem zewnętrznym, wraz 
z jego zasadami i oczekiwaniami wobec 
niej, jej ciągła „nieadekwatność”. To, że 
świat w którym funkcjonuje jest wiecz-
nie z niej niezadowolony. Paradoksalnie 
akt samobójstwa wzmacnia to niezado-
wolenie, a Maria ostentacyjnie odmawia 
porozumienia, co obnaża sytuacje, w któ-
rych wolimy, żeby to inni byli z nas zado-
woleni, a nie my sami z siebie… Opo-
wiadanie Weroniki w plastyczny sposób 
uruchomiło moją wyobraźnię. Adaptu-
jąc jej tekst, starałam się ucieleśnić Marię, 
lecz nie „kserować”. Chciałam stworzyć 
nową jakość, osobną, ale czułą i uważną 
na oryginalny język i przesłanie. Wiem, że 
Weronice film się podobał – nasze wrażli-
wości gdzieś się spotkały.

Razem z Pawłem Chorzępą postawi-
liście na czerń i biel. To jest zawsze 
mocna deklaracja.
Bardzo długo rozmawialiśmy na ten 
temat, szczególnie że w scenariuszu 
kolor jest wyraźnie obecny. Decyzja 
głównej bohaterki jest radykalna, tak jak 

i inne jej działania, chcieliśmy więc, żeby 
film oddał to na wielu płaszczyznach. 
Wybór czerni i bieli od razu ustawia nas 
po stronie silnego znaku, do którego 
każdy może podpiąć inne skojarzenia, 
ale nie da się go zignorować. Nasze wraż-
liwości wizualne, moja i Pawła, bardzo 
dobrze się w tym projekcie uzupełniły. 
Często widzieliśmy te same niedoskona-
łości i poprawki, albo to samo nas urze-
kało. Szukaliśmy pomiędzy precyzyjnym, 
centralnym komponowaniem kadrów 
a dokumentalnym, szarpanym opowia-
daniem. Zawsze wychodziliśmy od sceny 
i jej emocji, i dopiero do nich dopasowy-
waliśmy ruch kamery.

Siła twojego filmu to też siła talentu 
Małgorzaty Gorol. Zetknął was teatr?
Śledzę teatry w całej Polsce i mam 
w głowie całą listę świetnych, ale fil-
mowo nieodkrytych aktorów w każ-
dym wieku. Długo zastanawiałam się 
kogo zaprosić do współpracy – zade-
cydował self-tape Małgorzaty z jedną 
ze scen z filmu. Zaufałam, że to odpo-
wiednia osoba, która odpowiedzialnie 
i wrażliwie podejmie to wyzwanie. Nie 
pomyliłam się. Wniosła do filmu wyra-
zistą, skoncentrowaną energię i mocny 
pomysł na postać.

Inspiracji szukałaś w klasyce pol-
skiego kina – w rozmowach 
o Marii… często przywołujesz Salto.
Jego teatralność wraz z legendarną 
sceną tańca oraz postać głównego boha-
tera są dla mnie na wielu płaszczyznach 
tożsame z Marią. Przewija się tu reflek-
sja na temat śmierci i dialogi, które 
niosą pokoleniowe egzystencjalne lęki 
i zmęczenie światem, co bardzo mocno 
rezonuje z naszą historią. Dostrzegłam 
też u Tadeusza Konwickiego i u Wero-
niki Murek coś na kształt podobnej 
konstrukcji bazującej na prostym, moc-
nym złożeniu: tu i tu mamy protagoni-
stę wrzuconego w świat, i zbiorowego 
antagonistę, który tańczy wokół niego. 
Pomyślałam, że następuje tutaj pewne 
powtórzenie, któremu warto się przyj-
rzeć. Udało się złapać jakiś klimat.

Pracujesz głównie w teatrze, a co 
z kinem?
Na planie czuję się coraz pewniej. Reali-
zuję więcej krótkich form, właśnie skoń-
czyłam zdjęcia do spektaklu Teatru Tele-
wizji. Czuję, że przygotowuję się tym 
samym do pełnego metrażu. Teatru nie 
rzucam, ale chcę się rozwijać filmowo. Te 
światy się przenikają.

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

UCHWYCIĆ 
„NIEADEKWATNOŚĆ”

MARIA NIE ŻYJE SHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Martyną Majewską, 
reżyserką filmu Maria nie żyje, który 
zdobył Jantara dla najlepszej fabuły 
i Nagrodę Dziennikarzy w konkursie 
debiutów krótkometrażowych na festiwalu
„Młodzi i Film” w Koszalinie 
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Martyna Majewska
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Regularna współpra-
ca Studia Munka-SFP 
z Canal+ Polska roz-
poczęła się 5 lat temu. 

Z tej okazji, podczas 39. Kosza-
lińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”, od-
była się konferencja prasowa, 
w której udział wzięli: prezes 
SFP Jacek Bromski i dyrektor 
artystyczny Studia Munka-SFP 
Jerzy Kapuściński oraz Małgo-
rzata Seck – wiceprezes ds. pro-
gramowych w Canal+ Polska, 
Alicja Gancarz – dyrektor kana-
łów filmowych oraz Anna Ró-
żalska – dyrektor ds. produk-
cji oryginalnych i koprodukcji. 

Oczywiście sama cyfra „5” to 
za słaby powód, żeby się spo-
tkać. Ale nie ma lepszej okazji, 
by ogłosić produkcję kolejnych 
debiutów, niż festiwal „Młodzi 
i Film”. Do tej pory Canal+ i Stu-
dio Munka wyprodukowały 
już pełnometrażowe fabuły: 
Cichą Noc Piotra Domalew-
skiego, 53 wojny Ewy Bukow-

skiej oraz Jakoś to będzie Syl-
westra Jakimowa (obecnie na 
etapie postprodukcji). Prawdzi-
wym hitem okazały się nasze 
wspólne „sześćdziesiątki”, które 
w istocie mają między 70 a 80 
minut: Eastern Piotra Adam-
skiego i Supernova Bartosza 
Kruhlika. Tak przy okazji – to 
właśnie debiut Kruhlika został 
uhonorowany Wielkim Janta-
rem dla najlepszego debiutu na 
39. „Młodzi i Film”. Potem było 
jeszcze lepiej – zdobył Tarnow-
ską Nagrodę Filmową, Srebrną 
Sowę za najlepszy debiut na 
MFF w Tiranie i w końcu – 
wisienka na torcie – wygrał 
Konkurs Polski na Off Camera 
w Krakowie.

Na etapie  postproduk-
cji znajduje się obecnie Wia
rołom Piotra Złotorowicza, 
który przeszedł przez pitchingi 
w Karlowych Warach oraz na 
Nowych Horyzontach, wzbu-
dzając uwagę selekcjonerów 
i agentów sprzedaży. Na spo-

tkaniu w Koszalinie zapowie-
dziano produkcję kolejnych 
czterech „sześćdziesiątek”. 
W chwili, gdy będą Państwo 
czytać ten numer „Maga-
zynu…”, będziemy na pla-
nie Braci Marcina Filipowi-
cza, absolwenta WRiTV UŚ, 
twórcy m.in. Chłopców z motyl
kami, Mojego taty Lazaro. To 
film z gatunku coming of age, 
rozgrywający się w kulturze 
skate’ów.  

Absolwentem katowickiej 
szkoły jest również Damian 
Kocur, jeden z  najbardziej 
cenionych i nagradzanych mło-
dych reżyserów (To, czego chcę, 
Nic nowego pod słońcem, 1410, 
Moje serce, Dalej jest dzień). 
Inspirowany prawdziwymi 
wydarzeniami film Chleb i sól 
to opowieść o młodych ludziach 
w małym miasteczku, w którym 
jak w soczewce odbija się obraz 
współczesnej Polski.

Wreszcie – dwie reżyserki, 
dwa głośne nazwiska. Chcesz 

pokoju, szykuj się do wojny 
w reżyserii Agnieszki Elba-
nowskiej (fabuła Relax i doku-
menty Pierwszy człowiek na 
Marsie oraz Polonez) to niepo-
zbawiona elementów groteski 
opowieść o mężczyznach, któ-
rzy usiłują odnaleźć się w doku-
mentowanym kilka lat przez 
autorkę środowisku paramilitar-
nym. Czwarty film – Zaprawdę, 
Hitler umarł jest debiutem fabu-
larnym słynnego teatralnego 
duetu Monika Strzępka-Paweł 
Demirski (obok sztuk teatral-
nych pamiętamy ich znakomity 
serial Artyści). Twórcy, którzy 
w niekonwencjonalny sposób na 
scenie mierzą się z wizją współ-
czesności, przedstawią dysto-
pijną wizję Europy, 80 lat po 
wygranej przez nazistów dru-
giej wojnie światowej.

Zdjęcia do trzech „sześćdzie-
siątek” ruszą w pierwszej poło-
wie 2021 roku.

Anna Wróblewska

„SZEŚĆDZIESIĄTKI” 
NA START!
Canal+ towarzyszy polskiej 
kinematografii od lat 90.  
Choć na przestrzeni dekad 
zmieniała się polityka 
programowa stacji, to 
partnerstwo z Canal+ Polska 
zawsze było dla rodzimych 
filmowców optymalnym 
modelem koprodukcji filmowej. 

STUDIO MUNKA
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Jerzy Kapuściński, Jacek 
Bromski, Małgorzata Seck, 

Anna Różalska i Alicja Gancarz 
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10 PYTAŃ DO ANTONIEGO KRÓLIKOWSKIEGO
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1. Czy ujrzałeś kiedyś na ekranie 
lub scenie czyjąś kreację 

i pomyślałeś: „Chcę robić dokładnie 
to samo – wcielać się w innych 
ludzi”?
Wzorcem byli dla mnie rodzice – tato, 
który grywał w filmach już pod koniec 
lat 80., i chociaż potem miał długą prze-
rwę, pamiętałem tamte role. Fascyno-
wało mnie w dzieciństwie, że można 
być kimś zupełnie innym na ekra-
nie i w życiu codziennym, „przełączać 
się” między postaciami. Podobnie było 
z mamą, którą obserwowałem na ekranie 
telewizora lub na scenie. Wychowując 
się w takich okolicznościach, siłą rzeczy 
aktorstwo wydawało mi się bliskie, cho-
ciaż to wcale nie było oczywiste, że będę 
się tym w życiu zajmował.

