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Niektórym wydaje się, że za suk-
cesem nowoczesnych urzą-
dzeń spod znaku „smart” stoi 
wyłącznie technologia. W ja-

kiejś części na pewno tak. Jednak zastanów-
my się, na co zdałyby się te wszystkie karty 
graficzne, potężne procesory, rosnące wciąż 
rozdzielczości czy superszybki internet, gdy-
by nie było filmów, muzyki, audio booków, 
gier czy dziennikarskich artykułów. Ilu eks-
centryków zdecydowałoby się wydawać 
po kilka tysięcy za telefon, gdyby służył 
on tylko do rozmów i wysyłania smsów?

Ta symbiotyczna zależność od lat napędza 
rozwój naszej cywilizacji, szczególnie ostat-
nio, kiedy technologia i kultura pozwalały 
przetrwać nam najtrudniejsze chwile. Z tej 
obserwacji zrodziła się idea, która zmate-
rializowała się w postaci projektu Ustawy 
o uprawnieniach artysty zawodowego. Fir-
mowane przez premiera Piotra Glińskiego 
zapisy znalazły akceptację wszystkich środo-
wisk artystycznych działających w naszym 
kraju. To bezprecedensowe porozumienie, 
które swój kształt uzyskało przy współ-
pracy stowarzyszeń twórczych – również 
SFP – pokazuje, jak bardzo wyczekiwane 
jest prawo, które w końcu ucywilizuje wa-
runki pracy artystycznej, zapewniając syste-
mowy dostęp do ZUS i NFZ oraz dostoso-
wując szereg rozwiązań, np. podatkowych, 
do specyfiki pracy artystów.

Zawarty w projekcie ustawy system jest 
dobrowolny. Potwierdzenie uprawnień arty-
sty zawodowego oznaczać będzie wydanie, 
na wniosek artysty zawodowego, przez or-
ganizację reprezentującą artystów w danym 
zawodzie, poświadczenia potwierdzającego 
dorobek artystyczny artysty zawodowego. 
W przypadku zawodów filmowych orga-

nizacją reprezentatywną będzie Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich. Natomiast 
w przypadku, gdy artysta w ciągu ostatnich 
5 lat otrzymał dyplom wyższej uczelni arty-
stycznej, dla potwierdzenia uprawnień wy-
starczające będzie przedłożenie dyplomu.

Na ogromny szacunek zasługuje solidar-
nościowy mechanizm, który stanowi istotę 
projektu Ustawy o uprawnieniach artysty 
zawodowego. Oto twórcy regularnie otrzy-
mujący tantiemy, będą przekazywać poło-
wę należnych im środków z tytułu rekom-
pensaty za dozwolony użytek na Fundusz 
Wsparcia Artystów Zawodowych, który 
zasili dopłaty do składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne oraz stypendia 
i zapomogi socjalne.

Żeby do tego doszło, konieczne jest zak-
tualizowanie listy tzw. czystych nośników, 
dla których podstawę stanowi Ustawa o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. Choć 
trudno w to uwierzyć, jesteśmy jednym 
z ostatnich krajów, który do dzisiaj nie wpro-
wadził na tę listę smartfonów, tabletów, lap-
topów i innych nowoczesnych urządzeń 
umożliwiających kopiowanie i odtwarza-
nie filmów czy muzyki. Za to wciąż jeszcze 
widnieją na tej liście magnetowidy, kasety 
VHS, komputerowe dyskietki.

Z punktu widzenia idei, która towa-
rzyszyła wprowadzeniu rekompensaty 
za dozwolony użytek (notabene w Pol-
sce bardzo szeroki), brak uregulowania 
tej kwestii oznacza systemowe okradanie 
artystów z ich praw – co roku to blisko 
600 mln złotych. Dlatego zachęcam Was 
do wspierania projektu Ustawy o upraw-
nieniach artysty zawodowego oraz od-
wiedzenia stron: artystazawodowy.pl  
i  zapa.org.pl/artystazawodowy.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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SFP-ZAPA

Rada Administracyjna SFP-ZA-
PA – zgodnie z Ustawą o zbio-
rowym zarządzaniu prawami au-
torskimi – zatwierdziła następu-

jącą wysokość potrąceń na koszty inkasa: 
1) wyświetlanie – 9 proc.;
2) nadawanie – 9,82 proc.;
3) reemisja – 9,82 proc.;
4) zwielokrotnianie – 10 proc.;
5) publiczne odtwarzanie – 10 proc.;
6) opłaty z tytułu tzw. czystych nośni-

ków – 10 proc.;
7) udostępnianie VOD – 10 proc.;
8) wykorzystanie zagraniczne – 10% proc.

Potrącenia kosztów inkasa dokonywa-
ne są przy uwzględnieniu planowanych 
kosztów działalności SFP-ZAPA (inkaso 
i repartycja) w relacji do planowanego in-
kasa tantiem. Wysokie wpływy w ostatnim 
roku oraz zrównoważone koszty prowa-
dzonej działalności pozwoliły na kolejne 
obniżenie stawek potrąceń. W szczegól-
ności istotna jest obniżka stawki na przy-
noszących największe wpływy polach, tj. 
nadaniach i reemisji – do poziomu 9,82 
proc. W przypadku wyświetlania w ki-
nach, stawki kosztów utrzymane zostają 
ze względu na dokonaną już w ubiegłym 

roku znaczną obniżkę, na dotychczasowym 
poziomie – 9 proc.

Tegoroczne stawki potrąceń na koszty 
działalności są najniższymi w historii ZAPA, 
najniższymi ze stosowanych przez polskie 
organizacje zbiorowego zarządzania i jed-
nymi z najniższych w Europie.

Znajdują one zastosowanie do kwot in-
kasowanych począwszy od 1 stycznia 2021 
roku.

Dominik Skoczek  
dyrektor SFP-ZAPA

Rada Administracyjna SFP-ZAPA 
uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 
roku zatwierdziła przedstawiony 
przez biuro SFP-ZAPA terminarz 

repartycji na rok bieżący. Oprócz wypłat 
z repartycji, które wykonujemy w ramach 
bieżących prac w każdym roku, chciałbym 
zwrócić Państwa uwagę na dwie niestan-
dardowe wypłaty, jakie planujemy zrealizo-
wać w tym roku na Państwa konta. 

Pierwsza to planowana na drugą połowę 
maja wypłata dla autorów kwot uzyskanych 
od Telewizji Polskiej S.A. z tytułu rekom-
pensat za utracone wpływy abonamento-
we w 2020 roku. Jest to dodatkowa wypłata 
należności z tytułu nadań tego użytkow-
nika (regularne wypłaty będą realizowane 
w czerwcu i listopadzie). Realizowana jest 
po raz drugi przez SFP-ZAPA, poprzednia 
wypłata za lata 2010-2019 miała miejsce 
w ubiegłym roku.

Druga to planowana na wrzesień tego 
roku wypłata należności z tytułu wyświe-
tlania w kinach wielosalowych (tzw. mul-
tipleksach) za lata 2009-2016. Ta wypłata 
jest rezultatem długoletnich starań, nego-
cjacji i procesów z użytkownikami o za-
płatę należności z tego tytułu. Na począt-
ku bieżącego roku SFP-ZAPA podpisało 
ugody oraz umowy na przyszłość z Helio-
sem oraz Multikinem – dwoma z trzech 
największych użytkowników na tym polu 
eksploatacji. Wypłata kwot uzyskanych na 
mocy tych ugód w tym samym roku moż-
liwa jest wyłącznie w wyniku olbrzymiej 
mobilizacji pracowników Działu Repar-
tycji i Obsługi Autorów SFP-ZAPA. Do 
przetworzenia będziemy mieć bowiem 
dane repertuarowe za okres ponad 7 lat. 
Ostatnią siecią kin, która nie chce prze-
kazywać należnych twórcom tantiem jest 
Cinema City. Wypłaty wrześniowe będą 
zatem obejmowały w stosunku do należ-
ności od Cinema City jedynie kwoty za-
inkasowane przez SFP-ZAPA na mocy 
prawomocnego wyroku sądu z 6 listopada 
ubiegłego roku, a więc za lata 2011-2013. 
Wyegzekwowanie kwot za pozostałe lata 
objęte sporem SFP-ZAPA z Cinema City 
jest kwestią czasu. We wrześniu zostaną 
również wypłacone autorom kwoty z ty-
tułu wpływów z wyświetlania w kinach, 

KOSZTY INKASA 
W 2021 ROKU
Zgodnie z uchwałą Rady Administracyjnej SFP-ZAPA z dnia 
15 kwietnia 2021 roku, potrącenia na koszty inkasa zostają 
obniżone względem roku 2020 na większości pól eksploatacji.

TERMINARZ REPARTYCJI I WYPŁAT 
W SFP-ZAPA W 2021 ROKU

zainkasowane przez SFP-ZAPA w 2020 
roku, są to więc kwoty należne od kin lo-
kalnych i studyjnych.

Na pozostałych polach eksploatacji wy-
płaty należności planowane są w najszyb-
szych możliwie terminach, które szczegó-
łowo przedstawia poniższa tabela.

W razie dodatkowych pytań dotyczących 
terminarza repartycji, uprzejmie prosimy 
o kontakt z biurem SFP-ZAPA. Postaramy się 
udzielić odpowiedzi na powstałe wątpliwości. 

Dominik Skoczek 
dyrektor SFP-ZAPA

I. Grupa pierwsza: repartycje główne

Miesiąc Planowany 
termin wypłat Planowane repartycje i wypłaty

Maj 21-31 maja
Wypłaty dla autorów kwot uzyskanych od Telewizji  Polskiej 
S.A. z tytułu rekompensat za utracone wpływy abonamen-
towe w 2020 roku.

Czerwiec 21-30 czerwca

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach 
 Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS, 
TV Puls, TTV za emisje w drugim półroczu 2020 roku.

Wypłata dla autorów z tytułu nadań w programach 
 pozostałych nadawców za emisje w całym 2020 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji kablowej  
i satelitarnej za drugie półrocze 2020 roku.

Wypłata dla autorów z tytułu publicznego odtwarzania 
(hotele oraz telewizje szpitalne) za 2020 rok.

Lipiec 1-15 lipca Wypłaty dla producentów z tytułu reemisji kablowej  
i satelitarnej za 2020 rok. 

Wrzesień 21-30 września

Wypłaty dla autorów z tytułu wyświetlania w kinach  
wielosalowych za lata 2009-2016.

Wypłaty dla autorów z tytułu wpływów z wyświetlania  
w kinach zainkasowanych w 2020 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu czystych nośników  
za 2019 rok.

Wypłaty dla producentów z tytułu czystych nośników  
za 2020 rok.

Listopad 21-30 listo-
pada

Wypłaty dla autorów z tytułu nadań w programach  
Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, TVN, NC PLUS,  
TV Puls, TTV za emisje w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wypłaty dla autorów z tytułu reemisji kablowej  
i satelitarnej za pierwsze półrocze 2021 roku.

II. Grupa druga: repartycje bieżące

Do 15. dnia każdego  
miesiąca

Wypłata z tytułu repartycji kwotowych dokonywanych  
na bieżąco. Dotyczy to w szczególności następujących pól  
eksploatacji: zwielokrotnienia na nośnikach, udostępniania 
online archiwów TVP, publicznego odtwarzania (pokazy  
okazjonalne w muzeach, na wystawach itp.), nadawania  
teatrów telewizji, wykorzystania zagranicznego.
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W dniu 16 kwietnia 2021 roku Mi-
nister Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu wydał osta-

teczną decyzję stwierdzającą, że Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich jest organiza-
cją zbiorowego zarządzania reprezentatyw-
ną w zakresie praw autorskich do scenariu-
szy utworów audiowizualnych na polach 
eksploatacji objętych zezwoleniem SFP, ta-
kich jak m.in. „nadawanie”, „publiczne wy-
świetlanie”, „publiczne odtwarzanie” oraz 
„publiczne udostępnianie utworu w taki spo-
sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”. 
Tym samym została podtrzymana decyzja 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w sprawie reprezentatywności organiza-
cji zbiorowego zarządzania (OZZ) z dnia 
24 lipca 2020 roku. Decyzja ma charakter 
deklaratoryjny, co oznacza, iż wydając ją, 
Minister nie kreuje stanu prawnego, lecz 
potwierdza już istniejący.

Minister Kultury przeprowadził postępo-
wanie administracyjne w przedmiocie stwier-
dzenia reprezentatywności organizacji zbio-
rowego zarządzania w zakresie praw autor-
skich do scenariuszy utworów audiowizual-
nych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z 15 
czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
(dalej „Ustawa o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrewny-
mi”). Stronami postępowania było Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich („SFP”) oraz 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS („ZAiKS”). 
Podstawą wydania decyzji było ustalenie, że 
SFP reprezentuje znacznie większą liczbę 
uprawnionych do scenariuszy niż ZAiKS, 
a uwzględniając uprawnionych zagranicz-
nych jest to przewaga wielokrotna. Jak wy-
nika z informacji przedstawionych w trakcie 
postępowania przez obie organizacje, ZAiKS 
reprezentuje około 1100 autorów, zaś SFP na 
podstawie umów o zbiorowe zarządzanie pra-
wami autorskimi około 2000 scenarzystów 
i ponad 140 ich spadkobierców oraz dodat-
kowo – na podstawie umów o reprezentacji 
zawartych z zagranicznymi organizacjami – 
około 130 000 autorów zagranicznych. 

nych do tej pory przez ZAiKS – wartości praw 
scenarzystów reprezentowanych przez każdą 
z nich. Zgodnym zamiarem obu organizacji 
jest to, aby łączne obciążenie użytkowników 
nie zwiększyło się, a w ramach niego nastą-
piło przesunięcie do SFP części kwot wpła-
canych do tej pory do ZAiKS-u. Aktualizacja 
podziału łącznej stawki nastąpiła już na polu 
publicznego wyświetlania, na którym obie 
organizacje uzgodniły nowy podział staw-
ki wynagrodzenia pobieranego od użyt-
kowników w wysokości 2,1 proc. stosownie 
do zmiany zakresu reprezentowanych praw, 
tj. 1,05 proc. dla Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich (dotychczas 0,95 proc.; wzrost 
o 10 proc.) oraz 1,05 proc. dla Stowarzysze-
nia Autorów ZAiKS (dotychczas 1,15 proc.). 
W najbliższym czasie podobna aktualizacja sta-
wek powinna nastąpić na pozostałych polach, 
m.in. publicznego odtwarzania i nadawania.

Mając na uwadze powyższe, oczywistym 
jest, że jakiekolwiek ewentualne zmiany 
obowiązujących umów generalnych w za-
kresie wysokości wynagrodzenia, w szcze-
gólności, w jakim są one związane z określe-
niem wartości praw scenarzystów, powinny 
odbywać się przy udziale i akceptacji zarów-
no ze strony SFP, jak i ZAiKS-u. Wyłącznie 
takie podejście pozwoli użytkownikom praw 
należycie zabezpieczyć swoje interesy, dając 
im pewność, że określone w umowie wyna-
grodzenie jest należytej wysokości, uwzględ-
niającej zakres repertuaru reprezentowanego 
przez każdą z organizacji.

Warto wskazać, że w uzasadnieniu decyzji 
z 16 kwietnia 2021 Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu odniósł się także 
do treści zezwolenia SFP wskazując, iż: „(…) 
zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawa-
mi autorskimi do utworu audiowizualnego 
obejmuje całość praw do utworu audiowi-
zualnego, w tym do scenariusza, który był 
wkładem w jego powstanie. Przepis art. 70 ust.  
2 (1) Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych przyznaje prawo do wynagrodzenia 
współtwórcom utworu audiowizualnego (przy-
kładowo wymienionych w art. 69 tej ustawy), 
a zatem i scenarzystom, z tytułu eksploatacji 
całego utworu audiowizualnego, a nie scena-
riusza w utworze audiowizualnym”. Powyższa 
argumentacja potwierdza wieloletnią praktykę 
działania Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Skany i pełną treść obu decyzji znajdą Pań-
stwo na stronie: www.zapa.org.pl w zakład-
ce: „Aktualności” w artykule pt. „Minister 
Kultury potwierdza reprezentatywność SFP 
w zakresie praw do scenariuszy”. 

Zespół SFP-ZAPA

SFP-ZAPA

Zgodnie z art. 10 ust. 2 przywołanej wyżej 
ustawy, organizacją reprezentatywną jest ta, 
która reprezentuje największą liczbę uprawnio-
nych (tu: scenarzystów) na podstawie umów 
o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 
lub prawami pokrewnymi, oraz umów o repre-
zentacji. Wobec powyższego, zdaniem Ministra, 
treść rozstrzygnięcia postępowania wydawała 
się oczywista. Dodatkowo, jak wskazał Minister 
Kultury w uzasadnieniu decyzji z 16 kwietnia 
2021, „tak wielka różnica w reprezentacji pod-
miotów uprawnionych pozwoliła przyjąć, że 
SFP jest organizacją reprezentatywną w zakre-
sie praw autorskich do scenariuszy utworów 
audiowizualnych na wszystkich wskazanych 
w decyzji polach eksploatacji.

W ocenie Ministra Kultury zarzuty posta-
wione przez ZAiKS we wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy po decyzji z 24 lipca 2020 
roku, nie znajdują uzasadnienia.

CO TA DECYZJA 
OZNACZA W PRAKTYCE?
Stowarzyszenie Filmowców Polskich wskaza-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego jako organizacja reprezentatywna 
jest nie tylko uprawnione, ale też zobowiązane 
do objęcia ochroną wszystkich scenarzystów, 
którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarzą-
dzanie z żadną organizacją, niezależnie od 
posiadanego przez nich obywatelstwa. Liczba 
twórców chronionych przez SFP uległa więc 
zwiększeniu i naturalną tego konsekwencją jest 
dążenie SFP do pobierania dla nowej grupy 
uprawnionych należnych im wynagrodzeń, 
które dotychczas były inkasowane przez Sto-
warzyszenie Autorów ZAiKS. Równolegle SFP 
będzie podejmowało intensywne działania, aby 
dotrzeć z wypłatami do scenarzystów, którzy 
do tej pory nie zostali zidentyfikowani i nie 
powierzyli swoich praw w zarząd żadnej OZZ. 
Wypracowany w toku wieloletniej działalności 
SFP-ZAPA bardzo wysoki współczynnik iden-
tyfikacji zarządzanego repertuaru potwierdza, 
że jest to możliwe.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich rozpoczę-
ły już rozmowy, w wyniku których ma dojść 
do określenia – w ramach stawek stosowa-

23 lutego 2021 roku Minister 
Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i  Sportu wydał 
decyzję o zmianie zezwole-

nia Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
na zbiorowe zarządzanie prawami autor-
skimi i prawami pokrewnymi. Minister 
jednoznacznie przychylił się do wszyst-
kich wniosków formułowanych przez 
SFP-ZAPA w przedkładanych w postę-
powaniu stanowiskach i przesądził, że 
SFP-ZAPA efektywnie wykonuje zbiorowy 
zarząd na wszystkich polach eksploatacji 
objętych dotychczasowym zezwoleniem, 
oprócz tych, które w praktyce obrotu stra-
ciły całkowicie na znaczeniu. 

Rozstrzygnięcie stanowi efekt postępowa-
nia, które Minister był zobowiązany prze-
prowadzić z urzędu zgodnie z art. 137 ust. 1 
Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi. Miało 
ono na celu przede wszystkim dostosowa-
nie treści zezwolenia SFP-ZAPA do termi-
nologii przyjętej w Ustawie z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (dalej: „Ustawa”) w zakresie pól 
eksploatacji. Poprzednia weryfikacja treści 
zezwolenia miała miejsce w 2003 roku, a od 
tego czasu zmianie uległa nie tylko Ustawa, 
ale i faktyczny sposób korzystania z utworów 
i przedmiotów praw pokrewnych. Praktycz-
ne znaczenie utraciła eksploatacja poprzez 
„utrwalanie” oraz „wprowadzanie do pamięci 
komputera” ze względu na jej nierozerwalne 
związanie z polem eksploatacji „zwielokrot-
nianie”. Powyższe uzasadniało usunięcie tych 
pól z treści zezwolenia. Decyzja zmieniła 
również nieaktualną już formułę opisującą 
działalność organizacji nadawczych („nada-
wanie za pomocą wizji lub fonii przewodo-
wej albo bezprzewodowej przez stację na-
ziemną oraz nadawanie za pośrednictwem 
satelity”) na zdefiniowane w art. 6 Ustawy 
pole eksploatacji „nadawanie”. 

Jednocześnie Minister odrzucił wszel-
kie wnioski składane przez Polską Izbę Ko-
munikacji Elektronicznej, zmierzające do 
ograniczenia zakresu działalności SFP-ZA-
PA. W związku z tym, że PIKE nie wniosła 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

Decyzja Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w sprawie zezwolenia 
SFP-ZAPA stała się ostateczna 

Minister Kultury ostatecznie 
potwierdza reprezentatywność 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
w zakresie praw do scenariuszy

w przewidzianym w przepisach 14-dniowym 
terminie, decyzja stała się ostateczna. Treść 
obowiązującego od 23 lutego 2021 zezwole-
nia SFP-ZAPA jest dostępna poniżej. 

TREŚĆ ZEZWOLENIA: 
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich z sie-
dzibą w Warszawie udziela się zezwolenia 
na zbiorowe zarządzanie:

I. prawami autorskimi do utworów au-
diowizualnych na następujących polach 
eksploatacji:

1) utrwalanie;
2) zwielokrotnianie;
3) wprowadzanie do obrotu;
4) użyczenie;
5) najem;
6) publiczne wyświetlenie;
7) publiczne odtworzenie;
8) nadawanie;
9) reemitowanie;

10) publiczne udostępnianie utworu w ta-
ki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wy-
branym;

II. prawami pokrewnymi przysługujący-
mi producentom utworów audiowizual-
nych do wideogramów na następujących 
polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie;
2) wprowadzanie do obrotu;
3) użyczenie;
4) najem;
5) publiczne odtworzenie;
6) nadawanie;
7) reemitowanie;
8) publiczne udostępnianie wideogramu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez sie-
bie wybranym.

Kinga Szelenbaum  
radca prawny SFP-ZAPAFo

t. 
PX
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WYDARZENIA

TRZY UNIWERSALNE        PYTANIA
WYSTAWA Z OKAZJI 80. ROCZNICY URODZIN KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

To poruszający i mocny akcent 
w twórczości Kieślowskiego. 

Jeden z najsłynniejszych jego 
dokumentów to również taki 
uważny, czuły portret zbio-
rowy – Gadające głowy.
Ma on szczególne znacze-
nie dla naszej wystawy. Zwróć 
uwagę, ile razy próbowano 
Gadające głowy zaktualizo-
wać, opowiedzieć o polskim 

społeczeństwie za pomocą 
chwytu Kieślowskiego. Nigdy 
to się w pełni nie udało. Przy-
gotujemy więc multime-
dialne stanowisko „Gada-
jące głowy”. Będzie można do 
niego podejść i podać swój rok 
urodzenia. Pojawi się wów-
czas ta osoba z filmu, która jest 
najbardziej do nas wiekowo 
zbliżona. Osoba ta odpowiada 
na trzy fundamentalne pyta-
nia, które zadał jej Kieślowski: 
w którym roku się urodziłeś/
aś? kim jesteś? co jest dla cie-

W czerwcu 
w Łodzi 
odbędzie 
się wiel-

kie święto kina – otwarcie 
wystawy „Bez końca. Dia-
logi Krzysztofa Kieślow-
skiego”. W 2006 roku na 
Berlinale zaprezentowano 
monumentalną wystawę 
„Ślady i pamięć”, która 
następnie objechała pół 
świata. Czy od tego czasu 
to największa ekspozy-
cja poświęcona Kieślow-
skiemu?
Wystawa „Bez końca” 
w Narodowym Centrum Kul-
tury Filmowej jest zupeł-
nie inna. Oparta została na 
dokumentach oryginalnych 
oraz materiałach audiowizu-
alnych i instalacjach inte-
raktywnych, które pozwalają 
zwiedzającemu bezpośred-
nio wniknąć w treść obiektu. 
Wykorzystujemy eksponaty 
z Fundacji Sztuki Współcze-
snej In Situ w Sokołowsku, 
technikalia i prywatne archi-
wum żony reżysera, więcej 
jest w związku z tym obiektów 
oryginalnych. Bardzo istot-
nego wsparcia udzieliło nam 
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich.

Wystawa została przygoto-
wana w ścisłej współpracy 
z Marią Kieślowską. W jaki 
sposób udało się przekonać 
ją do tego projektu?
Pani Maria od samego 
początku związana jest z tą 
wystawą. Do niej należą 

wszystkie dokumenty 
rodzinne, choć część z nich 
jest przechowywana w Soko-
łowsku. Pani Maria wypoży-
czyła nam statuetki nagród: 
jest wśród nich Felix, jest 
medal z Moskwy, Lajkoniki 
i Smoki z Krakowa, Złoty Lew 
z Wenecji. Wyobraź sobie, że 
udało nam się też ściągnąć 
rower Kieślowskiego z lat 
młodzieńczych!

Ten sam rower, co uwiecz-
niony na zdjęciach z dzie-
ciństwa?
Tak, to ten! Był z pietyzmem 
przechowywany przez obec-
nych właścicieli – przyjaciół 
rodziny i przetrwał w dobrym 
stanie. Mamy pomysł, żeby 
na otwarcie wystawy jeden 
z naszych pracowników przy-
jechał nim na Dworzec Cen-
tralny, przewiózł go pocią-
giem, a następnie wjechał 
z Łodzi Fabrycznej wprost do 
NCKF – czyli rewers Przy-
padku. 

Które obiekty są według 
ciebie szczególnie cenne?
Zależy, jak na to spojrzeć. 
Najcenniejsze są bez wąt-
pienia statuetki. Ale także 
dokumenty, które pozwa-
lają poznać proces twór-
czy. Mamy np. różne wer-
sje scenariusza Amatora, co 
pokazuje, jak zmieniała się 
koncepcja słynnej ostatniej 
sceny. Dokumenty te zesta-
wione są z multimediami. 
Co ciekawe, ostatecznej wer-
sji sceny nie ma w scenariu-

szu, bo Kieślowski wymyślił 
ją już po zakończeniu zdjęć, 
na bankiecie kończącym! 
A tylko za pomocą aplikacji 
multimedialnej można poka-
zać nieistniejący tekst. To fra-
pujące, odtworzyć przebieg 
tworzenia dzieła. W goto-
wym filmie nie widzimy 
ciężkiej pracy, prób, błędów 
uruchamiających pewne kre-
acyjne procesy. W ich konse-
kwencji powstaje takie, a nie 
inne dzieło.

Rozmowa z Rafałem Syską, 
dyrektorem Narodowego 
Centrum Kultury Filmowej 
w Łodzi 

bie najważniejsze, czego byś 
chciał/a? Te pytania i odpowie-
dzi na nie są emanacją czasów, 
w których przyszło mu żyć. 
Ale też są niezwykle uniwer-
salne. Krzysztof Kieślowski 
po zadaniu bohaterom pytań, 
zostawiał ich z nimi na kilka 
godzin. Zastanawiam się, czy 
dzisiaj znaleźlibyśmy czas na 
poszukiwanie odpowiedzi, 
ułożenie ich w głowach? Nie 
jestem pewien. Chronicznie 
nie mamy czasu, jesteśmy ata-
kowani dziesiątkami bodźców. 

Kiedy zatem powinni-
śmy sobie zaplanować 
wycieczkę do EC1?
Wernisaż i działania plene-
rowe odbędą się 26 czerwca 
w Łodzi (27 czerwca przypada 
80. rocznica urodzin Krzysz-
tofa Kieślowskiego – przyp. 
red.), w siedzibie Narodo-
wego Centrum Kultury Fil-
mowej. Tym, którzy jeszcze 
u nas nie byli, chcę wyjaśnić, 
że NCKF mieści się na tere-
nie zrewitalizowanego kom-
pleksu EC1, tuż obok dworca 
Łódź Fabryczna. Wystawa 
będzie umieszczona w NSKF 
SPOT. To przestrzeń wystaw 
czasowych. Ekspozycję można 
będzie oglądać do 12 wrze-
śnia. Rozmawiam z dyrek-
torem Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych o prze-
niesieniu wystawy do Gdyni, 
ale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że jest to wielkie 
wyzwanie logistyczne i orga-
nizacyjne ze względu na jej 
złożony charakter. Wszystkie 
bieżące informacje zamiesz-
czamy na stronie internetowej 
NCKF i na naszym profilu na 
Facebooku. Zapraszamy do 
Łodzi, zapraszamy do EC1!

Rozmawiała  
Anna Wróblewska
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Wystawa w NCKF to tylko 
część obchodów 80. rocz-
nicy urodzin Krzysztofa 
Kieślowskiego.
To prawda. Ważne, żeby wyjść 
poza mury EC1, gdzie mieści 
się Centrum i zaistnieć w sze-
rokiej przestrzeni miejskiej.

Zwłaszcza że Łódź 
miała dla Kieślowskiego 
ogromne znaczenie, nie 
tylko jako miejsce pobiera-
nia nauk…

Planujemy zatem odsłonię-
cie gwiazdy Mai Komorow-
skiej, spotkania z twórcami, 
pokazy filmowe w plenerze 
i w kinach. Dzień po wer-
nisażu zorganizujemy spa-
cer śladami Kieślowskiego. 
Na trasie znajdą się oczywi-
ste lokalizacje, jak Szkoła Fil-
mowa na Targowej czy dawna 
Wytwórnia Filmów Fabu-
larnych. Ale zaplanowali-
śmy także spacer do miejsc 
„osobistych”, które wiążą się 
z ważnymi dla Kieślowskiego 
wydarzeniami i ludźmi. Te 
domy oraz mieszkania ist-
nieją do dzisiaj, co więcej, nie-
kiedy mieszkają w nich wciąż 
przyjaciele i bliscy reżysera, 
pielęgnujący o nim pamięć. 
Wiemy, w którym miejscu 
w Łodzi Kieślowski spędził 
pierwszy okres małżeństwa 
i tam też się wybierzemy.

W opisie wystawy, a jed-
nocześnie w komentarzu 
do twórczości reżysera 
wyeksponowany jest wątek 
portretu prostego, zwy-
kłego człowieka wynurza-
jącego się z codzienności. 
Zwracasz uwagę, że pod-
czas gdy jego koledzy tak 
chętnie portretowali swoje 
inteligenckie otoczenie, 
Kieślowskiego intereso-
wali ludzie cisi, niewi-
doczni…
Krzysztof Kieślowski wnikli-
wie patrzył na ludzi wywo-
dzących się z innych, obcych 
mu środowisk i przyglądał się 
im ze zrozumieniem. Zwróć 
uwagę, jak często w jego fil-
mach pojawiają się członkowie 
partii, przez innych reżyserów 
traktowani z pewną dawką 
niechęci, czy wręcz obrzydze-
nia. Kieślowski wszystkich sta-
rał się zrozumieć. To boha-
terowie niedostrzeżeni przez 

polskie kino. Dla Kieślow-
skiego szczególne znaczenie 
miał słynny „Świat nie przed-
stawiony” Juliana Kornhausera 
i Adama Zagajewskiego. Sam 
dążył do pokazania tego, od 
czego polskie kino stroni, co 
uważa za wrogie czy niegodne 
obrócenia obiektywu. Pytałaś 
też o związki z Łodzią – planu-
jemy interaktywne stanowisko 
„Z miasta Łodzi”.

Oprócz dokumentu pod 
tym tytułem, istnieje nie-
zwykły zbiór zdjęć portre-
towych autorstwa Kieślow-
skiego. 
Oglądamy porażające portrety 
ludzi z miasta, okaleczonych, 
biednych, zmarnowanych. 
Zdjęcia te pokazują PRL od 
najgorszej strony. Jednocześnie 
reżyser z delikatnością portre-
tuje swoich prostych boha-
terów w chwili wytchnienia, 
podczas weekendowego odpo-
czynku, zabawy, na festynach. 

Rafał Syska

Gadające głowy,  
reż. Krzysztof Kieślowski
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WYDARZENIA

RAJSKI PTAK I WÓŁ    ROBOCZY
WYSTAWA FOTOGRAFII MARKA NOWICKIEGO

ców... Profesor Nowicki publicz-
nie pochwalił mnie, mówiąc, że 
jest dumny z takiego studenta. 
A ja poczułem się, jakbym do-
stał Oscara!”.

Jako pedagog w szczególny 
sposób dbał o rozwijanie swo-
jego dziecka – Wyższego Stu-
dium Fotografii. Zatrudnił np. 
w charakterze wykładowcy zna-
komitego fotografa Wojciecha 
Prażmowskiego, który jednak 
legitymował się „ledwie” śred-

Gdyby policzyć okres 
pracy twórczej Mar-
ka Nowickiego od je-
go debiutu w profe-

sjonalnej kinematografii – zre-
alizowanego w 1959 roku fil-
mu Tysiąc talarów Stanisława 
Wohla, gdzie wypełnił funkcję 
„współpraca operatorska” – jak 
często określano fotosistów – to 
również wychodzi pokaźna licz-
ba lat. A wcześniej były etiudy, 
wśród nich te, które nakręcił 
z Agnieszką Osiecką: Solo na 
kontrabasie, Czarne i białe, a tak-
że kontrowersyjny wtedy obraz 
Romana Polańskiego Rozbijemy 
zabawę... Niedawno miał oka-
zję przeżywać tamten czas z in-
nej perspektywy. Widza, który 
w serialu Osiecka może oglądać 
siebie – w aktorskiej interpre-
tacji (Aleksandra Talkowskie-
go – przyp. red.) – jako świadka 
i uczestnika zdarzeń historycz-
nych na nowo opowiedzianych. 

Jako absolwent Wydziału 
Operatorskiego najpierw był 
operatorem. Wśród kilkudzie-
sięciu „jego” filmów i seriali wie-
le wyreżyserował Jan Rybkow-
ski: Bardzo starzy oboje, Kiedy 
miłość była zbrodnią, Chłopi, 
Gniazdo, Granica, Rodzina Po-
łanieckich i Marynia, Kariera 
Nikodema Dyzmy (w tym ostat-
nim serialu Nowicki był równo-
cześnie współreżyserem). Jako 
autor zdjęć do Rejsu Marka Pi-
wowskiego ma osobisty powód 
do satysfakcji. Opowiadał, że 
chciał, aby zdjęcia w filmie przy-
pominały fotografie z rodzinne-
go albumu. Takiego, gdzie nie 
wszystko jest idealne, ale prze-
cież własne, ważne przez senty-
ment do uwiecznionych posta-
ci. Nawet jeśli jest w nich jakaś 
skaza, to ich nie wyrzucimy. Tej 
idei podporządkował swój arty-
styczny wkład do filmu. Wpro-
wadził do obrazu sobie tylko 
wiadome i widome „zamiesza-

nie”, nie tylko niedostrzegalne 
dla widzów, ale w żaden sposób 
niedyskredytujące jego pracy. 
A trwająca od tylu lat popular-
ność filmu jest w znacznym stop-
niu i jego zasługą.

Drugi jego zawód to reżyseria. 
Zaczął ją uprawiać w połowie lat 
60. W łódzkim „Se-ma-forze” po-
wstały telewizyjne filmy oparte 
na prozie Stanisława Lema: Przy-
jaciel i Profesor Zazul (współ-
autorem ich był Jerzy Stawicki). 
Potem była Kariera Nikodema 
Dyzmy i samodzielne realizacje, 
wśród nich horror Widziadło, 
kostiumowa adaptacja utworu 
Alfreda de Musseta – Spowiedź 
dziecięcia wieku, współczesne ob-
razy młodzieżowe: Rajski ptak, 
Miłość z listy przebojów. 

Teraz wiemy, że jest jeszcze jed-
na pasja w jego życiu – fotogra-
fia. Wyznał wprawdzie: „Ja ca-
ły świat kadruję! Ale fotografem 
nie jestem”, co można poczytać 
za szczególną kokieterię artysty, 
którego narzędziem pracy jest 
oko i jego przedłużenie – obiek-
tyw. Łódzka Galeria „Ogrodo-
wa8” przedstawiła retrospektyw-
ną wystawę jego fotograficznych 
dokonań „Kronikarze szczęśliwe-
go życia”. Pierwszą – dodajmy – 
wystawę fotograficzną artysty, dla 
którego fotografowanie było i jest 
sensem działalności artystycznej. 
W drukach towarzyszących na-
pisano, iż ta ekspozycja sumu-
je doświadczenia i obserwacje 
całego życia Marka Nowickie-
go. Kuratorka wystawy Urszula 
Tarasiewicz, jego studentka, ab-
solwentka PWSFTviT, wybrała 
kilkadziesiąt (spośród kilku tysię-
cy!) fotografii i werków. Takich, 
które są dziełem profesora albo 
też na których został on uwiecz-
niony. Uszeregowała je w swego 
rodzaju „rodzinne gniazda” od-
powiadające z grubsza obszarom 
artystycznej aktywności Marka 
Nowickiego. 

Wystawę otwiera liczący kil-
kadziesiąt różnych ujęć cykl po-
wstałych w 2000 roku czarno-
-białych autoportretów. Znana 
z wielu publikacji twarz zwie-
lokrotniona, w różnych dodat-
kowo formatach, daje poczucie, 
jakby ktoś uporczywie nam się 
przyglądał. Z pewną dostrze-
galną w delikatnym uśmiechu 
sympatią, ale jednak dość wni-
kliwie…

Dalej są fascynujące dla hi-
storyków kina zdjęcia z planów 
filmowych: obszerny cykl z reali-

nim wykształceniem. Za spra-
wą swojego mistrza i mentora 
uczęszczał więc do Szkoły Fil-
mowej jako jej student i wykła-
dowca jednocześnie. Prof. Ma-
rek Nowicki swoje życie bogate 
w wydarzenia opisał we wspo-
mnieniach, a archiwum, liczne 
dokumenty i pamiątki, przeka-
zał do Muzeum Kinematografii. 

Mieczysław 
Kuźmicki
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zacji Chłopów, najczęściej z pod-
łódzkich plenerów, z udziałem 
aktorów, członków ekipy i sta-
tystów, którymi byli autentyczni 
mieszkańcy wsi. Prezentowany 
jest również podobny cykl z Rej-
su oraz kilku innych filmów. Na 
zdjęciach z Rejsu można podpa-
trzeć, jak na słynnej ławeczce, 
obok inżyniera Mamonia, sie-
dzą reżyser z operatorem. Al-
bo zdjęcie, które zinterpretował 
operator Zbigniew Wichłacz, 
uczeń i następca mistrza, pro-
fesor Szkoły Filmowej: „Marek 

Nowicki sfotografowany z tyłu, 
klęczy na obu kolanach przed 
kamerą. Moja interpretacja zdję-
cia dotyczy podejścia do robie-
nia filmów – jest to rodzaj sa-
crum, każde naciśnięcie kamery 
to gest artystyczny”. 

Kolejny cykl pokazuje kadry 
zarejestrowane w czasie zagra-
nicznych podróży. Dominują 
wśród nich liczne, w tym wiel-
koformatowe, obrazy z rosyjskiej 
„głubinki”. Twórca uchwycił na 
nich przede wszystkim krajobra-
zy, ale też architekturę, przyro-
dę, dzieci i dorosłych z rosyj-
skiej Północy, klimaty typowe 
dla Syberii, dla Uralu, regionów 
nadmorskich. To pozostałość, 
a właściwie dokumentacja, ja-
ką wykonał, przygotowując się 
do polsko-rosyjskiej koproduk-
cji Złote dno w swojej reżyserii. 

Są na wystawie portrety osób 
z kręgu znajomych, przyjaciół, 
scenki rodzajowe, prace o cha-
rakterze reporterskim, choć one 
nie dominują. Ten styl nie nale-
ży, jak się zdaje, do jego ulubio-
nych. Kontemplując jego prace, 
można odnieść wrażenie, mieć 
pewność właściwie, że dla nie-
go ważne jest, aby obraz był za-
mkniętą, skończoną kompozy-
cją. To jego zamiłowanie do fo-
tografii – choć jak wielokrotnie 
podkreślał, nie jest fotografem – 
sprawiło, że w Szkole Filmowej, 
w której pracował od 1963 roku, 
fotografia stała się od 1992 jed-
nym z kierunków studiów. „Fo-
tografia towarzyszy nam przez 
całe filmowe życie tak zawodo-
we, jak i prywatne, osobiste. Ma-
rek Nowicki musiał kierować się 
takimi samymi argumentami, 
rozszerzając edukację w Szko-
le Filmowej o tę specjalność” – 
ocenił prof. Wichłacz.

Lata przepracowane przez 
prof. Nowickiego w Szkole to 
osobny, długi i bogaty w lu-
dzi i filmy (ileż etiud powstało 

pod jego kierownictwem!) roz-
dział. Jego student, także profe-
sor uczelni, Krzysztof Heyke, 
wspomina: „Trzymający dystans 
w relacjach służbowych, okazy-
wał się ciepłym i zaangażowa-
nym przyjacielem, gdy zaistnia-
ła ku temu okazja”. Potwierdza 
to odczucie Andrzej B. Czulda, 
reżyser dokumentalista, które-
go promotorem był Marek No-
wicki: „Prezentowałem w kinie 
Rejs swój film Bajki z krainy pie-

„Ja – Marek Maciej Nowicki – 
wół roboczy” – napisał o sobie, 
kiedy to licząc mu lata pracy 
do emerytury, zsumowano je. 
Wyszło wtedy, że przepracował 
100 lat. Co wynika z lat 
pracy na planach filmowych 
i równolegle prowadzonych 
zajęć w Szkole Filmowej 
w Łodzi.

Marek Nowicki 

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 G

ry
gi

el

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 G

ry
gi

el



12 13

WYDARZENIA

DWIE MIŁOŚCI REŻYSERA
GLORIA ARTIS DLA HENRYKA BIELSKIEGO

Pokoju na XIII MFF w Moskwie 
(1983), Nagrodę Szefa Kinema-
tografii za rok 1985, Nagrodę na 
XXV MFF w Karlowych Warach 
(1986), a także honorowy tytuł 
zasłużonego działacza kultury. 
Henryk Bielski od wielu lat jest 
też aktywnym członkiem Sto-
warzyszenia Filmowców Pol-
skich i przez trzecią kadencję 
zasiada w Sądzie Koleżeńskim 

Henryk Bielski jest 
reżyserem wszech-
stronnym. W swojej 
karierze realizował 

filmy fabularne, seriale telewi-
zyjne oraz dokumenty, przygoto-
wywał także spektakle teatralne, 
m.in. „Ja, Feuerbach” oraz „Kró-
lewna Śnieżka” – oba w kieleckim 
Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Jednym z wyróżników twórczości 
Henryka Bielskiego jest świetna 
gra aktorów. Reżyser ten posiada 
bezbłędną intuicję obsadową oraz 
potrafi stworzyć na planie warun-
ki, w których aktorskie talenty 
rozkwitają. Krystyna Królówna, 
Ryszarda Hanin, Wanda Łuczyc-

ka, Wirgiliusz Gryń, Zbigniew 
Zapasiewicz, Franciszek Pieczka, 
a w szczególności Lidia Fiedosie-
jewa-Szukszyna, która w seria-
lu Ballada o Januszku stworzyła 
niezapomnianą kreację. Rola ta 
stała się archetypicznym przed-
stawieniem kobiety zatracającej 
się w matczynej miłości. 

W swojej twórczości Hen-
ryk Bielski oferuje nam bardzo 
szczerą i intymną wizję świata. 
Odsłania ją warstwa po war-
stwie, by dać osobisty wgląd 
w niezwykle ważne społecznie 
tematy.

Uroczystość wręczenia Hen-
rykowi Bielskiemu nadanego 

przez Ministerstwo Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu Srebrnego Medalu Za-
służony Kulturze – Gloria Artis 
odbyła się 20 maja w siedzibie 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. W imieniu Piotra Gliń-
skiego – wiceprezesa Rady Mi-
nistrów, ministra kultury, dzie-
dzictwa narodowego i sportu – 
odznaczenie do klapy twórcy 
Ballady o Januszku przypiął Ja-
cek Bromski, prezes Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. Me-
dal Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis nadawany jest osobom 
szczególnie wyróżniającym się 
w dziedzinie twórczości arty-

SFP. W okresie stanu wojennego 
jako działacz związkowy – ra-
zem z Wandą Jakubowską, Je-
rzym Kawalerowiczem i Jerzym 
Hoffmanem – bronił Stowarzy-
szenia u najwyższych ówcze-
snych władz.