2. A nieco dalej od domu? Kogo 
mały Antek podglądał w kinie?

Potem przyszli rzecz jasna idole ekranu 
zarówno aktorzy, jaki i reżyserzy. Jar-
musch, Tarantino, Kieślowski, Wajda, 
więc przeszło mi przez myśl, że pięknym 
doświadczeniem byłoby grać u takich 
wizjonerów. Magnetyzowali mnie rów-
nież twardzi bohaterowie kina akcji, 
szczególnie Bruce Willis – od Szklanej 
pułapki aż po Armagedon. Lubię kino, 
które można nazwać guilty pleasure – 
niby nic wielkiego, prosta konstrukcja 
fabularna, a pamiętamy, jaką radość nam 
przyniosło. To, co nas ukształtowało, 
zawsze z nami zostanie i nie ma się czego 
wstydzić.

3. Gdybym nie został aktorem, 
istniała duża szansa, że 

byłbym...
Zawsze myślałem, że gdybym nie wybrał 
aktorstwa, to na pewno próbowałbym 
zajmować się zawodowo sportem. Teraz 
to takie „gdybanie”, bo nie mam pojęcia, 
czy wystarczyłoby mi zacięcia, aby reali-
zować się jako sportowiec. Ale uwiel-
biam piłkę nożną i za dzieciaka nawet 
grałem w klubie. Jest to jednak robota, 
która wymaga ogromnego zaangażowa-
nia i samodyscypliny, więc nie wiem, czy 
nie rozbiłbym się brutalnie o rzeczywi-
stość.

4. Z którym granym przez ciebie 
bohaterem najtrudniej było ci 

się rozstać po skończeniu zdjęć?
Powiem inaczej – ostatnio grywałem 
postacie, z którymi chciałem się rozstać 
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sowych typu Batman, nawet ostatnio 
zapowiedziano kolejnego, z zupełnie 
nową twarzą. Gdybym robił kino za gra-
nicą, miałbym nadzieję, że może kiedyś 
uda mi się wcielić w tego typu postać, bo 
poprzednie próby zdają się nie rzucać 
cienia na kolejne.

9. Kiedy schodzisz z planu 
zdjęciowego, to rzucasz się 

w następny projekt jak najchętniej, 
czy może pragniesz się zresetować?
Przy odrobinie szczęścia udaje się 
pracować w systemie, który pozwala 
zapomnieć o wcześniejszym projek-

cie, zanim się wejdzie w nowy. To jest 
myślę najzdrowsza metoda. Ale to nie 
zależy ode mnie, więc trzeba umieć 
odpocząć i wchodzić na nowy plan tak, 
żeby chciało się w pełni współtworzyć 
kolejny film.

10. Patryk Vega wydaje 
się uważnie dobierać 

współpracowników. To kwestia 
wyłącznie profesjonalnego zaufania? 
Po tych kilku filmach możesz go 
nazwać przyjacielem?
Ciekawe pytanie, nie zastanawia-
łem się nad tym. Przyjaciel to precy-

zyjne określenie, trudno nazywa się tak 
kogoś, z kim łączą nas jasno ustalone 
relacje zawodowe. Łączy nas, w dosyć 
intensywny sposób, praca kreatywna 
i zaufanie. Zobaczymy, co przyniesie 
nam przyszłość, bo to wyjątkowo inte-
resujący człowiek, gotowy do szcze-
rej rozmowy i pomocy.  „Przyjaciel” to 
zbyt duże słowo, trudno mi się publicz-
nie obnosić z moimi przyjaźniami, ale 
na pewno bardzo się lubimy.

Pytania zadawał  
Jakub Koisz

wręcz od razu, ponieważ były to nie-
przyjemne typki. Taki był młody polityk, 
herszt kibiców, a teraz w Pętli do szpiku 
kości zepsuty człowiek z podziemnego 
świata. Gdy kończyły się zdjęcia, chcia-
łem wyjść z ich skóry czym prędzej, ale 
nie było to łatwe. Gdy robisz pewne nie-
przyjemne rzeczy przed kamerą jako 
fikcyjna postać, to starasz się przeży-
wać to samo, co napisani bohaterowie, 
a u Patryka Vegi dostałem niezłą szkołę 
odgrywania skrajnych stanów emocjo-
nalnych. Powrót po czymś takim do 
normalności jest bardzo kojący. Bliscy 
byli mi młody Bodo czy choćby Beksa 
z Miasta 44, i myślę, że mniej się różnili 
od prawdziwego Antka niż moje ostat-
nie role. 

5. Czy one są dobierane według 
jakiegoś klucza? Każda 

kolejna postać ma się różnić od 
poprzedniej? Wcielasz się w rozmaite 
typy bohaterów – od artystów, 
amantów, płaczliwych chłopców, aż 
po hedonistycznych polityków czy 
groźnych gangsterów.
Zawsze szukałem w tych postaciach 
skrajności i cech, które sprawiają, że 
postępują w tak wyrazisty sposób. Prze-
kraczanie kolejnych granic, aby doświad-
czać czegoś zupełnie nowego – to mnie 
interesuje w tym zawodzie. Bez tych 
składników bym się takich wyzwań nie 
podjął. 

6. Największe plusy i największe 
minusy aktorstwa, to...

Największym minusem tego zawodu 
jest to, że nie wszystko w nim zależy 
od aktora, nie ty wybierasz rolę, tylko 
ktoś wybiera ciebie, ale jeśli nie zagrasz, 
możesz liczyć się z długimi przerwami. 
Trzeba mieć cierpliwość i być goto-
wym, kiedy nadchodzi szansa. Nato-
miast największym plusem tej branży 
jest to, że daje okazję pracy z fantastycz-
nymi ludźmi, z którymi spędza się sporo 
czasu.

7. Czy istnieje jakaś postać, 
w którą chciałbyś się wcielić 

lub na nowo ją zinterpretować? 
Może ktoś w stylu Tony’ego Montany 
z Człowieka z blizną? Blisko było 
w Pętli...
(śmiech) Nie, raczej nie w stylu Tony’ego 
Montany, chociaż Ala Pacino uwielbiam 
od lat, ale najbardziej za rolę Michaela  

Corleone. Zawsze mam problem 
z odpowiedzią na to pytanie, bo ciekawe 
postacie filmowe kojarzą mi się z kon-
kretnymi aktorami, więc byłoby to kal-
kowaniem. Zawodowo nie chciałbym 
tego robić, bo można otrzeć się o auto-
parodię.

8. Istnieją natomiast postacie, 
które zostały zinterpretowane 

w różnoraki sposób. Nie byłoby to 
interesujące wyzwanie zawodowe?
Musiałbym się chyba urodzić w Stanach. 
Ciekawe jest to, że pojawiają się różne 
podejścia do kultowych postaci komik- Fo
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Antoni Królikowski w filmie 
Pętla, reż. Patryk Vega



sce, okazały się dla Kryte-
rium wyzwaniem. Odkąd 
w kinie, w 2011, pojawił się 
projektor cyfrowy, frekwen-
cja rosła z roku na rok, osią-
gając w latach 2018 i 2019 po 
80 tys. widzów rocznie. Do 
września 2020 – to jedynie 
23,5 tys., z czego większość 
przyszła w styczniu i lutym. 
Niemal tylu widzów odwie-
dziło Kryterium w okresie 
od czerwca do września 2019 
(kino nie zawiesza działalno-
ści na wakacje). W tym samym 
czasie w 2020 było to tylko 
4900 osób. Od lat nie było 
tak źle, ale zespół Kryterium 
i CK105 nie zamierza się pod-
dać. Trwają prace nad jesien-
nymi i zimowymi imprezami 
oraz nad programem. Rozwa-
żana jest też możliwość uru-
chomienia drugiej, kameralnej 
sali na kilkadziesiąt osób w – 
remontowanym obok i podle-
gającym CK105 – Amfiteatrze. 
Wszyscy z niecierpliwością 
wypatrują też jubileuszowej, 
40. edycji festiwalu „Młodzi 
i Film”.

Dagmara 
Romanowska

* Autorka dziękuje pani Marcie 
Grzegorczyk za pomoc w znale-
zieniu archiwaliów dotyczących 
kina Kryterium.

MIEJSCA
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młodych twórców z całej Polski. 
Na tydzień CK105 przemienia się 
w wielkie, tętniące życiem cen-
trum filmowe, z projekcjami, 
spotkaniami, wystawami, deba-
tami. Na rozmowy „Szczerość 
za szczerość” zawsze przycho-
dzą mieszkańcy, którzy oglądane 
dzieła potrafią ocenić z zupełnie 
innej niż branżowa perspektywy. 
Jednak Kryterium gości też i inne 
filmowe oraz muzyczne wyda-
rzenia.

„W pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny – do tej pory pogoda 
nigdy nas nie zawiodła – roz-
poczynamy Dziecięcy Festiwal 
Sztuki Filmowej. Budzimy miasto 
do życia barwnym i rozśpiewa-
nym korowodem dzieci i wolon-
tariuszy poprzebieranych w różne 
postaci – ulubionych filmowych 
bohaterów” – opowiada Monika 
Modła, zastępca dyrektora CK105 
i dyrektor Dziecięcego Festi-
walu. – „Piechurzy ruszają spod 
Ratusza i do CK105 przychodzą 
na seanse i inne zajęcia – np. spo-
tkania z iluzjonistami, koncerty, 
castingi telewizyjne. To bardzo 
intensywne dwa dni”. W marcu 
2020 miała się odbyć 5. edycja – 
pandemia wymusiła przesunięcie 
jubileuszu na 2021 rok.

W CIENIU 
PANDEMII
Ostatnie miesiące, podob-
nie jak dla innych kin w Pol-

KINO KRYTERIUM W KOSZALINIE

PONAD SZEŚĆ DEKAD 
MIŁOŚCI DO KINA

Na mapie Koszalina 
Kryterium poja-
wiło się w połowie 
lat 50. XX wieku, 

w  strukturach Wojewódz-
kiego Domu Kultury. Wtedy 
miało jeszcze konkurencję: 
Adrię, Muzę, Zacisze, „kino 
milicyjne” (w budynku nale-
żącym do MO) oraz Amur gra-
jący tylko radzieckie produkcje. 
Przez jakiś czas koszalinianie 
odwiedzali jeszcze Młodość 
przy Młodzieżowym Domu 
Kultury. Przez lata sale otwie-
rały się i zamykały. Kryterium 
jednak trwa. Ba, rozkwita! Prze-
trwało kinową zawieruchę lat 
90., gdy rynkiem zawładnęły 
kasety VHS i przetaczała się 
transformacja. Przetrwało, gdy 
w 2008 roku w Koszalinie poja-
wiło się Multikino. I na pewno 
poradzi sobie z wyzwaniem rzu-
conym przez pandemię, cho-
ciaż ta w jego życie wtargnęła 
brutalnie, zmuszając do odwo-
łania imprez, a teraz do bory-
kania się ze znacznie mniej-
szą liczbą widzów. Ci jednak 
mają do czego wracać. W Kry-
terium dobry film i pasja zawsze 
były na pierwszym planie, co 
wspominają najstarsi koszaliń-
scy kinomani i co współcze-
śnie znalazło odzwierciedle-
nie w przyjęciu kina do Europa 
Cinemas (2013) oraz Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych (2011).

DKF NON 
POPCORN: KAŻDY 
WTOREK O 18.00
W 2021 swoje 65-lecie obcho-
dzić będzie działający przy Kryte-
rium DKF – Non Popcorn. Przez 
dekady nazwa się zmieniała – 
czasami było to Kryterium Filmu, 
kiedy indziej Dyskusyjny Klub 
Filmowy 105 lub po prostu DKF. 
Jednak główna idea od początku 
była ta sama: pokazywać nietu-
zinkowe, artystyczne kino.

DKF przy Kryterium to jeden 
z kilkudziesięciu pierwszych 
DKF-ów w kraju: do życia powo-
łany został w marcu 1956 roku. 
Już w grudniu, pod numerem 
82, dołączył oficjalnie do Polskiej 
Federacji DKF. Przez dwa lata 
związany był z kinem Muza (dziś 
mieści się tu Teatr Variete Muza), 
a od 1958 już z Kryterium. Pomy-
słodawcą i jego wieloletnim prze-
wodniczącym (aż przez 33 lata) 
był Józef Gross, zagorzały kino-
man, który w latach 1974-1982 
pełnił nawet funkcję kierow-
nika samego Kryterium. „Zda-
rzały się momenty kryzysowe, 
jak np. likwidacja WDK – osta-
tecznie wciągniętego w struk-
tury Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, a potem Centrum Kultury 
105; stan wojenny czy zima stu-
lecia. Nigdy jednak nasz DKF 
nie zawiesił działalności. Nawet 
w trakcie zainicjowanego przez 
Ryszarda Urbańskiego kilkulet-

niego remontu kapitalnego głów-
nego gmachu przy ulicy Zwy-
cięstwa 105” – podkreśla Paweł 
Strojek, dyrektor zarówno Kosza-
lińskiego Festiwalu Debiutów Fil-
mowych „Młodzi i Film”, jak i – 
od 2011 – samego CK105.

Od lat razem z obecną kierow-
niczką kina Kryterium Dorotą 
Tarasiewicz i resztą zespołu 
angażuje się w układanie reper-
tuaru DKF-u. „Kiedyś dzia-
łała Rada Programowa, teraz 
wspólnie przeglądamy propo-
zycje dostępne na rynku i festi-
walach, uwzględniając prośby 
od widzów” – mówi Tarasiewicz. 
W repertuarze dominują nowo-
ści z festiwali, o które najbardziej 
upomina się publiczność. Mniej 
klasyki. Formuła sprawdza się 
wyśmienicie. „W połowie mie-
siąca pod kasą ustawia się sznure-
czek widzów po klubowy karnet. 
Sprzedajemy ich około 300. Na 
seansach często bywa jeszcze wię-
cej widzów, nawet po 350 osób” – 
mówi kierowniczka kina. Niemal 
cała sala, bo ta oferuje 425 miejsc.

DLA KAŻDEGO 
WIDZA COŚ
Seansom towarzyszą wprowadze-
nia przygotowywane przez lokal-
nych dziennikarzy związanych 
z kulturą, jak i przez samych pra-
cowników kina. To, co nie zmie-
ści się w repertuarze, trafia do 
mniej formalnego cyklu Kryte-
rium Movie. „Cztery do pięciu 
seansów DKF-u w miesiącu to za 
mało, aby pomieścić wszystkie cie-
kawe produkcje, i w ramach Kry-
terium Movie pokazujemy m.in. 
dokumenty” – przybliża Dorota 
Tarasiewicz. – „Staramy się, aby 
nasz repertuar był jak najbardziej 
różnorodny. Gramy tytuły komer-
cyjne, które często stają się naj-
większymi hitami, np. Kler, Miasto 
44, 1920 Bitwa Warszawska, filmy 
Patryka Vegi czy 365 dni. Z dru-
giej strony widzowie znajdą u nas 
większość tytułów oscarowych, 
a także ogólnopolskie przeglądy, 
m.in. Sputnika czy Watch Docs. 
Mamy też bardzo bogatą ofertę 
dla najmłodszych – przecież to 
nasi przyszli dorośli widzowie”.

Każdego tygodnia dzieci 
zapraszane są na urozmaicone 
m.in. zajęciami plastycznymi 
czy tanecznymi projekcje Kina 
Małego Widza. Raz na kwar-
tał, przy wsparciu Urzędu Mia-
sta, odbywają się spotkania Kina 
z Rodziną, a od niedawna także 
Kina Przyjaznego Sensorycznie – 
cichszego, z przyćmionym świa-
tłem. Od lat w Kryterium działa 
również Koszalińska Akademia 
Filmowa – to właśnie jej słuchacze 
stają się później członkami Jury 
Młodzieżowego festiwalu „Mło-
dzi i Film”. Program ma charakter 
autorski – stoi za nim Piotr Pomo-
stowski, wcześniej Wojciech Otto. 
„To zawsze wykładowcy związani 
z filmoznawstwem, z własną 
autorską propozycją” – zaznacza 
Tarasiewicz. Na ten rok szkolny 
swoje zainteresowanie udziałem 
w wykładach wyraziło już pięć 
szkół.

NIE TYLKO 
„MŁODZI I FILM”
Wszyscy znamy doskonale Kryte-
rium z festiwalu „Młodzi i Film”. 
„To najważniejsza i najwięk-
sza nasza impreza, jedna z naj-
większych w mieście. Angażu-
jemy w nią wszystkie siły i czas 
CK105” – podkreśla Paweł Stro-
jek. „Mamy nadzieję, że w 2021 
roku będziemy mogli wrócić 
już do czerwcowego terminu” – 
dodaje. Co roku festiwal gromadzi 

Już z daleka widać intensywnie czerwony neon: Kryterium. 
Trochę jakby z Blade Runnera. Gościnne progi kina  
w Centrum Kultury 105 przy ulicy Zwycięstwa znane są doskonale 
nie tylko widzom koszalińskiego festiwalu „Młodzi i Film”.
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Na pierwszy rzut oka można 
by sądzić, że „Inteligent niepo-
korny w kraju realnego socja-
lizmu” to nic innego jak tylko 

„kombatancka” autobiografia Andrzeja Tit-
kowa, zapis jego zmagań z cenzurą, władzą 
w PRL etc. Konieczny jest więc drugi rzut 
oka – na okładkę książki. Titkow, filmo-
wiec (m.in. W takim niedużym mieście...,  
Takie miejsce, Przechodzień), artysta operu-
jący głównie obrazem, nawet jeśli sam nie 
wpadł na ten pomysł, to zapewne zatwier-
dził skomponowanie okładki z portretów 
czterech „inteligentów niepokornych”: 
Marka Hłaski, Tadeusza Konwickiego, 
Andrzeja Bursy i siebie, przy czym własną 
podobiznę umieścił skromnie w najmniej 
zauważalnym (tak przynajmniej głosi teo-
ria percepcji) prawym dolnym rogu. Teraz 
widać, że w tytule nie chodzi ani o autora, 
ani w ogóle o konkretnego „inteligenta nie-
pokornego”, ale o postawę wobec systemu 
opresyjnego, znamienną dla szeregu pol-
skich literatów, artystów, ogólnie intelek-
tualistów bezpośrednio po Październiku 
1956 i później. Postawę zresztą nie zawsze 
całkiem bezkompromisową, czego Titkow 
w książce nie tai (także w odniesieniu do 
siebie: niejednokrotnie, żeby ratować film, 
usuwał z niego „niesłuszne” ujęcia), a wyro-
słą jako antidotum na wcześniejsze „uką-

narobiły apetytu na więcej. Uzupełnia je 
„Aneks” – przedruk donosów na reżysera 
i tym podobnych wypocin z czasów PRL. 
Od lektury włos jeży się na głowie.

Balsamem po nich jest ostatnia część 
„Inteligenta niepokornego…” – piękne, nie-
zwykle erudycyjne eseje Titkowa o Marku 
Aureliuszu, Goi, Jerzym Andrzejewskim 
i Luisie Buñuelu. Wnoszą one do książki 
szerszą perspektywę, głębszy oddech, wyry-
wają ją z naszego rodzimego podwórka, 
acz całkiem jej od niego nie odrywają. 
Goya pyta: „Gdyby artyści chcieli praco-
wać tylko pod sprawiedliwymi rządami, to 
kiedy w ogóle mogliby pracować?”.

Andrzej Bukowiecki

...ileż ciekawej i barwnie przedstawionej treści! Lektura 
pamiętnikarskoeseistycznego tomiku znanego dokumentalisty 
to przygoda intelektualna, którą dzięki lekkości pióra autora 
przeżywa się z przyjemnością. Niech jednak nikogo nie zmyli 
tytuł jego książki.
ANDRZEJ TITKOW
„INTELIGENT NIEPOKORNY W KRAJU 
REALNEGO SOCJALIZMU”
WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, 2020

W TAKIEJ NIEDUŻEJ KSIĄŻCE....