Grzegorz 
Wojtowicz/ 
Robert Birkholc
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stycznej, działalności kultural-
nej lub ochronie kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Henryk Bielski – reżyser fil-
mowy i teatralny, twórca pa-
miętnej Ballady o Januszku, lau-
reat wielu prestiżowych laurów, 
w tym Nagrody Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich za wybitne 
osiągnięcia artystyczne i wkład 
w rozwój polskiej kinemato-
grafii – urodził się 19 stycznia 
1935 roku we Lwowie. W la-
tach 50. był członkiem Pań-
stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. 
Tadeusza Sygietyńskiego, z któ-
rym występował w kraju i za 
granicą (dziś Henryk Bielski 
mieszka w Otrębusach, w po-
bliżu siedziby „Mazowsza”). 
W 1951 wziął udział w reali-
zacji dokumentu Mazowsze 
Tadeusza Makarczyńskiego, 
a w 1953 wystąpił wraz z ze-
społem w Przygodzie na Ma-
riensztacie Leonarda Buczkow-
skiego. Z okazji 5-lecia zespołu 
„Mazowsze” – za „osiągnięcia 
artystyczne i zasługi w dziedzi-
nie popularyzacji polskich pie-
śni i tańca ludowego w kraju i za 
granicą” – Henryk Bielski został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Po ukończeniu Średniej 
Szkoły Muzycznej w Warszawie 
zapragnął na stałe związać się  
z X Muzą i wyjechał na studia 
do moskiewskiego WGIK-u, 
gdzie w latach 1958-1962 uczył 
się reżyserii pod kierunkiem 
Michaiła Romma.

Po powrocie do kraju został 
przyjęty do Zespołu Filmowe-
go „Kadr”. Asystował m.in. przy 
Pamiętniku pani Hanki (1963) 
Stanisława Lenartowicza i Prze-
rwanym locie (1964) Leonarda 
Buczkowskiego. Największym 
wyzwaniem była jednak praca 
przy Faraonie (1965) Jerzego 
Kawalerowicza. Jako asystent re-
żysera Bielski był odpowiedzial-

ny m.in. za przygotowanie scen 
masowych z udziałem statystów, 
którymi byli… radzieccy żołnie-
rze, w liczbie 4 tysięcy. „Henryk 
Bielski zawsze był w pobliżu re-
żysera, a po pracy opiekował się 
Kawalerowiczem” – wspominał 
realizację filmu aktor Ryszard 
Ronczewski w rozmowie z Ro-
bertem Birkholcem.

Po Faraonie Bielski pracował 
w Zespole Filmowym „Iluzjon” 
przy wielkich produkcjach, ta-
kich jak Jarzębina czerwona 
(1969) i Kopernik (1972) Ewy 
i Czesława Petelskich. Zadebiu-
tował jako samodzielny reżyser 
Hasłem (1976). W tym rozgry-
wającym się w Bieszczadach fil-
mie pojawiły się już stałe ele-
menty twórczości Bielskiego, 
jak postać zawiedzionego ro-
botnika, atmosfera egzysten-
cjalnego smutku oraz pytanie 
o wartości w nowym, zmienia-
jącym się świecie. W podobnym 
tonie utrzymany był następny 
obraz, Koty to dranie (1978), 
gdzie główny bohater, doświad-
czony przez życie kombatant, 
czuje się samotny i niepotrzeb-
ny w nowej rzeczywistości.

W kolejnych dwóch dzie-
łach – Gwiazdach porannych 
(1979) i  Pastorale Heroica 
(1983) – Bielski podjął tema-
tykę wojenną, a w Chrześniaku 
(1985) przedstawił dramat dy-
rektora PGR-u. Największym 
sukcesem cieszył się kultowy 
serial Ballada o Januszku (1987) 
o samotnej matce wychowującej 
niewdzięcznego syna. W postać 
kobiety wcieliła się, wspomnia-
na już, Lidia Fiedosiejewa-Szuk-
szyna, która zagrała tu najlepszą 
rolę w swojej karierze. Ostatnim 
jak dotychczas filmem Bielskiego 
były Warszawskie gołębie (1988), 
historia warszawiaka, który po 
przeprowadzce do nowej dziel-
nicy walczy o to, by móc hodo-
wać w bloku ptaki.

Filmy Bielskiego były po-
kazywane na wielu krajowych 
i zagranicznych festiwalach, 
m.in. w Ułan Bator, Moskwie, 
Kairze, Berlinie oraz w Karlo-
wych Warach. Spośród licznych 
nagród i odznaczeń, jakie reży-
ser otrzymał, wymienić trze-
ba Złoty Krzyż Zasługi (1976), 
Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1983), Nagrodę 

„Na mojej artystycznej drodze napotkałem 
dwie miłości. Pierwszą był zespół 
»Mazowsze«, a drugą kinematografia” – 
powiedział reżyser Henryk Bielski, 
odbierając Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.

Henryk Bielski na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego Karolin – 
siedziby zespołu „Mazowsze” we wsi 
Otrębusy, lata 50. XX w.

Henryk Bielski
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W przeciwieństwie 
do wielu innych 
reżyserów, któ-
rzy zaczynali 

od dokumentu, a potem prze-
szli do fabuły lub uprawiali oba 
te rodzaje filmowe równolegle, 
Robert Stando nie zdradził kina 
dokumentalnego. W półwiecz-
nej (1955-2007) karierze arty-
stycznej zrealizował około stu 
dokumentów, na ogół według 
własnych scenariuszy.

Urodził się 16 czerwca 1931 
roku w Berlinie, w rodzinie 
Polaka, inżyniera, i Rosjanki. 
Matka Roberta ukończyła kon-
serwatorium. Dziadek ze strony 
ojca był organistą w Drzewicy, 
w dzisiejszym województwie 
łódzkim. „Miałem więc po kim 
odziedziczyć zamiłowania arty-
styczne, mamie zawdzięczam 
muzykalność” – mówi Robert 
Stando. „Drzewicka gałąź 
rodziny była bardzo katolicka, 
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ROBERT STANDO

może dlatego, mimo iż nale-
żałem do PZPR, czego się nie 
wypieram, w filmach nie ata-
kowałem Kościoła i wiary” – 
dodaje reżyser. 

NIEPROSTA 
HISTORIA
W Polsce jest od trzeciego roku 
życia. W losach jego rodziny, 
w szczególności ojca, odbija 
się złożoność lat międzywojen-
nych i późniejszych. Wystarczy 
wspomnieć, że Robert został 
ochrzczony w Berlinie dopiero 
w dwa lata po urodzeniu, i to 
potajemnie, zaś ojciec miał 
w stalinowskim ZSRR zasą-
dzony wyrok śmierci (na szczę-
ście niewykonany), a po wojnie 
długo nie mógł w Polsce zna-
leźć pracy zgodnej z wykształ-
ceniem.

W wieku 13 lat Robert przy-
był do Kłodzka, gdzie ukończył 
Liceum Ogólnokształcące im. 

Bolesława Chrobrego. „Dopiero 
tu przyswoiłem sobie polskość 
i język polski” – wyznaje. Wiel-
kie wrażenie wywarł na nim 
Ostatni etap (1947) Wandy Jaku-
bowskiej. Pod wpływem tego 
filmu zapragnął zostać reży-
serem. W teatrze szkolnym 
z powodzeniem wyreżysero-
wał „Niemców” Leona Krucz-
kowskiego oraz „Wodewil war-
szawski” Zdzisława Gozdawy 
i Wacława Stępnia. „A kiedy 

przyszły krytyk filmowy Zdzi-
sław Ornatowski podarował mi 
»Kalendarz Filmowy«, w któ-
rym zobaczyłem werki z Alek-
sandrem Fordem, zamarzyła 
mi się reżyseria filmowa. Do 
Szkoły Filmowej dostałem się 
za drugim razem. Podstaw 
reżyserii uczyła nas Wanda 
Jakubowska, reżyserii doku-
mentu – Bossak. Dzięki niemu 
zostałem dokumentalistą” – 
mówi Stando.

JUBILEUSZE

Studia ukończył w  1957 
roku,  do  1972  pracował 
w WFD, następnie w „Czo-
łówce” (1972-1990), po czym 
współpracował z TVP. „Kiedy 
stałem się dorosłym człowie-
kiem, dokonywałem innych 
wyborów niż znaczna część 
środowiska filmowego i zapła-
ciłem za to pewną cenę”  – 
zwierza się. „Tylko trzeba pamię-
tać, że w partii byłem pyskaty 
i parę razy omal z niej wyle-
ciałem. W PRL zrobiłem kilka 
filmów propagandowych, ale 
i w nich udawało mi się cza-
sem przemycić trochę prawdy 
o PRL. Przykładem odcinek 
cyklu TVP Chwila wspomnień 
(1964) poświęcony fenomenowi 
odbudowy drogiej mi War-
szawy. W dorobku mam też 
filmy, które otwarcie dosalały 
władzy. Jeden – O smoku, smogu 
i dziewicach… (1976) – nie był 
wyświetlany. Smog z kominów 
Nowej Huty zasnuwał Kraków, 
a chór śpiewał pieśń do słów 
Bruno Miecugowa: »W smro-
dzie i dymie czas nam płynie…«. 
Mój czas też płynie. Nie tracę go 
na spory z oponentami. Trosz-
czę się o nadwątlone zdrowie – 
swoje i Haliny Stando, z domu 
Hryniewieckiej, farmaceutki, 
od 64 lat mojej ukochanej żony. 
Ona wspaniale dba o nas oboje. 
A mnie niech bronią moje naj-
lepsze filmy” – mówi Robert 
Stando.

JUBILAT MA SIĘ 
CZYM POCHWALIĆ
Do tych najlepszych tytułów 
zaliczały się już dwie etiudy stu-
denckie – Miasto, które może 
zginąć (1955) i Naprzód koleja-
rze (1956) – utrzymane w duchu 
ówczesnej czarnej serii. Pierw-
sza oskarżała władze Kłodzka 
o obojętność wobec kamienic, 
które nie uległy zniszczeniu 
w czasie wojny – dopiero po 
niej, wskutek zaniedbań, popa-
dły w ruinę. Druga konfron-
towała propagandowy obraz 
kolejnictwa w PRL z dalekim od 
ideału stanem faktycznym. Obie 
nagrodzono na Festiwalu Etiud 

PWSTiF w Warszawie (1957) 
oraz Festiwalu Młodzieży i Stu-
dentów w Moskwie (1957).

Stando parokrotnie wracał 
z kamerą do Kłodzka, by m.in. 
w filmach Oczy czasu (1997), 
Wilcza jama i okolice (1999), 
Oda (2006) i wieńczącym jego 
twórczość Moście z żelaza (2007) 
ukazać współczesne oblicze 
miasta, które mimo powodzi 
w 1997 roku nie zginęło (reży-
ser jest Honorowym Obywate-
lem Miasta Kłodzka i Honoro-
wym Obywatelem Gminy Lewin 
Kłodzki).

W  kinematografii zawo-
dowej świetnie zadebiutował 
dokumentem Kurban-Bajram 
(1958). Ukazał w nim tatarską 
społeczność podlaskiej wsi, kul-
tywującą swoje obyczaje i wiarę. 
Filmem tym Stando rozpoczął 
drugi ważny cykl w swojej twór-
czości: obrazów o tematyce wiej-
skiej. W jednym z nich – Mówi 
ziemia (1962) – widzimy tak 
dalece posunięte rozdrobnienia 
gospodarstw wiejskich, spowo-
dowane wielodzietnością rodzin, 
że w konsekwencji poprawne 
uprawianie ziemi staje się nie-
możliwe. Film ten zdobył Srebr-
nego Smoka na Ogólnopolskim 
Festiwalu Filmów Krótkometra-
żowych w Krakowie (1962). We 
wstrząsających Ojcach i dzieciach 

(1962) w czasie żniw wszyscy 
dorośli mieszkańcy wsi pracują 
na polach. Widocznie nie ma 
w niej przedszkola, świetlicy, 
domu kultury, bo dzieci w tym 
czasie bawią się same. Sięgają po 
zapałki. Z dymem idzie cała wieś. 
Wesele (1967) – kapitalna obser-
wacja wiejskiego weseliska „na 
całego” – nie dotarło na festiwal 
w Tours, gdyż cenzura uznała, że 
pokazywanie picia wódki przez 
weselników oczernia nasz kraj.

Reżyser z pokolenia Roberta 
Stando nie mógł w swoich fil-
mach pominąć drugiej wojny 
światowej. Jej obrazy – niesza-
blonowe, splątane z problema-
tyką rozliczeń powojennych – 
tworzą trzeci główny nurt kina 
dokumentalnego naszego jubi-
lata. Są tu m.in. portrety zbrod-
niarzy hitlerowskich, takie jak 
Albert Forster (1969), Granica 
zbrodni Arthura Greisera (1970) 
i Niefachowy stryczek (1997). 
„W całej mojej twórczości unika-
łem portretowania indywidual-
nych bohaterów, bo taki portret 
jest namiastką filmu fabular-
nego. W filmie dokumentalnym 
trzeba wyjść od sprawy, którą ma 
on poruszyć” – uważa Stando. 
Takie podejście rodzi obawy, że 
powstanie dokument drętwy, 
publicystyczny. W przypadku 
filmów Stando są one płonne: 

WIERNY 
DOKUMENTOWI
Wystarczył jeden wykład  
prof. Jerzego Bossaka w Szkole 
Filmowej w Łodzi, aby 
student Wydziału Reżyserii – 
90-letni dziś Robert Stando – 
podszedł do niego i oznajmił: 
„Panie profesorze, zostanę 
dokumentalistą”. Dotrzymał 
słowa.

w Niefachowym stryczku reży-
serowi udało się zaintrygować 
widzów sprawą kary śmierci 
dla Greisera, która wskutek jej 
publicznego, do tego nieumie-
jętnego wykonania, zamieniła 
się w okrutną zemstę państwa 
polskiego na skazanym.

Podobnie w filmie odległym 
tematycznie od wojennych – 
Drugie wcielenie reżysera K. 
(2005) – reżyser, podpatrując 
Kazimierza Kutza jako działa-
cza społecznego na Śląsku, zain-
teresował publiczność pogar-
szającą się sytuacją górników 
i hutników wskutek przemian 
gospodarczych. Był to jeden 
z ostatnich filmów będącego 
dziś nadal w świetnej kondycji 
intelektualnej 90-latka. „Teraz 
dokumenty są długie, na czym 
cierpi ich dramaturgia. To już 
nie dla mnie. Dawniej obraz 
dokumentalny trwał od 10 do 
20 minut i wtedy miał formę, 
fundament sztuki. Dokument 
musi być sztuką; mam nadzieję, 
że jakaś część moich filmów się 
do niej zbliżyła” – mówi Robert 
Stando, członek Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich od 1966 
roku (w latach 1983-1990 zasia-
dał w Komisji Rewizyjnej). 

Andrzej 
Bukowiecki
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Miasto, które może zginąć,  
reż. Robert Stando

Robert Stando
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FESTIWALE W POLSCE  MŁODZI I FILM

Po rocznej przerwie festiwal „Mło-
dzi i Film” powraca do czerwco-
wego terminu. Dyrektor Paweł 
Strojek stwierdza: „Najważniej-

szym punktem tegorocznej edycji jest 
sam fakt, że MiF odbędzie się tradycyjnie 
w kinie. Zależało nam też, by tym razem 
nie zmieniać czerwcowej daty, by festi-
wal odbył się jeszcze przed wakacjami, 
w letniej porze, kiedy można wykorzystać 
również plener”. 

Spragnieni kina widzowie będą mieli 
okazję obejrzeć filmy w dwóch konkursach. 
Pierwszy z nich to Konkurs Pełnometra-
żowych Debiutów Fabularnych. W nim 
znalazło się 10 tytułów, czyli: Maryjki 
Darii Woszek, Ostatni Komers Dawida 
Nickela, Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej, 
1:11 (Pierwsza jedenaście) Mirona Woj-
dyły, Biały potok Michała Grzybowskiego, 
Hura, wciąż żyjemy Agnieszki Polskiej, 
Jakoś to będzie Sylwestra Jakimowa, Każdy 
ma swoje lato Tomasza Jurkiewicza, Safe 
Inside Renaty Gabryjelskiej oraz Zabij to 
i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyń-
skiego. Główną nagrodą w Konkursie Peł-
nometrażowych Debiutów Fabularnych jest 
Wielki Jantar. Poza konkursem zostanie 
zaprezentowana pierwsza pełnometra-
żowa produkcja Warszawskiej Szkoły Fil-
mowej Kraj w reżyserii Veroniki Anders-
son, Filipa Hilleslanda, Mateusza Motyki 
i Macieja Ślesickiego. 

Drugim najważniejszym punktem festi-
walu „Młodzi i Film” jest Konkurs Krót-
kometrażowych Debiutów Filmowych, do 
którego zakwalifikowały się produkcje fabu-
larne, dokumentalne i animowane, łącz-

40. edycja Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film” odbędzie się w dniach 14-19 czerwca. To tutaj 
debiutują przyszli mistrzowie polskiej kinematografii. 

CZTERDZIEŚCI 
LAT MINĘŁO 

nie 58 tytułów: 23 fabuły, 24 dokumenty 
i 11 animacji. Aż 16 krótkich metraży 
pochodzi z działającego przy Stowarzy-
szeniu Filmowców Polskich Studia Munka. 
Są to: Ceremonia Tadeusza Kabicza, Mój syn 
zamyka się w łazience Kuby Januszewskiego, 
Czy potwory jedzą kiwi? Pawła Podolskiego, 
Stancja Adriana Apanela, Ostatni gwiz-
dek Karola Lindholma, Chodźmy w noc 
Kamili Tarabury, O człowieku, który kupił 
mleko Jagody Madej, Solar Voyage Adama 
Żądło, Mikrokosmosy Doroty Roś, Lata 
świetlne Moniki Proby, Kulisy Ady Smyk, 
Pięć dni lęku Bartłomieja Żmudy, Trochę 
raju Andrzeja Cichockiego, Raisa Doroty 
Migas-Mazur, Turbo Love Alicji Jasiny i Zbyt 
amerykański film Dawida Jezierskiego. 

Po raz pierwszy wręczona zostanie 
Nagroda Stowarzyszenia Kobiet Filmow-
ców pod patronatem Player.pl. Wyróżnie-
nie to ma się stać w przyszłości bodźcem 
do poszerzania perspektywy tematycznej 
w nowo powstających filmach i do coraz 
wyraźniejszej obecności kobiet w polskiej 
kinematografii. Stowarzyszenie Kobiet Fil-
mowców od lat stawia sobie te idee jako 
główne cele swojej działalności. Laureatka 
lub laureat nagrody zostanie wyłoniona/y 
spośród twórców i współtwórców produk-
cji wyselekcjonowanych do Konkursu Peł-
nometrażowych Debiutów Fabularnych.

Nierozerwalną częścią festiwalu „Mło-
dzi i Film” jest obecność kina dokumen-
talnego. „To z pewnością jeden z najważ-
niejszych programowych punktów tej 40. 
edycji. Choć sekcja – póki co – nie jest 
konkursowa, to zyskała na znaczeniu. 
Myślimy, żeby rozbudować jeszcze moc-

niej to zestawienie. W kinie liczą się emo-
cje, historie, ludzie: film dokumentalny 
operuje dziś takim językiem, że staje się 
konkurencyjny dla fabularnych narracji” – 
przyznaje Paweł Strojek. Już podczas 3. 
edycji koszalińskiej imprezy, w 1975 roku, 
przyznano osobnego Jantara w kategorii 
dokumentów filmowi Tomasza Zygadły 
Olimpijczycy. Natomiast 13 lat później, 
w 1988 Grand Prix – Wielki Jantar – powę-
drował w ręce Laszko Hartaia i Andreasa 
Dera, twórców węgierskiego dokumentu 
Piękne dziewczęta. W tym roku sekcja 
debiutów dokumentalnych „Na dłuższą 
metę” została znacząco rozbudowana. 
Zgłoszono do niej 20 filmów – pełnome-
trażowych debiutów dokumentalnych, więc 
selekcja nie była prosta. Ostatecznie poka-
zanych będzie 7 obrazów: Furia Krzysz-
tofa Kasiora, Krafftówna w krainie czarów 
Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstan-
tinowa, xABo: Ksiądz Boniecki Aleksandry 
Potoczek, Toomanykicks Dawida Waw-
rzyszyna, Pollywood Pawła Ferdka, Mię-
dzy nami Doroty Proby i Po złoto. Histo-
ria Władysława Kozakiewicza Ksawerego 
Szczepanika. Prestiż sekcji podkreśla nowe, 
osobne otwarcie w pierwszym dniu, tuż 
przed galą otwarcia „Młodzi i Film”. Decy-
zję tłumaczy Paweł Strojek: „Postanowi-
liśmy wzorem międzynarodowych festi-
wali zorganizować osobne rozpoczęcie dla 
tak mocnej, rozbudowanej programowej 
propozycji, tym bardziej że sekcję inau-
gurujemy w tym roku filmem Krafftówna 
w krainie czarów. To piękny, kreacyjny 
filmowy portret dokumentalny wybit-
nej aktorki. Barbara Krafftówna będzie 

gościem honorowym gali otwarcia tejże 
sekcji i wraz z twórcami filmu po seansie 
spotka się z publicznością. Podejrzewam, 
że pani Barbara jest z nas wszystkich naj-
młodsza, tak więc nie wyobrażam sobie 
tego wieczoru bez niej”.

Festiwal nie może obyć się też bez iden-
tyfikacji wizualnej, szczególnie plakatu 
zapowiadającego wydarzenie. Tegoroczny 
zaprojektował uznany twórca – Wilhelm 
Sasnal. Artysta tak mówi o swoim pomy-
śle: „Tytuł festiwalu »Młodzi i Film« jest 
bardzo nośny i brzmi jak tytuł traktatu 

naukowego. Dlatego namalowałem plakat 
literniczy, jedynie kropki nad »i« zastąpi-
łem smutnymi główkami. Czasy, w któ-
rych żyjemy promują młodość i oczekują 
od młodych witalności, jednocześnie sta-
wiają ich przed przyszłością zupełnie nie-
przewidywalną, spotęgowaną pandemią. 
Niech ten plakat będzie wyrazem empa-
tii wobec nich”.

„Młodzi i Film” to nie tylko dwa kon-
kursy, sekcja dokumentalna, ale również 
pokazy pozakonkursowe, w tym: retro-
spektywy, filmy jurorów, pokazy specjalne 

oraz spotkania z twórcami „Szczerość za 
szczerość”. Istotną częścią są również dys-
kusje branżowe poruszające ważne kwestie 
dla filmowców, w tym roku m.in. temat 
ekspansji platform streamingowych. 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmo-
wych cały czas zachowuje świeżość: pre-
zentuje nowe, interesujące kino zarówno 
pełnometrażowe, jak i krótkometrażowe, 
dokumentalne, którego twórcy z chęcią 
rozmawiają z publicznością. 

Marcin Radomski Fo
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Fotosy z 10 filmów zakwalifikowanych do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych
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WYWIAD NUMERU

Z Janem Holoubkiem  
rozmawia Anna Tatarska

Kino:  
miłość  

na krawędzi 
szaleństwa

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Pa

łk
a

Jan Holoubek na planie filmu  
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy 
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WYWIAD NUMERU

Filmy zaczął pan kręcić jako nastolatek kamerą 
podkradzioną od rodziców. Jak wtedy wyglą-
dała pana twórczość?
Filmowałem rodzinne imprezy i wyjazdy. Kręciłem 

małe filmy fabularne: komedie, horrory, kryminały z kolegami 
z podwórka. Wszystko, co się da. A kamera to był VHS-C firmy 
Panasonic, o ile dobrze pamiętam.

Były tam elementy montażu, inscenizacji?
Od razu. Najpierw robiliśmy chronologicznie ujęcie po uję-
ciu i film był od razu zmontowany w kamerze. Potem wpadli-
śmy na to, że można montować z wideo na wideo, podkładając 
dźwięk, muzykę i różne takie. Z filmu na film coraz lepiej nam 
to wychodziło.

Czy u nastolatka, którego rodzice mają tak bliskie i wyjąt-
kowe związki ze sztuką, edukacja filmowa wygląda inaczej?
Nie, absolutnie nie. Wychowywałem się na popularnych fil-
mach kinowych i na milionie kaset wideo z wypożyczalni. To 
na ogół było kino nie najwyższych lotów, rozrywkowe. Takie, 
jakie dzieciaki uwielbiają najbardziej.

Czyli Gwiezdne wojny i inne amerykańskie „przygo-
dówki”?
Gwiezdne wojny oczywiście, do tego Indiana Jones i wszystko, 
co było w kinach w latach 80. W latach 90. doszła normalna 
dystrybucja kinowa. Chodziłem do kina namiętnie, oglądałem 
setki kaset wideo i myślę, że się trochę wychowałem na takiej 
papce. Moje zetknięcie z kinem wyższych lotów nastąpiło póź-
niej, kiedy w liceum wstąpiłem do kółka filmowego prowadzo-
nego przez reżysera i scenarzystę Józefa Gębskiego. Zaczął nam 
tłumaczyć w profesjonalny sposób, czym kino jest, nastawiał na 
filmy artystyczne, nauczył kanonu. Bertolucci, Fellini, Tarkow-
ski, Coppola, Kubrick, Antonioni. Inny świat. W dużej mierze 
dzięki niemu przygotowałem dobrą teczkę do szkoły filmowej 
i się dostałem.

Poszedł pan do PWSFTviT w Łodzi zaraz po liceum. Skąd 
taka szybka, konkretna decyzja?
Rodzice i Józef Gębski zasugerowali mi, żebym zdawał na 
Wydział Operatorski. Myślę, że dobrze się stało. Nie czułem się 
intelektualnie gotowy na reżyserię w wieku 19 lat. Na opera-
torce nauczyłem się tego, co jest moim zdaniem bardzo ważne 
dla reżysera, to znaczy świadomości środków wyrazu. Do czego 
służy kamera, jakie są obiektywy, co można osiągnąć światłem, 
jak dużo można powiedzieć obrazem. Najważniejszy sens pracy 
reżysera to wiedzieć, gdzie postawić kamerę i po co. Nauczyłem 
się tego, będąc operatorem. 

Czy dostęp do środowiska, które dla świata zewnętrznego 
jest hermetyczne – podpatrywanie zza kulis niesamowi-
tych ludzi przy pracy, podsłuchiwanie ich rozmów w opa-
rach dymu papierosowego – miało na pana jakiś wpływ?
Mając kontakt z różnymi wspaniałymi aktorami, człowiek 
nasiąkał tym od dziecka. Z domu wyniosłem przede wszyst-
kim miłość do aktorów i brak lęku przed nimi. Dziś kocham 
aktorów i kocham z nimi być. To jest bardzo ważne w pracy 
reżysera, że może być partnerem, może im pomagać, może być 
z nimi na planie i czuć ich czuciem. Bardzo mi to pomaga. 

Przez dłuższy czas uznawało się za oczywiste, że reżyse-
rowi wolno więcej. Przecież tworzy sztukę, więc po drodze 
może być też toksyczny, nieprzyjemny. Dziś głośno pole-
mizujemy z tym modelem.
Miałem szczęście spotkać na swojej drodze wielu reżyse-
rów i w zdecydowanej większości to byli ludzie bardzo mili, 
fajni. Zdarzyło mi się też kilka razy widzieć reżyserów, któ-
rzy w moim odczuciu źle prowadzili całą tę imprezę. To była 
ciekawa lekcja: zobaczyć, jak dużo reżyser może stracić, jeżeli 
przedkłada swoje ego nad dobro całej produkcji, nad komfort 
pracy ekipy i aktorów. Świadome wprowadzanie ludzi w stan 
zdenerwowania, żeby coś więcej osiągnąć, jest dla mnie dzi-
wacznym pomysłem. Niebezpiecznym. Nigdy nie słyszałem, 
żeby coś twórczego powstało w atmosferze strachu. Sam nigdy 
takiej metody bym nie przyjął. Twórczość pojawia się tam, 
gdzie jest ku temu atmosfera, otwartość na innych. 

A co, kiedy reżyser spotyka diwę? Jak wtedy buduje dialog?
Mam nadzieję, że mówiąc „diwa”, bierze pani pod uwagę rów-
nież mężczyzn, którzy zachowują się nierzadko jak diwy! 
A poważnie rzecz ujmując, to często przyczepia się aktorom 
łatkę „trudny”, tylko dlatego, że mają pewne – w moim odczu-
ciu słuszne – wymagania. I po prostu się denerwują, kiedy 
warunki, na które się umawiali z produkcją, nie są spełniane. 
Wymagają pewnego standardu, który na całym świecie jest 
normą, a u nas nierzadko traktowany jest jako przejaw „gwiaz-
dowania”. Niedawno spotkałem się w pracy z aktorem, którym 
od dawna mnie straszono. Okazało się to kompletną bzdurą, 
a współpraca z nim była fantastyczną przygodą.

Jak ważna dla reżysera jest relacja z producentem?
Oczywiście kluczowa. Producent zatrudnia reżysera, a ten 
zobowiązuje się wykonać swoją pracę najlepiej, jak umie. Sza-
nuję takie relacje zawodowe, gdzie wspólnie z producentem 
gramy do jednej bramki. Naszym celem jest zrobienie świet-
nego filmu czy serialu, a normą jest mówienie wszystkiego 
sobie szczerze i wprost, przewidując ewentualne problemy. 
Do tej pory wszyscy producenci szanowali moją kreatywność 
i dawali mi duże pole do działania. To jest chyba dla mnie naj-
ważniejsze, żeby mieć wolność artystyczną. A jednocześnie 
pamiętam, że praca na planie to wysiłek zbiorowy. 

Wysiłek podejmowany po to, żeby zadowolony był widz. 
Kiedy robi pan film, to myśli pan, jak ten widz będzie 
przed ekranem reagował? 
Robienie filmów to dla mnie kolosalna przyjemność, ale filtrem 
tej pracy zawsze jest myślenie o widzu. Czy zrozumie, co chcę 
mu przekazać, czy jest to atrakcyjne, czy nie będzie się nudził. 
Ja po prostu oczekuję od siebie tego, czego jako widz oczekuję 
od innych twórców. Stawiam się w roli wymagającego widza, 
równocześnie będąc autorem. 

Green screen, czy raczej praca z naturalnym światłem 
i lokacje?
Nie jestem miłośnikiem postprodukcji i nowych technologii, 
o ile nie są konieczne. Myślę, że i w Rojście, 25 latach niewinno-
ści... i w Rojście ’97 będzie widać, ile nam się powiodło zrobić 
rzeczy na planie. W jak dużym stopniu udało się stworzyć ten 
świat z elementów realnych i to jest wspaniałe. Nakręcenie 

Łukasz Simlat i Magdalena Różczka 
w serialu Rojst ’97, reż. Jan Holoubek
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całego filmu na green screenie nie byłoby dla mnie żadną rado-
ścią. Jest nią natomiast bycie w naturze, w prawdziwych obiek-
tach. Miejsca, zapach – to mnie inspiruje.

W lesie warunki potrafią zmienić się bardzo szybko.  
Co wtedy? Panika?
W Polsce zawód operatora polega głównie na walce z pogodą, 
więc przez lata nauczyłem się ze spokojem reagować na takie 
sytuacje. Bywa różnie, nie jest tak stabilnie jak w Kalifornii, ale 
może dzięki temu trochę ciekawiej.

Wiedza to jedno, ale co jeszcze pan wyniósł ze szkoły? 
Poczucie przynależności do społeczności, znajomości, 
poczucie umocowania w branży?
Najważniejsze, co daje „Filmówka”, to możliwość uczenia się 
na własnych błędach i podpatrywania kolegów. Szkołę wspo-
minam jako okres dosyć stresujący. To nie jest miejsce, gdzie 
panuje pełny luz i nic się nie robi. Etiudy własne i z reżyserami 
to nauka tego, jak to będzie wyglądać później. Pierwsze zderze-
nie z jakimiś oczekiwaniami, z warunkami produkcyjnymi. Ma 
się tyle i tyle dni zdjęciowych, taśmy, kamerę i trzeba to zro-
bić. Potem będzie to oglądać całe grono profesorów i kolegów. 
Szkoła życia. Przez pierwsze lata pracy zawodowej stres towa-
rzyszył mi nieustannie, ale w miarę nabywania doświadczenia, 
powoli zanikał. Im większa była pewność, tym większa przy-
jemność z wykonywania zawodu. Chodzi o to, żeby dojść do 
takiego etapu, kiedy idąc na plan, człowiek wie, że poradzi sobie 
w każdej sytuacji. Jak już ma taką świadomość, przestaje się 
stresować i zaczyna się po prostu dobrze bawić. Mnie to zajęło 
kilka lat. W międzyczasie zrobiłem dużo różnych produkcji, 
także reklamowych, jeździłem po całym świecie i stykałem się 
z bardzo różnymi problemami, które dotykają operatorów. Te 
doświadczenia dały mi zawodową pewność. 

Jako operator ma pan bardzo zróżnicowane CV. Co było 
dla pana najciekawsze, najbardziej rozwijające?
Trudno mi powiedzieć, bo uważam, że ta droga trwa cały czas. 
Zawsze najciekawsze były spotkania z dobrymi reżyserami. 
Były rozwijające i dawały do myślenia na temat tego, co robić, 
jak robić... Z Marcinem Wroną zrobiliśmy kilka ciekawych pro-
jektów, podobnie z Maćkiem Pieprzycą. Świetnie wspominam 
współpracę z Filipem Zylberem, z którym robiliśmy popularny 
serial. Chodzi o to, czego człowiek może się nauczyć na planie 
od drugiego, starszego kolegi. Na początku drogi zawodowej, 
na etapie bycia szwenkierem, również zetknąłem się z wieloma 
fantastycznymi filmowcami, jak Edward Kłosiński czy Witold 
Sobociński. Od nich nauczyłem się najwięcej. Nie tylko o zawo-
dzie operatora, ale w ogóle o zawodzie filmowca. Bo mnie się 
wydaje, że wszyscy jesteśmy filmowcami, tylko zmieniamy cza-
sami funkcje. To, co płonie w nas wewnątrz, to miłość do robie-
nia filmów. Miłość absolutna i taka – powiedziałbym – na kra-
wędzi szaleństwa. 

W jednym z wywiadów powiedział pan, że krótki film 
Słońce i cień z 2007 roku spełnił w pana życiu funkcję 
trochę terapeutyczną, że pomógł poradzić sobie z presją 
związaną z nazwiskiem. Tak było?
Słońce i cień był ważny dla mnie z różnych względów. Był 
rodzajem rozmowy ojca z synem, rozmowy poprzez medium. 

Najważniejszy  
sens pracy reżysera 
to wiedzieć,  
gdzie postawić 
kamerę  
i po co. Nauczyłem 
się tego, będąc 
operatorem. 
Twórczość  
to otwartość  
na innych

Wcześniej wspominałem, że jako licealista nie czułem się inte-
lektualnie gotowy, żeby zdawać na reżyserię. Ten film dał mi 
pierwsze podparcie, że powoli powinienem, mogę zacząć o tym 
myśleć. Ale do następnego obrazu, który wyreżyserowałem, do 
Pocztówek z republiki absurdu, minęło jeszcze jednak kilka lat. 
Siedem... 

Sporo. Dlaczego?
W międzyczasie zacząłem dużo pracować jako operator. 
Chyba w 2008 roku Telewizja Polska ogłosiła konkurs na 
film dokumentalny o Okrągłym Stole. Na fali dobrze przy-
jętego Słońca... ktoś zaproponował mi, żebym wziął udział 
w tym konkursie. Ja się za bardzo kinem dokumentalnym 
nigdy nie interesowałem, więc wpadłem na pomysł, żeby to 
był mockument. Wysłałem scenariusz, ale nigdy nie dosta-
łem żadnej odpowiedzi. Pomyślałem, że po prostu mój 
pomysł nie przeszedł selekcji. I nagle, po sześciu latach, 
dostaję telefon z telewizji: „Gdzie jest ten film?”. Ja mówię: 
„Nie ma”. Oni: „Bo pan Jerzy Kapuściński pamięta ten scena-
riusz i chciałby, żeby film powstał teraz, na 25-lecie Okrą-
głego Stołu”. Ja: „Ale to jest raptem za sześć miesięcy”. „No 
tak, to zrobi pan?”. „OK, zrobię”. I tak powstał ten film. To 
był drugi ważny krok w mojej drodze ku reżyserii. Bardziej 
wymagający, bo musiałem obsadzić aktorów, znaleźć lokacje, 
skompletować ekipę i przeprowadzić cały proces przygoto-
wania jako producent wykonawczy. 

Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik  
w serialu Rojst, reż. Jan Holoubek

Słońce i cień,  
reż. Jan Holoubek
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Historia tego filmu zamawianego przez TVP, opowia-
dana dzisiaj, jest trochę śmieszna, a trochę smutna.
Coraz smutniejsza. Bo ten absurd, który mój film przed-
stawiał – w formie powiedziałbym nawet żartobliwej – ten 
absurd zaczął się stawać rzeczywistością.

Myślę jeszcze o Słońcu..., o pana tacie w nim... Czy jak 
się ma bardzo dużo wizualnych materiałów, zdjęć, ale 
przede wszystkim filmów, nagrań kogoś bliskiego, za 
kim się tęskni, to ta tęsknota jest łatwiejsza?
Trudne pytanie. Chyba większą bliskość z moim ojcem odczu-
wam, czytając teraz jego biografię, aniżeli oglądając film, gdzie 
on kogoś gra. Pani Zofia Turowska bardzo fajnie pisze o tacie 
(wydana w tym roku, przez wydawnictwo Marginesy, książka 
„Gustaw. Opowieść o Holoubku” – przyp. red.). Niby większość 
z tych rzeczy wiedziałem, a jednak coś nowego w tej książce co 
chwilę się okazuje. Lekturę traktuję jako sentymentalną podróż 
w stronę taty, z którym już od dawna nie miałem kontaktów na 
poziomie kosmicznym. Teraz trochę się odnowiły. 

Rozpoczynając przygodę z reżyserią, pożegnał się pan 
z pracą za kamerą. Od kilku lat towarzyszy panu wier-
nie operator Bartłomiej Kaczmarek. Kusi pana, żeby mu 
doradzać, poprawiać?
Raz, przy Pocztówkach..., odważyłem się samemu zrobić zdję-
cia i jednocześnie reżyserować. Ale to był mały paradoku-
ment. Kiedy trzeba oświetlać, kiedy jest rozbudowana insce-
nizacja, to się nie podejmuję robienia dwóch rzeczy naraz, bo 
na pewno jedną bym zrobił gorzej. Z Bartkiem znamy się od 
łódzkiej Szkoły Filmowej. Po nocach graliśmy razem w jed-
nym zespole muzycznym w szkolnej stołówce. Od dawna 
obserwowałem jego pracę, nawet w reklamie pozostawał ory-
ginalny. Niby mogłem zaprosić kolegów starszych, z więk-
szym doświadczeniem fabularnym, ale poczułem, że chcę 
kogoś, kto będzie miał olbrzymi apetyt na zrobienie świetnych 
zdjęć fabularnych, bo jest od jakiegoś czasu od tego odcięty. 
Miałem dobrego nosa. Staram się nadawać moim filmom 
bardzo konkretny kierunek i maksymalnie je dookreślić, ale 
swoim współpracownikom nie narzucam niczego na siłę. Dla 
mnie współpraca w filmie polega na tym, że zapraszam do 
niej ludzi, którzy mają swoje zdanie i wizję. Chcę zostawić im 
przestrzeń na ich twórczość – to się tyczy nie tylko zdjęć, ale 
także scenografii, kostiumu, charakteryzacji, muzyki, prowa-
dzenia drugiego planu itd. 

Ma pan przed zdjęciami wszystko rozpisane co do joty, 
czy jest w tym miejsce na improwizację?
Przed zdjęciami mam przygotowany shooting board i wiem, 
jak chcę inscenizować. Zawsze jednak przed nakręceniem 
sceny robię próbę aktorską i zdarza się, że inscenizacja ulega 
zmianie. Bywa też tak, że któryś z moich współpracowników 
podrzuca świetny pomysł i trzeba z tego korzystać. Latem 
zaczynam zdjęcia do serialu Wielka woda o powodzi w 1997 
roku we Wrocławiu, dla Netflixa, no i tutaj, mimo że jeste-
śmy ponad dwa miesiące przed zdjęciami, już mam naryso-
wane te sceny, gdzie bardzo duży udział będzie miała postpro-
dukcja i budowa dekoracji na planie. Natomiast takie sceny 
„zwyczajne” rysuję dzień przed zdjęciami. To ważne: jestem 
w procesie robienia filmu, czyli moje myślenie ulega codzien-

codziennie pracowałem po 8-9 godzin, siedząc w domu, 
robiąc poprawki w tym tekście, castingi online i jednocze-
śnie kończąc postprodukcję 25 lat... W czasie zdjęć do  
Rojsta ’97 mieliśmy trzytygodniową przerwę z powodu 
COVID-19… Przez ten czas, razem z montażystami Rafałem 
Listopadem i Andrzejem Kowalskim, montowałem wszystko 
online, nie wychodząc z domu. Nie wiem, czy się tym chwa-
lić, ale jestem cały czas głową w projekcie, który kończę – 
w tym poprzednim, i tym, który zaczynam. To mi zabiera 
mnóstwo czasu. No i tutaj Magda i jej cierpliwość pomagają 
mi realizować te rzeczy. Gdyby nie ona, nie mógłbym tego 
wszystkiego pogodzić.

Nasz wywiad ukazuje się w numerze „Magazynu Fil-
mowego”, który jest dostępny m.in. podczas Kosza-
lińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Mło-
dzi i Film” (w tym roku jubileuszowa, 40. edycja). 
W zeszłym roku „zamietliście” tam, zdobywając 
z obrazem 25 lat niewinności… aż 5 nagród. Z kolei 
niedawno ogłoszono, że otrzyma pan Nagrodę im. 
Janusza „Kuby” Morgensterna „Perspektywa” dla 
debiutujących reżyserów. Takie zewnętrzne sygnały 
uznania są dla pana ważne?
Oczywiście. To niezwykle miłe być docenionym przez środo-
wisko. Dodaje sił i wiatru w żagle. Zarówno ta, jak i wszyst-
kie inne nagrody, które dostaliśmy, są dla mnie o tyle miłym 
zaskoczeniem, że robiąc 25 lat niewinności..., ani przez 
sekundę nie brałem pod uwagę, że to może być kino festi-
walowe, na nagrody. Jedyne co mi przyświecało, to zrealizo-
wać rzetelnie i ciekawie opowiedziany film dla normalnego 
widza. (Trzeba jeszcze dodać, że za debiut dokumentalny – 
wspomniany w tym wywiadzie obraz Słońce i cień – Jan 
Holoubek otrzymał nagrodę Jantara za krótkometrażowy 
film dokumentalny na 26. festiwalu „Młodzi i Film” w 2007 
roku – przyp. red.).