A jakie miałby Bareja używanie 
w ciągu ostatnich pięciu lat! 
Niestety, czekałby go zapewne 
podobny ostracyzm – zwany dziś 

hejtem –  jak „za komuny”. Na szczęście mimo 
nękania i szykan ze strony władz, mimo nie-
chęci i lekceważenia ze strony kolegów po 
fachu, Stanisław Bareja doczekał się nie tylko 
rzeszy wiernych widzów, lecz wręcz swoistego 
kultu pokoleniowego. Zainteresowanie to 
nie słabnie, o czym świadczą pojawiające się 
regularnie książki opowiadające o jego życiu 
i filmach. Maciej Replewicz, autor najnowszej 
biografii reżysera, już po raz trzeci zmierzył 
się z tym zadaniem. Jego poprzednie książki 
(„Oczko się odlepiło temu misiu… Biografia 
Stanisława Barei” i „Stanisław Bareja. Król 
krzywego zwierciadła”) przyjęte były z mie-
szanymi uczuciami. Nieusatysfakcjonowani 
czytelnicy zarzucali im, że są zbyt powierz-
chowne, nierówne, niesystematyczne. Że bra-
kuje w nich warsztatu historyka bądź krytyka 
filmowego. Najnowsza książka niewiele się 
od nich różni: czasami przypomina raczej 
strumień świadomości bądź ogród o roz-
widlających się ścieżkach niż pozycję z półki 
„życie i twórczość”. Pojawiają się w niej błędy 

rzeczowe, które z wielkim zapałem wyszu-
kują fanatyczni miłośnicy Barei, sporo jest 
redakcyjnych niedociągnięć. Nie można jed-
nak zaprzeczyć, że zawiera ogrom materiału: 
cytatów, wspomnień, faktów, niepublikowa-
nych wcześniej zdjęć. 

Filmy Barei silnie związane są ze swoimi 
czasami. To ich wielki walor – niektórzy widzą 
w nich wręcz swoisty podręcznik PRL-owskiej 
historii. I tu nasuwa mi się skojarzenie, dość 
karkołomne, z pewnym reżyserem z innego 
kontynentu, a przenośnie wręcz z innej galak-

tyki – Quentinem Tarantino. A to za sprawą 
recenzji filmu Pewnego razu… w Hollywood 
Michała Oleszczyka. Napisał on: „Bardziej 
nawet, niż narracyjnym filmem fabularnym, 
jest więc Pewnego razu… w Hollywood rodza-
jem świetlno-dźwiękowej instalacji, w której 
odtworzenie Los Angeles roku 1969 jest tak 
silne i namacalne, że może stawać w szranki 
z VR-em, projekcją hologramową i zbioro-
wym show jakiejś rozciągniętej na pół Kalifor-
nii grupy rekonstrukcyjnej razem wziętymi”. 
Czy to możliwe, by alternatywa historia Sha-
ron Tate miała coś wspólnego z poczciwym 
Misiem czy Brunetem wieczorową porą? Coś 
owszem ma. Bareja w swoich filmach posta-
wił sobie za cel odwzorowanie rzeczywisto-
ści, w której przyszło mu żyć i tworzyć. Film, 
czy nawet zdjęcie, wymaga zawsze jakiejś 
przekładni, jeżeli ma nabrać wymiaru uni-
wersalnego, uogólniającego. W przypadku 
Barei było to groteskowe zniekształcenie rze-
czywistości, odbicie jej w krzywym zwier-
ciadle, doprowadzenie typowych zjawisk ad 
absurdum. Podobnie Tarantino w Bękartach 
wojny, Django i najnowszym swoim dziele 
deformuje historię, z dużo większą zresztą 
dezynwolturą niż Bareja – po to, by przeka-
zać o niej chociaż część prawdy.

W obu przypadkach nasuwa się pytanie, jak 
ten przekaz świata sprzed lat, dla osób, dla któ-
rych nie jest to ich „wczoraj”, albo nie są zawo-
dowo lub z zamiłowania zanurzeni w prze-
szłości, przemawia. Czy potrafią oddzielić 
w nim satyryczną przesadę (w przypadku 
Tarantino groteskowe okrucieństwo) od twar-
dych realiów, których wszak nie doświadczyli? 

To odwieczne pytanie o funkcjonowanie 
dzieła filmowego w czasie, zwłaszcza takiego, 
które powstało jako metafora. W przypadku 
amerykańskiego, obsypanego nagrodami, 
reżysera takich analiz jest multum, nato-
miast w przypadku Barei daremnie szukać 
ochotników, którzy poszukaliby odpowie-
dzi na bardziej złożone pytania dotyczące 
jego twórczości. Lektura takich książek jak 
„Stanisław Bareja alternatywnie” sprawia 
oczywiście przyjemność, ale tego rodzaju 
rozrywkowe publikacje nie zastąpią poważ-
niejszego, krytyczno-historycznego opraco-
wania twórczości, na które autor Misia jak 
najbardziej zasługuje.

Hanna Adamkowska

MACIEJ REPLEWICZ
„STANISŁAW BAREJA ALTERNATYWNIE”
WYDAWNICTWO ZYSK I S-KA, 2019

PEWNEGO RAZU 
W POLSCE
Wielka szkoda, że Stanisław Bareja nie 
doczekał choćby lat 90. – zmarł w 1987,  
tuż przed rozkładem PRLu. Pewnie 
zrobiłby niejeden film, w którym z ciętą 
ironią potraktowałby nową rzeczywistość. 
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szenie heglowskie”. Natomiast umieszcze-
niem własnej podobizny niejako w cieniu, 
autor zakomunikował czytelnikowi, że tamci 
trzej pisarze będą w książce ważniejsi od 
niego samego.

Istotnie, otrzymujemy soczyste opisy karier, 
charakterów oraz właśnie postaw Bursy, Kon-
wickiego i Hłaski, a dopiero na nie Titkow 
nakłada filtr swoich wspomnień z realizacji 
poświęconych im filmów dokumentalnych: 
Z pamięci (o Bursie), Przechodnia (o Konwic-
kim), Pięknego dwudziestoletniego (o Hłasce). 
Te wspomnienia nie są zupełnie wolne od 
goryczy różnych przykrości, jakie spotkały 
reżysera, w tym mniej lub bardziej przegra-
nych walk – nie tyle z cenzurą, ile z pewnym 
nadgorliwym redaktorem z Chełmskiej. Szczę-
śliwie jednak przebija z nich głównie radość 
tworzenia filmów i odkrywania przy tej oka-
zji przez Titkowa swoich literackich idoli na 
nowo. I wreszcie satysfakcja, że jednak się 
udało, że „oni” nie zmasakrowali filmu tak 
bardzo, jak by tego chcieli. Chociaż Przechod
nia skazali na oficjalne nieistnienie i długo 
krążył tylko w drugim obiegu, na kasetach 
VHS. Dobrze, że z książki wiele dowiadujemy 
się na ten temat, bo nie był to przypadek tak 
mocno nagłośniony, jak sprawa Przesłucha
nia Ryszarda Bugajskiego, które podzieliło 
ten sam los.

Aż żal, że spłaciwszy dług mistrzom, Tit-
kow, w rozdziale „Credo”, w którym pisze 
o celach, jakie stawia przed własną twórczo-
ścią, o swojej teorii i praktyce kina doku-
mentalnego, nazbyt szybko „przelatuje” 
nad bohaterami filmów, jakie nakręcił już 
w wolnej Polsce. Rozdziały wcześniejsze Fo
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31 sierpnia zmarł w Warszawie 
Krzysztof Węglarz (57 l.), 

 scenarzysta. Był autorem scena-
riuszy i dialogów do wielu odcin-
ków popularnych telenoweli i seria-
li, takich jak Klan, Plebania, Ojciec 
Mateusz, seriali paradokumental-
nych W11. Wydział Śledczy, Detek
tywi czy Malanowski & Partnerzy, 
a także scenariuszy filmów fabular-
nych, w tym do Skorumpowanych Ja-
rosława Żamojdy oraz Komisarza 
Blond i Oka Sprawiedliwości Paw-
ła Czarzastego. Ostatnim projektem, 
nad którym pracował był scenariusz 
do serialu Ludzie i bogowie, które-
go premiera odbyła się we wrześniu 
2020 na antenie TVP.

4 września zmarł Andrzej Gawroń-
ski (85 l.), aktor teatralny i filmowy, 

telewizyjny i dubbingowy. Występował 
na scenach warszawskich, w Teatrze 
Ateneum (1959-69) i Teatrze Syre-
na (1969-87). W dorobku ekranowym 
ma liczne role epizodyczne lub dru-
goplanowe, w tym w tak znanych pro-
dukcjach, jak Eroica Andrzeja Mun-
ka, Niewinni czarodzieje, Wszystko na 
sprzedaż i Człowiek z żelaza Andrze-
ja Wajdy, Giuseppe w Warszawie Stani-
sława Lenartowicza, Pieczone gołąbki, 
Jak rozpętałem drugą wojnę świato
wą i Nie lubię poniedziałku Tadeusza 
Chmielewskiego, Wniebowstąpienie Ja-
na Rybkowskiego, Kazimierz Wiel
ki Ewy i Czesława Petelskich, Sprawa 
Gorgonowej Janusza Majewskiego, No
ce i dnie Jerzego Antczaka, Dziecinne 
pytania Janusza Zaorskiego, Krótki film 
o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskie-
go czy Braciszek Andrzeja Barańskiego. 
Andrzej Gawroński był również cenio-
nym aktorem dubbingowym, zaprasza-
nym do współpracy przy filmach fa-
bularnych i animowanych.

8 września zmarła w Warszawie Alek-
sandra Janczyk (50 l.), kierowniczka 

postprodukcji. Była absolwentką kultu-
roznawstwa na Wydziale Filologicznym 
UŁ. Odpowiadała za postprodukcję ob-
razu w trzech krótkometrażowych fabu-
łach wyprodukowanych w ramach pro-
gramu 30 Minut w Studiu Munka-SFP, 
w tym w Pars pro toto Katarzyny Łęc-
kiej, 60 kilo niczego Piotra Domalew-

skiego i Odbiciu Emilii Zielonki. Po-
nadto była kierownikiem postprodukcji 
pełnometrażowego filmu fabularnego 
Jarosława Marszewskiego Bikini Blue. 
Wszystkie te tytuły, w których postpro-
dukcję zaangażowana była Aleksandra 
Janczyk, otrzymały wiele festiwalowych 
nagród, krajowych i zagranicznych.