Zastanawiam się jeszcze, czy jest coś takiego, co pan 
może poradzić, podpowiedzieć studentom, młodym 
twórcom, którzy – tak jak goście festiwalu „Młodzi 
i Film” – są na początku filmowej drogi?
Ja bardzo chętnie powiem – po raz kolejny – że marze-
niom trzeba dać szansę. One się same nie zrealizują, trzeba 
naprawdę za tym chodzić. Z pierwszym Rojstem to trwało 
z 5-6 lat, jak nie więcej. Odbiłem się naprawdę od wielu 
drzwi. I kiedy mógłbym już sobie dać spokój, pojawił się 
Showmax. Wpadłem gdzieś w Sopocie na znajomego, prze-
kazałem ten tekst, on przekazał im, bo wiedział, że akurat 
szukają. I udało się! Dla mnie to był taki szok. Ale Magda mi 
potem uświadomiła, że to nie jest do końca przypadek, prze-
cież przez ileś lat chodziliśmy, szukaliśmy, próbowaliśmy. 
Więc moja rada jest taka: jeśli wierzysz w swój projekt, to nie 
wolno się poddawać, bo jak się w końcu uda, to zwrot może 
być nagły i wspaniały. W moim życiu ten zwrot, który nastą-
pił, jest czarodziejski. Na plan Rojsta wszedłem w wieku 40 
lat. Można by było założyć, że to za późno na zmiany. Ale ja 
uważam, że nigdy nie jest za późno – ani przy 40 latach, ani 
45. Bo jeżeli to się uda, to nagle życie może się zmienić o 180 
stopni i stać się fantastyczną przygodą. Jak ostatnie kilka lat 
mojego życia. 

nie przekształceniu pod wpływem tego, co się dzieje. Wtedy 
jest to żywy proces. Nie wyobrażam sobie narysowania filmu, 
zanim wejdę na plan, jest to w moim odczuciu strata dla pro-
cesu twórczego. To żywy organizm, który w trakcie ekranizacji 
ewoluuje. Nie należy się zamykać na pewne rozwiązania na 
samym początku, nie wiedząc, jak ten proces przebiegnie do 
końca. Wchodząc na plan, staram się być maksymalnie przy-
gotowany pod każdym względem, ale zostawiam sobie furtkę 
na jakąś improwizację, bo uważam, że bez tego kręcenie 
filmu jest nudne. To jak granie jazzu – na plan przychodzimy 
z głównym tematem, wszyscy znają ten temat, ale jest też 
miejsce na improwizację, granie tu i teraz. Otwartość na taką 
opcję powoduje, że kręcenie filmu staje się twórczością, a nie 
odtwórczością.

Pamiętam, że w Rojście ogromne wrażenie zrobił na 
mnie sposób odtworzenia świata. Dla wielu widzów 
lata 80. to rzeczywistość konkretna i osobista, mają tam 
swoje punkty odniesienia. Ale zachowaliście też jakąś 
abstrakcyjność, poczucie „bycia nie wiadomo kiedy 
i gdzie”. To było wspaniałe.
Wielokrotnie zastanawiałem się, skąd bierze się potrzeba 
robienia filmów. W moim przypadku jest to chęć stworzenia 
własnego świata i urzeczywistnienia go na ekranie. To dosyć 
egocentryczne i egoistyczne, ale myślę, że za każdą twór-
czością kryje się chęć twórcy do stwarzania świata na nowo, 
wykreowania czegoś od zera. Dla mnie to sedno robienia cze-
gokolwiek w tak zwanej twórczej materii. Dlatego nie za bar-
dzo mnie interesuje współczesność, która strasznie ograni-
cza tę możliwość. Taki świat, który widzę na co dzień, jest 
dla mnie nieciekawy. Natomiast perspektywa przeniesienia 
się w lata 80. to perspektywa przeniesienia się na inną pla-
netę i razem z moimi współpracownikami stworzenia własnej 
atmosfery. Film o Tomku Komendzie był dla mnie trudny, 
ponieważ opowiadał historię, która nie pozwala na zabawę 
w kreację, w swojej formie jest niemal ascetyczna, dokumen-
talna. Opowiadając ją, trzeba się kurczowo trzymać prawdy. 

Na szczęście udało nam się wpleść w nią nieco poezji. Nawet 
w tych bardzo trudnych obrazach rzeczywistości kryje się 
gdzieś pod spodem poezja. Zawsze jej szukam, we wszystkim, 
co kręcę. 

W wywiadach o filmie 25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy podkreślał pan chęć oddania sprawiedliwo-
ści, powiedzenia prawdy. Na ile to jest coś, co się liczy 
dla pana jako twórcy? Mając platformę, można dbać o to 
aktywnie, można działać na rzecz idei.
Film o Tomku ma w sobie chęć zainterweniowania w rze-
czywistość i zmiany tej rzeczywistości. I mam nadzieję, że 
to się w jakimś stopniu udało. Nigdy nie byłem społeczni-
kiem. Tego obrazu – tak niesamowicie mocno opartego na 
emocjach – pewnie sam z siebie bym nie zrobił, ale ponie-
waż dostałem taką propozycję, to postanowiłem się z nią 
zmierzyć. Dało mi to olbrzymią świadomość, czym są emo-
cje w filmie. Niby to banał, ale jednak często chowamy się 
za gatunkiem. Robimy kryminał jak Rojst i to jest jakby 
przez szybę. A tu mamy otwartą ranę i żywych ludzi. To 
było dla mnie niesamowicie pouczające. Nie ma co się bać 
silnych emocji, bo jeżeli to się uda, widzowie takie obrazy 
kochają! Wracając do pytania – nigdy wcześniej nie zakła-
dałem, że będę interweniował w rzeczywistość swoimi 
filmami. Raczej wolę ją komentować. Robiąc filmy osa-
dzone w innym czasie, staram się znajdować równoległość 
do dzisiejszych problemów. Daję sygnał: spójrzcie, wcale 
nie zmieniło się tak dużo. Albo: spójrzcie, to było kiedyś 
ważne, a teraz nie jest.

Dziś widuję takie oczekiwanie, że jeśli tylko ma się jakąś 
rozpoznawalność, to trzeba zostać aktywistą na Instagra-
mie, codziennie zamieszczać odezwy. Jeśli ktoś robi to 
z potrzeby serca – w porządku! Ale to jakiś dziwny pre-
cedens, żeby wymuszać na ludziach konieczność…
…opowiedzenia się. Na szczęście na mnie nikt niczego nie 
wymuszał. Filmem o Tomku można było łatwo uderzyć 
w polityczne tony. Uznałem, że jeśli się tę historię sprowadzi 
do aktualnego dyskursu politycznego, który minister, z jakiej 
opcji bardziej zawinił – to obraz strasznie straci na przekazie. 
Pomijam fakt, że Tomek siedział w więzieniu przez 18 lat, czyli 
właściwie wszyscy, którzy rządzili tym krajem, zdążyli w tym 
czasie być u sterów. Wszyscy są poniekąd winni.

Wspomniał pan o trudnych emocjach. Czy znalazł 
pan jakiś magiczny sposób, żeby dalej w pandemii być 
dobrym autorem? Żeby w stresie, niepewności, z malut-
kimi dziećmi znaleźć w głowie to miejsce, które pozwala 
funkcjonować w ten sposób?
Bardzo mi pomaga w tym moja Magda (Różczka – przyp. 
A.T.). Odciąża mnie z wielu obowiązków związanych 
z dziećmi, więc mogę zamknąć się w pokoju i przygotowywać 
się, jak choćby do Rojsta ’97, który powstał w czasie pandemii 
i już jest gotowy. Cudem przebrnęliśmy przez ten cały proces.

Ona na pewno cudem, przecież jeszcze w nim gra!
W ogóle Magda jest wspaniała. W Rojście ’97 stworzyła 
niezwykłą postać – Jass ma w sobie tajemnicę, przenikli-
wość i siłę dwóch facetów. W czasie pierwszego lockdownu 

Piotr Trojan w filmie  
25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy, reż. Jan Holoubek
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Nie ma drugiego takiego 
miejsca i drugiego 

takiego wydarzenia na 
festiwalowej mapie Polski. 

Koszaliński Festiwal 
Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film” obchodzi 
w tym roku 40-lecie. 

W czasach, gdy dążenie 
do wiecznej młodości jest 
na porządku dziennym, 

pytanie o to, czy tak 
dojrzała stażem filmowa 

impreza zachowała 
świeżość, odwagę 

i bezkompromisowość – 
po prawie  

40 edycjach – wydaje 
się zasadne. I wcale 

nieprowokacyjne.

Anna Serdiukow

WIECZNIE MŁODZI 
I NA ZAWSZE FILM
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Festiwal „Młodzi i Film” jako jed-
na z nielicznych imprez w kraju 
oferuje tak pełny, a przy tym bez-
płatny i zróżnicowany przegląd 

pierwszych dokonań przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia polskich filmowców. 
Bywają lata, że w preselekcji znajduje się 
około 300 krótkich metraży. Ostatecznie 
nabór przechodzi około 70 tytułów (naj-
więcej 74). Pokazywane w dwóch konkur-
sach krótkie i długie metraże (tutaj tra-
fia nie więcej niż 12 tytułów, co pokazuje 
analiza z ostatnich 10 lat) powinny sta-
nowić zapowiedź tego, w jakim kierunku 
zmierza nasze kino. Czy rzeczywiście tak 
jest? „Niekoniecznie zapowiedź. Można to 
przecież traktować jako swoisty przegląd 
tego, co najciekawsze i najlepsze w danym 
roku” – mówił śp. Marcin Wrona, w wy-
wiadzie podsumowującym 33. Koszaliński 
Festiwal Debiutów Filmowych, kiedy to 
stał na czele jury Konkursu Pełnometra-
żowych Debiutów Fabularnych. Nagroda 
główna powędrowała wtedy do Krzysztofa 
Skoniecznego za Hardkor Disko. – „O ile 
wyobrażam sobie, że połowa reżyserów 
pokazująca swoje debiuty w konkursie 
pełnego metrażu zafunkcjonuje na stałe 
w zawodzie i będzie regularnie realizować 
filmy, trudno wymagać, aby autorzy pra-
wie 100 krótkich metraży z takim samym 
sukcesem i możliwościami weszli na stałe 
do zawodu reżysera za parę lat i znaleźli 
swoje miejsce. Tego im życzę, ale ze stro-
ny czysto praktycznej nie jest to możliwe. 
Rynek nie pomieści tylu reżyserów. Czas 
zweryfikuje ich determinację i talent. Nie-
liczni przetrwają i dotrą stopień wyżej kil-
ka lat później, czyli do konkursu pełnych 
metraży. To nawet nie będzie połowa. Ale 
dobrze, że festiwal organizuje tak bogaty 
przegląd krótkometrażówek. To sygnał dla 
każdego z młodych twórców: masz zadat-
ki. Co dalej? Czas pokaże”.

W zeszłym roku odbył się 39. festiwal. 
Padło wiele ważnych słów przed okrągłą 
rocznicą, ale też w związku z tym, że była 
to pierwsza edycja festiwalu organizowa-
na w reżimie sanitarnym podczas trwają-
cej pandemii. Była to jedna z nielicznych 
imprez, które odbyły się stacjonarnie, a nie 
online. Wszystko zakończyło się sukce-
sem, organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania, gwarantując, by tak widzowie, jak 
i twórcy, mogli poczuć się bezpiecznie, po-
wracając do kina. Podczas gali zamknięcia 
Bartosz Kruhlik, laureat Wielkiego Jantara 
za pełnometrażową fabułę Supernova, po-
wiedział: „Pierwszy film to jest coś, co nas 

z myślą o nich – z nimi i dla nich. To też 
często pierwsza możliwość zetknięcia się 
z festiwalem jako takim, czyli miejscem, 
przestrzenią i ludźmi, gdzie inicjacyjnie 
można pokazać swój pierwszy film, spo-
tykać się z krytyką i opiniami nie tylko 
publiczności, ale też kolegów, profesorów, 
branży. To szansa na zaprezentowanie się 
i zderzenie z gustami odbiorców. U pod-
staw nazwy festiwalu – dziś afirmującej 
odwagę poszukiwań twórczych, bezkom-
promisowość, brak koniunktury, szczerość 
i siłę intencji – leżą jednak inne założenia. 
Hasło, które w latach 70. oznaczało co inne-
go, przemierzyło taką drogę jak sam festi-
wal, zainicjowany w 1973 roku przez ZMS, 
czyli mocno partyjną organizację młodzie-
żową. Zgodnie z założeniami organizato-
rów impreza miała odebrać prymat innym 
polskim festiwalom – w Łagowie, a potem 
w Gdańsku. Do Koszalina miała przyjeż-
dżać młoda generacja filmowców, z kolei ich 
starsi, doświadczeni koledzy mieli jeździć 
właśnie do Gdańska albo do Łagowa. Ten 
podział się nie sprawdził. Festiwal „Młodzi 
i Film” zaczął przyciągać wszystkich, stając 
się panoramą debiutów, a tym samym are-
ną dla debiutantów w różnym wieku. Bo 
o ile w krótkim metrażu pokazują swoje 
pierwsze dokonania bardzo młodzi ludzie, 
to w Konkursie Pełnometrażowych Debiu-
tów Filmowych zdarzają się młodzi, nasto-
letni reżyserzy, ale też tacy po... pięćdzie-

siątce (Jerzy Kowynia z filmem Kamczat-
ka w 2013), a nawet po siedemdziesiątce 
(Michał Szczerbic z filmem Sprawiedliwy 
w 2015). Gdy padały zarzuty o zasadność 
przyjmowania dzieł twórców debiutujących 
w tym wieku, najlepszą odpowiedzią była 
deklaracja Pawła Strojka, dyrektora festi-
walu i Centrum Kultury 105 w Koszalinie: 
„My nikomu w metrykę nie zaglądamy. Co 
najwyżej w metryczkę filmu!”.

Właśnie dzięki różnorodności festiwal 
„Młodzi i Film” stał się swoistym forum 
do międzypokoleniowej dyskusji. To miej-
sce przyjazne ludziom – jedna z młodych 
uczestniczek zwróciła uwagę, że słowo 
„Młodzi” według niej odnosi się zarówno 
do filmowców, jak i odbiorców. Chodzi 
nie o datę urodzenia, ale o podejście do 
kina po obydwu stronach ekranu. „Film” 
z kolei łączy – nieważne, czy wyraża się to 
w powszechnej akceptacji dzieła, czy w pro-
wokacji do dyskusji i gorących sporów... 
Gdzie, jeśli właśnie nie na sali kinowej, 
a później podczas dyskusji „Szczerość za 
szczerość”, mają szansę spotkać się przed-
stawiciele różnych pokoleń i przekonań? 
Łukasz Palkowski, twórca głośnego de-
biutu Rezerwat wspomina swoje zdziwie-
nie, ale i wielką radość, kiedy na cześć je-
go filmu organizatorzy festiwalu zdecydo-
wali się tak nazwać jedną z festiwalowych 
restauracji. Chyba na żadnej z imprez nie 
jest tak skrócony dystans na linii organi-

Organizatorzy tłumaczą, że w zgłaszanych 
tytułach nie doszukują się perfekcjonizmu 
w montażu, inscenizacji czy w prowadzeniu 
aktorów, tylko świeżości oraz atrybutów 
młodości. Zgłaszane filmy nie są pozba-
wione błędów, ale jeśli te potknięcia wypły-
wają z serca, ze spontaniczności, z odwagi 
opowiadania i mówienia o świecie, to one 
podnoszą walor produkcji. „Film może 
zawierać błędy, ale dla mnie najważniejsze 
są trzy kryteria: szczerość, odwaga i osobi-
sty wymiar, wtedy film się obroni” – mó-
wi Janusz Kijowski, dyrektor programowy 
festiwalu. – „Nie szukam perfekcji w de-
biutach, one nie mogą być podróbką, nie 
mogą naśladować, kopiować mód i tren-
dów. Szukam filmów uczciwych i odważ-
nych w penetracji estetycznej czy moralnej, 
w docieraniu do tematu i aktora. Jeżeli się 
z tego aktora wydobywa coś więcej niż tyl-
ko jego powierzchowność, pozwala się mu 
zaistnieć swoim wnętrzem i emocjonalno-
ścią – wtedy rośnie temperatura odbioru. 
Odczuwam wówczas osobistą satysfakcję, 
że mogę taki film zaprosić do Koszalina”. 

Reżyserzy, którzy pokazują swoje de-
biuty na festiwalu, tak pełne, jak i krótkie 
metraże, często zwracają uwagę na nazwę 
imprezy. Mówią, że „Młodzi i Film” to dla 
nich pewnego rodzaju deklaracja, że te dwa 
słowa dają im legitymację do poszukiwań, 
ale też do autorskiej wypowiedzi. Przy-
znają, że czują, iż to wydarzenie robione 

określa, definiuje każdego reżysera, każ-
dego filmowca”. Wielu osobom obecnym 
na sali przypomniały się wówczas słowa 
Andrzeja Wajdy: „Filmowcem stajesz się 
wtedy, kiedy zobaczysz swoje nazwisko na 
ekranie w napisach końcowych lub w czo-
łówce. I rzeczywiście tak jest. Stajemy się 
wtedy nie tylko filmowcami, podpisujemy 
się pod pewnym programem artystycz-
nym, ideowym, estetycznym, pod dekla-
racją wyborów. Określamy siebie jako ar-
tystów. Pierwszy film jest najważniejszym 
krokiem, potem są następne, ale one już 
są mniej istotne, bo zaczynamy wypełniać 
swój zawodowy obowiązek. Debiut poka-
zuje, kim jesteśmy, jak się nazywamy i ja-
kie nazwisko będziemy chcieli chronić do 
końca życia”.

Na pewno ważną i dobrą zmianą oka-
zała się rezygnacja z międzynarodowego 
charakteru imprezy (przez pewien czas 
Konkurs Pełnometrażowych Debiutów 
Fabularnych był otwarty na europejskie 
produkcje z regionu). Jak powiedziała 
Edyta Wróblewska, która na Koszalińskim 
Festiwalu Debiutów Filmowych otrzyma-
ła dwa wyróżnienia: w 2008 roku za PRL 
de Lux i w 2010 za Alę z elementarza, ale 
zasiadała również w jury Konkursu Krót-
kometrażowych Debiutów Filmowych: 
„Festiwal poświęcony tylko i wyłącznie 
polskim debiutom jest potrzebny, choćby 
z tego powodu, że to okazja, żeby porównać 
te pierwsze filmy ze sobą, zobaczyć, jakim 
głosem mówią młodzi krajowi filmowcy, 
czego szukają w kinie, co ich interesuje 
i w jaki sposób próbują to pokazać. Ten 

festiwal daje przedsmak tego, co będzie 
się działo w głównym nurcie polskiego 
kina za kilka lat. Lub czego w nim nie 
zobaczymy. To podglądanie przez dziur-
kę od klucza jest bardzo ważne. Sprawia, 
że debiutanci czują, że stają się częścią 
środowiska. Ale czują też, że bez osoby 
czy instytucji, która im zaufa, da szansę, 
nie będą mogli utrzymać się w filmowej 
branży, jak to się kolokwialnie mówi »żyć 
z kina«. Tu festiwal odgrywa znaczącą ro-
lę, jest pomostem między młodym twórcą 
a doświadczonym producentem, dystry-
butorem czy script doctorem”.

Jej słowa zdaje się potwierdzać Tomasz 
Wasilewski, który zadebiutował obrazem 
W sypialni w 2012 roku, a kilka lat póź-
niej odebrał Srebrnego Niedźwiedzia na 
66. MFF w Berlinie. Wasilewski podkre-
śla: „Dla mnie, jako wtedy debiutującego 
reżysera, bardzo ważnym było zrobienie 
kolejnego kroku, kolejnego filmu. Przede 
wszystkim poznanie nowych producen-
tów. Festiwal taki jak »Młodzi i Film« jest 
swego rodzaju przepustką dla filmowca”.

BEZ CZERWONYCH 
DYWANÓW
Pierwszy film istotnie często definiuje cha-
rakter filmowego pisma, ale zdarza się też, że 
jest po prostu wprawką, próbą opowiedzenia 
o świecie przy pomocy nowych narzędzi, 
języka, który nie jest jeszcze do końca znany 
i świadomie, precyzyjnie wykorzystywany. 
Co zatem stanowi o tym, że nawet obrazy 
niewolne od błędów mają szansę zafunk-
cjonować na festiwalu „Młodzi i Film”? 

Laureaci 29. Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film” – 2010 rok 
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Agnieszka Holland  
i Jerzy Stuhr – 1979 rok 
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zatorzy-twórcy oraz twórcy-widzowie, jak 
właśnie w Koszalinie. „U nas nie ma czer-
wonych dywanów!” – co roku przekonuje 
Janusz Kijowski. I to stanowi o sile i feno-
menie imprezy, to ją wyróżnia, daje prawo 
do reprezentowania młodych. 

ZAKULISOWE KONTEKSTY
„Młodzi i Film” to nie tylko kino, to tak-
że wydarzenia okołofilmowe. Wymyślone 
przez Zygmunta Kałużyńskiego i opatrzone 
przez niego hasłem dyskusje „Szczerość za 
szczerość” – prowadzone po konkursowych 
projekcjach krótkich i długich metraży – 
to znak rozpoznawczy festiwalu. Tempera-
tura tych rozmów bywa wysoka. Zdarzało 
się, że twórcy nie przychodzili, bywało, że 
przerywali dyskusje, zdarzały się zasłab-
nięcia, omdlenia. Kilka rozmów przenio-
sło się z sali w plener, gdzie dochodziło do 
zadania ostatecznych, konkretnych ciosów, 
niekoniecznie tych słownych. „Według mnie 
i w takim, a może przede wszystkim w takim 
zachowaniu, mieści się to tytułowe pojęcie 
młodości” – wyjaśnia Grzegorz Jankowski, 
laureat Wielkiego Jantara za Polskie gów-
no w 2015 roku. – „Nie popieram agresji, 
ale gotowi umierać za własne przekonania 
i dokonania jesteśmy wyłącznie za młodu. 
Potem nam się nie chce! Rozumiem mło-
dych, że nie rachują, nie pytają o zgodę, nie 
pertraktują, tylko przechodzą do... akcji. 
Nie tylko na planie filmowym”.

Przeciwwagą do rozmów „Szczerość za 
szczerość” były świetnie prowadzone przez 
Maćka Buchwalda spotkania „Zawód: ak-
tor” – przez ostatnie 10 lat uzupełniały pro-
gram o zakulisowe konteksty. Te rozmowy 
stanowiły ciekawą ramę dla licznych sean-
sów, były komentarzem nie tylko do zawodu 
aktora, do tej jednej profesji, ale też do pra-
cy w kinematografii jako takiej. Publiczność 
przysłuchująca się rozmowom Buchwalda 
nie musiała brać udziału w dyskusji. Mogła 
przypatrzyć się, oswoić z konwencją, z wła-
snym strachem wobec zadawania pytań 
i publicznych wystąpień. Aspekty edukacyj-
ne, wpisane nie tylko w warsztaty, debaty, 
panele, webinaria, case study – ale właśnie 
w otwarte spotkania z profesjonalistami 
różnych zawodów filmowych – stanowią 
dziś bardzo ważne zaplecze festiwalu. Nie 
chodzi tu i nigdy nie chodziło o zaprasza-
nie gwiazd z zagranicy, o zjazd krajowych 
celebrytów, raczej o to, by rodzimi twórcy – 
prócz pokazywania filmów – przybliżali pu-
bliczności pewne filmowe tematy i aspek-
ty rzemiosła. Rokrocznie dojrzali twórcy, 
którzy zjeżdżają tu z retrospektywami albo 

zasiadają w jury, lub biorą udział w pane-
lach, mają pozostawać blisko publiczności, 
mają z nią rozmawiać, objaśniać świat ki-
na, opowiadać o tym, co być może umyka 
podczas seansu, a o co widzowie sami baliby 
się zapytać. I na przestrzeni ostatnich kilku 
lat widać, że publiczność dorosła wraz z fe-
stiwalem. Mówiąc publiczność, mam tu na 
myśli również filmowców. Możemy mówić 
już o kolejnym pokoleniu wychowanków 
„Młodzi i Film”. Widzowie zostają z festi-
walem, wiernie wracają do Koszalina. Są 
twórcy, którzy mimo braku własnych fil-
mów, przyjeżdżają na festiwal dla rozmów, 
atmosfery, bezpretensjonalnych spotkań 
z branżą i widzami. 

Rola i oblicze widowni zmieniają się, po-
dobnie jak pejzaż filmowy ulega transfor-
macji – robimy filmy, które jeżdżą na naj-
ważniejsze festiwale na świecie, publiczność 
z roku na rok staje się coraz bardziej śmiała, 
obeznana z tajnikami sztuki operatorskiej 
czy montażowej. Jeszcze 10 lat temu wi-
dzowie mieli problem z zadawaniem pytań. 
W pewnym momencie nastąpiło przełama-

nie. Wszystko miało tu znaczenie: to, że wi-
dzowie widzieli tremę na twarzach twórców, 
czuli ich lęk i niepewność, mogli się więc 
z nimi identyfikować. Okazało się, że fil-
mowiec to też... człowiek, zawstydza się, ru-
mieni, potrafi zostać zapędzony w kozi róg. 
To procentuje dzisiaj. Pytania podczas kon-
frontacyjnych często spotkań „Szczerość za 
szczerość” bywają bezceremonialnie szcze-
re, odważne, zaczepne, przenikliwe. Szcze-
rość za szczerość: widownia daje zwrotnie 
to, co otrzymała podczas seansu. Ten dru-
gi seans – tym razem dla twórcy – odbywa 
się po projekcji jego filmu. Jest on nie mniej 
ważny niż ten pierwszy. „Widzę ogromną 
rolę edukacyjną festiwalu” – mówi Andrzej 
Kołodyński, były już redaktor naczelny „Ki-
na”, miesięcznika, który jest od lat partne-
rem festiwalu. – „Sama publiczność inaczej 
podchodzi dziś do dzieła filmowego i jego 
twórcy. Nie na kolanach, raczej z pytaniami 
na ustach, wątpliwościami, z innym, pogłę-
bionym ujęciem kina, próbą analizy przez 
pryzmat osobistych przeżyć i doświadczeń. 
To ten festiwal wykształcił sobie – zresztą 

nie tylko sobie – publiczność. Nie szkoły, 
nie instytucje kultury, właśnie festiwal za 
sprawą dyskusji, spotkań, konwencji paneli 
i sposobu rozmowy o filmie”.

Janusz Kijowski dodaje: „Chciałem stwo-
rzyć warunki ułatwiające rozmowy o filmie, 
bycie ze sobą w kinie i poza nim. U nas 
nie ma ducha niezdrowej konkurencji. 
Wydaje mi się, że na innych festiwalach to 
dominuje. W Koszalinie wszyscy dobrze 
się czują. Nie ma zawiści, nigdy czegoś ta-
kiego nie odczułem. Wygrani i przegrani 
świętują wspólnie. Bardzo mi zależy, że-
by ten pierwszy filmowy krok odbywał 
się w duchu przyjaźni i solidarności śro-
dowiskowej. Żeby ci młodzi twórcy wie-
dzieli, że łatwiej będzie im się przebijać do 
swoich karier w atmosferze solidarności 
pokoleniowej. Taka droga egoistyczna, na 
skróty, niespecjalnie się sprawdza. Każdy 
oczywiście jest inny, każdy ma swój cha-
rakter pisma, ale głęboko wierzę w inte-
grację kolejnych pokoleń filmowców, któ-
rzy do nas zjeżdżają. Tylko wtedy można 
zaistnieć. Koszalin temu sprzyja, sprzyja 

przyjaźniom, które trwają dłużej niż se-
ans filmowy”.

MŁODZI, MĄDRZY, 
ODWAŻNI
Mało kto dziś pamięta, że przez 10 lat Ko-
szaliński Festiwal Debiutów Filmowych nie 
odbywał się. W 1999 roku ponownie za-
istniał w świadomości tak filmowców, jak 
i widzów. Przez ten czas udało się zbudować 
festiwalową rodzinę, która jest tak różno-
rodna jak filmy tu pokazywane. Był czas, 
że organizatorzy mierzyli się z brakiem cie-
kawych konkursowych propozycji – stąd 
międzynarodowy charakter konkursu – 
10-letnia przerwa w odsłonach festiwalu 
spowodowała, że musiał on ponownie za-
funkcjonować wśród rodzimych imprez, 
jako wydarzenie powracające, a jednak 
nowe, świeże, po retuszu. 

Kiedyś mówiło się, że debiutowali tu 
Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, 
Krzysztof Zanussi. Dzisiaj mówimy o To-
maszu Wasilewskim, Xawerym Żuławskim, 
Marii Sadowskiej, Piotrze Mularuku, Bodo 
Koksie, Pawle Maślonie, Bartoszu Kruhliku, 
Magnusie von Hornie, Katarzynie Klimkie-
wicz, Aleksandrze Terpińskiej, Marcinie 
Bortkiewiczu i wielu, wielu innych. To tutaj 
takie aktorki, jak Gabriela Muskała, Kata-
rzyna Kwiatkowska, Katarzyna Herman czy 
Małgorzata Zajączkowska zostały dostrze-
żone i nagrodzone. Widać, że debiutanci nie 
boją się mierzyć z różnymi konwencjami, 
gatunkami i tematami, dzięki czemu akto-
rzy mają wspaniałe pole do popisu. Często 
większe niż u dojrzałych twórców, którzy 
tworzą bardziej konwencjonalne kino.

Młodzi filmowcy przede wszystkim chwa-
lą festiwal. Nazywają go wciąż imprezą „bez 
nadęcia”, bezpretensjonalną i na luzie. Waż-
nym aspektem dla zgłaszających swoje 
pierwsze produkcje okazuje się fakt braku 
opłat przy wysyłaniu filmów do oficjalnej 
festiwalowej selekcji. Do dziś organizatorzy 
nie pobierają opłat za nabór do konkursów – 
dzieje się tak w przypadku krótkiego, jak 
i pełnego metrażu. To ewenement na skalę 
europejską, już nie tylko jeśli chodzi o rangę 
festiwalu, ale przede wszystkim o ilość zgła-
szanych tytułów. Prócz tego bywalcy festiwa-
lu chwalą atmosferę sprzyjającą dyskusjom 
o filmie, mówią, że najważniejsze, iż obok 
tych oficjalnych spotkań, mogą odbyć się te 
mniej formalne. Festiwal, korzystając z ba-
zy noclegowej pobliskiego Mielna, organi-
zuje szereg wydarzeń nad morzem. Mielno 
w oczach zaproszonych gości funkcjonuje 
jako bonus: czy ktoś zliczy, ile to rozmów Fo
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Jerzy Kowynia 
i Tomasz Sobczak

z sali kinowej przeniosło się na plażę? Ale 
lokalni bywalcy festiwalu zwracają uwagę 
przede wszystkim na to, że seanse i wszyst-
kie wydarzenia są darmowe i otwarte na 
publikę. Pojawił się argument, że festiwal 
daje poczucie bezpieczeństwa – zarówno 
twórcom, jak i widzom. Stanowi przed-
smak tego, co jest nieodłącznym elemen-
tem zawodu filmowca – chodzi o kontakt 
i dyskusje na temat kina, co często wiąże się 
z próbą obrony swojego dzieła. Przemysław 
Wojcieszek, reżyser o filmowym rodowo-
dzie, choć dziś tworzący głównie z teatrze, 
wspomina: „Zapamiętałem ten festiwal jako 
swoisty kontrapunkt dla festiwalu w Gdyni. 
Nie wiem, co to konkretnie oznacza dzisiaj, 
a co oznaczało wtedy, i z czym się wiązało, 
ale tak właśnie czułem jako bywalec tych 
dwóch imprez, które przecież ze sobą ni-
gdy nie konkurowały. Być może obecnie są 
one komplementarne względem siebie. I dla 
środowiska byłoby to najlepsze!”. 

Festiwal „Młodzi i Film” ulega zmianom 
i modyfikacjom. Tak jak inne jest każde 
następne pokolenie filmowców, tak różnić 
się będą między sobą kolejne edycje tego 
wydarzenia. Najważniejsze, że organizato-
rzy próbują dostosować je do potrzeb mło-
dych twórców i odbiorców, jednocześnie 
nie zapominając o rodowodzie festiwalu. 
Janusz Kijowski tak zapowiedział 40. edy-
cję i lepszych słów nie można by znaleźć, 
nie tylko o tegorocznej odsłonie. W ogóle 
jeśliby próbować zgłębić istotę i najwięk-
szą wartość tej imprezy, najpełniej zawie-
ra się ona w deklaracji swojego dyrektora 
programowego: „Kiedy byłem w Szkole 
Filmowej, nasi wykładowcy – na wyróżnia-
jących się studentów – używali określenia: 
»ma własny charakter pisma«. Sam rów-
nież używałem tej formułki, kiedy uczyłem 
przyszłych reżyserów w szkole w Brukse-
li, a potem w Łodzi. Dziś powiedziałbym 
krócej: »ma swój charakter!«. Wystarczy. 
Takich młodych filmowców wyławiamy, 
a ich filmy zapraszamy na Koszaliński Fe-
stiwal Debiutów Filmowych z pośród setek 
zgłaszanych rokrocznie propozycji. Wła-
śnie z charakterem, odważnych, oryginal-
nych, nowatorskich i mądrych! Nasze mot-
to: »Młodzi i Film«, koresponduje z tym, 
co o »młodości« mówił Witkacy: »Młode 
jest to, co jest mądre i odważne«. Lepszej 
definicji »młodości« nie znam. Dlatego 
wiecznie młodzi byli i są nasi Mistrzowie: 
Wajda, Munk, Has, Kieślowski czy Zanus-
si. Wiecznie młody jest festiwal, który już 
po raz 40. łapie w żagle ożywczy powiew 
bryzy znad Bałtyku”.
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Wielki Jantar unosi
W związku 
ze zbliżającą 
się 40. edycją 
Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów 
Filmowych 
„Młodzi i Film” 
spytaliśmy 
wybranych 
laureatów 
i laureatki 
Wielkiego Jantara, 
czym była dla nich 
ta nagroda na 
różnych etapach 
życia i drogi 
zawodowej. Trzeba 
pamiętać, że sam 
festiwal zmieniał 
oblicza i profile, 
więc nie zawsze 
honorowano 
wyłącznie 
debiutantów. Jakie 
zatem okoliczności 
towarzyszyły 
odbieraniu nagród 
i na co przekładało 
się to wyróżnienie?

Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek
Grand Prix – Wielki Jantar za film  
Moja polska dziewczyna, 2019

Kiedy kręciliśmy film w małym mieszkanku w Londynie, a nasz budżet składał się 
z dwóch dysków twardych, pożyczonej kamery i hummusu, żartowaliśmy, że film 

zdobędzie albo nagrodę w Cannes, albo w Koszalinie. To zaszczyt dostać tutaj głów-
ną nagrodę!

Bartosz Kruhlik 
Grand Prix –  
Wielki Janatar za film  
Supernova, 2020

Nagroda Wielkiego Jantara za Naj-
lepszy Pełnometrażowy Debiut 

Fabularny na Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 
ma dla mnie dwa wymiary: to w pew-
nym sensie symboliczne zamknięcie 
festiwalowej drogi naszego filmu Su-
pernova, który premierę miał równy 
rok wcześniej na festiwalu w Gdyni. 
Z kolei dla mnie osobiście to ogromne 
wyróżnienie, zapisanie się w historii 
polskiego kina, obok największych 
reżyserskich nazwisk twórców wcze-
śniej nagrodzonych. Traktuję ten laur 
jako kredyt zaufania i mobilizację do 
dalszej twórczej pracy.

Norman Leto
Grand Prix – Wielki Jantar za film Photon, 2018

Nikt nie spodziewał się chyba nagrody dla produkcji o tak dziwnym tytule. 
Ja już nawet nie mówię o samym filmie – każdy może mieć swoje zdanie, 

czy był to udany i spełniony debiut. Trzeba mieć wolność w głowie, by nagra-
dzać obraz o tak mało chwytliwym, nieschlebiającym gustom tytule, nieznanego 
reżysera. Zawsze mi się wydawało, że „Młodzi i Film” to właśnie taki festiwal: 
odważny, niepróbujący wpisywać się w trendy, pozbawiony koniunktury, nie-
schlebiający gustom. Ostatecznie liczy się za każdym razem zestaw filmów i ich 
odbiór, energia oraz emocje, które wywołują. Pewnie z innymi ludźmi w jury, 
w innym czasie, Photon nie zostałby dostrzeżony. Stało się jednak inaczej. Ta 
nagroda pozwoliła mi wierzyć przez następne lata, że bez pleców i znajomości, 
trochę wbrew regułom i zdrowemu rozsądkowi, można osiągnąć sukces i pa-
trzeć bez żenady sobie później w oczy, czyli bez robienia czegokolwiek wbrew 
sobie. Wielki Jantar mnie uniósł, niekoniecznie może jako filmowca, ale jako 
człowieka na pewno.

Grzegorz Jankowski
Grand Prix – Wielki Jantar  
za film Polskie gówno, 2015 

Nie liczyliśmy na żadną nagrodę, wie-
dząc, że ten film nie był w głównym 

nurcie. Polskie gówno to punkowa produk-
cja i pamiętam, jak bardzo dziękowałem 
jurorom, którzy w moim mniemaniu wy-
kazali się nie lada odwagą. Bo dla mnie – 
nawet po latach – to był i jest akt odwagi: 
nagrodzono nieznanego reżysera, który 
przez siedem lat, bo tyle realizowałem swój 
debiut, improwizował na planie.

Krzysztof Skonieczny
Grand Prix – Wielki Jantar 
za film Hardkor Disko, 
2014

Pierwszy obraz-skojarzenie związany 
z festiwalem „Młodzi i Film”, który 

wyświetla mi się po latach w głowie, to 
szef jury Marcin Wrona wręczający mi 
statuetkę Wielkiego Jantara. Festiwalowi 
zawdzięczam właśnie to powracające jak 
echo wspomnienie o Marcinie, którego 
bardzo brakuje w polskim kinie.

Bartosz Kruhlik

Ewa Banaszkiewicz  
i Mateusz Dymek

Norman Leto

Bartosz M. Kowalski

Fo
t. 

Bo
ry

s 
Sk

rz
yń

sk
i, 

Ro
be

rt 
Ja

w
or

sk
i, 

Sy
lw

ia
 O

lsz
ew

sk
a/

M
ło

dz
i i

 F
ilm

/C
en

tru
m

 K
ul

tu
ry

 1
05

 w
 K

os
za

lin
ie

Krzysztof Skonieczny

Katarzyna  
Klimkiewicz
Grand Prix – Wielki Jantar 
za film Zaślepiona, 2013

Nagroda była niczym uznanie mnie ja-
ko filmowca, takie swoiste pasowanie 

na reżysera. Przyjęcie do cechu. Zostałam 
dostrzeżona i uznana, co pomogło i wciąż 
pomaga podtrzymać wiarę w siebie, która 
w tym zawodzie jest tak ważna, a tak ła-
two ją stracić.

Katarzyna 
Klimkiewicz

Grzegorz Jankowski

Bartosz M. Kowalski
Grand Prix – Wielki Jantar 
za film Plac zabaw, 2017 
Plac zabaw był trudnym, bardzo ryzyko-
wanym debiutem, który wzbudził ogromne 
kontrowersje. Nagroda na festiwalu „Mło-
dzi i Film” była dla mnie wielkim przeży-
ciem i radością. Przede wszystkim jednak 
utwierdziła mnie w przekonaniu, że w fil-
mie odwaga jest najważniejsza.
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Krzysztof Zanussi
Grand Prix – Wielki Jantar 
za film Iluminacja, 1973

Bardzo ciepło wspominam nagrodę z Ko-
szalina, ponieważ wokół Iluminacji od 

początku był taki klimat dwuznaczny. Wła-
dze nie wiedziały, czy z tego filmu mogą 
się cieszyć, czy raczej uznać go za wrogi – 
wręcz ideologicznie niestosowny. Ta na-
groda przesądziła w jakiś sposób o moim 
bezpieczeństwie, mówiono: już cię teraz 
nie dopadną. „Młodzi i Film” to był wów-
czas nowy festiwal, ale wiadomo było, że 
za nim stały te władze, które odpowiadały 
za młodzież. I gdy myślę dziś o Wielkim 
Jantarze, to od razu mam takie pierwsze 
dobre wspomnienie. 

Wypowiedzi zebrała  
Anna Serdiukow

Katarzyna Rosłaniec
Grand Prix – Wielki Jantar  
za film Galerianki, 2009

To był 2009 rok i wcale nie 
było to jeszcze tak częste 

zjawisko, że młoda reżyserka 
otrzymuje główną nagrodę na 
ważnym polskim festiwalu za 
swój debiutancki film o niezno-
śnych nastolatkach, które łażą 
po galeriach handlowych. Opo-
wiadałam o głębszym proble-
mie, o pewnym zjawisku spo-
łecznym i o chorobie cywiliza-
cyjnej niemalże, jednak w tam-
tym czasie nagroda dla dziew-
czyny za film o dziewczynach – 
i ich nastoletnich problemach – 
nie była wcale taką oczywistą 
sprawą. Raz, że debiutujących reżyserek było mało, dwa: temat. Ja 
się cały czas zastanawiałam, czy to, co chcę powiedzieć będzie dla 
kogokolwiek czytelne i zrozumiałe, przejmujące. Czy zostanę po-
traktowana poważnie... No bo kogo obchodzą młode dziewczyny 
i ich świat, problemy, emocje? Zwykle takie bohaterki są trywia-
lizowane, stanowią tło dla opowieści. Postanowiłam robić swoje, 
mając nadzieję, że ktoś to zrozumie i poczuje... Ta nagroda więc, 
to był w pewnym sensie gest symboliczny, początek jakiejś zmiany 
w myśleniu o kobietach przed i za kamerą. 

Xawery Żuławski
Grand Prix – Wielki Jantar  
za film Chaos, 2007 

Swój debiut realizowałem 
aż pięć lat. Nigdy chyba 

nie opuszczało mnie prze-
konanie, iż było warto: że 
muszę, chcę i potrzebuję, 
by opowiedzieć tę histo-
rię – po części swoją – i że 
wierzę w to, co robię. Na-
groda w Koszalinie na pew-
no to usankcjonowała. Ale 
ważne też – prócz samej na-
grody – było to, jak mówiło 
się w Koszalinie o Chaosie. 
Mocno punkowa historia 
trzech przyrodnich braci 
i przyrodniej siostry, w któ-
rej jeden z nich się zako-
chuje, okraszona językiem 
ulicy, nie była laurką dla ni-
kogo i niczego: ani dla tam-
tych czasów, ani dla tego kraju, ani dla społeczeństwa. Mówio-
no, że to jeden z nielicznych odważnych porterów współczesnej 
Polski bez przekłamań i upiększeń. I to, że inni tak czytali mój 
film, że zobaczyli w tej historii to, co ja, że współdzielili pewne 
emocje, było dla mnie najważniejszym przeżyciem.

Katarzyna Rosłaniec
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Dariusz Gajewski
Grand Prix – Wielki Jantar za film alaRm, 2002

Obraz alaRm – który wygrał „Młodzi 
i Film” w 2002 roku – powstawał zupeł-

nie bez pieniędzy. Mogłem go zrealizować 
dzięki pomocy kolegów: ta debiutancka pro-
dukcja robiona była taką spółdzielczą metodą: 
każdy, kto przy filmie pracował, miał udział 
we własności filmu. To były czasy, kiedy nie-
wiele produkcji realizowano w ten sposób: 
ludzie niechętni ryzykowali. Przy alaRmie 
ryzykowali wszyscy. I wszyscy byli zaangażo-
wani w ten projekt ponad normę: oświetlacz 
Darek Zbytniewski, który dał nam świetne 
światło, jak się zorientował, że w ogóle nie 
mamy pieniędzy, to zaczął przynosić nam 
wodę i Red Bulla na plan.  Z kolei jego żo-
na robiła nam bigos i fasolkę po bretońsku. 
Wojtek Szepel zrobił za darmo piękne zdję-
cia. Ania Dobrowolska, która była kierowni-
kiem produkcji, załatwiała różne rzeczy za 
darmo: np. telewizor plazmowy, który wów-
czas kosztował tyle, co samochód. Wszyscy 
byli goli, nie mieli pieniędzy, a z drugiej stro-
ny towarzyszyło mi poczucie, że pracujemy 

w dość komfortowych warunkach: np. Paweł 
Althamer zrobił mi za darmo scenografię. 
Na koniec Leszek Molski wszystko to pięk-
nie wyprodukował. Zdjęcia trwały dłużej 
niż dwa tygodnie, więc sam fakt, że w ogóle 
jedliśmy – dzięki uprzejmości żony Darka 
Zbytniewskiego – był niebywały. W sumie 
to właśnie wtedy poczułem i zrozumiałem, 
że film to nie są pieniądze – kino można ro-
bić bez pieniędzy i bez ogromnego nakładu. 
To dało mi odwagę, która procentowała przy 
kolejnych projektach. Nagroda na festiwalu, 
prócz ogromnej satysfakcji i radości – któ-
rą wyraziłem natychmiast po jej odebraniu, 
przepijając przyznaną mi sumę w ten sam 
wieczór – przyniosła dwie wymierne korzy-
ści: Telewizja Polska kupiła ode mnie alaRm 
za dobre pieniądze, dzięki temu mogłem 
spłacić honoraria tym wszystkim osobom, 
które film ze mną robiły. To była korzyść 
ekonomiczna. Po drugie, dzięki nagrodzie 
na MiF, mogłem wyreżyserować Warszawę. 
Ze scenariuszem tego filmu chodziłem chyba 

z pięć lat, wszystkim się podobał, ale jakoś 
trudno było ten projekt sfinansować. Rok 
po otrzymaniu Wielkiego Jantara Warsza-
wa była już gotowa. Dlatego „Młodzi i Film” 
to festiwal, który do dziś niezwykle lubię.