8 września zmarł Edward Mikołaj-
czyk (79 l.), dziennikarz telewizyjny, 

scenarzysta i reżyser filmów dokumen-
talnych. Był absolwentem Wydziału Fi-
lologicznego UJ oraz Zaocznego Wyż-
szego Studium Zawodowego Realizacji 
Telewizyjnych Programów Dziennikar-
skich PWSFTviT w Łodzi. W latach 70. 
współprowadził Studio 2. Później praco-
wał m.in. w służbie dyplomatycznej, był 
także rzecznikiem prasowym Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Do roku 2016 
pracował w Biurze Programowym i Aka-
demii Telewizyjnej TVP. Był felietonistą 
tygodnika „Przegląd”. W dorobku filmo-
wym ma m.in. scenariusz i reżyserię do-
kumentów Kontynuacja i odbudowa oraz 
Październik i Polska. Edward Mikołaj-
czyk został odznaczony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

11 września zmarł Wojciech Kró-
likiewicz (61 l.), aktor teatralny, 

filmowy i telewizyjny. Był absolwen-
tem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 
w Łodzi. Występował w Teatrach: 
Słupskim w Słupsku (1981-83), Studyj-
nym ’83 im. Juliana Tuwima w Łodzi 
(1983-90), Szwedzka 2/4 w Warszawie 
(1990-92). W późniejszych latach cięż-
ka choroba wykluczyła go z działal-
ności zawodowej. Na małym i dużym 
ekranie zdołał zaistnieć, grając w ta-
kich filmach jak Vabank II, czyli ripo
sta Juliusza Machulskiego, Nowy Jork, 
czwarta rano Krzysztofa Krauzego, se-
rialu polsko-brytyjskim Wojenna na
rzeczona Petera Edwardsa, w spektaklu 
Teatru Telewizji …tak chcę Tak Henry-
ka Baranowskiego, a także w kilku stu-
denckich etiudach.

11 września zmarł w Warszawie 
Henryk Łapiński (87 l.), ak-

tor teatralny i filmowy, telewizyjny 
i dub bingowy. Był absolwentem Wy-
działu Aktorskiego PWSTiF w Łodzi. 
Nieprzerwanie od 1956 roku był cenio-

nym aktorem Teatru Ateneum w War-
szawie. W dorobku ekranowym ma 
dziesiątki ról w spektaklach Teatru Te-
lewizji, filmach i serialach. Widzo-
wie zapamiętali go z takich tytułów, 
jak Nie lubię poniedziałku, Jak rozpę
tałem drugą wojnę światową i Wiosna 
panie sierżancie Tadeusza Chmielew-
skiego, Wielka miłość Balzaka Woj-
ciecha Solarza, Kuchnia polska Jacka 
Bromskiego, Dom Jana Łomnickiego 
czy Polskie drogi Janusza Morgenster-
na. Był także aktorem dub bingowym, 
znanym najbardziej z roli druida Pano-
ramixa w serialu Asterix, ale jego głos 
można było usłyszeć w wielu dubbin-
gowanych zagranicznych produkcjach, 
m.in. w 101 dalmatyńczykach, Poca
hontas czy Księżniczce Sissi. Udzielał 
także głosu postaciom w grach kom-
puterowych. Henryk Łapiński za swoje 
dokonania społeczne i artystyczne zo-
stał odznaczony m.in. Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Odznaką za Zasługi dla 
Warszawy, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski oraz Srebr-
nym Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis.

15 września zmarł Jan Krenz (94 l.), 
 kompozytor, dyrygent i piani-

sta. Studiował najpierw w Warszawie, 
gdzie w czasie okupacji był uczniem 
Zbigniewa Drzewieckiego (fortepian) 
i Kazimierza Sikorskiego (kompo-
zycja). Studia ukończył (z odznacze-
niem) już po wojnie, w klasie dyry-
gentury Kazimierza Wiłkomirskiego 
i klasie kompozycji Kazimierza Sikor-
skiego w WSM w Łodzi. Pracował ja-
ko dyrygent Filharmonii Poznań-
skiej (1947-49), kierownik artystyczny 
i I dyrygent Wielkiej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia (później-
sza Narodowa, czyli NOSPR) w Kato-
wicach (1953-67), dyrektor artystyczny 
Teatru Wielkiego w Warszawie (1968-
-73). W latach późniejszych współpra-
cował z orkiestrami całego świata. Pro-
mował polską muzykę współczesną na 
forum międzynarodowym. Dokonał 
prawykonań światowych tak ważnych 
dla historii muzyki dzieł, jak „Muzy-
ka żałobna na orkiestrę smyczkową” 
Witolda Lutosławskiego i I Symfonia 
„1959” op. 14 Henryka Mikołaja Gó-
reckiego. Autor utworów orkiestro-
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11 września zmarł w Warsza-
wie w wieku 72 lat Michał 
Nekanda-Trepka, scena-
rzysta i reżyser, autor zdjęć 

i muzyki, dziennikarz i producent telewi-
zyjny. Był absolwentem Wydziału Reży-
serii łódzkiej PWSFTviT, autorem kilku-
dziesięciu filmów dokumentalnych, które 
zwykle reżyserował wedle własnego sce-
nariusza, czasem je również opracowując 
muzycznie. W pamięci widzów pozostaną 
przede wszystkim jego obrazy portretu-
jące wojenne i okupacyjne postaci ruchu 
oporu, głównie te walczące w getcie: 
Pięć moich matek (historia Tamy Lavy), 
Ostatni świadek (losy Samuela Willen-
berga) czy Łyżeczka życia (o Irenie Sen-
dlerowej). Jak pisała krytyka: „Zmagał się 
z historią, można powiedzieć: analizując 
ją i obserwując, doszukując się nowych 
kontekstów i wynajdując odrębne punkty 
widzenia”. 

Debiutował dokumentem Łódź staro
żytna, który został nagrodzony na Ogól-
nopolskim Festiwalu Filmów o Sztuce 
w Zakopanem (1985). To pierwsza 
z wielu nagród zarówno krajowych 
(Łódź, Kraków), jak i zagranicznych 
(Nowy Jork, Sztokholm). 

Trzy tytuły z zawodowej biografii 
Michała Nekandy-Trepki trzeba przywo-
łać w tym pośmiertnym wspomnieniu. Na 
pewno zrealizowaną w 1993 roku Karu
zelę, której główną postacią jest Adina 
Blady-Szwajger, lekarka z getta, łączniczka 
Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz 
jej polscy partnerzy. Historię tragicznej 
dla Żydów wiosny 1943 zamyka w filmie 
refleksja Ewy Berberyusz: „Nie ocaliła-
bym wszystkich Żydów, nie stałoby się to 
nawet wtedy, gdyby wszyscy aryjczycy im 
pomagali, ale ocaliłabym jedno – poczu-
cie solidarności; być może ci ludzie nie 
czuliby się tak strasznie osamotnieni”.

Zejść na ziemię (2012) to z kolei film 
przynoszący odpowiedź na pytanie, jak 
wyglądało powstanie warszawskie z per-
spektywy żołnierzy niemieckich. Auto-
rom dokumentu – bo w międzynarodowej 
ekipie znaleźli się filmowcy z Belgii, Nie-
miec i Stanów Zjednoczonych – udało się 
zarejestrować relacje nie tylko powstańców 
i cywilnych mieszkańców miasta, ale także 
żołnierzy Wehrmachtu, którzy w 1944, 
jako młodzi 16- i 17-letni chłopcy, zostali 
wysłani do Warszawy. W warstwie ilustra-
cyjnej wykorzystano materiały archiwalne, 
w tym niemieckie zdjęcia lotnicze okupo-

wanej stolicy, które zostały odnalezione 
w The National Archives w Waszyngtonie.

I wreszcie ostatni w dorobku Michała 
Nekandy-Trepki dokument, z tytułem 
zaczerpniętym ze słynnego wiersza Cze-
sława Miłosza, który zresztą czyta frag-
ment swego „Campo di Fiori”. Kiedy 19 
kwietnia 1943 roku wybucha powstanie 
w getcie, po drugiej stronie muru toczy 
się normalne życie, a na placu Krasiń-
skich jedni obserwują płonące domy, 
inni kręcą się na karuzeli. Autentyczne 
wydarzenie z okupowanej stolicy zapi-
sane zostało ku pamięci we wspomnie-
niach naocznych świadków – uratowa-
nych z getta Żydów i Polaków, m.in. 
Marka Edelmana, Czesława Miłosza, 
Wiesława Zdorta, Adiny Blady-Szwajger, 
naczelnika Szarych Szeregów – Stani-
sława „Orszy” Broniewskiego, Barbary 
Zbrożyny, Feliksa Tycha.

Dodajmy na koniec, że śmierć doku-
mentalisty była następstwem obrażeń 
odniesionych podczas niedawnego 
wypadku samochodowego. Potrącony 
na przejściu dla pieszych, trafił do szpi-
tala, a we wrześniu zmarł.

Janusz Kołodziej

Michał Nekanda-Trepka

STRAŻNIK 
FILMOWEJ 
PAMIĘCI
Cechował go wszechstronny warsztat, 
dbałość o formę i wierność prawdzie 
historycznej, oraz świadomość, że 
„trzeba ocalić od zapomnienia” pamięć 
o ludziach i faktach z przeszłości. 
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wych, kameralnych i wokalnych, mu-
zyki radiowej i filmowej. W dorobku 
z dziedziny X Muzy ma kompozycje 
do takich filmów, jak Błękitny krzyż, 
Eroica i Zezowate szczęście Andrzeja 
Munka, Kanał Andrzeja Wajdy oraz 
do kilku obrazów dokumentalnych. 
Dyrygował również nagraniami mu-
zyki do takich dzieł kinowych, jak 
Trudna miłość Stanisława Różewicza, 
Warszawska syrena Tadeusza Makar-
czyńskiego czy Krzyżacy Aleksan-
dra Forda. Ponadto jest bohaterem 
filmów dokumentalnych: Jan Krenz 
Piotra Mikuckiego oraz Mój dom: 
muzyka Janusza Andermana. Jan 
Krenz za swoją twórczość artystycz-
ną został uhonorowany m.in. Na-
grodą Państwową I stopnia, Dorocz-
ną Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki 
w dziedzinie muzyki, Nagrodą Tans-
man „za wybitną indywidualność 
muzyczną i bezkompromisowość 
w twórczości”, Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis oraz licznymi nagrodami 
międzynarodowymi za nagrania pły-
towe.

17 września zmarł Wacław Wisz-
niowski, kaskader, kierow-

nik produkcji i producent. Odpo-
wiadał za konsultacje kaskaderskie 
w filmach: Jańcio Wodnik i Cudow
ne miejsce Jana Jakuba Kolskiego, 
Odlotowe wakacje Marka Piestra-
ka oraz Nie ma zmiłuj Waldema-
ra Krzystka. Ewolucje kaskaderskie 
wykonywał m.in. w Ojcu królowej 
Wojciecha Solarza, W zawieszeniu 
Krzystka czy Deszczowym żołnierzu 
Wiesława Saniewskiego. W dorob-
ku ma również kierownictwo pro-
dukcji w dokumencie Habemus pa
pam Jarosława Marszewskiego oraz 
produkcję pełnometrażowej fabu-
ły tego reżysera Jutro będzie niebo, 
oraz krótkiej animacji Przebudzenie 
Wojciecha Majewskiego.

17 września w Warszawie zmarł 
Ryszard Wolański (77 l.), 

dziennikarz muzyczny, biograf, au-
tor książek, realizator programów 
telewizyjnych. W dorobku filmo-
wym ma reżyserię dokumentu Lek

sykon rozrywki, współpracował 
reżysersko przy obrazie biograficz-
nym Crazy Horse Ryszarda Bugaj-
skiego oraz stworzył scenariusz do 
filmu dokumentalnego Tola Man
kiewiczówna. Życie i legenda w re-
żyserii Bogusława Chruścickiego. 
Ryszard Wolański za swoją dzia-
łalność dziennikarską i artystycz-
ną otrzymał m.in. Nagrodę Prze-
wodniczącego Komitetu ds. Radia 
i Telewizji, Złotą Odznakę Polskie-
go Stowarzyszenia Jazzowego, Złoty 
Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal Za-
służony Kulturze – Gloria Artis.

28 września zmarł Jan Bógdoł 
(90 l.), aktor teatralny, filmo-

wy i telewizyjny. Był absolwentem 
Studium Aktorskiego w Katowi-
cach. Występował w Teatrach: Zie-
mi Pomorskiej w Grudziądzu 
(1957-59), im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Kaliszu (1959-60), Dra-
matycznym w Szczecinie (1960-62), 
im. Aleksandra Fredry w Gnieź-
nie (1962-63), im. Wilama Horzy-
cy w Toruniu (1963-67), im. Juliu-
sza Osterwy w Lublinie (1967-69), 
Polskim w Bielsku-Białej (1975-76), 
Nowym w Zabrzu (1976-78 ). W la-
tach 1970-75 oraz 1978-92 wystę-
pował w zespole Teatru Śląskiego 
w Katowicach. Na scenie tej grał do 
końca, także po przejściu na emery-
turę. W dorobku ekranowym ma kil-
kadziesiąt ról w spektaklach Teatru 
Telewizji, filmach i serialach. War-
to wymienić takie tytuły, jak Sól zie
mi czarnej, Perła w koronie i Paciorki 
jednego różańca Kazimierza Kutza, 
Zaklęty dwór Antoniego Krauzego, 
Nauka latania Sławomira Idziaka, 
Ucieczka z miejsc ukochanych Julia-
na Dziedziny, Pamiętnik znalezio
ny w garbie Jana Kidawy-Błońskie-
go czy Wojaczek Lecha Majewskiego. 
Jan Bógdoł za swoje dokonania ar-
tystyczne został odznaczony m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Srebrnym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

 
Oprac. Julia  
Michałowska

Robert Sowa podkreśla, że 
w nowej roli będzie kontynu-
ował dotychczasową politykę 
uczelni. Jednym z najważniej-
szych wyzwań jest dalszy roz-
wój współpracy ze światowymi 
uczelniami artystycznymi. Nowy 
prorektor nie ukrywa, że widzi 
przyszłość Akademii jako uczelni 
klasy A, o znaczącym poten-
cjale międzynarodowym. ASP 
w Krakowie planuje też urucho-
mić nieodpłatne staże dla biało-
ruskich studentów, wspierając 
w ten sposób akcję „Solidarni 
z Białorusią”. Robert Sowa ma 
również ambitny autorski plan, 
by stworzyć nowy Wydział Fil-
mowy. Utworzenie jednostki fil-
mowej na uczelni stricte arty-
stycznej nie ma precedensu 
w skali europejskiej. Akademie 
plastyczne prowadzą co najwyżej 
katedry czy zakłady filmu animo-
wanego, kierunki filmowe zare-
zerwowane są dla uniwersytetów 
lub specjalistycznych uczelni. – 
„Chcemy kształcić artystów fil-
mowych. Naszym absolwentem 
jest ktoś, kto jest zainteresowany 
działaniem w obszarze sztuki, 
ale będzie je wyrażał poprzez 
film (…). Na nowym wydziale 
będą powstały także formy fabu-
larne i dokumentalne lub inter-
dyscyplinarne”. Przyszły Wydział 
Filmowy – podobnie jak pozo-
stałe – ma być silnie powiązany 
z otoczeniem zewnętrznym. Ma 
umożliwić studentom kontakt ze 
światem zawodowym, zapewnić 
im praktyki, staże, debiuty, współ-
pracę z instytucjami zewnętrz-
nymi. 

61. KFF czeka  
na filmy i zapowiada 
wyższe nagrody 
finansowe

Krakowska Fundacja Filmowa 
rozpoczęła przyjmowanie 

zgłoszeń filmów na przyszło-
roczną, 61. edycję Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego. Jak 
co roku, z początkiem paździer-

Nabór do programów 
Studia Munka

Studio Munka działające przy 
Stowarzyszeniu Filmowców 

Polskich ogłosiło nabory do pro-
gramów: 30 Minut, Młoda Anima-
cja i Pierwszy Dokument. Wkrótce 
Studio poinformuje również 
o naborze do 60 Minut. Nabór 
do trzech pierwszych programów 
potrwa do 30 listopada 2020. „Cie-
szę się bardzo, że w końcu możemy 
ogłosić nowe Programy dla Mło-
dych Twórców na rok 2020. Pro-
gram 30 Minut, w ramach którego 
zadebiutowało już ponad 120 reży-
serek i reżyserów, obchodzi w tym 
roku swoje 15-lecie. Filmy Studia 
Munka-SFP cenione są w Polsce 
i na świecie, wygrywają kolejne 
festiwale. Tylko od sierpnia, kiedy 
przywrócono organizację imprez 
kulturalnych, filmy Studia Munka-
-SFP wygrały 7 polskich festiwali, 
w tym Against Gravity i »Młodzi 
i Film«” – mówi Jerzy Kapuściń-
ski, dyrektor artystyczny Studia. – 
„Studio jest otwarte dla studentów 
i absolwentów szkół filmowych. 
Ale także studenci i absolwenci 
innych uczelni artystycznych czę-
sto używają kamery jako narzędzia 
wypowiedzi. Zapraszamy ich do 
udziału w naszych programach. 
Najważniejszy jest dobry pomysł 
i wizja artystyczna” – dodaje Kapu-
ściński. Projekty do programów 
30 Minut i Pierwszy Dokument 
należy składać w trzech egzempla-
rzach, natomiast projekty filmów 
animowanych należy nadsyłać 
drogą mailową. Koproducentem 
filmów z Programu 30 Minut jest 
TVN. Regulaminy programów, 
formularze oraz wszystkie nie-
zbędne informacje znajdują się 
na stronie www.studiomunka.pl 
w sekcji „Zgłoś projekt”.

Robert Sowa 
prorektorem 
krakowskiej ASP

Reżyser i producent Robert 
Sowa – kierownik Pracowni 

nika z całego świata zaczynają 
napływać propozycje obrazów 
dokumentalnych, krótkometra-
żowych i animowanych, które 
będą rywalizować o miejsca 
w programie. Do festiwalowych 
nagród dołączy jeszcze jeden 
Srebrny Lajkonik, czyli nagroda 
dla najlepszego polskiego filmu 
dokumentalnego, a pula nagród 
w Konkursie Polskim zostanie 
zwiększona! Doświadczenia tego-
rocznego, „pandemicznego” 60. 
KFF przeprowadzonego online 
przełożą się na organizację przy-
szłorocznej imprezy. Na widzów 
61. KFF czekać będzie około 200 
filmów, które pokazane zostaną 
zarówno w krakowskich kinach, 

jak i online w całej Polsce. Zapre-
zentowane będą w kilkunastu 
cyklach pozakonkursowych 
oraz w trzech konkursach. Pra-
wie wszystkie konkursowe tytuły 
zostaną pokazane w Polsce po 
raz pierwszy, a wiele z nich na 
krakowskim festiwalu będzie 
miało swoje światowe premiery. 
„Spodziewamy się kilku tysięcy 
zgłoszeń filmów z całego świata. 
Wierzymy, że mimo trudnej pan-
demicznej rzeczywistości, twórcy 
zdołają ukończyć swoje dzieła 
przed upływem terminu nabo-
rów” – mówi Barbara Orlicz-
-Szczypuła, dyrektor biura 
programowego. – „Nasi selek-
cjonerzy, jak co roku, będą także 
wypatrywać filmowych perełek 
na najważniejszych festiwalach 
na świecie. Liczymy na to, że 
ponownie uda się nam zachwy-
cić widzów w Polsce fascynu-
jącym i różnorodnym progra-
mem”. W odpowiedzi na potrzeby 
zmieniającego się rynku filmo-
wego organizatorzy wprowadzili 
dodatkową nagrodę regulami-
nową i zwiększyli pulę finansową 
w Konkursie Polskim. Złoty Laj-