Xawery 
Żuławski

Magdalena Łazarkiewicz
Grand Prix – Wielki Jantar za film Ostatni dzwonek, 1989

To był mój debiutancki film. Na tym etapie otrzy-
mywanie nagród ma szczególne znaczenie: jest 

potwierdzeniem wybranej drogi i sensu funkcjono-
wania w zawodzie. W przypadku Ostatniego dzwonka 
to było szczególnie ważne, nałożyły się na to bowiem 
dwie rzeczy: po pierwsze byłam w zaawansowanej 
ciąży, kiedy robiłam ten film, więc było to trudne 
doświadczenie pod względem emocjonalnym, psy-
chicznym i fizycznym. Po drugie, sam film też nie był 
łatwy: miał zbiorowego bohatera, brali w nim udział 
debiutujący aktorzy, wszystko razem tworzyło duży poziom skom-
plikowania. Ale zdecydowałam się na Ostatni dzwonek ze względu 
na silne osobiste poczucie – które się zresztą potwierdziło – że ten 
film w jakiś niebywale wyjątkowy sposób trafia w swój czas. Na eta-
pie, kiedy powstawał, wyprzedzał nawet swój czas, przecież dopiero 
w 1988 rozlała się fala strajków, my pracowaliśmy nad tą produkcją 
latem tego roku, więc to się dokładnie zrymowało z dużym politycz-
nym przełomem, który wtedy miał miejsce. Wydaje mi się, że dziś to 
się rzadko zdarza, by to, co robimy, splatało się tak mocno z życiem 
politycznym. To jest rodzaj umiejętności, który Andrzej Wajda na-
zywał „wąchaniem czasu” – my wtedy rzeczywiście wywąchaliśmy 
czas. I choć impuls publicystyczny odgrywał dla mnie ważną rolę, 

Ostatni dzwonek był dla mnie istotny również z in-
nego względu: stanowił osobistą rozprawę z czasem 
młodości i z instytucją szkoły. Bardzo chciałam się z tą 
przestrzenią rozprawić, potrzebowałam tego. Wów-
czas nie robiło się badań na temat ilości widzów, które 
obejrzały film, a szkoda, bo Ostatni dzwonek szybko 
zyskał opinię kultowego. Do tej pory spotykam osoby, 
które deklarują, że film wpłynął na ich życie. To jest 
niesamowite poczucie dla twórcy, kiedy wie, że to, co 
zrobił, zostaje w ludziach. Udało się to także dzięki 

atmosferze, która wyróżniała wówczas Studio im. Karola Irzykowskie-
go. To było niesamowite miejsce, które powinno się doczekać głębszej 
analizy. Panowała tam prawdziwa wspólnota twórcza, która dziś jest 
raczej nie do powtórzenia. Mam poczucie, że bardzo wielu kolegów 
zrobiło dzięki tej instytucji swoje najważniejsze filmy: najśmielsze ar-
tystycznie, o największej sile rażenia. Kiedy ja realizowałam Ostatni 
dzwonek, studiu szefował Janusz Kijowski – był niebywale wspierają-
cy. A nic nie było wtedy oczywiste: po pierwsze, by robić w tamtym 
czasie akurat taki film – ze względów cenzuralno-politycznych było 
to wyzwanie – po drugie: byłam debiutującą kobietą w ciąży, gorzej 
już chyba być nie mogło! Postawa Janusza wiązała się z wielką odwa-
gą producencką. Nigdy mu tego nie zapomnę.

Filip Bajon 
Grand Prix – Wielki Jantar za film Wahadełko, 1981

Akurat byłem w zdjęciach do Limuzyny 
Daimler-Benz, kiedy przyznano mi na-

grodę na „Młodzi i Film” za Wahadełko. Nie 
mieliśmy daleko, pracowaliśmy w Poznaniu, 
produkcja dała nam taksóweczkę i pojecha-
liśmy wraz z autorem zdjęć do Koszalina. 
Szczęśliwie zdążyliśmy na finał! Tego roku 
również Janusz Zaorski odbierał nagrodę, 
usłyszałem wtedy: „Nie jestem zazdrosny, 
rzeczywiście bardzo dobry film zrobiłeś!”. 
W Koszalinie zostaliśmy do drugiej w nocy 
i z powrotem taksówką wróciliśmy na plan 
do Poznania. Nagroda z pewnością utwier-
dziła moje reżyserskie stanowisko na planie 
filmu Limuzyna Daimler-Benz – takie wy-
kładnie festiwalu przynajmniej przez kilka 
dni po nagrodzie sprawiają, że reżyser ma 
lepiej w ekipie. Filmy robiło się wtedy, gdy 
miało się dobre scenariusze, i gdy było się 
w dobrym zespole filmowym. Same nagro-
dy nie były decydujące w tym temacie, nie 
pomagały w czymś konkretnym. Być może 
pomagały w tworzeniu pewnej aury wokół 
nagrodzonego. Przez wiele lat koszalińską 
nagrodę miałem w domu, przypominała mi 
o tamtych czasach. W pewnym momencie 
mój synek mi ją zabrał i dzisiaj stoi gdzieś 
u niego. Za Limuzynę Daimler-Benz również 

otrzymałem nagrodę w Koszalinie, ale wów-
czas wszyscy zbojkotowaliśmy festiwal. Nie 
pojechałem jej odebrać, był rok 1982, trwał 
stan wojenny. Oczywiście była w tym pew-
na niedogodność: po pierwsze to nasi kole-
dzy robili „Młodzi i Film”, więc generalnie 
trochę im się robiło koło pióra, po drugie 
w Koszalinie po prostu dobrze i warto było 
być. Środowiska były wówczas wymieszane, 
na festiwalu spotykał się cały świat młodej li-
teratury i młodego kina, przyjeżdżali także 
młodzi politycy, działo się – miało to wymiar 
pokoleniowy. Dla nas wtedy to liczyło się 
najbardziej. Ostatecznie podjęliśmy jednak 
decyzję, by nie jechać – czasy były skompli-
kowane i trudne, nie wypadało świętować. 
Nikt nie miał nam za złe, było na to przy-
zwolenie całego środowiska. 

Dariusz Gajewski

Magdalena Łazarkiewicz

Wit Dąbal  
i Filip Bajon – 

 1981 rok

Krzysztof Zanussi 
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Z Jarosławem Stróżykiem, 
współscenarzystą Drugiej 
połowy, znacie się od lat. 
Wspólna praca nad tek-

stem najwyraźniej tego nie zmieniła. 
Kto pierwszy wpadł na pomysł tego 
filmu?
Ideę komedii romantycznej z futbo-
lem w tle wymyślił nasz wspólny przy-
jaciel, który jest pomysłodawcą całego 
konceptu. Zarys fabularny przygotowa-
łem ja, a potem nad nim wspólnie z Jar-
kiem pracowaliśmy. Jestem jak dynamit, 
piszę szybko, bywam impulsywny. Jarek 
jest za to niezwykle kreatywny, stara się 
trzymać wszystko w ryzach i panować 

śmy. Później trwał etap ogromnej pracy 
nad scenariuszem, czysta sztuka przepi-
sywania. Dzień w dzień pracowaliśmy 
do 5, 6 rano. Chcieliśmy, żeby dialogi 
miały odpowiedni rytm, wydźwięk, żeby 
postacie były wyraziste. Ponieważ na co 
dzień obaj jesteśmy związani ze środowi-
skiem sportowym, musieliśmy balanso-
wać między rzeczywistością: tym, żeby 
film nie był niedorzeczny dla kogoś, kto 
interesuje się piłką, oraz tym, żeby nie 
przerysować postaci, bo wszyscy by się 
na nas obrazili. (śmiech) Wydaje mi się, 
że udało się i nie zrobiliśmy ani doku-
mentu, ani pastiszu czy groteski.

Kogo radziliście się w chwilach zwąt-
pienia?
W trakcie prac nad tekstem wielokrot-
nie zasięgaliśmy opinii naszej „grupy 
fokusowej” złożonej ze znajomych oraz 
naszych najbliższych, których pytaliśmy, 
czy coś wydaje im się śmieszne, czy jed-
nak żenujące, czy rozumieją ciąg przy-
czynowo-skutkowy, czy nie. My już sami 
często nie dostrzegaliśmy pewnych kwe-
stii, a ludzie wokół nas pomogli nam zła-
pać niezbędny dystans.

Twoje zadania przy realizacji tego 
filmu nie skończyły się jednak na sce-
nariuszu.
Na planie Drugiej połowy byłem też II 
reżyserem, a później reżyserem montażu. 
I to wszystko przed trzydziestką. (śmiech) 
Wchodząc do świata filmu, tak naprawdę 
znałem go tylko od strony widza, nigdy 
nie miałem żadnego doświadczenia prak-
tycznego. Początki były trudne, bo ekipa 
oczekiwała realizacji kina reżyserskiego, 
takie odniosłem wrażenie. My jednak 
dobrze wiedzieliśmy, jaki film chcemy 
zrobić. Dołączali do nas po kolei wszyscy 
członkowie ekipy, włącznie z aktorami, 
z którymi, jak np. z Maćkiem Musia-
łem, obgadywaliśmy dosłownie wszystko. 
W pogodzeniu tych wielu funkcji pomógł 
mi chyba bezpośredni charakter, ale i fakt, 
że dziennikarstwem sportowym zająłem 
się w wieku 15 lat, kiedy zacząłem jeździć 
na zgrupowania do Hiszpanii czy Austrii. 
Wtedy starsi dziennikarze często wysy-
łali „małolata”, żeby załatwił to czy tamto. 
Więc załatwiałem. To, że byłem tam naj-
młodszy, musiałem też nadrabiać tupe-
tem. I to mi chyba zostało do dziś, choć 
na początku pewnie sporo osób na planie 
to denerwowało. W końcu byłem przecież 
upierdliwym i ciekawskim gościem spoza 
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branży, który przyszedł i mówił, że coś 
można zrobić inaczej. I wiesz co? Nawet 
ich rozumiem. (śmiech) 

Mimo że scenariusz napisali 
debiutanci, na planie udało się zgro-
madzić wielu wspaniałych aktorów – 
zarówno uznanych nazwisk, jak 
i młodych talentów. Jak udało się ich 
wszystkich zaprosić?
Kilkoro z nich było naszymi pierwot-
nymi wyborami. Pisząc scenariusz, od 
pierwszego dnia myśleliśmy o Czarku 
Pazurze jako trenerze i Maćku Musiale 
jako piłkarzu. Tego drugiego wymyśliła 
żona naszego przyjaciela i to był strzał 
w dziesiątkę. Bardzo nam zależało, aby 
obsadzać osoby, które nie będą miały 
problemu z natychmiastowym wejściem 
w rolę. Stąd też pojawia się debiutująca 
na dużym ekranie Małgorzata Roze-
nek-Majdan. Czy też Andrzej Grabow-
ski oraz duet Rafał Rutkowski i Sławek 
Orzechowski – aktorzy, którzy nawet nic 
nie mówiąc, potrafią zrobić wspaniałe 
kino! Na przykład rola Maćka Musiała 
jest mocno ironiczna, trzeba się było 
wykazać dużym dystansem do siebie. 
Mimo początkowych obiekcji, Maciek 
szybko złapał, że to nie jest pajacowanie, 
ale bardzo wymagające zadanie. Świetne 
jest to, że okazał się zawsze chętny do 
nauki. Potrafił wpaść do mnie do miesz-

kania na godzinę, żeby przegadać trzy 
kartki scenariusza. Nie ma w nim źle 
pojętego gwiazdorstwa.

A co z zaproszonymi do udziału 
w filmie piłkarzami (Grzegorz Kry-
chowiak czy Sebastian Mila) oraz 
z dziennikarzami sportowymi?
Grzegorz Krychowiak został przez 
Maćka niemal od razu określony mia-
nem „Johnny’ego Deppa”. Zupełnie 
poważnie muszę przyznać, że Grze-
siek jest aktorskim odkryciem. Wszy-
scy bez cienia wątpliwości stwierdzili, że 
kiedy skończy piłkarską karierę, może 
zostać aktorem. Jego twarz jest bardzo 
plastyczna, uśmiech – czarujący, á la 
Alain Delon, ma taki naturalny charm. 
Od razu po pierwszej rozmowie wyczuł, 
jaki efekt chcemy osiągnąć. Tak zresztą 
było też z Sebastianem Milą, Darkiem 
Szpakowskim, Romanem Kołtoniem czy 
Michałem Polem. 

Realizowanie komedii romantycznej 
w Polsce jest wciąż dość ryzykowne. 
Nie mieliście obaw, nie czuliście pre-
sji, że efekt może nie do końca speł-
niać wasze – i widzów – oczekiwania?
Akurat w przypadku Drugiej połowy 
uznaliśmy, że trafiamy w dobry moment. 
Czekamy na mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej, a to zawsze okres, kiedy Polacy 

stają się choć na chwilę jedną wielką pił-
karską rodziną. Niezależnie do tego, że 
na co dzień są podzielni polityką, poglą-
dami, pochodzeniem, płcią. W okre-
sie przedturniejowym flaga biało-czer-
wona spaja wszystkich, kibicujemy Polsce. 
Chcemy, by na międzynarodowej arenie 
polska reprezentacja sprawiała, że czu-
jemy dumę. Stwierdziliśmy, że pokażemy 
zatem film, który będzie pełen pozytyw-
nych emocji. Do tej pory kino piłkar-
skie odnosiło się do czegoś negatywnego. 
Piłkarski poker – do korupcji. Bad Boy 
był o stadionowej chuligance. Gwiazdy – 
o Janie Banasiu i upadku dobrze zapo-
wiadającej się kariery. My zrobiliśmy 
film, który pozostaje optymistyczny. Po 
roku życia w zamknięciu to jest właśnie 
to, czego nam wszystkim potrzeba. Poza 
tym, mam nadzieję, że Druga połowa 
będzie też dobrą zapowiedzią turnieju 
Euro 2021. Film trwa zresztą dokładnie 
90 minut, czyli tyle, ile mecz. A czy jest 
presja? Oczywiście, że jest. Nie jesteśmy 
wariatami. Przekonanie, że akurat my 
zrobimy coś, czego się nikomu wcześniej 
nie udało, jest zbytnim optymizmem, ale 
nasz obraz ma tyle atutów, że warto było 
podjąć to ryzyko. I warto iść na ten film 
do kina. 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

nad chaosem. W życiu jesteśmy więc 
od siebie całkowicie różni, ale to aku-
rat pozwoliło nam się w twórczej pracy 
wspaniale uzupełniać. Poza tym nasza 
przyjaźń sprawiła, że bez skrępowania 
mogliśmy wyrażać opinie na temat pracy 
drugiego. Często padały brzydkie słowa, 
krzyki były jak na stadionie. No i praco-
waliśmy raczej żwawo. 

Żwawo, to znaczy jak szybko?
Tak naprawdę pisanie zajęło nam około 
2,5 miesiąca, to było jeszcze w 2019 roku. 
Datę zarysu fabuły pamiętam dokład-
nie, to był dzień otwarcia bazy treningo-
wej Jagiellonii Białystok, na którym byli-

POZOSTAWIAMY 
OPTYMIZM

MAGAZYN FILMOWY  nr 118/czerwiec 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 118/czerwiec 2021

Rozmowa z Sebastianem 
Staszewskim, współscenarzystą  
i II reżyserem filmu Druga połowa

Sebastian Staszewski

Grzegorz Krychowiak  
w filmie Druga połowa,  
reż. Łukasz Wiśniewski

Fo
t. 

Ki
no

 Ś
w

ia
t/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 S
eb

as
tia

na
 S

ta
sz

ew
sk

ie
go



POLSKIE PREMIERY 

Małgorzata Szumowska 
i Michał Englert nakręcili 
film bez odpowiednika 
w polskim kinie. Roman-

sujący z metafizyką i satyrą kome-
diodramat obyczajowy o ukraińskim 
masażyście leczącym dusze bogatych 
i samotnych Polaków. Historia powsta-
wania projektu była równie nietypowa?
Mariusz Włodarski: Raczej typowa. 
Poznaliśmy Michała w trakcie zdjęć do 
naszej koprodukcji mniejszościowej 
Żniwa. To on poznał nas z Małgośką, która 
akurat szukała partnerów producenckich. 
Dostaliśmy scenariusz Śniegu…, który bar-
dzo nam się spodobał, więc zdecydowa-
liśmy się na współpracę. Chcemy rozwi-
jać naszą firmę – Lava Films – w różnych 
kierunkach, a projekt Śniegu… sprawił, że 
musieliśmy podejść do procesu inaczej niż 
zazwyczaj, ponieważ z reguły współpra-
cujemy z debiutantami i początkującymi 
twórcami, a nie tak mocno ukształtowa-
nymi filmowcami.
Agnieszka Wasiak: Nasze produkcje 
zaczynamy przeważnie od etapu wczesnego 
developmentu, czasem dosłownie od paru 
stron pomysłów. Scenariusz Śniegu… ewo-
luował dość mocno w czasie naszej współ-
pracy, ale nie da się ukryć, że był już zdefi-
niowany. Podobnie jak ekipa, bo Małgosia 
i Michał mają od lat stałą grupę współ-
pracowników. Było to dla nas wyzwanie – 
wejść w taką strukturę i wspomóc projekt 
swą wiedzą i doświadczeniem tak, żebyśmy 
wszyscy byli z niego zadowoleni.

Na czym polegało to wsparcie z per-
spektywy finansowo-kreatywnej, bio-
rąc pod uwagę, że Małgorzata Szu-
mowska i Michał Englert pełnili 
również rolę producentów?
A.W.: Przede wszystkim na zaufaniu. Oni 
nam zaufali ze swym filmem, powierzając 
w nasze ręce projekt, który należało roz-
sądnie przeprowadzić, a my zaufaliśmy im 
i ich umiejętnościom. Odbyło się oczywi-
ście wiele rozmów, natomiast wiedzieli-
śmy, że mamy do czynienia z „teamem” fil-
mowców, którzy wzajemnie się napędzają, 
a wytworzoną w ten sposób energię prze-
kładają na pracę przed i na planie. Mał-
gośka i Michał mają taki system pracy, że 
film kształtuje się w dużej mierze w trak-
cie zdjęć. U nich scenariusz jest draftem, 
do którego dokłada się stopniowo „mięso”. 
Potrafią pociągnąć ekipę za swą wizją, więc 
w perspektywie kreatywnej naszym – pro-
ducentów – zadaniem było utrzymywanie 
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ekipy w mobilizacji i świadomości tego, co 
się dzieje. 
M.W.: W pewnym sensie, choć brzydko 
to zabrzmi, naszym zadaniem było nie 
przeszkodzić w tym procesie. Ale nie było 
w tym nic negatywnego. Angażujemy się 
z Agnieszką w projekty, staramy się przede 
wszystkim zrozumieć wizję twórczą i jej 
bronić. Jeśli w nią uwierzymy, trwamy przy 
niej do końca, nie tylko w sensie budżeto-
wym. Wiedzieliśmy, że Małgośka i Michał 
widzą więcej i wiedzą dokładnie, jaki film 
chcą zrobić. To oni zainicjowali projekt 
i wnieśli relację z Match Factory, koprodu-
centem i jednocześnie agentem sprzedaży. 
Dlatego, mimo że ciągle rozmawialiśmy 
i ustalaliśmy wspólnie różne kwestie, sta-
raliśmy się nie ingerować w ich działania, 
gdy nie byliśmy pewni, w jakim kierunku 
zmierzają. 
A.W.: Bywało, że wieczorem dostawali-
śmy telefon, że pojawiła się scena, której 
nie było, lub zmienił się kierunek rozwoju 
jakiejś postaci. Co oczywiście pociągało za 
sobą przebukowanie lokacji, zmiany w sce-
nografii i kostiumach itp. Ale widzieliśmy, 
że te zmiany mają sens, że coś  wnoszą. 
Pracując z debiutantami i filmowcami na 
wcześniejszym etapie kariery, bywa, że 
bardziej czuwamy nad procesem, a przy 
Śniegu… nauczyliśmy się podchodzić ina-
czej do pewnych kwestii, niekiedy zaufać 
intuicji Małgosi i Michała w niezbędność 
dodawanych przez nich rzeczy. Zaufaliśmy 
i wyszło dobrze dla wszystkich zaintereso-
wanych.
M.W.: Jeśli miałbym określić naszą naj-
ważniejszą rolę w tym projekcie, byłoby to 
stworzenie reżyserom przestrzeni swobody 
do działania. Co było trudne. Wspomniane 
przez Agnieszkę zmiany zawsze wprowa-

dzały nowe elementy producenckiej łami-
główki, ale efekty pojawiały się dość szybko. 

Jak przebiegała koprodukcyjna współ-
praca ze stroną niemiecką – zarówno 
w perspektywie zdjęć, jak i ogólnie 
budowania projektu?
M.W.: Wzorowo. Mieliśmy intensywne 
spotkania, wymiany mailowe. Wszyscy 
graliśmy do tej samej bramki. Z naszej 
strony staraliśmy się sprytnie podejść do 
wielu rozwiązań produkcyjnych i maksy-
malnie wykorzystać udział dużego kopro-
ducenta jak Match Factory. Oni włożyli 
prawie połowę budżetu, my przenieśliśmy 
się na ponad dwa tygodnie do Westfalii, 
na zdjęcia w Kolonii i okolicach. W Niem-
czech powstały kreacyjne ujęcia leśne, oba 
mieszkania Żeni, sceny w klubie, gmach 
biura emigracyjnego. Ale zostało to tak 
dobrze przemyślane i zrealizowane przez 
naszą scenografkę Jagnę Janicką, że ani 
przez sekundę nie zaburzyła się wizualna 
spójność filmu. Ogółem na 38 dni zdjęcio-
wych 15 było w Niemczech, u nich zrobili-
śmy też część prac postprodukcyjnych.

Obraz Śniegu już nigdy nie będzie zdo-
był uznanie na świecie i był polskim 
kandydatem do Oscara. Mimo że przez 
pandemię czekał na krajową dystrybu-
cję, z perspektywy  międzynarodowej 
wydaje się dużym krokiem dla Lava 
Films.
M.W.: Lava Films istnieje od 2010 roku 
i od początku specjalizujemy się w kopro-
dukcjach międzynarodowych. Budujemy 
markę małymi krokami i staramy się przede 
wszystkim tworzyć solidne relacje z twór-
cami, z którymi współpracujemy. Działamy 
głównie z debiutantami, bo dzięki temu 

możemy rosnąć wspólnie z nimi. W tym 
sensie od 2018 roku, kiedy wchodziliśmy 
w projekt Śniegu…, wiele się nie zmieniło. 
Doszły nowe produkcje, takie jak Sweat 
czy Niepamięć, zaliczyliśmy kilka ważnych 
sukcesów festiwalowych, jednak wciąż 
robimy to samo i budujemy markę na wła-
snych zasadach. Faktem jest natomiast, że 
funkcjonowaliśmy w niszy arthouse’u, a za 
sprawą filmu Małgośki i Michała, którzy 
mają ugruntowaną pozycję w międzyna-
rodowej branży, świat kina trochę bardziej 
zwrócił na nas uwagę.
A.W.: Trzymamy się założenia dwóch pre-
mier rocznie, filmu polskiego i koproduk-
cji mniejszościowej, przy czym staramy się 
działać za każdym razem trochę inaczej, 
żeby w skali globalnej się nie powtarzać. Tak 
się złożyło, że w Polsce mamy w czerwcu 
oprócz Śniegu… jeszcze premiery Sweat 
i Niepamięci, ale są to na tyle odmienne 
filmy, skierowane do innej publiczności, 
że mamy nadzieję, że znajdą swego widza. 
Wierzymy, że ludzie chcą przede wszystkim 
wrócić do kin, że stream ing, seriale i inne 
atrakcje czasu pandemii nie dały im tego, co 
daje duży ekran i ciemna sala. 
M.W.: Już kilka razy staraliśmy się wprowa-
dzić Śniegu…, gdy polskie kina się otwierały, 
ale chcieliśmy, żeby to też była propozycja 
dla szerszego widza, a np. w lutym mul-
tipleksy się nie otworzyły. Wiemy, że kina 
potrzebują świeżych przebojów, np. nowego 
Bonda, ale ufamy, że publiczność doceni 
filmy, nad którymi tak długo pracowaliśmy 
razem z poszczególnymi ekipami. Bo każdy 
z nich jest na swój sposób wyjątkowy i bar-
dzo nam bliski. 

Rozmawiał  
Darek Kuźma
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ZAUFANIE 
TO PODSTAWA
Rozmowa  
z Agnieszką 
Wasiak  
i Mariuszem 
Włodarskim, 
producentami 
filmu Śniegu 
już nigdy nie 
będzie

Alec Utgoff i Agata Kulesza  
w filmie Śniegu już nigdy nie będzie,  

reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Agnieszka Wasiak  
i Mariusz Włodarski
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Pięć lat temu nakręciłeś swój 
debiut fabularny, bardzo 
dobrze przyjęte Disco Polo. 
Kiedy po raz pierwszy pomy-

ślałeś o Magnezji?
To było w 2015 roku, zaraz po premierze 
Disco Polo. Wraz z moim współscenarzy-
stą Mateuszem Kościukiewiczem pomy-
śleliśmy, że skoro udało się z pierwszym 
filmem, warto pójść dalej. Instynkt kiero-
wał nas w stronę kina gangsterskiego, czar-
nej komedii, tematu przemytu, szantażu. 
Początkowo akcja rozgrywała się współ-
cześnie, w ośrodku narciarskim, a miała się 
obracać wokół dwóch skonfliktowanych 

mieliśmy namiastkę Dzikiego Zachodu, 
czegoś, co tak dobrze znamy z wester-
nów. Było to szalenie interesujące fil-
mowo i zaczęliśmy się zastanawiać, dla-
czego nikt wcześniej się tego nie podjął. 
Od Piaseckiego zaczerpnęliśmy tło histo-
ryczne, zaś sama opowieść w Magnezji 
jest fikcyjna i wynika z naszej fascynacji 
kinem, ale też z zabawy formą. 

Jesteś absolwentem Studium Sce-
nariuszowego PWSFTviT w Łodzi. 
Czy mając już spore reżyserskie 
doświadczenie – zarówno jeśli chodzi 
o fabuły, dokumenty, jak i seriale – 
scenariusz wciąż traktujesz jako coś, 
co jest ci najbliższe?
Trochę się to zmienia, ale do tej pory 
rzeczywiście miałem przekonanie, że 
film powstaje przede wszystkim na 
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papierze. Pamiętam, że robiłem kie-
dyś serial, którego scenariusz bar-
dzo mi przypadł do gustu. W pewnym 
momencie w trakcie realizacji poczu-
łem, że osoba, która to wszystko wymy-
śliła, zabrała mi najlepszą część zabawy. 
Pisanie daje poczucie kontroli, bo znam 
każdy centymetr danej opowieści. Wiem, 
gdzie są korytarze, którymi należy iść, 
by dotrzeć do pożądanego miejsca. To 
dla mnie pełnia twórczości. Fakt, że sam 
piszę scenariusze, może wynikać też 
z moich specyficznych upodobań filmo-
wych. Nie mogę oczekiwać, że ktoś napi-
sze mi scenariusz westernu, więc muszę 
to zrobić sam. Moje fascynacje filmowe 
są na tyle odległe od mainstreamu, że 
wolę sam sobie dostarczyć ciekawy 
kawałek świata.

W Magnezji odważnie żonglujecie fil-
mowymi konwencjami, które final-
nie łączą się w nietypową dla polskiego 
kina mieszankę. Ma ona w sobie ele-
menty westernu, kina akcji, dramatu, 
ale i nieco absurdalnej czarnej komedii.
Już kiedy pisałem scenariusz Magnezji, 
zastanawiałem się, jak będę chciał ten film 
robić. Miałem w głowie pewien styl, ale 
raczej lokował się on pomiędzy gatun-
kami, a nie był związany z jedną, kon-
kretną poetyką. To z kolei wiąże się z fak-
tem, do jakiego kina jest mi najbliżej jako 
widzowi. Filmów braci Coen czy Quen-
tina Tarantino nie sposób ująć w pro-
ste gatunkowe ramy. Obok dynamicznej 
akcji ważny był też dla mnie humor, bo 
on towarzyszy mi od zawsze. Nie może 
zresztą być inaczej, skoro wychowałem 
się na Rejsie Marka Piwowskiego, który 
widziałem pewnie kilkaset razy i do dziś 
pamiętam większość dialogów.

Gatunek jest twoim artystycznym 
konikiem?
Staram się oglądać wszystko, nie mam 
filmów, które z góry odrzucam. Najwięk-
sze kinowe uniesienia przeżywam wtedy, 
kiedy nic wcześniej nie wiem o danym 
tytule. Jako reżyser od samego początku 
postanowiłem, że chcę, by każdy kolejny 
obraz, który będę miał okazję realizo-
wać, różnił się od poprzedniego. Bar-
dzo mi zależy, by nie trzymać się czegoś 
kurczowo i cały czas zmieniać swój styl. 
Oczywiście można doskonalić się w jed-
nej poetyce i konsekwentnie podążać tą 
drogą przez całe twórcze życie, ale ja lubię 
przygody.

Różnorodność w twoim przypadku 
dotyczy również formy filmowej. 
Fabułę przeplatasz dokumentami.
Dokument „wkradł się” w moje życie 
zupełnie przypadkiem. Nigdy nie myśla-
łem o tej formie i nie fascynowała mnie 
ona z reżyserskiego punktu widze-
nia, a raczej ciekawiła jako widza. Moje 
losy tak się jednak potoczyły, że trafi-
łem na tematy dokumentalne, których 
po prostu nie mogłem odrzucić. Czułem, 
że to ja zostałem zaproszony do wzię-
cia udziału w tych przygodach. Dzięki 
Miliardowi szczęśliwych ludzi oraz Ethio-
piques. Muzyce duszy przeżyłem kilka lat, 
podróżując po niesamowitych miejscach 

i poznając wspaniałych ludzi. Te doku-
menty były dla mnie ogromną lekcją 
życia, jakiej nie dostarczyłby mi nikt inny. 
Czuję obecnie głód dokumentu. Z uwagi 
na Magnezję i inne projekty fabularne mój 
dokumentalny czas mocno się skurczył, 
ale rozwijam w głowie pewien pomysł. 
Mam plan i marzenie, by zacząć go 
w następnym roku. Praca nad dokumen-
tem to za każdym razem moment, kiedy 
znikam ze swojego świata, odcinam się od 
wszystkiego, wyjeżdżam na parę tygodni 
i poświęcam się czemuś zupełnie innemu.

Pracując nad Magnezją, otoczyłeś się 
nie tylko gronem znakomitych akto-
rów, ale też bardzo doświadczoną 
ekipą, prawdziwymi mistrzami w swo-
ich dziedzinach – kostiumografką 
Dorotą Roqueplo, charakteryzatorem 
Waldemarem Pokromskim, scenogra-
fem Markiem Warszewskim czy kom-
pozytorem Janem A.P. Kaczmarkiem.
Wynikało to z tego, że bardzo wysoko 
postawiłem sobie poprzeczkę. Brałem 

się za bary z filmem wypełnionym ele-
mentami, które wcześniej nie były mi 
znane. Dlatego czułem, że to muszą być 
ludzie lepsi ode mnie. Chcę pracować 
z kimś, od kogo mogę się wiele nauczyć. 
Wiedziałem, że będę miał z ich strony 
ogromne wsparcie, ale i pewne poczucie 
bezpieczeństwa. Często zresztą wycho-
dziliśmy ze swoich ról, pomagaliśmy 
sobie nawzajem. Te związane z funk-
cjami granice zacierały się, w czym 
pomagała świetna atmosfera na planie. 
Wszyscy się lubiliśmy, znaliśmy, ufali-
śmy sobie i pozwoliliśmy na konstruk-
tywną, kreatywną pracę bez negatyw-
nych emocji. 

Czy fakt, że Magnezja to kino, 
jakiego w Polsce od dawna nie 
było – jeśli w ogóle – był dla ciebie 
pociągający?
Zawsze lubię chodzić tam, gdzie nikogo 
nie było, i próbuję zrozumieć, dlaczego 
tak się dzieje. Kino traktuję jak wehikuł 
czasu. Film jako dziedzina sztuki daje 
rzadką szansę przeniesienia się, gdzie 
chcesz, i opowiedzenia o czymś w spo-
sób, jaki chcesz. Obok Rejsu drugą moją 
fascynacją z dzieciństwa był Park Juraj-
ski Stevena Spielberga, pierwszy aktorski 
film, na jaki poszedłem do kina. Do dziś 
zresztą pamiętam tę projekcję w kra-
kowskim kinie Kijów. To po tym fil-
mie zamarzyłem, że zostanę reżyserem. 
Następnie były Gwiezdne wojny Geor-
ge’a Lucasa, które przez trzy lata ogląda-
łem niemal codziennie. Skoro wychowu-
jesz się na takiej fantazji, to jak później 
masz robić dramaty psychologiczne? 
(śmiech) 

Rozmawiał Kuba Armata

rodzin i stłamszonego przez nie mężczy-
zny. Później wpadliśmy na zupełnie inny 
trop – Ślepego Maksa, legendarnego gang- 
stera, który był prawą ręką Ala Capone. 
Zainteresowaliśmy się tym samym czasami 
międzywojnia. 

Wtedy trafiłeś też na literaturę Ser-
giusza Piaseckiego. 
To był prawdziwy przełom. Odkrycie 
go jako postaci, ale i twórcy literatury 
przedwojennej sprawiło, że natychmiast 
wiedzieliśmy, w jakich realiach chcemy 
osadzić nasz film. Opisywał on czasy, 
gdy na pograniczu polsko-sowieckim 

KINO TRAKTUJĘ  
JAK WEHIKUŁ CZASU
Rozmowa z Maciejem Bochniakiem, 
reżyserem filmu Magnezja
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Małgorzata Gorol  
i Maciej Bochniak  

na planie filmu Magnezja
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Dawid Ogrodnik  
i Mateusz Kościukiewicz  

w filmie Magnezja,  
reż. Maciej Bochniak
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Ostatni Komers to pełnome-
trażowy debiut reżyserski. 
Ale twoja droga w świe-
cie filmu nie przebiegała 

w sposób tradycyjny.
Studiowałem produkcję w Katowicach. 
Już wtedy wiedziałem, że chcę studio-
wać reżyserię. Odezwałem się do Szumy 
(Małgośki Szumowskiej), chciałem być 
jej asystentem. Powiedziała mi, że jeśli 
znajdę jej odtwórczynię głównej roli do 
filmu Body/Ciało, to mam tę fuchę. Zna-
lazłem Justynę Suwałę i zostałem asy-
stentem. Także przygoda w pionie reży-
serskim zaczęła się od obszaru, można 
powiedzieć, realizacyjnego. Dzięki temu 
uczyłem się rzemiosła, a po ciekawe 
pomysły nie trzeba iść do szkoły. Mimo 
tego chciałem studiować i rok później 
złożyłem papiery do Łodzi. I wtedy Mał-
gośka znowu zaproponowała mi pracę, 
tym razem przy Twarzy. Nie poszedłem 
na egzamin, pojechałem na zdjęcia. Ta 
sytuacja się powtórzyła przy kolejnym 
projekcie. Powiedziałem sobie: od nich – 
od Szumy i Michała Englerta – najwię-
cej się uczę, oni są moją szkołą filmową. 
Ale po jakimś czasie złożyłem papiery 
do Szkoły Wajdy. Byłem wtedy w rodzin-
nym Kędzierzynie-Koźlu. Wszedłem do 
mojego nastoletniego pokoju, spojrza-
łem na wielką tablicę, którą dostałem na 
osiemnastkę. I tam były zdjęcia z mojego 
komersu (balu gimnazjalnego).

Skąd wziął się pomysł, by zestawić 
aktorów zawodowych i amatorów? 
Ryzykowne!
Szukałem aktorów, którzy będą mieli 
w sobie cechy bohaterów. Sandrę Drzy-
malską znam od dawna, jesteśmy przy-
jaciółmi. Dlatego zaprosiłem ją do 
czytania tekstu, kiedy mieliśmy sceny 
warsztatowe w Szkole Wajdy. Było tam 
też dwóch naturszczyków. Jednym z nich 
był Michał Sitnicki, który potem zagrał 
w filmie. Znalazłem go na Instagramie, 
reprezentuje świat wixapolowy, impre-
zowy. Ma energię potrzebną temu boha-
terowi. W obsadzie został tylko on, bo 
uznałem, że z dwoma naturszczykami 
nie dałbym rady, że muszę mieć aktora, 
który będzie takim mediatorem między 
Michałem a Sandrą. Stąd wziął się z kolei 
Mikołaj Matczak, którego kiedyś pozna-
łem na jakimś castingu. A kiedy obsa-
dzałem bohaterów, których wkompono-
wałem w scenariusz na podstawie książki 
Ani Cieplak „Ma być czysto”, było dla 
mnie jasne, że szukam profesjonalistów. 
Stąd Nel Kaczmarek, Kuba Wróblew-
ski. Tak powstało dziwne kombo: wszy-
scy różni, ale też ze wspólnymi cechami, 
które reprezentują to, jak widzę kino. 

Ostatni Komers jest bardzo wyrazi-
sty wizualnie, mocno nawiązuje do 
cukierkowo-pastelowej estetyki lat 
90. Powiedz, skąd ten trop?
Zdjęcia robił Michał Pukowiec, wyróż-
niony na festiwalu w Gdyni. Zachwy-
ciło mnie, jak potrafi „wyciągnąć” kolory. 
Pasowało mi to, bo moim założeniem 
było pokazać Polskę taką, jaką ona jest, 
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bez ściemy. Blokowiska, mieszkania, 
meblościanki, „pasteloza”. Czyli codzien-
ność – ale sfilmowana tak, że widz czuje, 
jakby oglądał produkcję z Ameryki. To 
wyzwanie przy tak ograniczonym budże-
cie, gdzie nie ma kasy na budowanie sce-
nografii czy przearanżowanie przestrzeni. 
Starczyło nam, żeby na cztery dni poje-
chać do Jeleniej Góry i skręcić nieprzero-
biony na koszmar z lat 90. basen, osiedle 
musiałem już znaleźć gotowe. Tu jestem 
ogromnie wdzięczny Katarzynie Kostec-
kiej – stworzyła pion produkcji, który 
w pocie czoła to ogarnął – oraz scenogra-
fom: Janie Łączyńskiej i Maćkowi Krajew-
skiemu. 

Na ekranie spotykają się u ciebie 
cukierki i łzy. Tak smakuje nastoletni 
sen według Dawida Nickela?
Jestem pokoleniem, które oglądało 
Beverly Hills 90210, Plotkarę, Wredne 
dziewczyny. Przewijał się motyw szkoły 
i nastolatków. Może stąd też wzięły się 
w Komersie pewne archetypy: wysporto-
wany chłopak, chłopak poszukujący, tań-
czące dziewczyny na szkolnej gali. Tamte 
produkcje były super, ale też mocno 
wpadały w groteskę. Ja chciałem zoba-
czyć w Polsce film, który na serio opowie 
o nastolatkach, ich świecie.

Jak trafiliście do programu festiwalu 
w Gdyni? Widziałabym was na Sun-
dance!
Takie były założenia programu PISF 
o mikrobudżetach, z którego skorzysta-
liśmy – dostajesz fundusze, debiutujesz 
w Gdyni. Dlatego też powstał konkurs, 
który ostatecznie wygraliśmy. Oczywi-
ście, marzyło się nam tournée po zagra-
nicznych festiwalach, ale mamy bardzo 
dziwne czasy, festiwale się prawie nie 
odbywają, filmy się piętrzą w kolejce, i na 
imprezy międzynarodowe jest się o wiele 
trudniej dostać. 

Miałeś jasną wizję tego, jak ma 
wyglądać twój plan?
Chciałem to zrobić w pewnej kontrze do 
heteronormatywnego klimatu, przeważ-
nie panującego na planach. Sam wpa-
dłem kiedyś w te sidła, wydawało mi się, że 
muszę udawać twardego chłopaka, który 
wszystko wie, jest tym silnym samcem alfa. 
Że „nie wiem, to też odpowiedź” nauczyła 
mnie Ania Zenowicz, script u Gośki, po 
tym, jak ze wstydu odpowiedziałem jej coś, 
co nie było poprawne. Z takim „mindse-
tem” szedłem na plan Komersu. U mnie na 
planie nie było krzyków, co najwyżej małe 
awanturki, które szybko rozwiązywaliśmy. 
Jakoś wtedy wpadłem na dawną koleżankę 

ze studiów. Rozbawiła mnie, pytając: „Jak 
tyś to zrobił, że wszyscy cię słuchali?”. Co 
takiego miałem robić? Przecież wszyscy 
przyszliśmy zrealizować film. Cel był jasny 
i wspólny, atmosfera przyjacielska. Film 
robi drużyna, a ja staram się o nią dbać. 

Wspominałeś, że ten obraz ma wątki 
autobiograficzne. Czy osobisty punkt 
wyjścia filmu był dla ciebie ułatwie-
niem w tej przygodzie, czy wręcz 
przeciwnie?
Jak przesunąłem akcję z 2004 na 2018 rok, 
to pomimo, że w filmie jest wątek auto-
biograficzny, zyskałem do sprawy dystans. 
Pomógł czas, ale nie tylko. Mnie się cza-
sem wydaje, że tamten chłopak z Kędzie-
rzyna-Koźla, który miał ze sobą pro-
blem, to jakaś inna osoba. To chyba robi 
z człowiekiem coming out: nagle czujesz 
się sobą w stu procentach. Na studiach 
w Katowicach poczułem, że jestem pogo-
dzony ze sobą, że nie chcę nic ukrywać. 
Może dlatego do okresu, kiedy się ukry-
wałem, nie mam zbyt emocjonalnego sto-
sunku. Ten rozdział jest zamknięty, jestem 
już gdzieś indziej. O wiele trudniej byłoby 
mi zrobić film o sobie dziś.

Rozmawiała  
Anna Tatarska

To był rok 2004?
Tak. Wtedy też pierwotnie miała się 
rozgrywać akcja filmu. Ważny dla 
mnie moment. Nie byłem wtedy jesz-
cze wyoutowany, ale wewnątrz już wie-
działem, że jestem gejem. Poznałem 
też pierwszego chłopaka, który bar-
dzo mi się spodobał. Pomyślałem, że 
to dla mnie ważny moment, który chcę 
opisać. Nad tym scenariuszem pra-
cowałem w Szkole Wajdy. Ale szybko 
zrozumiałem, że 2004 to będzie kino 
kostiumowe, dlatego zmieniłem czas 
akcji na 2018. 

O ŚWIECIE 
NASTOLATKÓW 
NA SERIO
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Rozmowa z Dawidem Nickelem, 
reżyserem filmu Ostatni Komers

Dawid Nickel

Sandra Drzymalska w filmie  
Ostatni Komers, reż. Dawid Nickel



POLSKIE PREMIERY 

Inspiracją twojego filmu była 
powieść kryminalna Katarzyny 
Gacek pod tym samym tytułem. 
Czyżbyś prywatnie był miłośni-

kiem kryminałów?
Powiem ci szczerze, że raczej mnie 
nudzą. Na ogół są to historie prze-
widywalne, a jak sądzę, kryminał ma 
sens tylko wtedy, kiedy od pierwszej 
strony nie wiemy, kto zabił. Ważny jest 

I ty też chciałeś się trochę pobawić.
Ależ oczywiście. Zwróć uwagę, że 
w tytule książki jest nawiązanie do filmu 
M jak Morderstwo. Ta przewrotność 
stała się dla mnie podstawą do właśnie 
takiej zabawy. Książka może niewiele ma 
wspólnego z samym Hitchcockiem, ale 
pomyślałem, że skoro robię film, to mogę 
się tym moim kinofilskim skojarzeniem 
posłużyć.