konik dla reżysera najlepszego 
polskiego filmu będzie pre-
miowany kwotą 30 tys. złotych, 
podobnie jak zwycięzcy kon-
kursów międzynarodowych. 
Do Srebrnych Lajkoników dla 
reżyserów najlepszego filmu ani-
mowanego, fabularnego i krót-
kometrażowego dokumentu 
dołączy czwarty Srebrny Laj-
konik dla twórcy najlepszego 
filmu dokumentalnego w kate-
gorii powyżej 30 min. Wszystkie 
Srebrne Lajkoniki premiowane 
będą kwotami 15 tys. złotych, 
podobnie jak srebrne nagrody 
w konkursach międzynarodo-
wych. „Mimo tego, że KFF jest 
najstarszym festiwalem w kraju 
i jednym z najstarszych na świe-
cie, nie boimy się zmian i dyna-
micznie reagujemy na sygnały 
płynące od widzów i filmow-
ców. Dowodem na to była decy-
zja o przeniesieniu jubileuszo-
wej edycji festiwalu w całości 
do sieci. Nie pierwszy raz także 
wprowadzamy zmiany w regu-
laminie. Osobiście cieszy mnie 
fakt, że na nadchodzącej edycji 
będziemy mogli jeszcze bardziej 
nagrodzić polskie filmy!” – tłu-
maczy Krzysztof Gierat, dyrek-
tor KFF. W Międzynarodowym 
Konkursie Krótkometrażowym 
na twórców tradycyjnie czekać 
będą Smoki – Złoty i Srebrne. 
W Międzynarodowym Konkur-
sie Dokumentalnym przyznane 
będą Srebrne Rogi dla reżyserów: 
filmu o wysokich walorach arty-
stycznych oraz dla reżysera filmu 
o tematyce społecznej. Złoty Róg 
trafi do reżysera najlepszego 
filmu w konkursie. Łączna pula 
nagród wynosi 300 tys. złotych. 
KFF jest na ekskluzywnej liście 
wydarzeń kwalifikujących do 
Oscara w kategoriach: Film Krót-
kometrażowy (Fabuła, Anima-
cja, Dokument) oraz Pełnome-
trażowy Film Dokumentalny, 
a także rekomenduje do Europej-
skiej Nagrody Filmowej w tych 
samych kategoriach. Przyjmo-
wanie zgłoszeń do konkursów 
odbywać się będzie w dwóch eta-
pach: do 30 listopada 2020 dla 
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Filmu Animowanego, członek 
SFP – został prorektorem ds. stu-
denckich i kształcenia Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dr 
hab. Robert Sowa, profesor ASP, 
urodził się w 1972 roku. Na swo-
jej macierzystej uczelni ukończył 
Wydział Grafiki ze specjaliza-
cją „film animowany”. Zajmuje 
się autorską animacją, malar-
stwem i fotografią. Jest również 
autorem projektów multime-
dialnych łączących m.in. ani-
mację z muzyką współczesną. 
Współpracował też przy reali-
zacji wielu obrazów fabular-
nych i dokumentalnych. Filmy 
Roberta Sowy były prezento-
wane na wielu festiwalach kra-
jowych i zagranicznych, biorąc 
udział w prestiżowych pokazach, 
m.in. w Centrum Pompidou 
w Paryżu, nowojorskim Museum 
of Modern Art, Muzeum Naro-
dowym w Krakowie, Centrum 
Sztuki Współczesnej w War-
szawie, Centrum Sztuki Współ-
czesnej (CCCB) w Barcelonie, 
Anima Mundi Gallery w Rio de 
Janeiro i Sao Paulo, Center for 
Digital Arts and Experimental 
Media DXARTS w Waszyngto-
nie czy na MFF w Locarno. „Na 
pierwszej linii frontu jest pan-
demia; szukamy optymalnego 
sposobu, aby w takich warun-
kach w miarę bezboleśnie roz-
począć rok akademicki. Uczelnie 
artystyczne muszą organizować 
część zajęć w sposób tradycyjny. 
Nie chcemy tracić kontaktu ze 
studentami. Szczególna uwaga 
należy się studentom pierw-
szego roku, chcemy, aby mieli 
styczność z wykładowcami” – 
mówi nowy prorektor. Uczel-
nia wprowadziła ciekawe roz-
wiązanie. Jest otwarta całą dobę, 
by młodzi artyści mogli bez nie-
potrzebnego zagęszczenia korzy-
stać z pracowni. Rozrzedzona 
została siatka godzin. Władze 
uczelni sporządziły procedury 
kryzysowe – ujmuje je specjalny 
regulamin, który w prosty sposób 
określa postępowanie w przy-
padku niebezpieczeństwa roz-
przestrzenienia się choroby. Fo
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obrazów zrealizowanych przed 31 
października 2020 i do 31 stycznia 
2021 dla filmów zagranicznych 
zrealizowanych po 31 paździer-
nika 2020 oraz do 15 lutego 2021 
dla produkcji polskich zrealizo-
wanych po 31 października 2020. 
Krakowski Festiwal Filmowy to 
jedno z najstarszych na świecie 
i najbardziej rozpoznawalnych 
wydarzeń poświęconych doku-
mentom, animacjom oraz krót-
kim fabułom. Projekcjom towa-
rzyszą spotkania z twórcami, 
warsztaty i wystawy, koncerty, 
wydarzenia dla branży KFF Indu-
stry, w tym prezentacje nowych 
polskich projektów dokumen-
talnych i animowanych. Regula-
min konkursów oraz formularz 
zgłoszeniowy znajdują się na stro-
nie www.krakowfilmfestival.pl. 
Przyszłoroczny, 61. KFF odbędzie 
się w krakowskich kinach oraz 
online w całej Polsce w dniach  
30 maja – 6 czerwca.

EnergaCAMERIMAGE 
w formule 
hybrydowej

Tegoroczna, 28. edycja MFF 
EnergaCAMERIMAGE, 

jak zapowiedzieli organizato-
rzy imprezy, przybierze formułę 
hybrydową, co oznacza możli-
wość obejrzenia filmów oraz 
udział w całym wachlarzu wyda-

rzeń towarzyszących zarówno na 
miejscu, w kinach festiwalowych, 
jak i za pośrednictwem specjalnej 
platformy online. Centrum Festi-
walowe zostanie umiejscowione 
w CKK Jordanki. Pokazy filmowe, 
seminaria, spotkania z twórcami 
oraz panele dyskusyjne odbywać 
się będą również w Kinie Centrum 
CSW, siedzibie Fundacji Tumult, 
a także w Cinema City Czerwona 
Droga. Za pośrednictwem festi-
walowej platformy online uczest-Ry
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nicy będą mogli nie tylko oglą-
dać filmy, etiudy, piloty seriali czy 
wideoklipy, ale też dostaną szansę, 
by odbyć wirtualny spacer po 
Centrum Festiwalowym. Semina-
ria, konferencje prasowe, specjali-
styczne panele dyskusyjne z twór-
cami będą również udostępnione 
w formule online. EnergaCAME-
RIMAGE Market, gdzie prezen-
towane będą nowinki ze świata 
technologii filmowej, także odbę-
dzie się online. Tegoroczna edy-
cja EnergaCAMERIMAGE prze-
biegnie w reżimie sanitarnym, co 
oznacza, że w kinach obowiązywać 
będzie limit miejsc (limit na 
koniec września wynosi 50 proc. 
miejsc). Uczestnicy festiwalu będą 
zobowiązani do zachowywania 
dystansu społecznego oraz zakry-
wania ust i nosa podczas udziału 
w wydarzeniach. We wszystkich 
miejscach festiwalowych obowią-
zywać będzie zasada zachowania 
dystansu pomiędzy uczestnikami. 
Program imprezy zostanie ogło-
szony w drugiej połowie paździer-
nika. Tegoroczna odsłona pro-
gramu Homestay musiała zostać 
zawieszona. Sprzedaż kart wstępu 
będzie uruchomiona w połowie 
października. Więcej informacji 
na www.camerimage.pl. 

Biblioteka Scenariuszy 
Filmowych czeka  
na teksty

Już prawie rok funkcjonuje – 
prowadzona przez Bibliotekę 

i Ośrodek Informacji Filmowej 
Szkoły Filmowej w Łodzi – Biblio-
teka Scenariuszy Filmowych, 
gromadząca i nieodpłatnie udo-
stępniająca wszystkim zaintere-
sowanym scenariusze polskich 
filmów. Dzięki życzliwości wielu 
autorów i producentów udało się 
dotychczas zgromadzić blisko 
40 tekstów. Biblioteka zaprasza 
autorów scenariuszy i producen-
tów filmowych do udostępnia-
nia zrealizowanych scenariuszy 
w celu ich zamieszczenia w Biblio-
tece. Kontakt z osobą odpowie-
dzialną: dr Marek Rudnicki tel. 

601 272 158, email: m.rudnicki@
filmschool.lodz.pl oraz biblioteka.
scenariuszy@filmschool.lodz.pl.

Książka z okazji 80. 
urodzin Andrzeja 
Wernera

Można już kupić – dofinanso-
waną przez Stowarzyszenie 

Filmowców Polskich – książkę 
„Kino to nie wszystko. Księga 
pamiątkowa w 80. urodziny 
Andrzeja Wernera” pod redak-
cją Andrzeja Szpulaka i Mateusza 
Wernera. Monograficzne wydaw-
nictwo poświęcono postaci prof. 
Andrzeja Wernera, wieloletniego 
członka i przez długi czas prze-
wodniczącego Koła Piśmiennic-
twa Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, wybitnego literaturo-
znawcy, krytyka filmowego, dzia-
łacza podziemnej opozycji anty-
komunistycznej, a nade wszystko 
humanisty o szerokich horyzon-
tach intelektualnych. Artykuły 
naukowe i eseje zamieszczone 
w książce odnoszą się – w roz-
maity sposób – do olbrzymiego 
i wielorakiego dorobku adresata 
książki. Przypominają go i komen-
tują bezpośrednio (pracę kry-
tyczną w miesięczniku „Kino”, 
działalność w legendarnym war-
szawskim DKF-ie „Kwant”, pro-
wadzenie DKF-u w Pałacu Mło-
dzieży w Warszawie, realizację 
cyklu telewizyjnego „Akademia 
Filmu Polskiego”). Nawiązują do 

niego lub się nim inspirują. Wcho-
dzą w badane przez niego kręgi 
tematyczne (kino czeskie, obrazy 
Zagłady). Wydawnictwo uzupeł-
niają niezwykle interesujące, gdyż 
bardzo osobiste teksty wspomnie-
niowe, oraz zbiór fotografii pozy-
skanych z prywatnego archiwum 
Profesora. Wśród autorów znaleźć 
można znakomitych filmowców 
(Marcel Łoziński, Janusz Zaor-
ski, Jacek Bromski), wytrawnych 
literaturoznawców (Marek Zale-
ski, Sławomir Buryła), wybitnych 
tłumaczy, publicystów i poetów 
(Małgorzata Łukasiewicz, Adam 
Michnik, Andrzej Jagodziński, 
Jerzy Kronhold), a także – i to jest 
najliczniejsza grupa – najwybit-
niejszych polskich filmoznawców 
(Tadeusz Lubelski, Marek Hen-
drykowski, Tadeusz Szczepański, 
Rafał Marszałek, Konrad Klejsa, 
Mikołaj Jazdon, Andrzej Szpu-
lak). Z różnorodnego zbioru tek-
stów wyłania się nie tylko por-
tret Jubilata, ale także fascynująca 
debata kulturowa ostatniego pół-
wiecza, toczona w Polsce w róż-
nych środowiskach wokół kina, 
literatury i spraw społecznych, 
których uczestnikiem, a niekiedy 
inicjatorem był właśnie prof. 
Andrzej Werner. Książka „Kino 
to nie wszystko. Księga pamiąt-
kowa w 80. urodziny Andrzeja 
Wernera” jest dostępna w księgar-
niach oraz na stronie Wydawnic-
twa Naukowego UAM.