Alfred Hitchcock chyba nie jest ci 
obcy. 
Ba, nawet w ramach pracy rocznej pisa-
łem kiedyś rozprawę na temat Psychozy. 
Choć uważam, że akurat ten obraz 
wyrządził jego twórczości krzywdę. 
Większość ludzi, myśląc o Hitchcocku, 
myśli właśnie o tym tytule. A prze-
cież Hitchcock to nie tylko scena pod 
prysznicem, facet nakręcił w sumie 56 
tytułów! Przygotowując się do mojego 
filmu, postanowiłem sobie to wszystko 
po latach odświeżyć, przyjrzałem się 
temu kinu jeszcze raz, uważnie i w ten 
sposób odkryłem Hitchcocka na nowo. 
Zobaczyłem w nim coś, czego prawdo-
podobnie wcześniej tak bardzo nie doce-
niałem.

Co masz na myśli? 
Piękno. Na poziomie zdjęć, kompozycji, 
scenografii. Hitchcock niby funkcjono-
wał w ramach określonych gatunków – 
kryminału, thrillera, melodramatu, 
niemniej jednak ten poziom wyrafino-
wania podnosił jego dzieła do rangi kina 
artystycznego. To była myśl, która sza-
lenie mnie zainspirowała. Poza tym jest 
jeszcze jedna ważna kwestia, chyba mi 
najbliższa – Hitchcock uwielbiał zabawę 
kinem. W jego filmach wszystko wystę-
puje w cytacie, ujęte jest w nawias, cią-
gle pojawiają się tam mniej lub bardziej 
dyskretne mrugnięcia okiem do widza. 
Dowodem tego jest fakt, że Hitchcock 
sam pokazywał się w swoich obrazach. 
To poczucie hitchcockowskiej zabawy 
kinem było tym, co chciałem przeszcze-
pić do naszego filmu.

A więc, co konkretnie pożyczyłeś 
sobie od Hitchcocka?
Na przykład sposób konstruowania 
kadrów. Hitchcock korzystał z insceni-
zacji w głąb, wykorzystywał dwa, czasem 
nawet trzy plany, na każdym z nich coś 
się działo. Taką metodę wymyślił Orson 
Welles, Hitchcock następnie ją udosko-
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nalił, zaś my staraliśmy się z tego korzy-
stać, ile tylko się dało. Kolejna sprawa – 
Hitchcock mnóstwo rzeczy kręcił na tle 
okien, stosował wyszukane światło, co 
również wykorzystaliśmy u siebie. Poza 
tym niemal każdy nasz kadr jest w jakimś 
stopniu odniesieniem do konkretnych 
scen z jego filmów. Nawet taka pierdoła 
jak kotary w domu naszej Magdy stano-
wią odniesienie do wystroju posiadłości 
z Rebeki. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak 
bezmyślne naśladownictwo. Nie w tym 
rzecz. Podstawą było twórcze przetworze-
nie hitchcockowskiego artyzmu, nawiąza-
nie gry z widzem. 

Wspominasz o przetwarzaniu moty-
wów z Hitchcocka, a mnie wciąż 
zastanawia, jak było z przetworze-
niem książki Gacek na język filmu. 
Dużo zmian dokonałeś podczas ada-
ptacji?
Całkiem sporo. Nigdy nie zależało nam 
na dosłownej ekranizacji. Pomysł był 
taki, żeby podczas pracy nad scena-
riuszem niejako przepisać książkę od 
początku. Za zgodą autorki wprowadzi-
liśmy kilka nowych wątków, tematów, 
zmieniliśmy nieco zapętlenie intrygi. 
Zachowaliśmy za to główną bohaterkę 
i przede wszystkim – miejsce akcji. 

Którym jest Podkowa Leśna. Wyjąt-
kowe miejsce, prawda?
No drugiego takiego nie znajdziesz. 
Historia Podkowy sama w sobie jest 
fascynująca. Założenie architektoniczne 
i urbanistyczne tego miejsca, za które 
odpowiadał Antoni Jawornicki, było 
takie, żeby stworzyć miasto-ogród – 
z półkolistym układem ulic przypomi-
nającym podkowę, gdzie las dosłow-
nie wchodzi między domy. Ale miasto 
to oczywiście nie sama przestrzeń, to 
przede wszystkim ludzie. Mam poczu-
cie, że gatunek, który zamieszkuje Pod-
kowę to zbitka dziwaków, pięknodu-
chów, zagubionych artystów, którzy żyją 
trochę w swoim świecie. Włodek Pawlik, 
Mariusz Wilczyński, ja też od lat tam 
mieszkam, dlatego większość scen do 
filmu kręciłem u moich znajomych. Tym 
filmem chciałem pokazać urok miej-
sca, które znam, które niezmiennie mnie 
zachwyca. I którego mieszkańcy funkcjo-
nują jak gdyby poza czasem.

A nie masz czasem wrażenia, że ty 
jesteś takim trochę pięknoduchem na 

gruncie polskiego kina? Yuma była 
zwrotem w stronę „sensacyjniaka”, 
westernu, teraz natomiast flirtu-
jesz z Hitchcockiem. Nie sądzisz, że 
zabawa w gatunek to w Polsce wciąż 
rzadkość?
To słuszna uwaga. Nie bawimy się 
kinem, bo nie mamy dystansu do siebie. 
Kino w Polsce jest robione na poważ-
nie, wszystko traktowane jest w nim 
bardzo serio, przez co brakuje mu lek-
kości. Ja chciałem się od tego zdystan-
sować i pokazać, że film może być też 
przestrzenią do zabawy. Że jeżeli poja-

wia się nagle trup w parku, to wcale 
nie oznacza, że opowieść musi skrę-
cić w kierunku mrocznego dramatu. 
Można równie dobrze ograć to z przy-
mrużeniem oka. Amerykanie doskonale 
wypracowali na swoim podwórku tego 
rodzaju gatunkowy realizm – balansu-
jący na granicy powagi i zgrywy.

No właśnie – ty przecież kończyłeś 
studia w Nowym Jorku. Wydaje ci się, 
że takiego dystansu nabrałeś właśnie 
za Zachodzie? 
Na pewno, a najlepiej widać to wła-
śnie na przykładzie edukacji. W Pol-
sce jest trochę tak, że szkoła kształtuje 
w ludziach poczucie wyjątkowości. Nie-

wielka liczba osób na roku sprawia, że 
chcąc nie chcąc, studenci szkół filmo-
wych czują się ważni, mówi się im, że 
w przyszłości zostaną twórcami. Nato-
miast w Stanach podejście jest zupeł-
nie odwrotne. Nikt na etapie szkoły 
nie zostaje namaszczony na artystę, 
nie padają żadne deklaracje. Cel jest 
taki, że student – niczym rzemieśl-
nik – ma zostać przysposobiony do róż-
nych zawodów filmowych – od dźwię-
kowca, przez montażystę, po reżysera. 
Ale już o tym, czym będzie zajmował 
się w przyszłości, zdecyduje za niego 

rynek. Nie ma więc żadnego przypisywa-
nia i definiowania ról, nie ma też koryta-
rzy do ministerstwa kultury czy insty-
tucji takich jak PISF. Jest tylko rynek, 
przez który samemu trzeba się prze-
bić. W moim przekonaniu kształtuje to 
dystans do siebie i świata. Nikt u nas na 
roku się nie puszył, ludzie mieli w sobie 
luz, kierowali się zasadą – albo wyj-
dzie, albo nie, przecież człowiek ląduje 
tam, gdzie życie go zaniesie. Mnie akurat 
udało się wylądować w reżyserii. I dlatego 
chciałbym trochę tego dystansu wnieść do 
naszego kina.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

też oczywiście sposób, w jaki czytelnik 
zostaje doprowadzony do punktu kul-
minacyjnego. Książka Katarzyny Gacek 
miała akurat do zaoferowania jedno 
i drugie – inteligentną „odgadywankę”, 
wciągającą i ciekawie poprowadzoną 
intrygę, poza tym czuć było w tym 
wszystkim zabawę. A przecież w krymi-
nale chodzi przede wszystkim o to, żeby 
się bawić!

W KRYMINALE 
CHODZI O ZABAWĘ
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Rozmowa z Piotrem Mularukiem, 
reżyserem filmu W jak morderstwo
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Anna Smołowik i Paweł Domagała w filmie 
W jak morderstwo, reż. Piotr Mularuk

Piotr Mularuk



POLSKIE PREMIERY 

Dotyka pan w filmie tragedii 
Holocaustu przez pryzmat 
jednostek i podsuwa reflek-
sję, że nie wolno zapomi-

nać o bliznach przeszłości, bowiem 
dzięki nim, lepiej zrozumiemy to, 
co tu i teraz. Jak opowiadać o tych 
zabliźnionych ranach, żeby ich przy-
padkiem nie rozdrapać?
Nie jestem pewien, czy zawsze powinno 
obchodzić się z nimi tak ostrożnie. Być 
może blizny drugiej wojny światowej 
warto właśnie raz na jakiś czas rozdra-
pywać? Zdobywamy nowe narzędzia do 
oceny tamtej rzeczywistości, odkrywamy 
jej nowe fakty, co pozwala spojrzeć na 
nią inaczej niż wcześniej, wysnuć nową 
refleksję, kontynuować dyskusję w nieco 
odmienny sposób. Kluczowe jest to, co 
pan powiedział: nie wolno zapomnieć 
i nie wolno przestać analizować faktów, 
dochodzić do prawdy, choćby nawet naj-
bardziej bolesnej. A poza tym, sztuka 
nie powinna służyć do głaskania po gło-
wach, tylko do dźgania kijkiem. Nie 
może usypiać, musi pobudzać do myśle-
nia i współodczuwania.

Jak uchronić się od przypadłości 
wielu filmów dotykających tematu 
Holocaustu, w których postaci myślą 
i odczuwają tak, jak byśmy dziś 
chcieli, by się zachowywały? 
Człowiek musi w taki czy inny sposób 
odwoływać się do własnych doświad-
czeń. Większość dzisiejszych widzów 
urodziła się w zupełnie innych czasach 
i trzeba używać syntezy, żeby pewne rze-
czy przekazać. Staram się uwspółcze-
śniania unikać, ale oczywiście nie jestem 
w stanie uciec od swojej perspektywy. 
Ale nie próbuję udawać, że wszystko 

a jeśli faktycznie mogą, to takie tytuły 
zdarzają się bardzo rzadko. Skończyłem 
nauki polityczne i uważam, że polityka 
w ogóle, a szczególnie polska polityka 
historyczna, działa jak wahadło – raz 
idziemy w fascynację żołnierzami wyklę-
tymi, by za chwilę skręcić w drugą 
stronę. Młodzież, która dziś maszeruje 
w marszach skrajnych ideologii, może 
za kilka lat myśleć zupełnie inaczej. A ja 
wierzę w niezależność myślenia, uniwer-
salność dzieła i zostawianie interpretacji 
widzowi. Filmy takie jak Ciotka Hitlera 
powinny się więc obronić przy jednym 
i przy drugim wychyle wahadła ideolo-
gicznego. 

Jak w kwestii tego, czy postawa Leona 
była bohaterska, czy podyktowana 
przypadkiem, bo w innej sytuacji 
zachowałby się inaczej.
Uważam, że bohaterstwo w formie 
promowanej przez kulturę popularną 
nie istnieje. To zawsze indywidualne 
postawy wynikające z szeregu czynni-
ków, czasem z impulsywności, a czasem 
nawet z przypadku, które nazywa się ex 
post bohaterskimi. Prawda jest taka, że 
człowiek, który dokonał heroicznego 
czynu, może tydzień później okazać się 
tchórzem. Czy to przekreśla fakt, że był 
chwilę bohaterem? I z czego to się bie-
rze? Może trzeba mieć w sobie jakiś bez-
piecznik postawy etycznej, a może to 
czysty przypadek. Jednak skoro Zim-
bardo i inne tęgie umysły, które badają, 
dlaczego ludzie w pewnych momentach 
mówią „nie!”, nie znają odpowiedzi na 
takie pytania, dlaczego ja mam udawać, 
że ją znam? Obie bohaterki Żydówki 
dosłownie spadają Leonowi na głowę, 
skacząc z mostu. Jego pierwszym odru-
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chem jest ratowanie tonących. Czy to 
bohaterstwo? Zapewne. A późniejsze ich 
ukrywanie? Zapewne też. Ale czy jedno 
wynika z drugiego? A może to drugie 
jest przykrą i nieoczekiwaną konsekwen-
cją pierwszego? A czy gdyby wiedział, 
że są Żydówkami, ratowałby je tak samo 
chętnie? Tysiące pytań…

Jak u Szymborskiej: tyle o sobie 
wiemy, ile nas sprawdzono…
Właśnie, proszę sobie wyobrazić, że dziś 
mam chore dziecko i myślę tylko o nim, 
więc omijam cierpiącego na ulicy. Jutro 
moje dziecko jest zdrowe, nie spieszę się, 
mam bardziej otwarty umysł i ratuję tego 
człowieka. Lub na odwrót. Mam chore 
dziecko, więc obudziła się we mnie więk-
sza empatia. Jak to działa – nikt nie wie.

Co takiego miał w sobie Piotr Kaź-
mierczak, że zobaczył w nim pan 
Leona?
Piotr ujął nas przede wszystkim tym, 
że był prawdziwy. On ma genialną, 
plebejską twarz, którą potrafi wyra-

zić wiele niejednoznacznych emocji. 
Mocno wchodzi w rolę, co na planie 
jest zawsze bardzo ważne. Niesamo-
wicie przyjemnie pracuje się z ludźmi, 
którzy potrafią pobudzić swą wyobraź-
nię do takiego stopnia, że „stają się” 
granymi postaciami. Poza tym Piotr 
ma dość nieograną twarz, dzięki czemu 
nie jest „tym znanym aktorem grają-
cym Leona”, ale stał się Leonem na sto 
procent. 

Letnie przesilenie było bardzo wizu-
alne, co świetnie współgrało z opo-
wieścią. Ciotka Hitlera jest w tym 
aspekcie stonowana, a jednak wciąż 
filmowa. Taki był plan od początku?
Było dla mnie ważne, żeby ani strona 
wizualna, ani środki inscenizacyjne nie 
konkurowały z samą historią. Wiedzia-
łem, że ona musi zostać opowiedziana 
jak najprościej. Za każdym razem, gdy 
zaczynam pracę nad tekstem, szukam 
właściwej drogi. Nie chcę się powtarzać, 
ale z drugiej strony nie mam zamiaru 
odzierać obrazu z filmowości – przez 

co rozumiem patrzenie na rzeczywi-
stość przez swoiste szkiełko magiczne. 
Obrazu świata nie ma co brudzić, doda-
wać zbyt wielu ozdobników, ale samo 
szkiełko musi być widoczne. To jednak 
film fabularny opowiadający o innej 
rzeczywistości, a nie dokument czy 
nawet telenowela. 

Pozostaje mi zapytać, co dalej? 
Wraca pan raz za razem w filmach 
i serialach do burzliwej historii Pol-
ski. Czas na oddech, czy zamierza 
pan znów eksplorować drugą wojnę 
światową?
Mam poczucie, że na chwilę obecną 
mi wystarczy, że nasyciłem się takimi 
opowieściami i muszę zmienić optykę, 
by dotykanie tych blizn miało wciąż 
artystyczny sens. Wiem też jednak, że 
nadal noszę w sobie emocje związane 
z tematem. I być może – jeśli pojawi się 
jakaś historia, która mnie zainspiruje – 
będę musiał zmienić zdanie. 

Rozmawiał Darek Kuźma

wiem i że moja wersja jest jedyna. Wręcz 
przeciwnie, cały proces twórczy polega 
na tym, że na początku nie wiem, że 
próbuję sobie wyobrazić, postawić się 
w danej sytuacji i podzielić się tymi 
wyobrażeniami z widzem.

Wnioskuję, że w scenariuszu pana 
wyobraźnię pobudził właśnie dyle-
mat moralny? Główny bohater, 
Leon, przypadkiem ratuje ucieka-
jące z Warszawy Żydówki – matkę 
i córkę – i co teraz?
To świetny punkt wyjścia do rozważań 
o różnych postawach. Wizerunek Holo-
caustu ewoluuje nie tylko w kulturze, 
ale także w każdym z nas. Gdy kilka lat 
temu kręciłem Letnie przesilenie, myśla-
łem o tamtych czasach zupełnie inaczej 
niż teraz. Dzisiaj dochodzi też kwestia 
polityków, którzy akurat próbują stwo-
rzyć nieposzlakowany obraz Polaków 
pomagających z entuzjazmem i naraże-
niem życia biednym żydowskim sąsia-
dom. Niestety wiemy, że bywało odwrot-
nie. Nie uważam, aby można było zrobić 
prawdziwy film o Holocauście, to znaczy 
taki, który by opisywał „wszystko”, co się 
stało. To byłoby zbyt trudne i do reali-
zacji, i do oglądania. To raczej domena 
książek takich jak „Jest taki piękny, sło-
neczny dzień” Barbary Engelking albo 
„Łaskawe” Jonathana Littella. Ale wierzę, 
że można chociaż nakręcić film podtrzy-
mujący dyskusję.

Ważną w czasach powrotu różnych 
nacjonalistycznych idei i skrajnych 
ideologii. 
Nie chciałbym, aby Ciotkę Hitlera trakto-
wano jako obraz dydaktyczny. Nie wiem, 
czy filmy mogą zmienić czyjeś myślenie, 
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Rozmowa z Michałem Rogalskim, 
reżyserem filmu Ciotka Hitlera

Ciotka Hitlera,  
reż. Michał Rogalski

Michał Rogalski
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POLSKIE PREMIERY 

Realizuje pan filmy kinowe raz 
na kilka lat. Co takiego się 
wydarzyło, że znów stanął 
pan za kamerą jako współre-

żyser obrazu Kraj, razem z absolwen-
tami Warszawskiej Szkoły Filmowej 
(Mateusz Motyka, Veronica Anders-
son, Filip Hillesland – przyp. red.)?
Nie mam już ambicji reżyserskich, ale 
pomyślałem, że przy dużej produkcji reali-
zowanej przez Szkołę, mogę się trochę 
przydać. Dla mnie ten obraz był wielkim 
projektem edukacyjnym i tylko dlatego się 
w to zaangażowałem. Można powiedzieć, 
że to nie jest film mój czy innych reżyse-
rów, tylko Warszawskiej Szkoły Filmo-
wej (Maciej Ślesicki jest współzałożycie-
lem i kanclerzem WSF – przyp. red.). Przy 
Kraju we wszystkich pionach pracowało 
kilkudziesięciu studentów i absolwentów 
WSF i byli świetni! Nie należę do ludzi 
łatwo się wzruszających, ale niedawno 
przeglądałem materiał, który zrobiła ekipa 
making of i miałem łzy w oczach. Grupa 
fantastycznych młodych ludzi i jeden dzia-
dek robią film! Ogarnęli reżyserię, produk-
cję, zdjęcia, montaż, a dźwięk jest najlep-
szy, jaki kiedykolwiek miałem. Nie wiem, 
czy był kiedyś film z taką ilością profesjo-
nalnych debiutów.

Czy są w Kraju odniesienia do pana 
osobistych doświadczeń? W noweli 
Polacy na drodze o wyprawach na 
ryby do Szwecji mówi policjant 
ustami Krzysztofa Stroińskiego, 
pamiętnego reżysera z obrazu Trzy 
minuty. 21:37.
Krzysio Stroiński powiedział, że zawsze 
gra mnie. Miał rację, bo trudno pisać 
autorskie teksty, nie biorąc inspiracji 
z życia. W Trzech minutach grał reży-
sera po przejściach, który zakochał się 
w nauczycielce angielskiego (dziś ta 
nauczycielka jest moją żoną). W Kraju 
wygłasza monolog, który jest o tym, 
jak postrzegam moich współobywateli. 
W innych nowelach też opieraliśmy się 
na prawdziwych historiach. 

Jak powstawał scenariusz? Jak dzieli-
liście się pracą?
Mateusz Motyka napisał dobry sce-
nariusz. Poprosiłem o drobne korekty 
i mogliśmy kręcić. Veronica Andersson 
napisała zabawny tekst i trochę jej pomo-
głem. Resztę napisałem sam. Chyba 
najfajniejszy tekst – do noweli Mieszka-
nie – oddałem do realizacji Filipowi Hil-

mam to w nosie, ale dla moich współ-
reżyserów to prawdopodobnie ostatnie 
takie doświadczenie w życiu…

Zaciśnięte piąstki dzieci zza drucia-
nej sąsiedzkiej siatki (Sylwester) to 
dla mnie jedna z bardziej porusza-
jących scen. Metafora tego, jak zło 
i agresja przenoszą się z dorosłych na 
dzieci. Czy źli ludzie biorą się stąd, że 
w dzieciństwie ktoś ich skrzywdził?
Nie wiem, pewnie tak. Z pewnością dzie-
dziczymy po rodzicach jakieś zachowa-
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nia, czy choćby poczucie wstydu. Jak cza-
sem patrzę na polityków, to myślę, że oni 
nie są źli, tylko niewychowani. Nikt im 
za młodu nie wpoił, że powinni się wsty-
dzić… A poza tym naród nad Wisłą upar-
cie się nie zmienia od setek lat. I połowa 
jest z tego dumna, a połowa przerażona.

No właśnie, bałam się, by nie wkra-
dła się tutaj doraźność, publicystyka, 
polityka. Na szczęście prawie jej nie 
ma. A mimo to, film mocno rezonuje 
z aktualnymi wydarzeniami. Szcze-
gólnie w noweli Galeria. Czy to dla-
tego, że szwedzkiej reżyserce Vero-
nice Andersson najłatwiej o dystans 
do polskiej rzeczywistości, polityki?
Ta część jest bardzo feministyczna, ale 
ja nie dostrzegam tu polityki. Przecież 
jeśli się dobrze zastanowić, to każdy 
z bohaterów ma jakieś racje. A w tle i tak 
zostaje miłość. Oczywiście reżyserka 
wychowana w liberalnej Szwecji inaczej 
postrzega naszą rzeczywistość i nazywa 
rzeczy po imieniu. Tak długo jak nie 
wpada w publicystyczne tony, jako 
artystka ma do tego prawo. 

Diagnoza, którą wystawiacie Pola-
kom jest druzgocąca. Czy ten film 
ma być rodzajem przestrogi, terapeu-
tycznego wstrząsu? Pokazać, że jeste-
śmy sfrustrowani i wściekli?
Nie chcieliśmy stawiać diagnoz czy udzie-
lać przestróg. My tylko zauważyliśmy, 
co się dzieje wokół i zamieniliśmy nasze 
obserwacje na, mam nadzieję, dobre 
historie. To, o czym opowiadamy, nie jest 
wymyślone, tylko zobaczone. Trudność 

polegała na tym, jak stworzyć bohate-
rów, których widz polubi, nasycić nasze 
opowieści dramaturgią i dodać jeszcze tę 
drobną ilość abstrakcji, powodującą, że 
widz dostaje emocje, których się nie spo-
dziewał. To ten element abstrakcyjny, nie-
oczywisty, stanowi według mnie o wartości 
tego, co zrobiliśmy. Pani odbiera nasz film 
jako film o Polakach – świetnie, znaczy, że 
zmusza do myślenia. I tak, jesteśmy sfru-
strowani i wściekli.

Z drugiej strony równoważy pan 
pesymizm sytuacyjnym humo-
rem, stawia Polaków przed krzy-
wym lustrem, pokazuje absurdalność 
naszych zachowań. Humor pozwala 
wydobyć więcej?
Humor zawsze pozwala wzmocnić dra-
mat. We wszystkich najlepszych dra-
matach teatralnych czy filmowych są 
elementy humoru. To nie jest proste do 
osiągnięcia, bo jak ktoś się już zafik-
suje na umieraniu na raka, to nie łatwo 
mu dopisać śmieszne sceny, a to prze-
cież one powodują, że cierpienie robi się 
wstrząsające… Napisać scenę kome-
diową, zagrać ją czy wyreżyserować jest 
niezmiernie trudno. Dlatego tak dużo 
powstaje śmiertelnie poważnych filmów 
„artystycznych”, bo twórcom zwyczaj-
nie łatwiej jest mnożyć ból i cierpienie. 
Nigdy nie znosiłem takiego kina i nie 
umiem nic na to poradzić.

Jak dobieraliście aktorów? Trudno 
jest zaistnieć przy szkicowości 
postaci w etiudach, a mimo tego 
w pamięci pozostają kreacje m.in. 

Krzysztofa Stroińskiego, Tomasza 
Włosoka, Grażyny Barszczewskiej.
Utarło się, że w krótkich filmach trudno 
zbudować psychologię postaci, ale czy 
na pewno? Wszystko zależy od tego, jak 
jest napisany tekst, bo już po pierwszej 
scenie ekspozycyjnej może się okazać, 
co to za postać, czego chce. Dlatego 
świadomie prosiliśmy aktorów, żeby nie 
bali się grać. Dzisiaj na świecie się gra 
i to są prawdziwe kreacje. Fantastyczni 
aktorzy potrafią zagrać skrajne emocje 
w jednej scenie i chce się ich oglądać. 
Z dawnej tradycji „niegrania” pozo-
stał w Polsce jeden aktor, który może 
to robić. Nazywa się Bogusław Linda. 
Nie grał w naszym filmie, a inni mieli 
za zadanie stworzyć wyraziste postaci. 
Krzysztof Stroiński zagrał wybitną rolę, 
Tomasz Włosok to absolutny top wśród 
młodych aktorów, nasz absolwent Adam 
Bobik zagrał rewelacyjnie dwóch bar-
dzo różnych braci bliźniaków… Można 
długo wymieniać, bo obsada skła-
dała się z weteranów i młodzików. Na 
wyróżnienie zasługuje według mnie 
Daria Polasik-Bułka. Miała trudną 
rolę, ponieważ grała nie tylko osobę 
psychicznie zwichrowaną, ale jeszcze 
w zasadzie nigdy nie była ubrana…

Pan łączy w swoich filmach różne 
gatunki. Czy mamy w Polsce dziś czas 
na kino gatunkowe? Pytam, bo mło-
dzi polscy filmowcy coraz odważniej 
sięgają do mixu horroru, kina akcji, 
czarnej komedii, dramatu. 
Świat się zmienia i kino się zmienia. Młodzi 
chcą mówić własnym językiem i tak musi 
być. A gatunek może być sztuką, większość 
arcydzieł z historii kina można przypisać 
do jakiegoś gatunku i są to te filmy, które 
się nie starzeją. Za to tzw. kino artystyczne, 
bezgatunkowe, jest głównie dla krytyków, 
bo mają się nad czym pochylić. Pamię-
tajmy, że w Polsce wszystko, co wyrasta 
poza „normę”, przyzwyczajenie, ustalony 
gust – jest odrzucane i to na wszystkich 
polach. A sztuka bazuje na przekraczaniu 
barier i dzięki temu bywa zapamiętywana. 
Ale cóż… Taki kraj. 

Czuje się pan w tej chwili reżyserem, 
producentem, a może ciągle i przede 
wszystkim pedagogiem?
Wyłącznie pedagogiem.

Rozmawiała 
Mariola Wiktor

leslandowi i wyreżyserował to perfek-
cyjnie. A potem zdałem sobie sprawę, że 
mogę sobie napisać, co chcę i dobrze się 
bawić. Wykładam swoje pieniądze, mam 
swój sprzęt… No i „pojechałem”. Zawsze 
chciałem zrobić ujęcie z punktu widze-
nia lecących fajerwerków, napisać akto-
rowi kilkuminutowy monolog o Pola-
kach, którego nikt nie będzie mi skracał, 
krwawo się zemścić na urzędnikach 
skarbówki, albo napisać film, w którym 
bohaterka jest cały czas naga… Byliśmy 
wolni i mogliśmy z tego skorzystać. Ja 

TAKI KRAJ!
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Tomasz Włosok w filmie  
Kraj  – nowela Supermarket, 
reż. Mateusz Motyka



POLSKIE PREMIERY 

Twój pełnometrażowy debiut 
jest niezwykle osobisty 
z wielu powodów, ale ten 
najważniejszy jest związany 

z twoim tatą.
Rzeczywiście, to film bardzo osobisty, 
bo związany z wieloma wspomnieniami. 
Zawsze uwielbiałem chodzić do kina. 
Moimi ulubionymi twórcami są Char-
lie Kaufman, Spike Jonze czy Leos Carax, 
a jednym z ulubionych filmów – Tru-
man Show Petera Weira, który obejrzałem 
w wieku 14 lat. W kinie szukam alegorii. 
Chętnie oglądam też science fiction, ale nie 
futurystyczne czy dystopijne – które jest 
chyba najczęstsze – ale raczej takie, które 
mówi coś o kondycji człowieka i społe-
czeństwie jako całości. W pewnym sensie 
śmierć mojego ojca posłużyła za punkt 
wyjścia do tej opowieści, bo mogłem zgłę-
bić problematykę pamięci, pamiętania 
i zapominania. Chciałem sprawdzić, czy 
da się w jakiś sposób wymazać obecność 
taty z mojej pamięci, ruszyć z miejsca bez 
codziennego odczuwania cierpienia po 
jego stracie. Zależało mi, by się dowiedzieć, 
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NIEPAMIĘĆ

nie zjadał ich co najmniej kilka i zawsze 
miał fenomenalną pamięć. To jeden 
z obrazków, które pamiętam z dzieciń-
stwa: tata jedzący jabłka.

Chociaż miejsce akcji Niepamięci znaj-
duje się w Grecji, w Atenach, ta histo-
ria mogłaby się toczyć gdziekolwiek na 
świecie.
Takie było założenie. Celowo nie umiej-
scowiłem akcji w konkretnym czasie, ale 
chciałem, żeby ta historia odbywała się nie-
przerwanie zarówno tu i teraz, wszędzie 
i nigdzie. Trochę jak u Kaufmana i Jon-
ze’a, u których miejsce i czas akcji są zwy-
kle niepewne, niedookreślone, trochę jak 
w bajce, a może sennym koszmarze.

Świat przedstawiony w Niepamięci jest 
też bardzo analogowy, bez smartfonów 
i komputerów. Ze starym kasetowym 
magnetofonem w roli głównej i pola-
roidami.
Nie ma internetu, są za to ręcznie pisane 
listy i wywoływane zdjęcia. Wydaje mi 
się, że sposób, w jaki korzystamy dziś 
z technologii sprawił, że nasze mózgi 
się rozleniwiły. Nie musimy nic trzy-
mać w głowach na dłużej, nie zapamiętu-
jemy numerów telefonów, tras dojazdu. 
Coś, co w założeniu miało nam pomagać 
w codziennym życiu, niemal całkowicie 
nim zawładnęło i stało się niezbędne. To 
bardzo ciekawe, w którą stronę zmierza 
technologia, i czy rzeczywiście o to nam 
wszystkim chodziło.

Niepamięć to koprodukcja grecko-
-polsko-słoweńska, a w ekipie znaj-
duje się bardzo wiele polskich nazwisk. 
Jak doszło do tak szeroko zakrojonej 
współpracy z polskim koproducentem, 
firmą Lava Films? 
Od samego początku chciałem realizo-
wać swój film z polskim koproducen-
tem. Mariusza Włodarskiego z Lava Films 
poznałem w Berlinie i od razu bardzo 
go polubiłem. Połączyły nas wyjątkowo 
podobne doświadczenia: Mariusz pra-
cował jako asystent reżysera przy Idzie 
Pawła Pawlikowskiego, jednym z najlep-
szych i najbardziej docenionych polskich 
filmów wszech czasów, a ja asystowałem 
Yorgosowi Lanthimosowi przy Kle, który 
przyczynił się do popularyzacji greckiego 
kina na świecie i sprawił, że Yorgos trafił 
do Hollywood i stał się rozpoznawalny. Na 
samym początku mieliśmy trochę proble-
mów z uzyskaniem zgód na rozpoczęcie 
współpracy ze strony Greckiego Centrum 
Filmowego, a kiedy dopełniliśmy wszyst-
kich formalności okazało się, że mój ope-
rator zaczyna zdjęcia w Kanadzie. Wtedy 
przypomniałem sobie o bardzo zdolnym 
polskim operatorze Bartoszu Świniarskim, 
o którym usłyszałem po raz pierwszy przy 
okazji etiudy Arena Martina Ratha. Byłem 
jurorem w pewnym konkursie, na którym 
ten właśnie film okazał się zwycięski. To, 
co zapamiętałem z niego najlepiej, to wła-
śnie niesamowite zdjęcia Bartosza. Posta-
nowiłem od razu się z nim skontaktować. 
Potem doszła współpraca z DI Factory, 

realizującą postprodukcję obrazu, a także 
z fantastycznym kolorystą Michałem Her-
manem. Prawda jest taka, że Niepamięć jest 
w połowie polska, co zresztą widać już po 
samej ekipie. 

Czy współpraca z Bartoszem Świniar-
skim okazała się właśnie tym, czego 
oczekiwałeś?
Zdecydowanie. Na początku zastanawia-
łem się, jaki wpływ na zdjęcia będą miały 
różnice w warunkach związanych z natu-
ralnym światłem między Polską i Grecją, 
w końcu słońce operuje w naszych krajach 
zupełnie inaczej. Okazało się jednak, że 
Bartosz miał duże doświadczenie z reali-
zacji zdjęć we Włoszech czy w Argentynie, 
nie miało więc to dla niego zupełnie żad-
nego znaczenia, w jakim kraju pracujemy.

Dopiero co zrealizowałeś swój pierw-
szy pełny metraż, a już szykujesz się do 
rozpoczęcia zdjęć na planie angloję-
zycznego debiutu – Fingernails z Carey 
Mulligan. Czy to dobry czas dla mło-
dych europejskich filmowców?
Myślę, że to jest dobry czas dla filmow-
ców, którzy chcą i mogą opowiadać ciekawe 
historie, niezależnie skąd pochodzą. W Pol-
sce macie fantastycznych twórców, którzy 
też już mieli okazję pokazać swoje angloję-
zyczne filmy za granicą, albo zaraz to zro-
bią, np. Małgorzata Szumowska, Agnieszka 
Smoczyńska, Paweł Pawlikowski, Jan 
Komasa czy Tomasz Wasilewski. To są nie-
zwykle utalentowani ludzie. Jest też Magnus 
von Horn, który zrealizował dopiero dwa 
albo już dwa świetne filmy. Moje historie są 
realizowane w duchu ekumenizmu, chcę, 
by były uniwersalne i nie dotyczyły jedynie 
tego, czym dziś żyją Grecy.

Czy to właśnie dzięki takiemu podej-
ściu sprawiłeś, że Cate Blanchett zdecy-
dowała się wyprodukować twoje filmy?
Poznaliśmy się podczas festiwalu w Wene-
cji, poszliśmy na śniadanie, podczas któ-
rego rozmawialiśmy o naszych ulubionych 
filmach, o życiu, o pokazywaniu histo-
rii, które naprawdę chcemy pokazać. Cate 
chciała zagrać w moim kolejnym projekcie 
i myślę, że jest na to szansa. Okazało się, że 
jak na aktorkę z taką filmografią i dokona-
niami, jest niezwykle aktywna jako produ-
centka. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz 
będziemy mieli okazję współpracować. 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

jak w ogóle działa pamięć i jakie mecha-
nizmy nią kierują. Wszystkie te kwestie 
rozważałem od samego początku powsta-
wania Niepamięci, ale aspekty mocno oso-
biste chciałem przełożyć na jakieś prawdy 
uniwersalne, w duchu ekumenizmu. Stąd 
pomysł wyjściowy zakładający istnienie 
świata, w którym amnezja rozprzestrze-
nia się w społeczeństwie niczym wirus. 
Widzowie mają jednak szansę samodziel-
nie dojść do własnych wniosków, przełożyć 
film na własny język.

Międzynarodowy tytuł filmu – Apples 
(Jabłka – przyp. M. M.) nawiązuje do 
biblijnego, ale też obecnego w grec-
kiej mitologii symbolu jabłek, choć 
dla ciebie ma również wymiar mocno 
osobisty.
Tak, jabłka jako symbol obecne są w kul-
turze od zarania dziejów – od Adama 
i Ewy, przez rywalizację trzech bogiń: 
Hery, Afrodyty i Ateny o tytuł tej najpięk-
niejszej, obserwacje Isaaka Newtona aż 
po produkty firmy Apple. Natomiast ja 
pamiętam jedynie, że mój ojciec codzien-
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Rozmowa 
z Christosem 
Nikou, reżyserem 
filmu Niepamięć

W DUCHU 
EKUMENIZMU

Niepamięć,  
reż. Christos Nikou

Sofia Georgovassili  
i Aris Servetalis  

w filmie Niepamięć,  
reż. Christos Nikou
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Christos Nikou



Jesteś uznanym 
w Polsce i na świe-
cie dokumentalistą, 
twórcą i pedagogiem. 

O czym i jakie będzie 
twoje autorskie kino – 
Andrew Warhola, moja 
fabryka?
Bogdan Dziworski: Na 
pewno będzie to pew-
nego rodzaju konfronta-
cja z postacią Andy’ego 
(Andy Warhol urodził się 
jako Andrew Warhola. Jego 
rodzice zmienili nazwisko 
na Warhol po przyjeździe do 
USA – przyp. red.), ale nie 
w wymiarze Warhola, któ-
rego zna cały świat. Bardzo 
chcę tym filmem dotrzeć do 
jego nieznanej i skompliko-
wanej duchowości, która ma 
te same łemkowskie korze-
nie co ja. Nigdy nie byłem 
zdeklarowanym jego fanem, 
ale The Factory Warhola 
(The Factory to nieistnie-
jące już atelier, założone 
przez Andy’ego Warhola 
w Nowym Jorku, w którym 
artysta tworzył – przyp. red.) 
będzie w pewien sposób bli-
ska mojej fabryce, ale tylko 
jeśli chodzi o różnorodność 
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wizji kina, mówienia obra-
zem, rekwizytem, scenogra-
fią – które w mojej poetyce 
filmowej będą bardzo moje 
i bardzo osobiste. Chcę stwo-
rzyć historię sygnowaną 
Warholem, ale stworzoną 
w mojej wyobraźni i tylko 
moim postrzeganiu świata. 
Widzę swoją szansę w poka-
zaniu Warhola poprzez pry-
zmat samego siebie. Przez 
chęć odmitologizowania tego 
fenomenu połowy XX wieku, 
ale nie przy pomocy stan-
dardowego filmu dokumen-
talnego.

Jak układa się twoja 
współpraca z produ-
centkami i całą ekipą 
realizacyjną przy tak 
trudnym, abstrakcyjnym 
temacie i skomplikowa-
nej, eksperymentalnej 
formie?
Pracowałem i pracuję z pro-
ducentami i realizato-
rami, z którymi się rozu-
miemy i którzy są w stanie 
wytrzymać moje „twórcze 
fanaberie”. Bez tego film nie 
byłby na takim – jak jest – 
etapie produkcji, a dość 

długi czas realizacji może 
go tylko wzbogacić (ale jak 
zwykle brakuje  pieniędzy). 
To moim przyjaciołom, 
fanom i studentom zawdzię-
czam to, że Andrew Warhola, 
moja fabryka powstaje. 
I chwała im za to.

Jak doszło do pani współ-
pracy z Bogdanem Dzi-
worskim? 
Małgorzata Domin: Bog-
dan w 2014 roku odwiedził 
wystawę Stanleya Kubricka 
w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, którą osobi-
ście sprowadziłam kilka 
 miesięcy wcześniej do Polski. 
Był pod ogromnym wraże-
niem samej ekspozycji, ale 
też faktu, że udało mi się 
coś takiego  zorganizować. 
Koniecznie chciał rozpocząć 
ze mną jakąś współpracę, 
„na tapecie” miał właśnie 
Andy’ego Warhola. (Nadmie-
nię tylko, że kilka lat wcze-
śniej  miałam z „Bodziem” 
wyjechać do Gruzji na reali-
zację filmu dokumentalnego, 
ale na krótko przed naszym 
 wyjazdem wybuchła tam 
wojna, więc wspólną filmową 

przygodę musieliśmy przeło-
żyć na kiedy indziej).

To kino w pełni ekspery-
mentalne, pewnie przez 
to pozbawione pewnych 
standardowych działań 
produkcyjnych. Co pani 
zdaniem powinien zro-
bić producent, żeby film 
nabrał międzynarodo-
wego charakteru i był czy-
telny na całym świecie?
Plan był taki: opracować 
program działania, przy-
gotować, dać chwile odde-
chu twórcy, żeby zrealizować 
plan, a potem nakierowy-
wać... Bogdan jest jednak 
niezwykle kreatywnym arty-
stą, jeden wątek i odkrycie 
pewnego tematu powoduje 
zainteresowanie kolejnym 
wątkiem. Praca ta polegała 
również na obserwacji. Cza-
sem pod wpływem pewnych 
działań realizowaliśmy film 
„tu i teraz”. Co do czytel-
ności, to jesteśmy z Domi-
niką Mandlą – drugą pro-
ducentką – spokojne. Sama 
postać Andy’ego Warhola 
zaciekawia, ale daje też pew-
nego rodzaju dystans do 

tematu. Spodziewamy się 
czegoś innowacyjnego, twór-
czego i wybitnego. W ten 
sposób podszedł również 
Bogdan. Wyjątkowo ciekawe 
i piękne spojrzenie Bog-
dana na postać Warhola, 
w połączeniu z muzyką 
i kreacjami stworzonymi 
na potrzeby naszego filmu, 
dadzą z pewnością oczeki-
wany efekt.

To bardzo niecodzienny 
pomysł filmowy, wła-
ściwie niemieszczący 
się w żadnych przyję-
tych określeniach. Jak 
by pani próbowała go 
nazwać w rozmowach ze 
światowymi dystrybuto-
rami?
To film absolutnie ekspe-
rymentalny. Jako doku-
ment z wątkami fabular-
nymi i archiwalnymi jest 
ważnym głosem twórcy, 
jakim jest Bogdan Dzi-
worski, oczywiście w zde-
rzeniu z wybitną twórczo-
ścią Andy’ego Warhola. Dla 
producenta taki projekt jest 
dużym wyzwaniem. Trzeba 
dać wolność reżyserowi, ale 
też sygnalizować, gdzie jest 
granica. Należy dużo rozma-
wiać, oglądać liczne materiały 
i przekonywać, że coś jest 
warte głębszej analizy. Razem 
z Dominiką Mandlą staramy 
się sprostać wszelkim wyma-
ganiom „Bodzia”, czasem 
czujemy, że wymaga większej 
atencji, że ma nowe pomy-
sły w głowie, na które nie 
wiemy, czy znajdziemy roz-
wiązanie i finansowanie. Ta 
przygoda trwa już kilka lat, 
pandemia wydłużyła prace 
co najmniej o rok. Wcześniej 
śmierć wybitnej Agnieszki 
Bojanowskiej – naszej mon-
tażystki – z którą Bogdan 
zawodowo związany był wiele 
lat, spowodowała zwrot akcji 
w toku naszej produkcji, ale 
wierzymy, że już niebawem 
będziemy mogli cieszyć oko 
naszym filmem.

Kim dla pana jest Bogdan 
Dziworski – partnerem, 
nauczycielem, mentorem, 
przyjacielem, a może jesz-
cze kimś innym?
Paweł Chorzępa: Bog-
dana Dziworskiego pozna-
łem w trakcie rekrutacji 
na kierunek operatorski 
Wydziału Radia i Tele-
wizji UŚ w Katowicach. 
Kiedy zobaczył moje zdję-
cia, powiedział: „Trochę 
nieśmiało, ale się wyrobi”. 
Potem, zaprosił mnie na 
plan filmowy. To było nie-
wiarygodne… Od początku 
był dla mnie mentorem – 
mistrzem z bardzo orygi-
nalnym czuciem rzeczywi-
stości. Zwracał uwagę na 
mało istotne detale, które 
w trakcie realizacji nabierały 
sensu. Wzbudzał ciekawość. 
 Przewidywał wydarze-
nia. Wytyczył mi kieru-
nek myślenia o zawodzie, 
w którym kładzie się nacisk 
na oryginalność. Mogę 
powiedzieć, że jestem jego 
uczniem.

Jak w praktyce wygląda 
współpraca dwóch twór-
ców z różnych pokoleń 
przy realizowaniu tak 
spektakularnego tematu, 
bliskiego im obu?
Bogdan dał mi przestrzeń, 
swobodę myślenia i dener-
wował się na mnie wyłącz-
nie wtedy, kiedy mimowol-
nie zamykałem się w jakichś 
ramach. Mówił wtedy, 
że jestem akademikiem. 
Kompletnie musiałem 
zapomnieć wszystko, 
czego nauczyłem się do tej 
pory. To było niesamowite 
przeżycie i ono trwa dalej. 
Współpraca z Bogdanem na 
pewno nie jest i nigdy nie 
była tworzeniem normalnej 
opowieści, zawsze to była 
„jazda bez trzymanki’’…

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Powstaje niecodzienne kino autorskie. Wspaniały autor 
zdjęć w fabułach i dokumentach oraz reżyser filmów 

dokumentalnych i eksperymentalnych, Bogdan „Bodzio” 
Dziworski, postanowił zmierzyć się z postacią artysty, fil-
mowca, prekursora pop-artu Andy’ego Warhola, poprzez 
pryzmat samego siebie – w sposób nietuzinkowy i jak sam 
mówi: „Ta forma, którą proponuję, może pozwolić dotrzeć 
do tego, co dla mnie pozostaje w nim jeszcze nieodkryte 
i najciekawsze – do jego duchowej złożoności i tajemnicy 
korzeni, która tkwi w nas obu”. Zdjęcia rozpoczęły się 
w marcu 2016 roku i mają się zakończyć w 2021, a były 
realizowane na ziemiach Łemków w południowej Polsce 
i na Słowacji oraz w USA. Autorem scenariusza i reżyse-
rem jest Bogdan Dziworski, za zdjęcia odpowiada Paweł 
Chorzępa, za scenografię i rekwizyty Stanisław Kwiatkow-
ski, a za kostiumy Marta Filipiak. Producentem obrazu 
jest Domino Film Sp. z o.o. (Małgorzata Domin i Domi-
nika Mandla), a kierownikiem produkcji Michał Kowalik. 
W filmie zobaczymy głównie aktorów amatorów z grupy 
Czarny Karzeł z Bydgoszczy, choć nie zabraknie znanych 
postaci, takich jak np. Brian Scott. Koproducenci to: WFDiF, 
Instytucja Filmowa „Silesia Film”, Filmoteka Narodowa – 
Instytut Audiowizualny, Fundacja Kultury Rozruch. Obraz 
jest współfinansowany przez PISF. Daty premiery jeszcze 
nie ustalono. S.N.

Rozmowa z reżyserem 
i scenarzystą Bogdanem 
Dziworskim, producentką 
Małgorzatą Domin  
oraz autorem zdjęć  
Pawłem Chorzępą

NA PLANIE FILMU ANDREW 
WARHOLA, MOJA FABRYKA

MAGAZYN FILMOWY  nr 118/czerwiec 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 118/czerwiec 2021

Na planie filmu Andrew 
Warhola, moja fabryka,  
reż. Bogdan Dziworski 
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Bogdan Dziworski i Paweł Chorzępa  
na planie filmu Andrew Warhola,  
moja fabryka
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Przypomnijmy – BAM, czyli Brook-
lyn Academy of Music, to jedna 
z najważniejszych placówek kul-
turalnych na mapie Nowego Jorku, 

która od ponad 150 lat skupia się na promo-
waniu najciekawszych wydarzeń z całego 
świata. Lokalny Instytut Kultury Polskiej już 

dużym zainteresowaniem amerykańskiej 
publiczności. W odróżnieniu bowiem od 
innych festiwali naszego kina w Nowym 
Jorku, New Polish Cinema adresowany 
jest przede wszystkim do Amerykanów bez 
polskich korzeni, choć oczywiście Polonia 
też z niego korzysta.

Statutowa działalność Instytutu Kultury 
Polskiej skupiona jest właśnie na promocji 
naszych filmów wśród rodowitych Amery-
kanów, co – jak podkreśla Tomasz Smolar-
ski, kurator filmu oraz sztuk performatyw-
nych w IKP – wymaga całorocznej pracy. 
Głównym zadaniem jest zainteresowanie 
osiągnięciami naszych filmowców ludzi 
odpowiedzialnych za przygotowanie pro-
gramów wiodących amerykańskich insty-
tucji, jak Lincoln Centre, MoMA, Antho-
logy Film Archives czy właśnie BAM, czyli 
tych miejsc, które mają na tyle silną rangę 
i markę, że wykształciły swoją wierną 
publiczność. 

KINO POLSKA: NEW POLISH CINEMA

POLSKIE KINO MAGNESEM 
NA NOWOJORCZYKÓW

prawie dekadę organizuje we współpracy 
z BAM przegląd kina polskiego. Wydarzenie 
ma miejsce co dwa lata. Zakończona właśnie 
4. edycja miała się odbyć w 2020 roku, ale 
nie pozwoliła na to pandemia koronawi-
rusa. Teraz imprezę przeniesiono do sieci 
(30 kwietnia – 6 maja), gdzie cieszyła się 
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„Gdy w programie pojawiają się polskie 
filmy, widzowie nie mają wątpliwości, że musi 
stać za nimi jakość, dlatego decydują się na 
zakup biletu. Te osoby nie boją się zaryzy-
kować i wybrać się na film twórcy, o któ-
rym nic nie wiedzą” – tłumaczy Smolarski. 
Instytut Kultury Polskiej nie ma swojej sali 
pokazowej, bo koszta, jakie trzeba byłoby 
zainwestować w marketing, byłyby zupeł-
nie niewspółmierne do tego, co można z ich 
pomocą osiągnąć. O wiele lepszą strategią 
jest współpraca z instytucjami, które mają na 
tyle silny marketing, że swoimi kanałami są 
w stanie wypromować odbywające się w nich 
polskie wydarzenia.

Czy walka o amerykańskiego widza 
w metropolii, która tygodniowo oferuje 
mieszkańcom setki wydarzeń kultural-
nych, ma w ogóle sens? Tegoroczna edycja 
Kino Polska potwierdza, że jak najbardziej. 
Festiwal przyciągnął najliczniejszą widow-
nię spośród wszystkich organizowanych 
przez BAM imprez od początku pandemii, 
co już jest powodem do dumy. Jeszcze bar-
dziej cieszy, że nowojorczycy zobaczyli nie 
tylko filmy najbardziej znanych polskich 
twórców, jak Agnieszka Holland z Obywa-
telem Jonesem, czy tych, których nagłośniły 
kampanie oscarowe – jak Małgorzata Szu-
mowska i Michał Englert ze Śniegu już nigdy 
nie będzie czy Mariusz Wilczyński z Zabij to 
i wyjedź z tego miasta – ale też dokonania 

młodszych reżyserów, dopiero przedstawia-
jących się międzynarodowej publiczności.

„Bardzo zależy mi na tym, żeby dać plat-
formę świeżym głosom. Przemycam tych 
młodych twórców do programu wraz z reży-
serami o znanych nazwiskach, bo inaczej nie 
mieliby szans zaistnieć na amerykańskim 
rynku” – tłumaczy Smolarski. W tym roku 
możliwość zaprezentowania się nowojorskiej 
widowni dostali Piotr Adamski (Eastern), Bar-

tosz Kruhlik (Supernova) czy Piotr Domalew-
ski ze swoim drugim filmem Jak najdalej stąd.

Oczywiście, sugestie Instytutu Kultury 
Polskiej muszą zostać zaakceptowane przez 
kuratorów danej instytucji. Czasami oglądają 
oni film z podesłanej przeglądówki, ale naj-
więcej decyzji podejmuje się podczas festi-
walu w Gdyni, gdzie Tomasz Smolarski pełni 
rolę swoistego przewodnika po dokonaniach 
naszych filmowców, ale też agenta polskich 
twórców, których przedstawia nowojorskim 
kuratorom. A jeśli trzeba, tłumaczy też kon-
tekst obejrzanych filmów. „Z filmami gatun-
kowymi nie ma zazwyczaj problemu, one są 
przystępne i łatwe w odbiorze. Pytania rodzą 
się przy kinie, które wymaga znajomości histo-
rycznego bądź społecznego kontekstu. Ja 
te zawiłości próbuję właściwie objaśnić, co 
zwiększa szansę na zainteresowanie kura-
tora danym tytułem” – opowiada Smolarski. 

Działanie festiwalu Kino Polska nie ogra-
nicza się do doraźnego pokazania filmu 
Amerykanom. Ważne są także skutki dłu-
gofalowe, które już możemy odczuwać. Insty-
tucje pokroju BAM-u, ze względu na swój 
prestiż, przyciągają do siebie dziennikarzy, 
którzy relacjonują odbywające się tam wyda-
rzenia. Efektem są więc recenzje polskich 
filmów w najważniejszych gazetach i maga-
zynach, typu „The New York Times” czy 
„Variety”. Smolarski zwraca jednak uwagę, 
że nie ma krytyków wyspecjalizowanych 
w poszczególnych kinematografiach. Nie 
wystarczy więc zaskarbić sobie uwagę jed-

nego człowieka współpracującego z kilkoma 
tytułami, tylko trzeba zabiegać o względy 
całego grona recenzentów. „Przez lata pracy 
wyrobiłem sobie kontakty z dziennikarzami 
piszącymi o kinie. Ich adresy mailowe są 
na mojej liście wysyłkowej. Wiem, że oni 
odczytają informacje prasowe ode mnie, co 
oczywiście nie oznacza jeszcze, że na wyda-
rzenie przyjdą. Trzeba jednak powiedzieć, że 
osoby, które piszą o kinie, liczą się z doko-
naniami polskich filmowców i znają je, co 
pokazuje, że liczymy się na arenie między-
narodowej” – tłumaczy Smolarski. 

Nie jesteśmy anonimowi dzięki sprzy-
mierzeńcom pokroju Martina Scorsesego. 
„Nowojorski reżyser na otwarciu New York 
Polish Film Festival [impreza organizowana 
przez Hannę Hartowicz, w tym roku, po pan-
demicznej przerwie, odbędzie się jej 16. edy-
cja na przełomie maja i czerwca – przyp. red.] 
wygłosił półgodzinną, płomienną prelekcję, 
zachwycając się polskim kinem i Szkołą Fil-
mową w Łodzi. Podawał przykłady tego, 
jak inspirował się dokonaniami naszych 
filmowców – choćby Popiołem i diamen-
tem Andrzeja Wajdy, bo przecież okulary 
Zbyszka Cybulskiego pojawiają się w jego 
Ulicach nędzy” – przypomina Smolarski.

Na korzyść nadwiślańskich filmowców 
działają także nominacje do Oscara. Nazwi-
ska Pawła Pawlikowskiego i Agnieszki Hol-
land są w Nowym Jorku doskonale znane, 
ale kampanie promocyjne Szumowskiej 
i Wilczyńskiego też zdążyły się odbić szero-
kim echem, dzięki wydarzeniom mającym 
zachęcić akademików do oddania głosów 
na ich filmy. Smolarski organizował m.in. 
amerykańską premierę Zabij to i wyjedź 
z tego miasta w Anthology Film Archives, 
gdzie odbył się też przegląd filmów reży-
sera. To zaowocowało szeregiem pozy-
tywnych recenzji w amerykańskiej prasie, 
co napędziło publiczność na Kino Polska 
w BAM-ie. Organizator nie ma wątpliwości, 
że teraz, kiedy polscy filmowcy coraz czę-
ściej współtworzą amerykańskie kino – jak 
Małgorzata Szumowska, która kręci nowy 
obraz z Naomi Watts – nowojorczycy jeszcze 
chętniej przyjdą na kolejne edycje festiwalu. 
„Dowodem jest zainteresowanie, które naszą 
kinematografią wzbudziły Córki Dancingu 
Agnieszki Smoczyńskiej. To był największy 
sukces młodego polskiego kina w Stanach, 
ale na pewno nie ostatni” – zapewnia.

Pozostaje życzyć sobie, by 5. edycja Kino 
Polska: New Polish Cinema mogła już odbyć 
się stacjonarnie.

Artur Zaborski

Czwarta edycja Kino Polska: New Polish 
Cinema przyciągnęła przed ekrany 
rekordową publiczność. Polska impreza 
w Nowym Jorku może pochwalić się 
największą liczbą widzów spośród 
wszystkich wydarzeń, jakie odbyły się 
w BAM od początku pandemii.

Eastern,  
reż. Piotr Adamski
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FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

KOLEJNY LAUR 
DLA JESTEM TUTAJ

Tym razem animacja Julii 
Orlik otrzymała wyróżnienie 
podczas 28. Stuttgart Inter-
national Festival of Anim ated 
Film (4-9 maja). To jeden 
z największych i najważniej-
szych festiwali poświęconych 
w całości filmom animowa-
nym. Jest wydarzeniem, pod-
czas którego uczestnicy znaj-
dują w programie nie tylko 
pokazy filmowe, ale również 
przestrzeń na sztukę, gry, 
design, architekturę, efekty 
specjalne, interfejsy i muzykę. 
Tegoroczna edycja niemiec-
kiego festiwalu w całości 
odbyła się online.

SUKCES 1970
W SZWAJCARII

Festiwal Visions du Reél zdaje 
się być wyjątkowo szczę-
śliwy dla Tomasza Wolskiego. 
W zeszłym roku dostał tam 
nagrodę za Zwyczajny kraj, 
a w tym roku pokazał pre-
mierowo dokument 1970 
i otrzymał ex aequo Specjalną 
Nagrodę Jury (wraz z fran-
cusko-niemiecko-tureckim 
filmem Les Enfants ter ribles 
Ahmeta Necdet Cupura). 
Visions du Reél organi-
zowany jest w szwajcar-
skim mieście Nyon od 1969 
roku. W początkach swo-
jego istnienia prezentował 
głównie filmy szwajcarskie 
oraz produkcje z krajów 
bloku wschodniego, które 
bardzo trudno było zoba-
czyć publiczności z Europy 
Zachodniej. Obecnie to jeden 
z największych festiwali filmu 
dokumentalnego w Europie. 
W programie tegorocznej, 52. 
edycji (hybrydowo zrealizo-
wanej w dniach 15-25 kwiet-
nia) znalazły się 142 pro-
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PAWEŁ PODOLSKI 
DOCENIONY W USA

Reżyser filmu Czy potwory 
jedzą kiwi? otrzymał nagrodę 
w sekcji międzynarodowej 
konkursu Austin Comedy 
Film Festival (14-16 maja). 
Jury wybrało Pawła Podol-
skiego jako zwycięzcę w kate-
gorii Najlepszy Reżyser Mię-
dzynarodowy. Polak pokonał 
czterech współzawodni-
czących z nim konkuren-
tów. Amerykańscy widzowie 
obejrzeli jego krótkometra-
żową fabułę w stolicy Tek-
sasu, w kinie samochodowym. 
Obraz Pawła Podolskiego to – 
jak można wyczytać z opisu 
filmu – historia ośmioletniego 
Tomka. Jego mama leży 
w szpitalu, starszy brat kradnie 
telefony, a ojciec jest na skraju 
załamania nerwowego. Jakby 
tego było mało, w szafie 
chłopca zamieszkał potwór. 
I to nie byle jaki – groźny, 
tajemniczy i raczej łakomy. 

Tomek musi wymyślić, jak 
pozbyć się niechcianego 
gościa, zanim ten pożre kogoś 
z rodziny lub jego samego. 
Najpierw jednak musi udo-
wodnić wszystkim, że potwór 
jest prawdziwy. Ta filmowa 
opowieść powstała w ramach 
programu 30 Minut w Studiu 
Munka-SFP.

SUPERJEDNOSTKA 
WYRÓŻNIONA 
WE WŁOSZECH

Krótkometrażowy doku-
ment Teresy Czepiec otrzy-
mał Specjalne Wyróżnienie 
na festiwalu Visioni Urbane 
w Bolonii (22-25 kwietnia). 
To kameralne wydarzenie 
poświęcone jest niezależnym 
krótkometrażowym filmom 
o architekturze i przestrze-
niach publicznych. Organiza-
torem imprezy jest stowarzy-
szenie City Space Architecture 
w Bolonii. Wyróżnienie na 

włoskim festiwalu to kolejny 
zagraniczny laur dla Super-
jednostki – polskiego doku-
mentu o ogromnym bloku 
mieszkalnym z 762 mieszka-
niami, zaprojektowanym jako 
„maszyna do mieszkania”.

THE VIBRANT 
VILLAGE Z NAGRODĄ 
W HISZPANII

Publiczność 23. festiwalu 
Mecal Pro w Barcelonie nagro-
dziła film Weroniki Jurkiewicz 
mianem najlepszego krót-
kiego dokumentu festiwalu. 
Mecal Pro to Międzynaro-
dowy Festiwal Filmów Krótko-
metrażowych i Animowanych 
odbywający od ponad 20 lat 
w stolicy Katalonii. Wydarze-
nie cieszy się ogromną popu-
larnością, nie tylko w rodzi-
mym kraju, ale również poza 
jego granicami – co roku 
do organizatorów napływa 
ponad 5 tys. zgłoszeń krótkich 
metraży z całego świata. Akcja 
nagrodzonego dokumentu 
The Vibrant Village rozgrywa 
się w cichej węgierskiej wio-
sce, gdzie mężczyźni samot-
nie przesiadują w barze przy 
piwie, podczas gdy kobiety 
zajęte są pracą w fabryce… 
wibratorów. Tegoroczna edycja 
festiwalu w Barcelonie rozpo-
częła się 22 marca, a zakoń-
czyła 22 kwietnia. W wydarze-
niu można było uczestniczyć 
online.

SUKIENKA 
WYGRYWA W USA

Film Tadeusza Łysiaka poko-
nał konkurentów w konkursie 
krótkometrażowych filmów 
fabularnych podczas 45. edycji 
Atlanta Film Festival. Sukienka 
została uhonorowana tytułem 
Najlepszej Fabuły Krótkome-

trażowej. To jeden z kilkunastu 
festiwali w Stanach Zjednoczo-
nych, który kwalifikuje krótkie 
metraże w trzech kategoriach 
do Oscara. Zwycięstwo pro-
dukcji Warszawskiej Szkoły 
Filmowej oznacza wpisanie 
Sukienki na listę kandyda-
tów do nominacji do Nagród 
Amerykańskiej Akademii 
w 2022 roku.

STOLEN FISH. KIEDY 
ZABRAKNIE RYB 
Z SUKCESEM W USA

Polsko-brytyjski dokument 
Gosi Juszczak otrzymał 
Nagrodę Jury podczas amery-
kańskiego Livable Planet 
Film Festival (22 kwiet-
nia – 2 maja). Ta impreza to 
nowe wydarzenie na festi-
walowej mapie, które kon-
centruje się na produkcjach 
poruszających kwestie zwią-
zane z ekologią i dbaniem 
o naszą planetę. W progra-
mie wydarzenia znalazły się 
niezależne produkcje z całego 
świata. Akcja nagrodzo-
nego filmu Stolen Fish. Kiedy 
zabraknie ryb rozgrywa się 
w Gambii, najmniejszym 
kraju kontynentalnej Afryki, 
gdzie zaczyna brakować ryb. 
Odkąd pojawiły się tam chiń-
skie fabryki mączki rybnej – 
większość z ryb przerabiana 
jest na karmę dla zwierząt 
wysyłaną do Chin i Europy. 
Mimo protestów, wielki neo-
kolonialny biznes kwitnie, 
a obietnice nowych dróg 
i setek miejsc pracy oka-
zują się złudnym mirażem. 
Opowieści rybaków Paula 
i Abou oraz sprzedającej ryby 
Mariamy tworzą intymny 
kadr dla historii o skradzio-
nym rozwoju Afryki Zachod-
niej i przymusie szukania lep-
szego życia w Europie. 

dukcje z aż 58 krajów. Akcja 
nagrodzonego polskiego 
dokumentu rozgrywa się 
w tytułowym roku 1970. To 
wówczas w komunistycznej 
Polsce wybuchają kolejne gło-
śne protesty. W stolicy zbiera 
się sztab kryzysowy, w ruch 
idą milicyjne pałki, padają 
strzały. Poprzez archiwalne 
nagrania i animacje obser-
wujemy mechanizmy władzy. 
1970 to opowieść o buncie, 
widziana z punktu widzenia 
oprawców.

POLKA W PROGRAMIE
PRODUCERS ON THE 
MOVE W CANNES

Beata Rzeźniczek (Madants), 
zgłoszona przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej, weźmie 
udział w programie Producers 
on the Move 2021, organizo-
wanym przez European Film 
Promotion. Polka znalazła 
się w gronie 20 europejskich 
producentów, którzy zapre-
zentują swoje projekty. Pro-

Film Czarny młyn w reżyserii Mariusza Paleja – ekraniza
cja książki Marcina Szczygielskiego – otrzymał nagrodę 
za najlepszy scenariusz na Moscow International Chil

dren’s Film Festival. Laureatkami są Magdalena Nieć oraz Kata
rzyna StachowiczGacek. Obraz miał swoją światową premierę 
na 25. MFF Schlingel w niemieckim Chemnitz, gdzie otrzymał 
Nagrodę Jury Młodzieżowego. Zdobył też Nagrodę Jury Dzie
cięcego – Marcinka dla filmu pełnometrażowego na 38. Mię
dzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! 
w Poznaniu. Ponadto był prezentowany na prestiżowych festi
walach w Kolumbii, Szwecji, Kanadzie, Libanie czy Estonii.

CZARNY MŁYN Z NAGRODĄ W MOSKWIE

ŚCIANA CIENI NAGRODZONA WE WŁOSZECH

gram w tym roku odbędzie się 
w formie hybrydowej: online 
(17-21 maja) i stacjonarnie 
w Cannes (8-12 lipca). Produ-
cers on the Move to program 
przeznaczony dla producen-
tów z osiągnięciami w kopro-
dukcjach międzynarodowych. 
Udział w warsztatach ma słu-
żyć nawiązaniu szerszych zna-
jomości branżowych i budo-
waniu sieci kontaktów, które 
mają coraz większy wpływ 
na europejską kinematogra-
fię. Uczestnicy biorą udział 
w pitchingach projektów, 
spotkaniach 1:1, a także case 
studies. Beata Rzeźniczek od 
2015 roku wspólnie z Klau-
dią Śmieją-Rostworowską oraz 
Bogną Szewczyk współtworzy 
firmę Madants, która odpo-
wiadała za produkcję m.in. 
Szarlatana Agnieszki Hol-
land, High Life Claire Denis, 
a także Silent Twins – pierw-
szego filmu anglojęzycznego 
Agnieszki Smoczyńskiej, 
który jest w trakcie produk-
cji. W dorobku koproduk-

cyjnym Beaty Rzeźniczek są 
też takie tytuły, jak: W cieniu 
drzewa (reż. Hafsteinn Gun-
nar Sigurðsson, 2017), Naj-
piękniejsze fajerwerki ever (reż. 
Aleksandra Terpińska, 2017), 
Litość (reż. Babis Makridis, 
2018), Rzeka (reż. Emir Baiga-
zin, 2018), Złotokap (reż. 
Ragnar Bragason, 2020) oraz 
Inni ludzie (reż. Aleksandra 
Terpińska, 2021). Wcześniej 
producentami reprezentują-
cymi Polskę w tym programie 
byli m.in. Mariusz Włodarski, 
Maria Blicharska, Agnieszka 
Kurzydło, Łukasz Dzięcioł, 
Klaudia Śmieja, Mikołaj 
Pokromski, Marta Plucińska, 
Małgorzata Staroń i Marta 
Habior. PISF pokrywa koszt 
uczestnictwa w programie 
oraz dofinansowuje wyjazd 
producenta w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Promo-
cja polskiego filmu za granicą”.

Oprac. Julia  
Michałowska

Dokument Elizy Kubarskiej otrzy
mał nagrodę Mario Bello podczas 

tegorocznej edycji Trento Film Festi
val (30 kwietnia – 9 maja stacjonar
nie oraz 30 kwietnia – 16 maja online). 
Powstały w 1952 roku festiwal w Try
dencie to najstarsze filmowe wydarze
nie w całości poświęcone tematyce gór
skiej i eksploracyjnej. Obok wyzwań 
wspinaczkowych i przemieszczania 
się w głąb jaskiń nie brakuje również 
tematyki związanej ze środowiskiem 
i ekologią. W programie znajdziemy 
dokumenty, pełnometrażowe fabuły 
i krótkie formy filmowe, które opowia
dają o relacjach człowieka z naturą, ale 
i o samej przyrodzie. Włoska nagroda 
dla Ściany cieni to już kolejne mię
dzynarodowe wyróżnienie dla obrazu 
Elizy Kubarskiej.Ściana cieni,  

reż. Eliza Kubarska

Czarny młyn,  
reż. Mariusz Palej
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ci większą wolność w pracy ze świa-
tłem, kadrem, emocją?
Zdecydowanie. Wszyscy aktorzy byli pod 
ręką, mogłem na bieżąco korygować role, 
prowadzić pod kątem animacji. Mam za 
sobą wiele hollywoodzkich projektów, 
ale u George’a Lucasa czy Michaela Baya 
pracowałem nad efektami fotorealistycz-
nymi, a w The Liberator celem był styl 
„ruchomego komiksu”. Aktorzy nie byli 
animowani, oni „grali” na planie z cha-

rakteryzacją w postaci narysowanych 
kresek na twarzy. W postprodukcji doszła 
oczywiście obróbka obrazu, ale oni już 
w kamerze wyglądali jak żywcem wyjęci 
z komiksu. Im to dało komfort pracy, 
a mnie pozwoliło na większą kontrolę, bo 
zdjęcia trwały dwa miesiące i mieliśmy 
ponad sto ról mówionych.

W jaki sposób taka specyficzna cha-
rakteryzacja dała aktorom większy 
komfort pracy?
Mieliśmy w hali dużo rekwizytów, np. 
elementy wnętrza danego pokoju, krze-
sła, szafki, stoły. Znalazł się też jeep 
i kilka większych rzeczy. Nie mieliśmy 
natomiast ścian i pracowaliśmy na nie-
bieskim ekranie. Umowność charaktery-
zacji połączona z umownością otocze-
nia dawała im poczucie, że grają jak na 
deskach teatru. Mieli wszystko, by zro-
zumieć i poczuć poszczególne sceny 
i sytuacje, i wyobrazić sobie resztę. Grali 
też do siebie, do żywego człowieka, a nie 

Jak trafiłeś na historię zróżni-
cowanego etnicznie amerykań-
skiego oddziału, który przez 500 
dni przemierzał Europę w ogniu 

drugiej wojny światowej?
Było zupełnie inaczej, historia trafiła 
do mnie. Producenci z firmy School 
of Humans byli pod wrażeniem Arki 
i zaoferowali mi współpracę przy innym 
projekcie. Nie wyszło, ale w pewnym 
momencie pojawił się History Chan-
nel z dobrze rozwiniętym pomysłem 
na ośmioodcinkowy serial The Libera-
tor. To było mniej więcej 6-7 lat temu. 
Przeczytałem scenariusz, potem książkę, 
na bazie której powstał, i stwierdzi-
łem, że jeśli na ekranie ma pojawić się 
scena wyzwalania Dachau, to nie może 
być tradycyjna animacja. A jednocze-

jakiejś niebieskiej kulki, która symboli-
zuje coś, co dopiero powstanie w kompu-
terze. Dlatego, mimo że na ekranie mamy 
wojenne widowisko, w hali w Łodzi 
panowała dość kameralna atmosfera, 
która podkreślała charakter projektu – 
opowieści o ludziach, którzy muszą 
odnaleźć się na wojnie.

Tak nietypowy system pracy, zwią-
zany z twoją autorską techniką trio-
scope, z pewnością porządnie odcią-
żył budżet The Liberator.
To było jedno z głównych zało-
żeń projektu. Nie musieliśmy zmie-
niać lokalizacji, czekać na reset ujęcia 
czy ponowne ustawianie materiałów 
pirotechnicznych. Próbowaliśmy jed-
nak symulować dla aktorów sytuacje, 
w których się znajdują. Gdy np. krę-
ciliśmy sceny batalistyczne, graliśmy 
do nich na słuchawkach albo puszcza-
liśmy dźwięki bitwy z głośników na 
całej hali. Aktorzy mogli w rezultacie 
błyskawicznie reagować, mimo że nie 
widzieli nacierających Niemców, ani nie 
czuli odrzutu z wybuchów. Wszystko 
to pojawiło się dopiero w postproduk-
cji, ale mieliśmy całość tak dokładnie 
zaplanowaną, że praca na planie prze-
biegała płynnie i szybko. Trioscope to 
nazwa, którą wymyśliliśmy, żeby pod-
kreślić łączenie w „komiksowym sosie” 
żywych aktorów i komputerowych teł. 
Zależało mi w The Liberator, aby sceny 
były mocne i wymowne, aktorzy pełni 
emocji, wyraziści, „ludzcy”, bez przery-
sowania kojarzonego z innymi podob-
nymi technikami. Żeby film łączył 
różne animowane tradycje, od rysowa-
nej poklatkowo rotoskopii Bakshiego 
po obecne efekty komputerowe, tworząc 
spójną stylistycznie i oryginalną wizual-
nie całość.

Czuć rzeczywiście trochę Bakshiego, 
trochę performance capture Zemec-
kisa, a nawet trochę poszukiwań 
wizualnych Linklatera. Tyle że to 
były eksperymenty, które kojarzą się 
głównie z indywidualnymi twórcami. 
Myślisz, że trioscope ma szansę wejść 
do mainstreamu?
Myślę, że ma szansę, ale nie tyle z per-
spektywy artystycznej, lecz tego, że ta 
technika jest tańsza i łatwiejsza logi-
stycznie od wspomnianych przez cie-
bie eksperymentów. Jeśli trzeba każdą 
klatkę narysować mimo podkładki 

w postaci nakręconych scen aktorskich, 
jak choćby w przepięknym Twoim Vin-
cencie, projekt musi być czasochłonny 
i generować koszty. Podobnie jak per-
formace capture, w którym Zemec-
kis doszedł też do pewnego muru, nie 
potrafiąc przeskoczyć granicy wiary-
godności postaci ludzkich. My możemy 
koszty ograniczyć, a przy okazji zaofe-
rować lepszą logistykę. W założonym 
przez nas studiu Trioscope mamy w tej 
chwili na tapecie 15 różnorodnych 
projektów w fazie developmentu 
i widzę, że i scenarzyści, i producenci 
kreatywni coraz bardziej przekonują się 
do tej formuły. Bo pomysły, które leżały 
w szufladzie przez wiele lat, gdyż miały 
kosztować ponad 100 mln dolarów, 
nabierają nagle kosztorysowego sensu.

Sądzisz, że trioscope pomoże ani-
macji artystycznej, tej określanej 
mianem „dla dorosłych”, przebi-
jać kolejne mury kultury masowej? 
Koproducentem The Liberator jest 
Netflix, który sukcesywnie powiększa 
katalog ambitnych animacji, dzięki 
czemu trafiają one do widzów na 
całym świecie.
Nie wiem, na ile trioscope będzie 
w stanie w tym pomóc, ale animacja 
artystyczna rzeczywiście przeżywa 
boom dzięki serwisom streamingowym. 
Netflix coraz mocniej inwestuje w ani-
mowane projekty, a ich odważne pój-
ście w anime pokazało ludziom zupeł-
nie inne oblicze animacji. W podobnym 
kierunku zmierzają też inni, choćby 
Amazon z przepięknym Undone. Pro-
ducenci zaczynają widzieć w anima-
cji artystycznej i hybrydowej dobrą 
inwestycję. To oczywiście proces, który 
nabiera rozpędu, ale jestem dobrej 
myśli. Naszą misją w Trioscope jest 
udowadniać, że forma animowana ma 
wiele oblicz, nie musi obracać się wokół 
gadających zwierząt, że nie trzeba wci-
skać elementów komediowych, by prze-
kazać dramatyczny wydźwięk. Uwiel-
biam BoJack Horseman, ale ten serial 
wywodzi się – mimo całego swego 
geniuszu – z tradycji postrzegania ani-
macji jako czegoś, co nawet w wersji 
dla dorosłych musi być spięte umowną 
klamrą. Liczę na to, że kolejne lata przy-
niosą zauważalną zmianę.

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

śnie animowana forma pasowała w jakiś 
sposób do tej historii. Zaproponowa-
łem więc hybrydę, coś na wzór Sin City: 
Miasto grzechu i 300, kino żywych akto-
rów w animowanej stylizacji, z w pełni 
animowanym tłem. Stanęło niestety na 
tylko czterech odcinkach, czego bar-
dzo żałuję, bo musieliśmy zrezygnować 
z wielu pięknych żołnierskich historii, ale 
Jeb Stuart, scenarzysta Szklanej pułapki 
i Ściganego, wykonał znakomitą robotę. 
Dał anonimowym żołnierzom z książki 
twarze i osobowości, więc gdy podą-
żamy za nimi przez Europę – od Sycy-
lii po Niemcy – czujemy, że poznajemy 
ludzi, a nie tylko wojenną rzeczywistość. 
Cieszę się, że udało się zrobić całość 
w Łodzi, w Opus Filmie, ponieważ wie-
działem, że nie znajdę nigdzie indziej 

ekipy, która ma tak duże doświadczenie 
z projektami o drugiej wojnie światowej.

Zdjęcia powstały w Łodzi, w ogrom-
nej hali z porozstawianymi niebie-
skimi ekranami. Takie podejście dało 

FORMA ANIMOWANA 
MA WIELE OBLICZ
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Rozmowa z Grzegorzem Jonkajtysem, 
reżyserem serialu The Liberator

The Liberator,  
reż. Grzegorz Jonkajtys, 

odcinek 1

Grzegorz Jonkajtys
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tej technologii nieufnie” – 
mówi Perdjon. Studio pra-
cowało dotąd przy krótkich 
metrażach z Egiptu i Wielkiej 
Brytanii, ale ma w portfolio 

także polskie projekty: anima-
cję Acid Rain Tomka Popakula 
oraz Żużel Doroty Kędzierzaw-
skiej. Przy tym ostatnim tytule 
firma odpowiadała za przygo-
towanie scen motion capture 
do ujęć wyścigów, rejestru-
jąc pracę ciała motocyklisty 
przy różnych ewolucjach na 
motocyklu. Jak podkreśla Per-
djon, fakt, że sam jest aktorem 
sprawia, że trzymając wysoki 
poziom techniczny, bardzo 
dba o  artystyczny wymiar 
tego, co powstaje w Bones 
Studio. „Dużą wagę przykła-
damy do doboru obsady i reży-
serii sesji motion capture. Sta-
ramy się nadać realizowanym 
u nas animacjom unikatowy 
charakter. Zależy nam, aby 
w pierwszej kolejności były one 
emocjonalnie czytelne i prze-
konujące. Dopiero potem do 
działania ruszają technologo-
wie” – mówi. 

Zdaniem właściciela Bones 
Studio produkcja filmowa 

Cho ć  technolog ia 
motion capture ist-
nieje  niemal  tak 
d ł u g o  j a k  s a m o 

kino, nowy rozdział w jej histo-
rii otworzył Władca pierścieni 
Petera Jacksona. To na castingu 
do tej trylogii Andy Serkis zro-
bił na Peterze Jacksonie tak duże 
wrażenie, że reżyser postanowił 
wykorzystać motion capture, 
aby do komputerowej postaci 
Golluma przechwycić także 
fizyczność i mimikę tego wyjąt-
kowego aktora. Od tego czasu 
coraz częściej na materiałach 
making of z powstania wielkich 
produkcji można było zoba-
czyć aktorów – czasem także 
tych bardzo znanych – oble-
pionych markerami i ubranych 
w charakterystyczne obcisłe 
kostiumy. Motion capture użyto 
przy takich filmach, jak m.in. 
Avatar Jamesa Camerona czy 
Ekspres polarny i Beowulf wyre-
żyserowanych przez Roberta 
Zemeckisa. 

Dziś Andy Serkis jest wła-
ścicielem Imaginarium – jed-
nego z dwóch studiów motion 
capture na świecie prowadzo-
nych przez aktorów. Drugie 
to warszawskie Bones Studio 
założone przez Adriana Per-
djona, absolwenta krakowskiej 

i telewizyjna w najbliższym 
czasie ulegnie radykalnej 
zmianie. Technologia będzie 
wkraczać w  nią w  sposób 
coraz bardziej zdecydowany. 
Wiąże się to m.in. z ekspan-
sją platform streamingowych, 
których oferta nieprzerwanie 
musi wypełniać się nowymi 
treściami. Produkować będzie 
się zatem więcej i szybciej, 
zapewne również częściej 
wykorzystując narzędzia mini-
malizujące ryzyko, m.in. wir-
tualne plany filmowe i właśnie 
motion capture. Producenci, 
którzy dziś wolą zamknąć się 
w hali zdjęciowej i zrealizo-
wać swój plan dzięki nowo-
czesnym technologiom, z cza-
sem będą zabiegali o jeszcze 
większe redukowanie nie-
przewidywalności z procesu 
powstawania filmu. „Moim 
zdaniem ta rewolucja doty-
czy także zawodu aktora. Nie 
mam złudzeń, że nasz świat 
zostanie nienaruszony. Dziś 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej (2006). Jego przy-
goda z motion capture zaczęła 
się przypadkiem, w 2007 roku. 
Rozglądając się po studiach za 
pracą w zawodzie, trafił na ogło-
szenie, że CD Projekt szuka 
aktora do sesji motion capture 
do gry komputerowej Wiedź-
min. Poszedł na casting, wygrał 
i pojechał do niemieckiego stu-
dia na nagranie motion cap-
ture. W efekcie, w Wiedźminie 
zagrał większość ról męskich 
i dwie żeńskie. „Zobaczyłem 
wtedy mój szkielet chodzący po 
ekranie i uświadomiłem sobie, 
że aktorstwo w takim kształ-
cie, w jakim uczyłem się go 
w szkole, nie przetrwa. Zdecy-
dowałem, że będę robił motion 
capture, bo to jest moja przy-
szłość” – mówi Adrian Perdjon.

Od słów do czynów droga 
jednak okazała się niełatwa. 
Perdjon nawiązał kontakt 
z Motion Capture Society w Sta-
nach Zjednoczonych, zbierał 
informacje o tej technologii, 
kupował specjalistyczne książki, 
a przede wszystkim – szukał 
kogoś, od kogo mógłby zaku-
pić niezbędny sprzęt. Udało się 
go nabyć po półrocznych nego-
cjacjach od studia z Finlandii, 
które wyprzedawało dziesięć 

kamer do motion capture. Per-
djon pojechał po nie osobiście, 
samochodem przemierzając 
w sumie dwa tysiące kilome-
trów w obie strony. 

Pierwsze sesje odbywały się 
w ciasnych pomieszczeniach, 
m.in. w opuszczonej szkole 
baletowej, a potem w hali maga-
zynu przemysłowego, która na 
jakiś czas stała się studiem i sie-
dzibą Mocap.pl, później prze-
mianowanego na Bones Studio. 
Pracy nie brakowało – stu-
dio realizowało głównie sesje 
motion capture do gier kom-
puterowych, co pozwoliło mu 
się rozrastać i realizować coraz 
bardziej skomplikowane pro-
jekty. Dziś Bones Studio dys-
ponuje przestrzenią aktywną 
12 na 10 metrów, pozwalającą 
na kręcenie scen z  rozma-
chem i udziałem wielu boha-
terów. „Większość studiów 
motion capture ma niewielką, 
niewysoką scenę, co skutecz-
nie uniemożliwia realizowanie 
scen wymagających szerokiego 
ruchu postaci. A w tej technolo-
gii powstają dziś coraz bardziej 
skomplikowane choreografie 
dziejące się w rozbudowanych 
architektonicznych konstruk-
cjach. W Bones Studio zdarzyło 
nam się już budować do sesji 

motion capture fragment mia-
steczka, do którego wjeżdżał 
czołg i po którym przechadzali 
się żołnierze. Realizowaliśmy 
też sceny dziejące się w oko-
pach i sekwencję parcourowej 
choreografii, w której aktor 
wyskakiwał na wysokość pra-
wie 5 metrów” – wymienia Per-
djon. Podkreśla jednocześnie, 
że plan i infrastuktura studia są 
na takim samym poziomie, jak 
te w studiach w Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii. 
Studio dysponuje m.in. 50 naj-
nowocześniejszymi kamerami 
VICON, dwoma kombinezo-
nami Xsens, czterema zesta-
wami rękawic do przechwy-
tywania ruchu dłoni i palców 
oraz czterema bezprzewodo-
wymi kaskami do nagrywa-
nia mimiki twarzy. Poza tym, 
studio robi również castingi 
aktorów do motion capture, 
całościową postprodukcję mate-
riału, a także dysponuje wielo-
kamerowym systemem remote 
mocap, który pozwala na zdalne 
wyreżyserowanie sesji motion 
capture z dowolnego miejsca 
na świecie.

„W grach komputerowych 
motion capture jest używane 
od dawna. Filmowcy nato-
miast wciąż podchodzą do 

widać coraz większe postępy 
w animowaniu mimiki twa-
rzy czy trudnych części ciała, 
takich jak dłonie. To za chwilę 
spowoduje, że będziemy mogli 
wykreować w komputerze np. 
twarz znanego aktora w sposób 
bardzo realistyczny i przekonu-
jący. Sądzę, że w dalszej przy-
szłości będziemy tworzyć też 
nowe hollywoodzkie gwiazdy – 
postacie całkowicie stworzone 
w komputerze i nieistniejące 
w rzeczywistości. Będziemy 
im nadawać osobowość. One 
nie będą miały aktorskich 
kaprysów i nie będą koszto-
wać milionów, co również zre-
dukuje ryzyko producenta przy 
powstawaniu filmu. Taka wizja 
może się wydawać nieco fanta-
styczna, ale obserwując rozwój 
motion capture uważam, że 
ta przyszłość może nas zastać 
szybciej, niż nam się wydaje” – 
stwierdza Adrian Perdjon. 

Urszula Lipińska

REWOLUCJA 
NADCHODZI
Prowadzone przez aktora 
Adriana Perdjona Bones 
Studio jest jednym 
z największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
studiów motion capture.
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT 50-LECIE PREMIERY FILMU BYKOWI CHWAŁA

Krosna, zm. 23 lutego 2009 w Warszawie), 
uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu (co 
potwierdza fakt, że w dniach 11 kwietnia – 
4 czerwca 1985 odbyła się jego indywidu-
alna wystawa w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku – wówczas podkreślano, 
że dostąpił tego zaszczytu jako jedyny 
Polak i jeden z dwóch żyjących plakaci-
stów w historii tego muzeum). Ewa Gorzą-
dek w portalu Culture.pl opisuje tematykę 
jego dzieł jako fascynację zmysłowym cia-
łem kobiecym o „rubensowskich” kształtach 
oraz refleksję nad przemijaniem i śmier-
cią: „zadziwiał rysunkową formą o kaligra-
ficznej precyzji kreski, za pomocą której 
budował osobliwe wizje o surrealistycznej 
poetyce, łącząc na zasadzie groteski i meta-
forycznych znaczeń zupełnie odrębne, obce 
sobie motywy. Jego upodobanie do kaligra-
fii, rozmiłowanie w fantastyce, skłonności 
do makabry i zainteresowanie anatomią, 
jak również rodzaj światłocienia, mode-
lunku czy dynamika kompozycji wyrastają 
korzeniami z tradycji XVII wieku”. Baro-
kowa wyobraźnia dominowała go tak bardzo, 

że od lat 70. XX wieku antydatował swoje 
prace o 300 lat wstecz. Twierdził, że oddaje 
to jego stan ducha i umysłu, bowiem wcielił 
się w niego duch przodka żyjącego w XVII 
wieku. W jednym z wywiadów stwierdził 
wręcz, że żyje w tamtych czasach, a reszta – 
to, co później się zdarzyło, aż do pozornego 
dziś – jest tylko kwestią wyobraźni. To pozwa-
lało mu zdjąć z siebie gorset utartych kon-
wenansów oraz zachowań: lubił epatować 
widza swoją sztuką i szokować własnym 
zachowaniem, miał nawet powiedzieć, że 
„widz oczekuje od twórcy, aby go zgorszył, 
obraził i zaszokował”. 