Oprac. Julia 
Michałowska

Pięć dni dystrybucji filmu Tenet 
w rodzimych kinach nie pozwo-
liło mu zająć pierwszego miej-
sca w sierpniowym box offisie. 

Na oczekiwaną nową produkcję twórcy 
Incepcji i Mrocznego rycerza wybrało się 
w tym okresie jedynie 137 tys. widzów, 
ale na koniec września sytuacja była nie-
wiele lepsza i w sumie na ten tytuł sprze-
dano 269,4 tys. biletów. Oczekiwania były 
większe, ale przyjęcie filmu przez widzów 
nie było jednoznaczne i nie zyskał on 
powszechnej akceptacji. Pandemia dopeł-
niła dzieła i obraz zawiódł pokładane 
w nim nadzieje. Nie pomogła w jego pro-
mocji rocznicowa redystrybucja Incepcji, 
która ściągnęła do kin 12,7 tys. kinoma-
nów. Na koniec września wpływy z kin 
całego świata z filmu Tenet wynosiły bli-
sko 285 mln dolarów, z czego jedynie 15 
proc. wygenerował rynek amerykański. 
Obraz nie przynosi więc zysków, duże 
studia z Hollywood wycofały większość 
swoich produkcji z kalendarza premier 
w 2020 roku. To zła wiadomość także 
dla polskich kin, które czekały m.in. na 
produkcje Disneya.

Pierwsze miejsce na liście sierpniowych 
przebojów w Polsce zajął inny film ze studia 
Warner Bros., familijna animacja Scooby 
Doo!, która w sierpniu przyciągnęła 159,9 
tys. młodych widzów i ich opiekunów. Na 
kino familijne w czasach COVID-19 można 
liczyć i ponownie produkcje te świetnie 
radziły sobie na polskich ekranach. Pod 
koniec września Scooby i jego ekipa prze-
kroczyli granicę 400 tys. sprzedanych bile-
tów. W sierpniu zaś dobrze radziły sobie 
także: O czym marzą zwierzęta (65 tys. 
widzów/3. miejsce), SamSam (35 tys. 
widzów/7. m Materiały prasowe iejsce) 
i Naprzód (30,8 tys. widzów/8. miejsce).

W Top 10 najpopularniejszych filmów 
sierpnia znalazło się sporo tytułów prze-
znaczonych dla starszej widowni. Na 4. 
miejscu uplasował się obraz Włoskie 
wakacje z Liamem Neesonem, który zain-
teresował blisko 65 tys. widzów. Irlandzki 
aktor odpoczywa od kina akcji, które 
uczyniło go bardzo popularnym i sięga 
coraz częściej po nieco spokojniejsze role. 
Na 5. miejscu box office’u umiejscowiła 
się z kolei inna duża produkcja z Holly-
wood, firmowane przez Disneya dzieło 
z cyklu XMen. Nowi mutanci ściągnęli 
do kin w drugim miesiącu wakacji 38 tys. 
widzów i jest to bardzo skromne osią-
gnięcie jak na widowisko z Hollywood.

Tymczasem w sierpniu rodzimych pre-
mier było niewiele i nie wzbudziły one 
większego zainteresowania. Najwyżej skla-
syfikowana została Dolina Bogów Lecha 

Majewskiego, na którą wybrało się 8,6 tys. 
widzów. Drugie miejsce zajął Zieja Roberta 
Glińskiego z wynikiem 6,3 tys. sprzedanych 
biletów, a trzecie ciągle aktywny obraz Sala 
samobójców. Hejter Jana Komasy z 7,9 tys. 
widzów (ale mniejszymi wpływami, według 
których liczony jest box office). Polskie filmy 
zainteresowały jedynie 33 tys. kinomanów, 
a łącznie na wszystkie tytuły dystrybuowane 
w naszym kraju sprzedano 689 tys. biletów 
(w sierpniu 2019 było to 4,6 mln). 

Za to we wrześniu 2020 liczba widzów 
przed srebrnymi ekranami w Polsce prze-
kroczyła granicę miliona, po raz pierwszy 
od czasu wybuchu pandemii, zamknię-
cia i ponownego otwarcia kin w naszym 
kraju. Duża w tym zasługa polskich pro-
dukcji…

Krzysztof Spór

Z miesiąca na miesiąc sytuacja w polskich kinach się poprawia 
i to jest dobra wiadomość. Niestety, wyniki są dalekie  
od oczekiwanych. Tenet Christophera Nolana miał być tym 
filmem, który ściągnie widzów przed ekrany w Polsce  
i na świecie. Ale czy tak się stało? 

DRGNĘŁO?

Dolina Bogów,  
reż. Lech Majewski
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BOX OFFICE SIERPIEŃ 2020 

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD 
PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 SCOOBY-DOO! SCOOB! WARNER USA 2 879 652 159 936 6 773 110 383 933 323 24.07.2020

2 TENET TENET WARNER WLK. BRYTANIA/USA 2 633 337 137 196 2 633 337 137 196 675 26.08.2020

3 O CZYM MARZĄ 
ZWIERZĘTA

THE WISHMAS TREE KINO ŚWIAT AUSTRALIA 1 164 494 65 313 1 164 494 65 313 221 21.08.2020

4 WŁOSKIE WAKACJE MADE IN ITALY M2 FILMS WLK. BRYTANIA/WŁOCHY 1 163 515 64 976 1 191 865 66 506 192 07.08.2020

5 NOWI MUTANCI THE NEW MUTANTS DISNEY USA 689 558 38 088 689 558 38 088 231 26.08.2020

6 NIEOBLICZALNY UNHINGED MONOLITH USA 621 329 33 262 1 055 371 56 593 183 31.07.2020

7 SAMSAM SAMSAM KINO ŚWIAT BELGIA/FRANCJA 598 357 35 535 598 357 35 535 213 07.08.2020

8 NAPRZÓD ONWARD DISNEY USA 437 647 30 817 3 615 253 231 124 285 06.03.2020

9 KLUB ROZWODNIKÓW DIVORCE CLUB MONOLITH FRANCJA 314 332 16 927 314 332 16 927 123 14.08.2020

10 ARAB BLUES UN DIVAN A TUNIS GUTEK FILM FRANCJA/TUNEZJA 298 821 16 800 298 821 16 800 113 14.08.2020

10 801 042 598 850

11 BABYTEETH BABYTEETH BEST FILM AUSTRALIA 275 308 16 067 276 332 16 457 144 07.08.2020

12 INCEPCJA INCEPTION (RE-RELEASE) WARNER USA/WLK. BRYTANIA 246 107 12 765 246 107 12 765 164 12.08.2020

13 POJEDYNEK NA GŁOSY MILITARY WIVES BEST FILM WLK. BRYTANIA 196 117 12 337 196 117 12 337 173 21.08.2020

14 DOLINA BOGÓW VALLEY OF THE GODS GALAPAGOS 

FILMS

POLSKA/LUKSEMBURG 135 937 8 676 135 937 8 676 108 21.08.2020

15 TURU. W POGONI ZA 
SŁAWĄ

LA GALLINA TURULECA KINO ŚWIAT HISZPANIA/ARGENTYNA 130 600 7 839 582 916 35 347 171 17.07.2020

16 ZIEJA ZIEJA TVP POLSKA 114 952 6 378 114 952 6 378 151 28.08.2020

17 SALA SAMOBÓJCÓW. 
HEJTER

SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER KINO ŚWIAT POLSKA 110 868 7 912 4 032 095 239 039 356 06.03.2020

18 JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ LA BONNE EPOUSE KINO ŚWIAT FRANCJA 105 596 6 338 440 368 26 139 189 24.07.2020

19 DŻENTELMENI THE GENTLEMEN MONOLITH WLK. BRYTANIA/USA 96 493 6 934 6 372 794 339 731 142 14.02.2020

20 CZWORO DZIECI I COŚ FOUR KIDS AND IT BEST FILM WLK. BRYTANIA 87 242 5 268 758 972 46 853 175 03.07.2020

1 499 220 90 514

12 300 262 689 364

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 DOLINA BOGÓW GALAPAGOS FILMS 135 937 8 676 135 937 8 676 108 21.08.2020

2 ZIEJA TVP 114 952 6 378 114 952 6 378 151 28.08.2020

3 SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER KINO ŚWIAT 110 868 7 912 4 032 095 239 039 356 06.03.2020

4 XABO: KSIĄDZ BONIECKI GUTEK FILM 44 442 2 876 188 869 11 531 127 24.07.2020

5 SWINGERSI MÓWI SERWIS/NEXT FILM 32 767 2 315 6 540 821 351 617 439 28.02.2020

6 BOŻE CIAŁO KINO ŚWIAT 13 947 1 375 29 832 507 1 595 856 306 11.10.2019

7 PAN T. KINO ŚWIAT 12 163 1 212 2 043 254 112 698 140 25.12.2019

8 CZARNY MERCEDES KINO ŚWIAT 8 740 883 835 325 47 917 144 04.10.2019

9 IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA NEXT FILM 8 632 783 1 486 409 93 824 204 18.10.2019

10 MAYDAY KINO ŚWIAT 8 482 752 18 784 800 976 323 382 10.01.2020

TOP 10: 490 930 33 162

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP

WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

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