W Dziale Sztuki Wydawniczej Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu znajduje się 
obiekt, który przypomina pewne zdarzenie 
z życia Starowieyskiego sprzed równo 50 lat. 
Jest to zaproszenie na pokaz filmu Bykowi 
chwała dnia 27 maja 1971 roku o godz. 18.30 
w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zapra-
szają Starowieyski i Andrzej Papuziński, 
który film wyreżyserował w oparciu o wła-
sny scenariusz. Do zaproszenia dołączono 
fragment taśmy filmowej (dokładniej rzecz 
ujmując: 7 klatek), na której Starowieyski 

pochyla się nad antykami. Zaciekawia czas 
trwania dzieła (13 minut) i miejsce pro-
dukcji (Wytwórnia Filmów Oświatowych 
w Łodzi): dlaczego w – wydawałoby się – 
niedługi obraz dydaktyczny (stereoty-
powo postrzegany jako gatunek „sztam-
powy i nudny”) inwestuje się takie środki, 
że drukowane jest nie tylko zaproszenie, ale 
zaproszenie z fragmentem drogiej taśmy fil-
mowej? Myślę, że zarówno twórcy obrazu, 
jak i jego główny bohater, od początku pla-
nowali przedsięwzięcie tak niezwykłe, jak 
cały Starowieyski. I jak twierdzili niektórzy – 
udało się. Kazimierz Żórawski w recenzji 
opublikowanej w „Filmie” (nr 38/1971) pisał: 
„Film o Starowieyskim, z udziałem Staro-
wieyskiego (…) nie ma nic wspólnego ze 
schematem typowej »oświatówki«, czyli prze-
glądu kilkudziesięciu dzieł przeplecionych 
obrazem artysty w chwili tak zwanego two-
rzenia, a na dodatek okraszonego nudnym 
komentarzem i mętnymi wypowiedziami 
delikwenta, jako że zwykle sam artysta nie 
bardzo potrafi mówić klarownie o swej sztuce. 
Film Andrzeja Papuzińskiego jest atrakcyjny 
i interesujący, opowiada bowiem (…) wię-

PÓŁ WIEKU 
CHWAŁY BYKOWI
W maju upłynęło 
50 lat od premiery 
filmu Andrzeja  
Papuzińskiego  
Bykowi chwała. 
To dobra okazja, 
by przypomnieć 
sobie, jak wyglądała 
recepcja tego ory-
ginalnego dzieła, 
traktującego o sztu-
ce równie oryginal-
nego artysty –  
Franciszka  
Starowieyskiego.

Zacznijmy od Franciszka Starowiey-
skiego. Pisać o nim jest nieco nietak-
townie, bo – jak sam zaznaczył we 
wstępie do zaproszenia na wystawę 

w warszawskiej Galerii Kordegarda (10-19 
listopada 1972) – „nie lubię, gdy o mnie piszą, 
gdyż przypisują mi rzeczy, których nie ma: 
okrucieństwo, Grand Guignol, teatry cudów, 
bratanie się ze sztuką marginesu; korzystam 
z tego, ale jak konkwistador. A okrucieństwa 
naprawdę nie ma. Są ludzie po prostu inni. Co 
z tego, że żywe ciało jest poprzerastane mar-
twymi przedmiotami, kiedy i te są żywe”. Żeby 
zrozumieć, dlaczego Starowieyski tak twier-
dził, wystarczy popatrzeć na jego twórczość. 
Ten uznany polski grafik, malarz, rysownik 
i scenograf (ur. 8 lipca 1930 w Bratkówce koło 
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Bykowi chwała,  
reż. Andrzej Papuziński
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cej, niżby to w zwykłej »oświatówce« było 
możliwe. Przy pomocy obrazów, nie słów, 
mówi o twórczości Starowieyskiego rzecz 
niezwykle dla niej istotną, bowiem odkry-
wającą jej inspirację, jej korzenie tkwiące 
głęboko w sztuce XVIII wieku. Bez poka-
zania go majsterkującego przy starych zega-
rach, których jest zapalonym zbieraczem, bez 
umieszczenia pośród przedmiotów z epoki 
i ukazania na tle jego twórczości, unaocznie-
nie głównej tezy filmy byłoby niemożliwe. 
Dlatego też niesłuszne wydają się pretensje, 
że Bykowi chwała jest filmem elitarnym, czy-
telnym tylko dla tych, którzy Starowieyskiego 
znają bliżej, którzy wiedzą o jego zbierackim 
hobby czy kulcie, jaki ma dla ciała ludzkiego”. 
Film ten musiał być naprawdę dobry, skoro 
za jego jedyny mankament uznano „efek-
ciarstwo”, które jakoby niektórym partiom 
obrazu można przypisać, wynikłe według 
Żórawskiego z uwiedzenia przez „magię 
filmu, jego możliwości techniczne”. 

Bardziej zdystansowani i zachowawczy 
odbiorcy przyjmowali go jednak niechęt-
nie. Małgorzata Hendrykowska w notce do 
broszury „Bykowi chwała. Film Andrzeja 
Papuzińskiego” podaje, że gdy pojawił się na 
ekranach „wywołał wiele burzliwych dysku-
sji. Przyjmowany był (…) jako »niekomu-
nikatywny« lub »niejasny«, bądź też, przez 
bardziej tolerancyjnych widzów jako »wizja 
poetycka«, »impresja twórcza«, »ciąg dowol-
nych skojarzeń«”. Wszystko za sprawą uży-
tego repertuaru środków wyrazu artystycz-
nego, który zapowiadał nową formułę filmu 
o sztuce, a z którą nie mogli się pogodzić 
przyzwyczajeni do pewnego kanonu widzo-
wie. Formuła ta, „w której szokowały przede 
wszystkim rozwiązania stylistyczno-kompo-
zycyjne, opiera się nie na swobodnych skoja-
rzeniach czy przypadkowych konfiguracjach, 
jak często sądzono, lecz na konsekwentnym, 
bogato umotywowanym i celowym budowa-
niu filmowej całości w oparciu o poetycką, 
a nie fabularną czy kronikarską logikę jej 
rozwoju” – twierdzi Hendrykowska. 

Najlepiej w tej kwestii jest więc mieć własne 
zdanie. Przedsmak tego, czym w istocie jest 13 
minut chwały dla tytułowego Byka, możemy 
poczuć w krótkim fragmencie dostępnym 
publicznie w serwisie YouTube na kanale 
Filmoteki Szkolnej, a pełna kopia pokazowa 
dokumentu jest przechowywana w zbiorach 
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowi-
zualnego. Jednak niezależnie od pozytyw-
nej czy negatywnej oceny owego domnie-
manego „efekciarstwa” zdjęć Stanisława 
Śliskowskiego, muzyki Bohdana Mazurka 
czy montażu w wykonaniu Haliny Dejo-

wej, obraz odbił się szerokim echem i zyskał 
wiele nagród. Według portalu Filmpolski.pl, 
jeszcze w 1970 roku otrzymał II Nagrodę 
Miqueldi de Plata na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krót-
kometrażowych „Zinebi” w Bilbao, a rok 
później – Nagrodę Przewodniczącego PRN 
Krakowa Srebrny Lajkonik na Ogólnopol-
skim Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie. W 1972 rozwiązał się cały wór 
z uhonorowaniami: I Nagroda Złoty Pegaz 
na Przeglądzie Filmów o Sztuce w Zakopa-
nem, Dyplom Uznania na MFF w Melbo-
urne, nagroda w kategorii filmów o sztuce 
oraz Nagroda Irlandzkiego Towarzystwa 
Filmowego na MFF w Cork, I Nagroda na 
Muzealnym Przeglądzie Filmów w Kielcach 
i wyróżnienie klubów filmowych na Między-
narodowym Festiwalu Filmu Dokumental-
nego Vision du Reél w Nyon. 

Nie przestał rezonować tuż po pokazie 
premierowym – jeszcze w 1979 otrzymał 
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmu o Sztuce w Paryżu, a w 2020 roku 
(!) wrócił do niego na łamach „Magazynu 
Filmowego” (nr 11/2020) Marek Hendry-
kowski i wówczas określił już jako „kla-
syczny przykład polskiego filmu o sztuce 
na światowym poziomie”. Według niego, 
po półwieczu od premiery, dokument nadal 
zachwyca dzisiejszego odbiorcę: „Filmując 
w niekonwencjonalny sposób swojego boha-
tera przy pracy, realizator stworzył orygi-
nalną wizję alchemii procesu twórczego. 
Uczynił to w sposób wielce wyrafinowany 
i przewrotny. Nieprzypadkowo nad spisa-
niem bezliku rzeczy obecnych w świecie 
mistrza trudzi się daremnie inwentaryzator. 
Ten ekscentryczny kontrapunkt pozwala 

zrozumieć, że nie tędy prowadzi droga do 
wniknięcia w jego dzieło. Bykowi chwała 
zaciekawia i intryguje, nie oferując adresa-
towi żadnych interpretacyjnych gotowców. 
Wywołuje tym samym jego konsternację 
w najlepiej pojętym sensie tego określenia. 
U podstaw filmu Papuzińskiego leży scep-
tyczne przekonanie, iż wprawdzie sztuka jest 
zjawiskiem wieloznacznym, ale nie znaczy 
to, że niepoznawalnym. W każdym razie 
poznać ją i przeżyć osobiście warto i trzeba”. 

Jak widzimy, dzieło początkowo rewolu-
cyjne, wraz z upływem czasu samo stało się 
kanonem. Wzmiankowana wcześniej bro-
szura, towarzysząca prawdopodobnie poka-
zowi filmu w 1994 roku, wieloaspektowo 
objaśnia fenomen obrazu o Starowieyskim, 
poprzez wypowiedzi krytyków (Jean-Louis 
Ferrier, dziennik „Le Point”; Andrzej Koło-
dyński, redaktor naczelny „Kina”), histo-
ryków sztuki (Danuta Wróblewska) czy 
filmoznawców (cytowana Małgorzata Hen-
drykowska). Wynika z nich, że środowisko 
jednogłośnie uznaje Bykowi chwała za dzieło 
wybitne: „Jest to bowiem film o tajemnicy 
sztuki i olśnieniu formą. O tym, co nieznane 
we wnętrzu człowieka, a co powoduje, że 
świat można widzieć na tysiąc sposobów, 
po swojemu. (…) Swobodne skojarzenia, 
ciągi i przenikania obrazów mają wszakże 
swoją stabilną architekturę, zatem niczego 
tu nie jest ani za dużo, ani za mało. Ta 
etiuda na motywach Franka sama stała się 
osobnym dziełem plastycznym. Przestrzeń 
fizyczna w tym filmie wydaje się nie mieć 
granic, teatr zdarzeń rejestrowany kamerą 
ma swoją własną kadencję, postaci, obrazy 
i przedmioty zmieniają perspektywy, wizja 
faluje. To stwarza rzeczywistość oniryczną. 

W takiej rzeczywistości wszystko wydaje się 
możliwe i zależne jest nie od jednego już, ale 
od dwóch twórców” (Wróblewska); „(…) 
jest sam w sobie dziełem sztuki, nie prze-
stając pełnić służebnej roli wobec tematu. 
Każdemu podoba się w tym filmie co innego. 
Mam swoją ulubioną sekwencję pośród 
szybko zmieniających się obrazowych feerii. 
Nad ciałem leżącego artysty pochylają się 
miłośnie anatomiczne przekroje ze starych 
atlasów. Surrealistyczny dowcip, ale i coś 
więcej, dużo więcej” (Kołodyński). 

Tak oto oświatowa etiuda dokumentalna 
o sztuce sama stała się autonomicznym 
dziełem sztuki, dlatego w ogóle nie dziwi, 
że w 2016 roku, podczas dwudniowego (zor-
ganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich – przyp. red.) przeglądu 
ponad 100 najznakomitszych polskich fil-
mów dokumentalnych ostatniego stulecia – 
„100/100. Epoka Polskiego Filmu Doku-
mentalnego” – pod numerem 56. znalazł 
się właśnie pokaz obrazu Bykowi chwała. 
Domknęło się także pewne dydaktyczne 
koło, bowiem film ten, produkowany prze-
cież z myślą o oświacie, a uznany za dzieło 
sztuki, dziś znów jest polecany przez inter-
netowy portal Filmoteka Szkolna jako samo-
dzielny materiał dydaktyczny (w opraco-
waniu Mikołaja Jazdona: Lekcja 41. „Film 
wobec innych sztuk”) czy też jako element 
audiowizualny wzbogacający szkolnictwo 
ponadpodstawowe (w opracowaniu Marty 
Matuszak: „Bykowi chwała – opracowanie 
filmoznawcze”). 

Na koniec należy się jeszcze zdanie 
o zagadkowym tytule filmu. Starowieyski 
posługiwał się pseudonimem Jan Byk, stąd 
tytuł to po prostu pochwała samego arty-
sty. Jednak czy w przypadku tak nietuzin-
kowej postaci słowo pochwały wystarczy? 
Nie. Jak twierdzi Kazimierz Żórawski, pier-
wotnie tytuł filmu brzmiał Bykowi chwała, 
a innym chała. To najlepiej oddaje klimat 
całej sprawy, której jednym z niewielu świa-
dectw jej początku jest niepozorny kawałek 
taśmy filmowej na zaproszeniu pozostają-
cym w zbiorach Działu Sztuki Wydawni-
czej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jakub Maciej Łubocki
Dział Sztuki Wydawniczej 
Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu

* Składam serdeczne podziękowania Micha-
łowi Pieńkowskiemu z Filmoteki Narodowej – 
Instytutu Audiowizualnego za udzielenie 
dodatkowych informacji na temat filmu.
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Franciszek Starowieyski, Andrzej Papuziński, Zaproszenie na pokaz filmu Bykowi 
chwała, 1971, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

50-LECIE PREMIERY FILMU BYKOWI CHWAŁA

Franciszek Starowieyski, 
Andrzej Papuziński, 
Zaproszenie na pokaz 
filmu Bykowi chwała, 
1971, w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu



dwie skrzynki whisky. Kiedy żaglowiec 
zacumował w Gdyni, jeden z filmowców, 
idąc po mostku, upuścił skrzynkę, która 
szybko zniknęła w wodzie. Wspomniany 
weteran popatrzył z kamienną twarzą na 
zdarzenie i rzucił krótko: „wasza spadła”. 

Ludzie z dwóch pokoleń zwykle praco-
wali ze sobą, to znaczy weterani-kierow-
nicy produkcji z reżyserami zbliżonymi 
wiekiem, choć zdarzały się też wyjątki. 
Podobnie było z pokoleniem młodszym. 
Warto również dodać, iż większość kie-
rowników bardzo dbała o swój wygląd – 
zarówno starsi wiekiem, jak i młodsi. 
Każdy lubił „błysnąć” nową elegancką 
marynarką, błyszczącymi butami, jedwab-
nym krawatem. Dbali o włosy, okulary, 
interesujący zapach. Reżyserzy odbiegali 
wyglądem, a raczej „opakowaniem”, od 
swoich mniej zarabiających kierowni-
ków produkcji. 

Pracując w Wytwórni, miałem ogromne 
szczęście do swojego zwierzchnika. Była to 
niezwykle ciekawa, inteligentna kobieta, 
która nazywała się Maria Biedrzycka. To 
dzięki niej dostałem pracę w WFD, w bar-
dzo dla mnie niekorzystnych okoliczno-
ściach z przeszłości. Pani Maria była nie 
tylko szefową kierowników produkcji, lecz 
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W tym rocznicowym roku 
związanym z Krzysztofem 
Kieślowskim ukazało się 
i dalej ukazuje wiele arty-

kułów w prasie, wspomnień, publikacji. 
Różni ludzie, którzy mieli z nim stycz-
ność lub gdzieś go kiedyś spotkali, piszą 
i mówią o tych kontaktach, powołując się 
na rozmaite okoliczności oraz znajomo-
ści z jego współpracownikami. Tak się 
składa, że pracowałem z Krzysztofem przy 
jego ostatnich trzech dokumentach, które 
powstały w Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych przy ulicy Chełmskiej 21. Były to: 
Siedem kobiet w różnym wieku, Gadające 
głowy oraz Dworzec. Od początku 1977 
roku byłem zatrudniony w WFD jako kie-
rownik produkcji i miałem szczęście pra-
cować z kilkoma wyjątkowymi twórcami. 
Kieślowski był jednym z nich, innym był 
jego mentor Kazimierz Karabasz. Należy 
wspomnieć, iż ja tej współpracy nie szu-
kałem, gdyż od samego początku wolałem 
się skupić na obserwacji i słuchaniu ludzi, 
którzy mnie otaczali i którzy każdego 
dnia mojej bytności w pokoju rozmawiali 
o innych, o sobie (mniej), o cenzurze, 
porażkach, sukcesach. Zdarzały się rów-
nież opowieści z lat przeszłych, czasami 
bardzo zabawne i dostarczające kolorytu 
do zdarzeń pisanych w czasie przeszłym. 
Wśród kierowników produkcji, general-
nie rzecz biorąc, były dwa pokolenia. To 
starsze, jeszcze przedwojenne oraz sporo 
młodsze, wykształcone – ludzi w porów-
nywalnym do mojego wieku. Dla ilustra-
cji metod działalności starszego poko-
lenia warto przytoczyć krótką anegdotę 
opisującą działalność jednego z wetera-
nów. Otóż wraz z ekipą filmową popłynął 
on Darem Pomorza do Stanów Zjedno-
czonych. Po zakończeniu zdjęć zakupili 
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również osobą o wielu talentach, którymi 
były m.in. spostrzegawczość, umiejętność 
obiektywnego słuchania oraz dyploma-
cja. Nigdy jej nie widziałem zdenerwowa-
nej, niemal w każdej sytuacji była opano-
wana i szybko myśląca. Trudno mi oceniać 
jej kontakty z kolegami i koleżankami, 
ale mnie nigdy nie zmuszała do pracy 
z ludźmi, których ze swoich powodów nie 
ceniłem. Była grupa reżyserów, z którymi 
nie chciałem pracować, ona to szanowała 
i pozwalała mi szukać łatwych wykrętów. 
Bardzo wcześnie zacząłem współpracę 
z Kazimierzem Karabaszem i z nim rów-
nież długo pracowałem niemal do końca 
mojej bytności w PRL-u. Mój pierwszy 
kontakt z Kieślowskim miał prawdopo-
dobnie miejsce dzięki pani Marii. Ja o nim 
wiedziałem wiele, on o mnie – pewno nic. 
Jednak to pierwsze spotkanie zaowoco-
wało jakimś zbliżeniem oraz pierwszą 
współpracą. 

Krzysztof należał do ludzi bardzo 
powściągliwych, ważących słowa, skupio-
nych i opanowanych. Miał dobre oko do 
wyboru zarówno współpracowników, jak 
i tematów swoich filmów. Większość czasu 
był poważny, uśmiech rzadko gościł na 
jego twarzy i trudno by go nazwać duszą 

towarzystwa. Ten talent do wyboru współ-
pracowników owocował często zawie-
raniem przyjaźni z niektórymi z nich. 
Lubił pracować z takimi operatorami, jak 
Jacek Petrycki, Witek Stok i Piotr Kwiat-
kowski, niemal zawsze polegał na dźwię-
kowcu Michale Żarneckim i montażystce 
Lidii Zonn, a do dokumentacji, wywia-
dów, badań przeszłości „używał” Krzysia 
Wierzbickiego i Grzegorza Eberharda. 
W ostatnich latach swojej pracy doku-
mentalnej zdecydował się pracować ze 
mną. Dlaczego? Na to pytanie dokładnie 
mógłby odpowiedzieć tylko on, ja mogę 
jedynie spekulować, choć wiem z pewno-
ścią, że jestem bliski prawdy. Otóż w tam-
tych czasach współpraca reżyserów i kie-
rowników produkcji opierała się głównie 
na wzajemnej sympatii, opinii krążącej po 
pokojach, doświadczeniu oraz umiejętno-
ści danego kierownika do „wytargowania” 
jak największej kwoty pieniędzy na pro-
dukcję. Koszt filmu był wypracowany na 
podstawie scenariusza przez kierownika 
produkcji. Obowiązywały wtedy pewne 
reguły i wzory, jak współczynnik ilości 
taśmy filmowej na jedno ujęcie. Scenariusz 
pozwalał wyliczyć ilość statystów, koszt 
zatrudnienia zawodowców różnych branż, 
koszty przejazdów, zamieszkania, wyży-
wienia, wynajmów itp., itd. Był to dosyć 
skomplikowany proces, którego dokładny 
opis zająłby tutaj zbyt wiele miejsca. Warto 
jednak wspomnieć, iż każdy kierownik 
produkcji miał własne metody, by uzy-
skać maksymalnie dużo pieniędzy na pro-
dukcję swojego filmu. Kilku miało do 
tego rzadki talent, kilku wypracowało 
własne sposoby, choćby konkretne słowa 
i zwroty, by zdobyć nawet 10-20 proc. 
więcej niż cała reszta. Też posiadałem te 
umiejętności. Jak wspomniałem wcześniej, 
nasza pierwsza współpraca przy doku-
mencie Siedem kobiet w różnym wieku 
nastąpiła dzięki pani Marii, lecz następne 
zależały już od nas samych. Jeśli pierwszy 
raz był przypadkiem, kolejne były oparte 
na zaufaniu, mojej zdolności zdobywania 
maksymalnego budżetu oraz pewnej skry-
tości. Krzysztof zdawał sobie sprawę, że 
dodatkowe pieniądze, sięgające nawet 20 
proc. normalnego budżetu produkcyjnego, 
mogły znacząco wpłynąć zarówno na treść, 
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W 2021 roku obchodzimy dwie rocznice 
związane z Krzysztofem Kieślowskim. 
13 marca minęło 25 lat od jego śmierci, 
natomiast 27 czerwca ten wybitny, ceniony 
na świecie reżyser skończyłby 80 lat.
Lech Grabiński

Ani on, ani ja nie mówiliśmy za wiele. Woleliśmy słuchać  
i obserwować otoczenie. On był poważny i skupiony,  
ja również. Te cechy charakteru zapewne nas zbliżyły
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wygląd, jak i jakość filmu, który właśnie 
reżyserował. Ani on, ani ja nie mówili-
śmy za wiele, raczej woleliśmy słuchać 
i obserwować otoczenie. On był poważny 
i skupiony, ja również. Te cechy charak-
teru z pewnością nas zbliżyły. Większość 
spotkań produkcyjnych, rozmów i dys-
kusji odbywało się na terenie Wytwórni, 
zdarzało się jednak, że zapraszał mnie do 
swojego mieszkania, by uniknąć niepo-
żądanych słuchaczy. 

Spora część współpracowników Krzysz-
tofa w różnych okresach się rozproszyła 
bądź odeszła. Witek Stok, w podobnym 
czasie jak ja, wyjechał na stałe z Polski. 
Grzesio Eberhard zmarł nagle w 2014 
roku, Michał Żarnecki odszedł z tego 
świata znacznie później. Paru z nich 
z pewnością mogłoby dodać wiele cie-
kawostek dotyczycących Kieślowskiego, 
lecz już nigdy tego nie zrobią. 

Wiadomość o śmierci Krzysztofa dotarła 
do mnie podczas pobytu w Stanach Zjed-
noczonych. Kiedy wyjeżdżałem z Polski 
w końcu 1981 roku, Kieślowski był zna-
nym reżyserem, ale znanym głównie lokal-
nie. Jego późniejsze dzieła, realizowane 
poza Polską, przyniosły mu sławę, uzna-
nie i poważanie wśród milionów widzów 
i setek krytyków. To rzadkie zjawisko. 
Pamiętam swoją reakcję na film Czer-
wony, który oglądałem w Instytucie Kul-
tury w Detroit. Trudno mi było uwierzyć, 
że jego autorem był reżyser, z którym 
współpracowałem, dobry i zaufany kolega. 
Popularność i znaczenie jego obrazów 
w dużej mierze wynikły z unikatowego 
wydawnictwa filmowego, które istnieje 
w Stanach Zjednoczonych od dawna. 
Nazwa tego wydawnictwa to The Crite-
rion Collection. Wydają oni ważne dla 
historii kina filmy w niezwykle staranny 
sposób, szczególnie dbając o stronę tech-
niczną oraz materiały dodatkowe. Transfer 
z oryginalnych negatywów na platformę 
cyfrową bardzo często przebiega pod 
nadzorem autorów zdjęć danego filmu. 
Podczas tego procesu usuwane są prze-
różne uszkodzenia, rysy, zanieczyszczenia 
obrazu i dźwięku. Efekt jest często zaska-
kujący. Dodatkowo do każdego tytułu 
przynależy lista materiałów dodatkowych, 
takich jak wywiady z reżyserem, aktorami, 

operatorami, filmy dokumentalne autor-
stwa danego reżysera i wiele innych. Czę-
sto obejrzenie dodatków zabiera więcej 
czasu niż obejrzenie filmu. Wydawnic-
two wypuszcza na rynek średnio cztery 
nowe tytuły miesięcznie, które powstały 
w różnych państwach i w różnym czasie, 
czasami bardzo odległym. To jedyne takie 
wydawnictwo na świecie, nikt inny się 
do nich nawet nie zbliża. The Criterion 
Collection wydało pięć filmów Krzysz-
tofa: Przypadek, Podwójne życie Wero-
niki, Niebieski, Biały i Czerwony. Jest on 
jedynym polskim reżyserem, którego aż 
tyle dzieł CC wydało. 

Niedługo po tej projekcji w Detroit 
Krzysztof pożegnał się z tym światem. 
Pozostały mi wizyty na jego grobie na 
Powązkach podczas krótkich, niemal 
corocznych, odwiedzin Warszawy. Kiedy 
któregoś dnia dowiedziałem się, że uni-
kalna rzeźba na jego grobie została skra-
dziona, tętno mi skoczyło. Nigdy nie przy-

puszczałem, iż nawet groby w Polsce mogą 
być okradane i niszczone dla paru zło-
tych. Kiedy później dowiedziałem się, że 
rzeźba została odzyskana, odetchnąłem. 

Nasza znajomość i współpraca z Krzysz-
tofem opierały się na czymś odmiennym 
niż z innymi filmowcami, łącznie z tymi, 
z którymi znał się znacznie dłużej. Mie-
liśmy podobne charaktery, potrzebny 
mu byłem do zdobycia jak największego 
budżetu oraz takiej organizacji produk-
cji, żeby unikać konfliktów, zahamowań 
i starć z otoczeniem planu zdjęciowego. 

W 2016 roku ogłoszono plebiscyt na 
najlepszy dokument w historii polskiego 
kina (był to plebiscyt 100/100. Epoka Pol-
skiego Kina Dokumentalnego, zainicjo-
wany i współorganizowany przez SFP – 
przyp. red.). W pierwszej dziesiątce 
znalazły się dwa filmy Krzysztofa, on 
był jedynym z dwoma tytułami, a moje 
nazwisko, mimo znacznie krótszego stażu, 
także pojawiło się dwukrotnie. 

Siedem kobiet  
w różnym wieku,  
reż. Krzysztof Kieślowski
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Przy tak powiększonym popycie na 
cokolwiek do oglądania, a szcze-
gólnie do oglądania w byle jakich 
warunkach, nasiliły się narzekania 

na dźwięk i niezrozumiałe dialogi. Dlatego 
postanowiłam zebrać różne swoje rozwa-
żania w jednym artykule, dziwiąc się przy 
okazji, dlaczego filmowcy na wiele pytań 
nie potrafią odpowiedzieć samodzielnie, na 
podstawie wiedzy wyniesionej ze studiów?

Na pierwszym miejscu listy przyczyn 
jest zawsze niewyraźne mówienie. Główni 
„winni” to aktorzy. Braki w dykcji oraz nie-
znajomość technik filmowych, czyli nie-
umiejętność zagrania potocznego mówienia. 
Są też winowajcy pomocniczy. Reżyser, który 
domaga się potocznego mówienia, nie poj-
mując (dlaczego?), że to, co w bezpośredniej 
rozmowie jest zrozumiałe, może w przeka-
zie filmowym takie już nie być. Operator 
dźwięku, który słysząc efekt po nagraniu, 
nie reaguje wystarczająco radykalnie (chyba 
trzeba ich uczyć sztuk walki). Producent, 
który nie wspomaga operatora dźwięku 
domagającego się poprawnych dubli. Pro-
ducent chce mieć naturalną grę aktorską, 
ale nie wie (dlaczego?), że nie tędy droga. 
Dodatkowe duble to czas, a więc jest roz-
darty jak sosna ze szkolnej lektury. Ostatni 
przypadek to operator dźwięku, najczęściej 
zatrudniony tylko na zdjęcia (młody, zdolny, 
tańszy), ma problemy pionu postprodukcji 
w głębokim poważaniu i dla świętego spo-
koju nagrywa „jak mu wyjdzie”, bo to final-
nie nie jego kłopot (Zemsta reż. Andrzej 
Wajda, 2002). Taki fachowiec jest do natych-
miastowego zwolnienia, a współwinni są 
producent i reżyser, którzy nie reagują na 
jakość materiałów już na pierwszych pro-
jekcjach, a potem się dziwią (dlaczego?), gdy 
słyszą, że z tym nic się nie da zrobić, albo 
rekonstrukcja (czyszczenie setek) pochło-
nie mnóstwo czasu i pieniędzy.

Te osoby mają szansę naprawić powstałe 
błędy w okresie udźwiękowienia filmu i cza-
sem to się udaje, a czasem nie. Tu ciężar 
winy bierze na siebie reżyser. Zna dialogi 
na pamięć (pisał, opracowywał, omawiał 
i ćwiczył z aktorami, realizował na planie, 
tygodniami słuchał w montażowni). Nawet 
gdyby połowa była niezrozumiała, to nie 
zauważy, bo „odtwarza je z głowy”. Stąd 
często straceńcza walka, aby już niczego nie 
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dogrywać, bo przecież jest świetnie (kolejne 
części Pitbulla, reż. Patryk Vega, 2005-2018). 
I znowu operator dźwięku bywa za mało 
waleczny (przy Zemście o sobie mówię), 
a zresztą nie ma „armat”, bo mamy kino 
reżyserskie, więc reżyser ma zawsze rację, 
nawet jak jej nie ma, a producent znowu 
jest jak ta sosna, bo dodatkowe nagrania to 
koszta. Może by udało się ich uniknąć? Są 
momenty, kiedy brakuje wiedzy (dlaczego?) 
i wyobraźni, i to jest właśnie jeden z nich.

Finałem udźwiękowienia jest zgranie. 
Film, do którego nawet dobrze nagrano 
dialogi, nie jest gotowy. Miksem można 
go poprawić albo popsuć. To kwestia jako-
ści posiadanych materiałów, proporcji ich 
mieszania, doboru i wzajemnego rozłoże-
nia w czasie. Napiszę o tym osobno, bo to 
ogromna umiejętność i sztuka. Oczywi-
ście winien złego efektu zgrania jest reżyser 
dźwięku, który nie umie, nie ma doświad-
czenia, ogłuchł… Ale mamy współwin-
nych. Ktoś go zatrudnił do tej pracy bez 
sprawdzonych referencji (doświadczenie 
w fabule, a nie w reklamie czy telewizji). 
Mamy też reżysera, który zgranie przyjął, 
ale i wszystkich, którzy widzieli zgrany film 
i nie protestowali (dlaczego?). Niestety mogli 
go „słyszeć” w niewłaściwych warunkach. 
Do niedawna zgranie zawsze odbywało się 
na sali synchronizacyjnej, drogiej, serwiso-
wanej, spełniającej standardy firmy Dolby. 
Teraz większość filmów powstaje w wersji 
cyfrowej, finał zgrania nie jest kodowany 
do formatu Dolby, czyli pomiarów dają-
cych sali licencję może nie być. To źródło 
oszczędności, a więc winę za zgranie w nie-
odpowiednich warunkach ponoszą pro-
ducent i operator dźwięku, który się na to 
zgodził (czasem nie miał wyjścia). Ewentu-
alnie sam jest właścicielem salki „prawie jak 
kinowej” i to on jest inicjatorem pokątnego 
zgrania, bo na tym zarabia, a nieświadomy 
zagrożenia (dlaczego?) producent się godzi. 
Oczywiście sala może być prawidłowo „usta-
wiona”, ale konieczna jest projekcja kontro-
lna w sali z cenzusem. I jeżeli jest dobrze, 
to fantastyczna wiadomość, a jeżeli nie, to 
zgranie trzeba poprawić. Jeżeli projekcji 
zaniechano (dlaczego?), o niezrozumiałych 
dialogach dowiemy się w kinie.

Film poprawnie zgrany do kina, w innych 
warunkach nie ma obowiązku brzmieć 

ZROZUMIEĆ DIALOG
To kolejny temat, który wydawał mi się 
wyjaśniony i zamknięty, a teraz wrócił 
z pełną mocą, także z powodu pandemii. 
Zamknięci, mamy więcej czasu na 
oglądanie filmów i oglądamy je najczęściej 
na laptopie lub smartfonie. Dostaliśmy też 
dostęp do tytułów walczących o Polskie 
Nagrody Filmowe – Orły. Możemy po tym 
maratonie mieć wiele nowych spostrzeżeń. 
Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek
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nadmiaru dźwięków wybiórczo zrezygno-
wać, a wzajemne proporcje traktować bar-
dziej indywidualnie. W polskich warunkach 
ratujemy się „stemami” – plikami wieloka-
nałowymi, zawierającymi dźwięk mniej lub 
bardziej złożonych warstw (muzyka, atmos-
fery itd.) i jest to półśrodek, nie zawsze sku-
teczny, co słychać. 

Kino domowe nie jest standardem 
powszechnym. Należy założyć, że większość 
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dobrze. Powinno się dźwięk do każdej sytu-
acji odpowiednio przygotować (formaty). 
Problem pojawił się wraz z telewizją, która 
wymusza prędkość 25 klatek na sekundę, 
w wyniku czego aktorzy mówią szybciej 
i wyższym głosem. Ma to bezwzględny wpływ 
na zrozumiałość dialogu, szczególnie, gdy 
jest szybki i potoczny (Wielki Szu, reż. Tade-
usz Chęciński, 1982). Współcześnie można 
elektronicznie obniżyć wysokość mówienia, 
co robimy od ponad 20 lat. Dialog brzmi źle, 
ale trochę mniej. W wielu kinematografiach 
(Czechosłowacja), już w latach 70., zaczęto 
robić wszystkie filmy na 25 klatek, ale ozna-
czało to zwiększenie zużycia taśmy (koszta). 
W Polsce niektórzy producenci (Rozdroże 
Café, reż. Leszek Wosiewicz, 2005) też tak 
decydują, bo dotyczy to również VHS i DVD. 
USA nie dotyczy, bo duża różnica w klatkażu 
od razu wymusiła bardziej zaawansowane 
technologicznie metody. 

Od czasu poprawy jakości ścieżek dźwię-
kowych i kina przestrzennego (format Dolby) 
problem się poszerzył. W Polsce mówi się 
o adaptacji (nie ma pieniędzy), ale w nor-
malnych kinematografiach powstają zgra-
nia dedykowane. Oczywiście warunków, 
w jakich odbiorca zobaczy film, możemy 
wymyślić mnóstwo, ale pewne są przynaj-
mniej dwa warianty: zgranie do kina domo-
wego (5.1) i dla przeciętnego widza (2.0). 
Podstawowym problemem (poza klatka-
żem i wysokością dźwięku) jest dynamika. 
W filmach monofonicznych nie przekracza 
40 dB, a więc wystarczy odsłuch ściszyć, ale 
dla przestrzennego dźwięku analogowego 
to 85, a dla cyfrowego ponad 100 dB, czyli 
do odsłuchu domowego poważnie trzeba 
ścieżkę dźwiękową skomprymować. Zmie-
nią się wtedy proporcje głośności poszcze-
gólnych dźwięków, dlatego celowe wydaje 
się nowe zgranie, aby nie działo się to auto-
matycznie. Drugim elementem jest prze-
strzenność. W kinie głośniki są daleko od 
słuchacza. W warunkach domowych bardzo 
blisko, a więc, aby zachować właściwe pro-
porcje z sygnałem z przednich głośników, 
należy poziom surroundu znacząco obni-
żyć. Także przednie głośniki są teraz blisko 
siebie, a więc pogarsza się ich separacja, czyli 
dialog (ze środkowego głośnika) ma większą 
niż w kinie konkurencję. Dysponując mate-
riałami wyjściowymi, można z ewentualnego 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

odbiorców korzysta z telewizora lub laptopa, 
które mają dwa głośniki na bokach, co suge-
ruje stereofonię, ale zważywszy ich wzajemną 
odległość, jest dźwiękiem mono. Dźwięk 
automatycznie skomprymowany dynamicz-
nie i przestrzennie (down mix), jest całko-
wicie nową wersją tego, co zrobił operator 
dźwięku, a więc bez odpowiednich dostoso-
wań, a najlepiej nowego zgrania (uboższego 
w dźwięk), szanse dialogu na przetrwanie są 

dzieła kinowe. Jest wyposażona w stosun-
kowo duży ekran i porządne, zawodowe 
głośniki. Standard można określić jako kino 
domowe extra+, bo nikt ze znanych mi osób 
nie dysponuje ani tak dużym pokojem, ani 
głośnikami tak oddalonymi od siebie i takiej 
mocy. W podobnych warunkach seriale tele-
wizyjne są zgrywane. Dlatego nie można 
się dziwić, że dźwięk jest bogaty, ma dużą 
dynamikę i wykorzystuje maksymalnie kie-
runkowość i przestrzeń. Bardzo podoba się 
też kolaudantom. Ale jest to wersja „festi-
walowa” i ma niewiele wspólnego z prozą 
życia. Jeżeli do tego dodamy jeszcze polece-
nie (producenta, reżysera) dynamicznego, 
agresywnego zgrania, to trudno taki film 
odsłuchać nawet na domowym, nieprofe-
sjonalnym 5.1, a takie zestawy, jeżeli już, 
widuje się w domach. Natomiast mojego 
laptopa, od tego „bogactwa” mało nie roze-
rwało. Za dużo było muzyki i atmosfer, które 
maskowały dialog, a wszelkie, najmniejsze 
uchybienia dykcyjne powodowały brak zro-
zumiałości dialogu. Gdyby dawano Orła 
za dźwięk w serialu, dobry w obu forma-
tach, w moim rankingu wygraliby w tym 
roku Marek Wronko (Mały Zgon, reż. 
Juliusz Machulski, Filip Syczyński, Maciej 
Kawalski) oraz Michał Muzyka (Archi-
wista, reż. Maciej Żak, Robert Wichrow-
ski), chociaż kilka innych seriali miało też 
dźwięk brzmiący na laptopie poprawnie. 
Rozumiem, że telewizje nadają w forma-
cie 5.1 i pewnie ktoś tak program ogląda, 
ale w takim razie konieczne są ponowne 
zgrania „dla ubogich”, czyli większości 
oglądających, którzy podobnie jak kiedyś 
właściciele telewizorów czarno-białych też 
są odbiorcami. Kocham dźwięk i wszel-
kie jego przejawy. Cieszę się, gdy mamy 
szanse dźwiękiem coś opowiedzieć, czy 

żadne. Dźwięki, które dotychczas słyszeliśmy 
z różnych kierunków i dzięki temu odbierali-
śmy osobno, dochodzą do nas z tego samego 
głośnika, nawzajem się maskując. Wzmaga 
to dodatkowo kompresja, która ogranicza 
nadmiernie rozbudowaną dynamikę oraz 
szybkość odtwarzania. Zrozumiałość dia-
logu musi być gorsza.

W tle tych wszystkich działań pozo-
stają pieniądze. Nasza kinematografia jest 
biedna, budżety nieduże, a w tej sytuacji 
dźwięk, który otrzymuje pewien procent 
budżetu, jest biedniejszy niż przy budże-
tach zasobniejszych. Od początku realiza-
cji podlega oszczędnościom, bo w trakcie 
zdjęć jest szansa, że wszystko poprawi się 
w udźwiękowieniu (jakim cudem?). W trak-
cie udźwiękowienia – tradycyjnie – bra-
kuje czasu i pieniędzy, więc pojawiają się 
oszczędności wymuszone sytuacją, choćby 
nawet plan był ambitniejszy. Te wszystkie 
elementy, a pewnie i trochę innych, mają 
znakomity wpływ na efekt, który czasem tak 
drażni odbiorców, którymi jesteśmy także my: 
reżyserzy dźwięku, a więc osoby wyjątkowo 
czułe na dźwiękowe niedoróbki. Szczegól-
nie wkurzone, gdy nic nie da się już zrobić, 
chociaż z materiału wynika, że szanse były.

Jako młoda emerytka mam sporo czasu, 
więc postanowiłam sumiennie zobaczyć 
wszystkie filmy startujące do Orłów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem seriali. W związku 
z tym wysiłkiem, mam kolejną refleksję 
nad zrozumiałością dialogów, tym razem 
w produkcjach telewizyjnych. W większo-
ści przypadków mocno się zmęczyłam, bo 
dla równych szans wszelkie filmy ogląda-
łam, korzystając z laptopa, czyli w warun-
kach najpowszechniejszych, ale i najbardziej 
krytycznych. Dawno temu, kiedy kolorowe 
odbiorniki – poza budynkiem telewizji – 
można było policzyć na palcach, w reży-
serkach stały czarno-białe telewizory, aby 
realizatorzy mogli stwierdzić, co naprawdę 
zobaczy widz. Podobny wzornik mógłby 
obowiązywać także w dźwięku, a dobrze 
brzmiąca ścieżka dźwiękowa w dwóch wer-
sjach (5.1 i 0.2) powinna być wymogiem, a jej 
emisja (do wyboru) obowiązkiem. 

Z doświadczenia wiem, że odbiór naszej 
pracy odbywa się w niewielkiej, ale jednak 
przypominającej kinową, salce. W tej albo 
takiej samej salce kolauduje się czasem także 

dopowiedzieć, ale jest to możliwe w warun-
kach kinowych lub wysokiej jakości kinie 
domowym. Nie jest możliwe, aby wszyscy 
tak z dzieł filmowych korzystali, chociaż nad 
tym ubolewam. Dlatego rozumiem zwy-
kłego Kowalskiego, który może nie doceni 
poezji ptaszków z kukułką, czy wysmako-
wanych podmuchów wiatru nad bagnami, 
ale jak ogląda serial w telewizji, na laptopie 
czy smartfonie, to chciałby wiedzieć, o co 
mniej więcej chodzi, a do tego niezbędny 
jest mu – przede wszystkim – zrozumiały 
dialog i to powinien być priorytet. 

A tak w ogóle: czy w szkołach filmowych 
nie powinno się więcej mówić o dźwięku, 
jego potrzebach i możliwościach? O tech-
nologii i technice? O kosztach i kosztory-
sach? Nie chodzi o to, aby wszyscy filmowcy 
umieli realizować dźwięk, ale żeby zdawali 
sobie sprawę z podstawowych uwarunko-
wań technicznych i artystycznych, straco-
nych okazji, możliwych i nieopłacalnych 
oszczędności. Takie zajęcia odbywają się na 
studiach podyplomowych dla organizato-
rów produkcji sztuki filmowej i ze zdziwie-
niem dowiaduję się, nawet od absolwentów 
różnych kierunków szkół filmowych, że 
o dźwięku i jego realizacji nie wiedzą nic lub 
prawie nic. Jest to ważne dla producentów 
(stąd pomysł zajęć), którzy powinni pew-
nie poruszać się w materii dźwiękowej (i nie 
tylko), aby w newralgicznych momentach 
podejmować racjonalne i optymalne decy-
zje. W niektórych krajach (Niemcy) kształci 
się osoby zarządzające postprodukcją obrazu 
i dźwięku. Miałam do czynienia z takim 
przedstawicielem Pandora Film Produktion 
przy udźwiękawianiu kilku filmów (Ono i 33 
sceny z życia, reż. Małgorzata Szumowska; 
Dolina kwiatów, reż. Pan Nalin) i wiem, że 
nie jest to głupi pomysł.

ZROZUMIEĆ DIALOG
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Film poprawnie zgrany do kina, 
w innych warunkach nie ma 
obowiązku brzmieć dobrze. 
Powinno się dźwięk odpowiednio 
przygotować do poszczególnych 
formatów

Marek Wronko na planie 
serialu Mały Zgon,  
reż. Juliusz Machulski, Filip 
Syczyński, Maciej Kawalski

1982 rok, Jan Nowicki  
i Andrzej Pieczyński na  
planie filmu Wielki Szu,  
reż. Sylwester Chęciński
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Selja Ahava to fińska pisarka i sce-
narzystka, której wrażliwość ujęła 
mnie od pierwszego spotkania. Jej 
talent doceniono kilka lat temu 

Nagrodą Literacką Unii Europejskiej. 
W pełni zasłużenie. „Rzeczy, które spa-
dają z nieba” to poruszająca opowieść 
o prywatnych końcach świata, znacze-
niu przypadku i desperackim poszuki-
waniu sensu. 

Zakochałam się w języku tej książki. 
W historię wprowadza czytelnika Saara – 
mała dziewczynka, która mierzy się z nie-
odwracalnością śmierci. Czytasz i choć 
wiesz, że to tylko literacka postać, czujesz, 
że chcesz być blisko bohaterki. Spotykacie 
się w momencie, kiedy potrzebuje wspar-
cia, bo w jej życiu rozgrywa się dramat. 
Strata matki gwałtownie przerywa bez-
troskę dzieciństwa.

ROZBRAJANIE 
BEZSILNOŚCI
Selji Ahavie udało się w opowieści o bru-
talności losu zostawić światło. Pod pod-
szewką tekstu schowała poczucie humoru, 
które pozwala rozładować trudne emo-
cje. „Kiedy człowiek je, to rośnie, a kiedy 
już urośnie i stanie się dorosły, to umiera. 
W poranek wielkanocny powiedziałam 
tacie i mamie, że nie chcę jeść, bo wtedy 
urosnę i umrę. – Tak czy inaczej urośniesz, 
ale jeśli nie będziesz jadła, to wyrośnie 
z ciebie wkurzony dorosły – odpowiedziała 
mama. Dlatego byłam zła. Dlaczego nikt 
nie narysował śmierci na kartonie z mle-
kiem?” – zastanawia się bohaterka. Dzie-
cięca logika obserwowana przez dorosły 
umysł pozwala chwilowo rozbroić to, co 
jest nie do objęcia rozumem. 

istotne. A z drugiej strony, co innego mi 
pozostaje? Jeżeli nie byłbym na rybach, 
to niby gdzie indziej miałbym być?”. Cel 
życia chyba faktycznie tkwi w prozaicz-
nej krzątanie, pod warunkiem, że ta jest 
wyborem, a nie życiem siłą rozpędu. 

PYTANIA BEZ 
ODPOWIEDZI
Selja Ahava wspomina w swojej powie-
ści detektywa Herkulesa Poirot – kogoś, 
kto w książkach Agathy Chrisite zawsze 
przynosi odpowiedź. Niezawodnie ser-
wuje logiczne wytłumaczenie tajemni-
czych zdarzeń. Niestety, życie nie funk-
cjonuje według tego schematu. Musimy 

się pogodzić z niewytłu-
maczalnym. Pisanie 
książek czy scenariuszy 
bywa zresztą buntem 
przeciwko brakowi kon-
troli. Pozbawieni wpływu 
na początek, finał i nagłe 
zwroty akcji we własnym 
życiu, możemy mieć kon-
trolę nad strukturą powie-
ści czy filmu. Historie, które 
budujemy, zawierają uniwer-
salne tęsknoty i lęki. Z bezsil-
ności przeżywanej razem znika 
przedrostek „bez”. Zostaje siła 
wspólnoty. 

P.S. Miałam wielką przyjemność rozmowy 
z Selją Ahavą. Pisarka zapytana o to, jak 
brzmi dla niej język polski, zaskoczyła mnie 
krótką odpowiedzią: „Jak filmy Kieślow-
skiego”. Ciekawych tego spotkania zapra-
szam na youtubowy kanał „Rozmawiam, bo 
lubię”. 

ULOTNOŚĆ ŻYCIA
Miałam tylko przekartkować „Rzeczy, które spadają z nieba” 
i wrócić do lektury później. Plan się nie powiódł. Nie byłam 
w stanie odłożyć tej książki. Dawno nie wciągnęła mnie tak 
lektura, w której równolegle toczą są dwie opowieści. Ta 
o śmierci i ta o życiu w czyjejś czułej pamięci. 

„Rzeczy, które spadają 
z  nieba” przypominają 
o  tym, że nasze życie 
może się zmienić w jednej 
sekundzie. Ale ta świado-
mość nie powinna być 
paraliżująca. Selja Ahava 
pokazuje ludzi, którzy odnajdują sens 
w powtarzalnych rytuałach. Jeden z boha-
terów książki, Hamish, pisze w liście: 
„Wracając do codzienności – tylko Pani 
może ją zbudować. Choć i Pani, i ja dobrze 
wiemy, że to tylko pozory, ale mimo 
wszystko nie należy z tego całkiem rezy-
gnować. Tak sobie myślę. Codziennie idę 
na łódź, chociaż tak naprawdę to mało 
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Któryś z przedwojennych pol-
skich aktorów miał powiedzieć: 
„Z dziećmi, zwierzętami i soli 
mineralnych nie gram”. I wie-

dział, co mówi, gdyż największy nawet 
aktor blednie, gdy znajdzie się na ekranie 
lub scenie w towarzystwie rezolutnego dzie-
ciaka albo uroczego zwierzaka. Pamięta-
cie film Plan B z 2018 roku? Być może nie 
bardzo, ale założę się, że zapamiętaliście 
scenę, w której Marcin Dorociński karmi 
psa-przybłędę. 

A jednak dzieci w polskich filmach – 
w przeciwieństwie do obrazów amery-
kańskich – wypadają nie najlepiej i rzadko 
udaje im się przyćmić dorosłych partnerów. 
Z czego to wynika? Problem widziałbym 
w naszym systemie edukacji, który nie sta-
wia na rozwój indywidualności dziecka, 
nie docenia właściwej mu ekspresji. Prze-
ciwnie, próbuje wszystkich milusińskich 
przerobić na jedno kopyto. Dziecko ma być 
grzeczne, posłuszne i recytować na akade-
miach wiersze wielkich polskich poetów. 
Takie dziecko więc nie odnajdzie się przed 
kamerą, która przecież dodatkowo parali-
żuje tego, który przed nią staje. Nadzieję 
widziałbym w fakcie, że dzisiaj od małego 
użytkownicy smartfonów wrzucają zdjęcia 
i filmiki ze swoim udziałem. Nieobcy jest 
im więc „ekshibicjonizm” instagramowy 
czy tiktokowy. Kamera towarzyszy im bez 
mała od urodzenia.

Nie lansuje się u nas małoletnich gwiazd. 
Wciąż z sentymentem przywołujemy 
nazwisko Julii Wróblewskiej, która bły-
snęła w nieco już odleglej czasowo kome-
dii romantycznej Tylko mnie kochaj (2006), 
a potem pojawiła się jeszcze w kilku innych 
filmach (m.in. serii Listy do M.) i serialu 
M jak miłość. Właśnie – kino nie do końca 
umiało wykorzystać jej naturalny talent 
aktorski. 

Przejrzałem listę tytułów ubiegłorocz-
nego Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych i – poza stricte familijnymi Tarapa-
tami 2 – dzieci się w nich nie pojawiają. 
Ewentualnie na dalekim planie albo nary-
sowane, jak u Mariusza Wilczyńskiego. 
Nawet specjalistka od kina o dzieciach, 
Dorota Kędzierzawska, przesunęła w Żużlu 
wiek swoich bohaterów na nieco bardziej 
zaawansowany. Najmłodsi naszych reży-

GDZIE SĄ DZIECI?

serów nie interesują? Czy też nie chcą oni 
brać na głowę tak kłopotliwego aktora, 
jakim jest dziecko?

Bo nie chodzi tylko o to, że dzieci siłą 
rzeczy nie mają jeszcze aktorskiego warsz-
tatu, lecz także o to, że ostatnie lata uwraż-
liwiły nas na kwestię ich traktowania na 
planie filmowym. Chociażby uczestnictwa 
w scenach, które mogłyby być szkodliwe 
dla ich psychiki. Po prostu – traktowa-
nia dzieci jak pełnoprawne jednostki. 
Za moich czasów obowiązywało niestety 
„prawo”, że dzieci i ryby głosu nie mają. 
Ciekaw jestem – i chętnie wysłuchałbym 
opowieści małoletnich wówczas aktorów – 
czy dzieci podczas realizacji filmów Janu-
sza Nasfetera (który – notabene – potrafił 
opowiadać o problemach najmłodszych 

bez infantylizmu) czy Stanisława Jędryki 
były traktowane podmiotowo. Mam pewne 
wątpliwości, jeśli wziąć pod uwagę np. 
traumatyczne wspomnienia Pauliny Mły-
narskiej, w latach 80. przecież już nasto-
latki, z realizacji Kroniki wypadków miło-
snych (1985) Andrzeja Wajdy.

Tematy dziecięce zostały przez polskie 
kino zarzucone. Choć przecież w dzie-
ciństwie tkwią źródła wszystkiego, co 
nas potem w życiu spotyka. Odcięliśmy 
się od dzieciństwa, bo chyba mamy pro-
blem, jak o nim mówić i jak je pokazy-
wać, unikając infantylnych schematów. 
Konfrontacja z dzieckiem to być może 
największe wyzwanie, jakie stoi przed 
twórcami filmowymi. Jak również przed 
nami wszystkimi. 

Na ile ważnym bohaterem w polskim 
filmie jest dziecko? Z jaką wrażliwością 
i wiedzą psychologiczną nasza 
kinematografia traktuje młodych aktorów? 
Dlaczego temat dzieciństwa to dzisiaj dla 
twórców wyzwanie szczególnie trudne?
Bartosz Żurawiecki
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Julia Wróblewska na planie 
filmu Tylko mnie kochaj,  
reż. Ryszard Zatorski
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Pewnego dnia bohater Amatora, 
Filip Mosz, odkrywa niesamowitą 
siłę drzemiącą w aparacie filmo-
wym i ruchomych obrazach. Jest 

jak uczeń czarnoksiężnika nieświadomie 
rozpętujący ciemne moce i żywioły, których 
potęga go przerasta. Włączając kamerę, nie 
wie jeszcze, co z nimi i z nim się stanie. Komu 
i do czego (i przeciw komu) posłużą mate-
riały, które nakręci. Nie pojmuje na razie, że 
nie liczy się w nich ułudna powłoka sfilmo-
wanej materialności, tylko to, co niewidoczne 
i znacznie głębiej pod nią ukryte.

Któż lepiej od samych filmowców zna 
jasne i ciemne strony operacji przeprowa-
dzanych na ruchomych obrazach. 
Fabularny Amator funkcjonuje jako 
poglądowy przykład kina autotema-
tycznego. Postaram się jednak uni-
kać słowa „autotematyzm”. Zamiast 
niego wolę używać wyrazu „autore-
fleksywność”. Bo właśnie o refleksję 
nad filmowo-telewizyjnym warszta-
tem – zarówno osobistą, jak i zbio-
rową – tu chodzi.

Kilka lat później, idąc śladami 
swego przyjaciela, Marcel Łoziń-
ski postanowił dokonać demaska-
cji „dokumentalności”. Uczynił to 
w sposób najprostszy z możliwych, 
przejrzysty i czytelny dla każdego. Najpierw 
jesteśmy świadkami realizacji „niewinnej” 
sondy ulicznej na temat współczesnej mło-
dzieży z udziałem grupy osób, a w drugiej 
części montażowych skutków tego, co zro-
biono z nakręconym materiałem zdjęciowym.

Ponad półwiecze temu, Bolesław Michałek, 
opisując – na ile cenzura pozwalała – kłam-

stwo dokumentalnych obrazów socrealizmu, 
w kontekście „czarnej serii” wskazywał na to, 
iż niesfilmowana niewidoczna prawda znaj-
dowała się tuż poza kadrem. Wystarczyło 
zatem nieco tylko przesunąć kąt widzenia 
kamery, aby świat ukrywany stał się światem 
przedstawionym. Czy to wystarczy? W przy-
padku Ćwiczeń warsztatowych ich autor wie, 
że audiowizualny zapis wyglądów realności 
jest tylko prefabrykatem, a „prawda ekranu” 
rodzi się na stole montażowym.

Co potrafią ruchome obrazy? Filmowiec 
powie, że potrafią niemal wszystko. Prze-
możne wrażenie, jakie zdolne są wywierać 
na widzach, jest w stanie doszczętnie oma-

mić nieświadomego adresata. Wrażenie owo, 
wykorzystane w złej intencji, może stać się 
na ekranie presją, której trudno się oprzeć. 
XX-wieczna propaganda pokochała ruchome 
obrazy natychmiast po wynalezieniu kine-
matografii. Nieprzypadkowo są one przez 
kolejne dekady aż po dzień dzisiejszy tak bar-
dzo hołubione tam wszędzie, gdzie rządzący 

nie liczą się z rządzonymi, a rozpanoszona 
władza, która przecież „wie najlepiej”, co dla 
obywateli dobre i co mają, a czego nie mają 
wiedzieć, nieustannie karmi ich i tumani 
propagandowym kłamstwem.

Znamy wszyscy wypisywane na tysiącach 
murów hasło: „Telewizja kłamie!”. Marcel 
Łoziński wie, że samo hasło nie wystarczy. 
Niezbędna jest poglądowo osiągnięta przez 
realizatora autorefleksywność. Trzeba poka-
zać podszewkę. Dopiero ona demaskuje oszu-
kańczą fastrygę i niewidoczne dla widza szwy 
medium. 

W Ćwiczeniach warsztatowych ujęcie po 
ujęciu, tkanka po tkance, autor przeprowa-
dza laboratoryjną analizę morfopatologii 
telewizyjnego kłamstwa. Aby tego doko-
nać, wciela się osobiście w rolę manipulatora 
w studiu i przy stole montażowym. Rutynowa 
sonda uliczna na naszych oczach i uszach 
zmienia się w coś zupełnie odmiennego, 
niż to, co zarejestrowano na ulicach. Ci sami 
ludzie wypowiadają na ekranie inne słowa, 
a ich twarze, wizerunki i zachowania przed 
kamerą zdają się poświadczać całkowicie 
spreparowany autentyzm tego, co oglądamy 
i co słyszymy.

To nie jest dokument o manipulacji. Jeśli 
już, to o tym, jak się przed nią obronić: jak 
i dzięki czemu nie ulec jej perfidnemu dzia-

łaniu. Popatrz i posłuchaj, co można 
dzisiaj zrobić za pomocą kamery, 
mikrofonu i stołu montażowego. 
Twoje zmysły mogą cię okłamać. 
Oprócz zmysłów jednak masz jeszcze 
rozum. Krytyczny, bo po to go masz.

P.S. To nie kamera fałszuje obraz 
i nie montaż, tylko ten, kto się nimi 
posługuje. Etyka dokumentalisty 
i groźne skutki społeczne spowodo-
wane perfidną falsyfikacją rucho-
mych obrazów to jeden z przewod-
nich tematów twórczości Marcela 
Łozińskiego. Dwadzieścia lat po 

realizacji Ćwiczeń warsztatowych (1986) 
reżyser powróci raz jeszcze do tej, jak się 
okazuje, wciąż aktualnej problematyki zna-
komitym pełnometrażowym dokumentem 
Jak to się robi (2006), aby odsłonić kulisy 
obróbki skrawaniem i taśmowej produkcji 
domorosłych kandydatów pretendujących do 
miana homo politicus.

ĆWICZENIA WARSZTATOWE

Już w swoich krótkich metrażach 
ze szkoły filmowej czy niektórych 
dokumentach zahaczałem o Trze-
binię. To miejsce, gdzie zawsze czu-

łem się bezpiecznie i często wracałem po 
jakichś porażkach. Tak zrobiłem, gdy mia-
łem problemy na pierwszym roku reżyserii. 
I wtedy zdałem sobie sprawę, że mam tu 
wszystko – plenery, bohaterów, przyjaciół, 
którzy mogą mi pomóc. Udało się, nakrę-
ciłem etiudę Franciszek i dzięki temu prze-
szedłem na drugi rok. Zawsze kiedy coś 
nie wychodziło, wracałem w swojej gło-
wie do Trzebini. Tak było i tym razem” – 
wyznaje Jurkiewicz.

I znów się udało. Każdy ma swoje lato, ta 
słodko-gorzka opowieść o młodzieńczym 
buncie, pierwszych uczuciowych uniesie-
niach oraz głęboko skrywanych rodzinnych 
tajemnicach, urzeka przede wszystkim fan-
tastycznie uchwyconą atmosferą małego 
miasteczka, którego senną codzienność 
zakłóca nagłe i niespodziewane pojawie-
nie się młodej, nieco zbuntowanej dziew-
czyny. Jak w piosence zespołu Centrala 57, 
zatytułowanej właśnie „Małe miasteczka”: 
„Trzy ulice, jeden bar / Okna pełne sen-
nych mar”. Mistrzem w malowaniu mało-
miasteczkowych pejzaży jest – pochodzący 
z Pińczowa – Andrzej Barański, autor tak 
uroczych filmów, jak W domu (1975), Niech 
cię odleci mara (1982), Kobieta z prowincji 
(1984), Nad rzeką, której nie ma (1991). 
Jurkiewicz wydaje się podążać jego tropem.

Trzebinia to blisko 20-tysięczne mia-
steczko położone w południowej części 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, do 
Krakowa stąd 30 kilometrów, do Katowic 
dwa kilometry więcej. Najstarsze znalezi-

skansen w Wygiełzowie stał się jedną 
z lokacji międzynarodowej koprodukcji 
Giacomo Battiato Karol. Człowiek, który 
został papieżem (2005).

Część zdjęć do swojej debiutanckiej 
fabuły nakręcił Jurkiewicz w pobliskiej 
Alwerni. W tym podkrakowskim mia-
steczku znajduje się „kosmiczne” Alver-
nia Studios, gdzie pracowano nad wieloma 
głośnymi filmami, m.in. Essential Killing 
(2010) Jerzego Skolimowskiego, Droga na 
drugą stronę (2011) Anki Damian, Gorejący 
krzew (2013) Agnieszki Holland. Miało być 
tu polskie Hollywood, potem centrum roz-
rywki… Zamiary niestety pokrzyżowała 
pandemia. Jurkiewicza jednak bardziej 
interesowała mniej wypasiona, prowincjo-
nalna Alwernia. Jak z wiersza „W prowin-
cjonalnym małym mieście” Jana Brzechwy: 
„Tak niepozornie mija życie / I wszystkie 
dni są takie proste / Jak prosta bywa pieśń 
lub miłość”.

Ma swe mityczne Popielawy Jan Jakub Kolski, lubił wracać  
do swego Radomska Stanisław Różewicz, ciągle rysuje swój 
kawałek przydymionej Łodzi – Mariusz Wilczyński. Każdy ma 
takie miejsce. Tomasz Jurkiewicz w swym fabularnym debiucie 
Każdy ma swoje lato postanowił wrócić do swojej Trzebini. 

ska archeologiczne z tych terenów – przed-
mioty z krzemienia i brązu – pochodzą 
z okresu halsztackiego kultury łużyckiej, 
a początki samej Trzebini sięgają czasów 
średniowiecza. Mimo atrakcyjnych loka-
cji, filmowcy rzadko odwiedzają Trzebinię 
i okolice. Pobliski zamek Lipowiec upatrzył 
sobie Witold Lesiewicz, kręcąc w nim wiele 
scen Bolesława Śmiałego (1971), a zamek 
Tenczyn w Rudnie – Andrzej Konic. To 
w nim znaleźli schronienie bohatero-
wie reżyserowanego przez niego serialu 
Czarne chmury (1973). Ruiny dawnej sie-
dziby Tęczyńskich w Rudnie zagrały także 
w serialu Rycerze i rabusie (1984) Tade-
usza Junaka. 

W Trzebini kręcił telewizyjną Katastrofę 
(1974) Ryszard Ber, pełną suspensu opo-
wieść o górnikach uwięzionych pod ziemią, 
a w pobliskim Chrzanowie – powstawały 
zdjęcia do słynnego Amatora Krzysztofa 
Kieślowskiego (1979). Warto dodać, że 

TRZEBINIA – KAŻDY MA TAKIE MIEJSCE

WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Marek Hendrykowski

W repertuarze lektur filmowych 
wytypowanych w ramach Filmoteki 
Szkolnej Ćwiczenia warsztatowe 
Marcela Łozińskiego nieprzypadkowo 
znalazły się w jednym pakiecie  
z Amatorem Krzysztofa Kieślowskiego. Jerzy Armata

Ćwiczenia warsztatowe,  
reż. Marcel Łoziński
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Każdy ma swoje lato,  
reż. Tomasz Jurkiewicz
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Ponoć pomysł na scenariusz 
Stancji przyniosło ci własne 
życie?
Przez lata sam sporo miesz-

kałem po stancjach i kiedy szukałem 
pokoju do wynajęcia… bywało, że 
poznawałem bardzo dziwnych ludzi. 
Po przekroczeniu mieszkania trafia-
łem do innego wymiaru. Pomyślałem, 
że to dobry punkt wyjścia dla intrygi: 
pokazać podróż bohatera przez taki 
straszny dom. Od tego momentu pisa-
nie poszło już łatwo, a wymyślanie 
kolejnych postaci i ich konfrontacji 
było przyjemnością. 

Ale nie zdarzyło się, żeby Agnieszka 
Warchulska otworzyła ci drzwi 
w szlafroczku? 
To się niestety nigdy nie wydarzyło, 
ale wiele z tego, co przeżywa Tomek, 
doświadczyłem na sobie. Mieszka-
łem kiedyś u kobiety bardzo podob-
nej do Rozalii, którą zagrała pani Anna 
Seniuk. Wszystkie te drobne elementy 
wrzuciłem oczywiście w wir kina 
gatunkowego i wyobraźni.

Anna Seniuk, Marian Opania, 
Agnieszka Warchulska – podej-
rzewam, że to aktorzy, których 
sobie z góry upatrzyłeś. Jak zare-
agowali na tak szalony scenariusz?
Myślę, że jego odmienność mogła 
być powodem, dla którego zgodzili 
się zagrać. Pomógł może też mój 
entuzjazm? Była to moja wyma-
rzona obsada. Kilku aktorów znala-

złem natomiast w nieco dłuższym proce-
sie, np. Zbigniewa Dąbrowskiego, który 
gra głównie głosem. I Kubę Zająca. 

Jako Tomka. Widzowie mogą go 
kojarzyć z zupełnie innej roli – mło-
dego Zenka Martyniuka. 
Potrzebowałem „młodego, zdolnego”. 
Kubę polecił mi opiekun artystyczny 
Stancji Robert Gliński, który pracował 
z nim przy filmie Czuwaj. Znałem go 
też z planu etiudy Tak. Blisko Marka 
Głuszczaka, kolegi z Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej. Widziałem jego castingi. 
Spotkaliśmy się, pogadaliśmy. A kiedy 
zobaczyłem go na próbie czytanej 
z Agnieszką, wiedziałem, że oni razem 
są strzałem w dziesiątkę. 

Podobnie jak miejsce, w któ-
rym Stancja się rozgrywa. To stu-
dio? Autentyczna lokacja? Razem 
z  Tomkiem widz wchodzi do labi-
ryntu pełnego pułapek… Dom 
z  piekła rodem.
Bardzo długo go szukaliśmy i ostatecz-
nie stancję zagrały dwa budynki. Pałac 

w Duchnicach to wnętrza. W wielu 
miejscach to była prawie gotowa sce-
nografia – poza pokojami Tomka 
i Melchiora niewiele pomieszczeń 
musieliśmy przygotowywać od zera. 
Często wystarczył pomysł i doda-
nie odpowiednich elementów, np. 
wypchanego lisa, który powoduje, że 
Tomek potyka się w korytarzu. W sce-
nariuszu była to wąska, ciasna prze-
strzeń, natomiast w wybranej lokacji 
duża, szeroka, ale zadziałał tu rekwi-
zyt. Z kolei fasada to willa w Mila-
nówku. Natknęliśmy się na nią przez 
przypadek – ukazała się nam na wzgó-
rzu, niczym zamek Drakuli lub dom 
z opowiadania Edgara Allana Poe. 
Wszystko to idealnie ze sobą zagrało: 
obsada, lokacje, kostiumy, rekwizyty. 
Bardzo zależało mi, żeby te wszystkie 
elementy były spójne i żeby przekazać 
tę wizję całej ekipie. 

Stancja to mieszanka wybuchowa. 
Jest i strasznie, i śmiesznie. Co 
pociąga cię w takiej żonglerce?
Nie wiem, co przyniesie przyszłość, 

ale dziś ciągnie mnie do zabawy 
gatunkiem, a nie do opowie-
ści wyjętych zza okna, z ulicy. 
W kinie w ogóle podoba mi się 
kreowanie światów, których nie 
ma w rzeczywistości. Film wcale 
nie musi być blisko niej. Może być 
za to blisko mitu, snu.

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

KINO BLISKO SNU
STANCJASHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Adrianem Apanelem, 
reżyserem wyprodukowanego w Studiu 
Munka-SFP filmu Stancja, który 
znalazł się w dwóch konkursach 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego  
oraz w konkursie festiwalu „Młodzi 
i Film” w Koszalinie
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Adrian Apanel

Agnieszka Warchulska  
i Kuba Zając w filmie Stancja,  
reż. Adrian Apanel
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Kiedy mimo trzydziestki na karku 
wciąż mieszkasz z rodzicami… 
Gdy brakuje ci kasy, z dziewczyną 
się nie układa, a twoje życie coraz 

częściej ma smak taniego piwa z dyskontu – 
wtedy dostrzegasz, że najwyższa pora, żeby 
w końcu coś zmienić. Do takich wniosków 
dochodzą zgodnie Albert, Marcin i Jacek – 
trzej kumple z osiedla, którzy po serii biz-
nesowych katastrof wreszcie wpadają na po-
mysł, jak nieźle zarobić. Tak rodzi się plan 
śmiałej akcji, która zaprowadzi bohaterów 
w sam środek wielkiego wesela, gdzie czeka 
na nich nie tylko kasa, ale i szansa na gorący 
romans. Po drodze wystarczy tylko niczego 
nie popsuć. A z tym – jak wiadomo – bywa 
różnie. Czasem łatwiej powiedzieć, niż sa-
memu coś zrobić. Oto punkt wyjścia filmu 
Jakoś to będzie Sylwestra Jakimowa, który 
za chwilę trafi do festiwalowej publiczności 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Minie 
zapewne kilka miesięcy, zanim widzowie 
zobaczą go na dużych i małych ekranach, 
sytuacja odmrożenia kin powoduje, że naj-
pierw muszą w kinach być „upłynnione” 
tytuły starsze. Reżyser wybrał drogę wybo-
istą – w tym filmie nikt widzowi podlizywać 

STUDIO MUNKA

JAKOŚ TO BĘDZIE – KOMEDIA 
PILNIE POSZUKIWANA!
Studio Munka-SFP 
wypuszcza w świat 
film, który przyniesie 
widzom tak bardzo 
im teraz potrzebny 
oczyszczający 
śmiech. Inteligentny 
i niebanalny 
humor to najlepsze 
lekarstwo na trudny 
pandemiczny czas.

się nie będzie. To świat, od którego Polska 
często odwraca oczy.

Obraz powstał w działającym przy Stowa-
rzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka, 
koproducentem jest stały partner Studia – 
Canal+. Produkcja została wsparta przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Krajowym 
dystrybutorem jest Kino Świat, natomiast za 
międzynarodową promocję i rozpowszech-
nianie odpowiada IKH Pictures Promotion. 

„Jakoś to będzie to współczesna komedia 
bazująca na absurdalnym, zaskakującym 
poczuciu humoru. Podstawową siłą scena-

riusza są bohaterowie, ukazani realistycznie, 
a jednocześnie groteskowo. To postaci z krwi 
i kości, czasami tak prawdziwie nieudolne, że 
aż śmieszne, a czasami budzące współczucie. 
Na drugim planie mamy szeroką panoramę 
współczesnych zjawisk społecznych, w sytu-
acjach i miejscach nieznanych, i do tej pory 
nieobecnych we współczesnej polskiej kome-
dii” – mówi reżyser filmu. „Unikalne poczu-
cie humoru Sylwestra Jakimowa powoduje, 
że film ten wpisuje się w tradycję najlepszej 
polskiej komedii. Jakoś to będzie to obraz 
utrzymany w duchu twórczości braci Kon-
dratiuków, Marka Piwowskiego, Stanisława 
Barei czy wczesnego Jima Jarmuscha” – dodaje 
Jerzy Kapuściński, producent filmu, dyrektor 
artystyczny Studia Munka-SFP. 

Komedia za chwilę rozpocznie swoje świa-
towe tournée – będzie miała premierę na 
prestiżowym festiwalu w Szanghaju i w tym 
samym niemalże czasie zostanie zaprezen-
towana na jubileuszowym, 40. Koszaliń-
skim Festiwalu Debiutów Filmowych „Mło-
dzi i Film”. Niech to będzie początek pięknej, 
festiwalowej przygody!

Anna Wróblewska
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Sylwester Jakimow na planie  
filmu Jakoś to będzie

Dobromir Dymecki  
i Albert Osik w filmie  
Jakoś to będzie,  
reż. Sylwester Jakimow
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1. Serial Sexify, w którym wcielasz 
się w jedną z głównych ról, to 

rozrywka czy oswajanie tematów, 
o których nie mówi się zbyt często 
i otwarcie?
Ciekawe było obserwować, jak ewolu-
owało podejście do Sexify. Kiedy poja-
wiły się pierwsze informacje, że powstaje 
serial, który w nazwie ma słowo „sex”, 
zrobiło się wielkie zamieszanie, bo prze-
cież o tym w ogóle się nie mówi. Nar-
racja zmieniła się, gdy gotowy serial 
znalazł się na Netfliksie. Ludzie zaczęli 
go doceniać i nagle okazało się, że seks 
jest pretekstem do tego, by porozma-
wiać o problemach komunikacyjnych 
nie tylko młodych ludzi. Cieszę się, że 
różne pokolenia znajdują w Sexify coś 
dla siebie. To miała być rozrywka, bo to 
produkcja komediowa, ale jednocześnie 
opowieść o czymś ważnym. 

2. Za serial odpowiada dwójka 
utalentowanych reżyserów – 

Kalina Alabrudzińska i Piotr 
Domalewski. Praca z nimi różniła się 
od siebie?
Przy takim serialu ciekawie zoba-
czyć perspektywę kobiety i mężczy-
zny. Oni są zupełnie inni. Mieli różne 
metody, a musieli uzyskać podobny 
efekt. „Domal” robił pierwsze cztery 
odcinki, zatem miał za zadanie wpro-
wadzić klimat i zbudować całą konwen-
cję. On jest konkretny, formalny, co na 
początku na pewno było ważne. Z Kaliną 
z kolei można było bardziej poroz-
mawiać o emocjach, jak to z kobietą. 
(śmiech) Jest bardzo czujna, daje duży 
komfort, w delikatny sposób podchodzi 
do tematu, przez co można się przy niej 
otworzyć. Świetnie się nawzajem uzu-
pełniali.

3. Dużo w tobie było ekranowej 
Pauliny?

To raczej drugi biegun, co mnie cieszy, 
bo zawsze ciekawiej poszukać trochę 
dalej od siebie. Wszystkie trzy boha-
terki są bardzo charakterystyczne. 
Nieco przerysowane, karykaturalne, 
bo mamy do czynienia z takim gatun-
kiem. Zależało mi jednak, by w tej prze-
sadzie pokazać człowieka. Najbardziej 
podobała mi się przemiana, jaką prze-
chodzi Paulina, siła, której stopniowo –  
z odcinka na odcinek – nabiera. Naj-
ciekawszy do grania był ten „rozstrzał”. 
Paulina z jednej strony trzyma się tego, 

6. Duże wrażenie na tobie zrobiła 
wspomniana rola dziewczyny 

z poprawczaka we Wszystko dla mojej 
matki Małgorzaty Imielskiej?
Duże znaczenie miało to, że zdjęcia 
były realizowane w prawdziwym, funk-
cjonującym poprawczaku, więc energia 
tego miejsca mocno na nas działała. 
Niespodziewany był dla mnie już sam 
fakt, że Małgosia obsadziła mnie w tej 
roli. Pamiętam, że poszłam na casting, 
kompletnie nie wierząc, że to się uda. 
Do tej pory grywałam delikatniejsze 
bohaterki. Małgosia – z jej dokumen-
talnym zapleczem – dała mi wiarę, że 
to się może udać. Ta postać była chyba 
najdalej ode mnie. Od fizyczności po 
okoliczności i środowisko życia. To 
było niesamowite doświadczenie.

7. Przełamywanie tabu, poczucia 
wstydu czy wychodzenie 

poza strefę komfortu to jedna 
z trudniejszych rzeczy w zawodzie 
aktora?
A jednocześnie najciekawsza, bo dopiero 
kiedy wyjdzie się ze strefy komfortu 
i przestanie być sobą, rozpoczyna się 
proces budowania postaci. Kiedy poczu-
jemy głębiej i opuścimy bezpieczne miej-
sce, możemy też dowiedzieć się znacznie 
więcej o sobie.

8. Kiedy zdecydowałaś, że 
pójdziesz w ślady mamy 

i zostaniesz aktorką, a nie będzie ci 
bliżej do męskiej części rodziny – 
dziadka, taty, braci – i zainteresujesz 
się sztuką operatorską?

Przez całe życie szukałam czegoś 
innego niż zawód związany z filmem. 
Był nawet pomysł, by pójść na medy-
cynę i zostać lekarzem, ale najwy-
raźniej nie miałam predyspozycji do 
wykonywania tej profesji. Interesuję 
się co prawda fotografią, lecz nigdy 
nie było pomysłu żebym została ope-
ratorem. Moi bliscy nie chcieli, bym 
w ogóle została w tej branży. Liczyli, 
że będę pierwszą osobą w rodzinie ze 
stałym zawodem. Dopiero pod koniec 
liceum nieśmiało zaczęłam myśleć 
o aktorstwie. Przeciwko całej rodzi-
nie. (śmiech) Do szkoły (Akademia 
Teatralna w Warszawie – przyp. red.) 
zdawałam w tajemnicy. Kiedy okazało 
się, że dostałam się też na ASP, była 
kolejna awantura, że właśnie to powin-
nam wybrać. Trzeba jednak było pójść 
za sercem. 

9. Pierwszym filmem, w którym 
zagrałaś, był Wołyń Wojciecha 

Smarzowskiego, gdzie operatorem 
był twój brat Piotr. Trudniejsze 
zadanie, czy nie miało to znaczenia?
To, że mogę się spotkać z Piotrkiem 
czy Michałem na planie, uważam  
za dużą wartość i przyjemność. 
Z Piotrkiem zresztą niedawno ponow-
nie miałam taką okazję, na planie filmu 
Wojtka Smarzowskiego W2. Każdy 
z nas pracuje na własny sukces i tego 
się trzymamy. Dobrze mieć możliwość 
popracować z kimś z rodziny, zwłaszcza 
że nikt nigdy nie ma czasu się spotkać, 
to przynajmniej możemy się zobaczyć 
na planie. (śmiech)

10. Jakie jest twoje pierwsze 
wspomnienie z planu 

zdjęciowego, bo zakładam, że za 
sprawą dziadka czy taty bywałaś na 
planach od dziecka?
Mam w głowie wspomnienie z planu 
u taty w Stanach Zjednoczonych. 
Byłam wtedy malutkim dzieckiem, 
więc nie interesowałam się przesad-
nie sztuką. (śmiech) Raczej skupiałam 
się na smakołykach z cateringu. A sam 
plan kojarzył się z nudą, bo trzeba 
było siedzieć cicho i za bardzo się nie 
ruszać. Wtedy raczej nie zaraziłam się 
miłością do kina. Musiało to trochę 
potrwać. 

Pytania zadawał  
Kuba Armata

co zna i jest wygodne, a nagle zaczyna 
pojawiać się świat, którego się trochę 
boi, ale jednocześnie ją ekscytuje i chce 
w niego wejść.

4. Paulina żyje w świecie 
Instagrama, relacjonując tam 

aktywnie wydarzenia ze swojego 
życia. Jesteście w tym podobne?
To zupełnie nie mój świat. Co prawda 
mam konto na Instagramie, ale uży-
wam go głównie do promocji projek-
tów, w których biorę udział, bo w tym 
dobrze się sprawdza. Nie mam jednak 
potrzeby dzielenia się każdą sekundą 
swojego życia albo każdym dniem zdję-
ciowym, na którym jestem. Niektó-
rzy może dobrze się z tym czują, nie 
oceniam. Ja tak nie mam. Technicz-

nie w ogóle jestem sto lat do tyłu. Moją 
ulubioną apką jest prognoza pogody. 
(śmiech)

5. Szukasz ról, które wymagają od 
ciebie nowych umiejętności?

Mam szczęście związane z tym, jakie 
propozycje do tej pory dostawałam, 
bo to były zupełnie różne rzeczy. Naj-
większą radość daje mi to, że mogę być 
dziewczyną z poprawczaka, by za chwilę 
zmienić się w skromną, nieśmiałą kato-
liczkę lub cofnąć się do lat 50. i przez 
chwilę pobyć maturzystką romansującą 
z dużo starszym od siebie mężczyzną 
jak w filmie Pan T. Marcina Krzyszta-
łowicza. Taka różnorodność w zawo-
dzie jest dla mnie bardzo interesująca 
i pozwala mi się rozwijać. 

Maria Sobocińska  
na planie serialu Sexify,  

reż. Kalina Alabrudzińska,  
Piotr Domalewski
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uwzględnił przestrzeń zarówno 
dla projekcji filmowych, kon-
certów, spektakli, konferencji, 
wystaw, ale i – dzięki przesu-
wanym ścianom – możliwość 
dowolnej aranżacji. Kurato-
rzy będą dysponowali trzema 
poziomami. 

Hala Kultury jeszcze pachnie 
nowością i chociaż już od kilku 
miesięcy toczą się w niej inten-
sywne prace, oficjalnie jej dzia-
łalność zainaugurowana zostanie 
15 czerwca. Na otwarcie zapro-
szono Piotra Domalewskiego – 
opowie o własnej drodze zawo-
dowej i przedstawi łomżanom 
swój ostatni film, nagrodzony 
m.in. w Gdyni Jak najdalej stąd. 
A od lipca w lokalnych mediach, 
w rubryce „Repertuar”, pojawi 
się jeszcze jeden filmowy adres. 
Na początek produkcje dla dzie-
ciaków – na nie przecież trzeba 
stawiać. 

Dagmara 
Romanowska

* Za oprowadzenie po filmowej 
Łomży dziękuję Joannie Chlu-
dzińskiej. 

MIEJSCA
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otwarcie w Łomży swojego mul-
tipleksu” – wymienia Chludziń-
ska. Sama obecnie swoje wysiłki 
koncentruje na przygotowaniu 
programów filmowych w kolej-
nym interesującym łomżyńskim 
obiekcie kulturalnym – liczącej 
1600 metrów kwadratowych 
Hali Kultury (dawnej Hali Tar-
gowej), podlegającej pod Urząd 
Miejski. To też, podobnie jak 
Millenium, gmach z długą 
historią, choć nie kulturalną, 
a handlową. Obiekt powstał 
w 1927 roku. Kiedy w mieście 
pojawiło się duże centrum han-
dlowe, Hala zaczęła pustoszeć, 
aż zapadła decyzja o jej rewita-
lizacji i zmianie funkcjonalno-
ści – na kulturalną, edukacyjną 
i turystyczną. Usytuowanie tuż 
przy Starym Rynku jest tu tylko 
jednym z atutów. Za 17 mln zło-
tych (10 mln z dofinansowania 
MKiDN w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020) Hala 
całkowicie zmieniła swoje obli-
cze. Pozostał jej industrialny 
charakter, ale jednocześnie 
otworzyły się nowe możliwo-
ści. Projekt architektoniczny 

KINO MILLENIUM I HALA KULTURY W ŁOMŻY

Tego okazałego gmachu 
wybudowanego przez 
dr. Rudolfa Bebera 
w latach 1910-1911 

już od dawna na mapie Łomży 
nie ma, ale wśród mieszkań-
ców miłość do kina pozostała, 
zwłaszcza polskiego, zwłaszcza 
Piotra Domalewskiego, który 
stąd właśnie pochodzi. 

DAWNE DZIEJE
Przed wojną w mieście dzia-
łały trzy stałe iluzjony – do 
dziś przez łomżan wspomi-
nane z sentymentem, m.in. 
w serwisach historialomzy.
pl i zabytki.lomza.pl. Kino 
Mirage przyciągało uwagę 
nie tylko z zewnątrz. Zdo-
bione wejście stanowiło pre-
ludium do tego, co czekało 
na widzów wewnątrz obiektu: 
foyer z lustrami i wygodnymi 
fotelami, „bufet cukierniczy” 
z dwoma salami i tarasem let-
nim, a przede wszystkim naj-
nowszy „aparat Gaumonta”. 
Zdarzało się, że właściciel 
montował też ekran… na 
zewnątrz, budząc powszechną 
ciekawość „pomysłami z War-
szawy”. Prawdziwy miraż. 

Niemal po sąsiedzku dzia-
łała Reduta – prawdopodobnie 
od 1924 roku. Częściej przez 
łomżan nazywana „kinem Jana 
Czochańskiego”, od nazwiska 
właściciela, prężnego anima-
tora życia kulturalnego – filmo-
wego i teatralnego. I ten teatr 
świetlny oferował wygodę, 
nawet cztery wyłożone plu-
szem loże. Oba miejsca przy-
stosowane były do prezentacji 
widowisk, recitali, barwnych 
rewii. Na stronach historia-
lomzy.pl wspominane są nawet 
projekcje filmowe poprzedzane 
występami tanecznymi. 

Trzecia stała sala kinowa 
w przedwojennej Łomży – 
przy Domu Katolickim, przez 
niektórych zwana Zdrojem – 
kinomanom proponowała nie 
tyle rozrywkę, co szansę na 
chwilę refleksji z produkcjami 
o tematyce związanej z duszą. 
Tu chyba najchętniej nauczy-

ciele wysyłali swoich wycho-
wanków – lokalne szkoły pilnie 
przeglądały repertuar i przygo-
towywały listy filmów dozwo-
lonych. A o to, żeby na nieod-
powiednie seanse nastolatkowie 
nie chadzali, na specjalnych 
kinowych dyżurach czuwała 
kadra pedagogiczna. Żaden 
uczniak się nie przemknął, 
chyba że przyjaźnił się z dziećmi 
pana Czochańskiego i znał tajne 
przejście do kina przez ogród… 

WOJNA
Wojna ten bajkowy krajobraz 
przekształciła w piekło. Do 
Domu Katolickiego wkroczyli 

sięga XVIII wieku, kiedy to na 
szlaku Warszawa-Petersburg 
działał tu zajazd Pod Złotym 
Koniem. W 1883 nierucho-
mość nabył Teofil Czochań-
ski, ojciec Jana. Przeprowadził 
rozbudowę, uruchomił teatr, 
w którym później Jan zaczął 
grać filmy.

Nowe Millenium swoją dzia-
łalność rozpoczęło formalnie 
w 2015 roku za sprawą spółki 
Kino Polska, powołanej przez 
dwóch braci: Karola i Rado-
sława Charubinów. Formal-
nie, gdyż po zakupie budynku 
przedsiębiorcy postanowili 
przeprowadzić jego kapitalny 
remont i cyfryzację, przeno-
szące kino do XXI wieku. 
W 2017 publiczność znowu 
zasiadła przed ekranem  – 
w dwóch salach: Millenium 
(216 miejsc) i Mirage (123 
miejsca). W trakcie ostatnich 
lockdownów trwały prace 
nad trzecią – z 44 fotelami na 
widowni. Nazwa nie została 
jeszcze wybrana.  Swoimi 
pomysłami zapewne podzielą 
się widzowie, którzy szybko 
w nowym starym kinie poczuli 
się jak w domu.

KINO DLA 
KAŻDEGO
Pomogła różnorodna oferta, 
skierowana do wszystkich 
grup wiekowych. „Z myślą 
o najmłodszych w wieku 3-6 
lat powstał Klub Malucha – ze 
zorientowanymi wokół wspól-
nych tematów seansami krót-
kich animacji i angażującymi 
dzieci pogadankami” – przy-
bliża animatorka kultury fil-
mowej w Łomży Joanna Chlu-
dzińska. W repertuarze gościły 
już m.in. Żubr Pompik i Basia. 
Z myślą o młodzieży szkolnej 
filmoznawczyni zapropono-
wała autorską Akademię Fil-
mową, a dla dorosłych dwa 
DKF-y. Jeden z najciekaw-
szymi propozycjami kina autor-
skiego (m.in. Parasite, Wysoka 
dziewczyna, czy Green Book), 
drugi – DKF Seniora – skon-
centrowany na polskich pro-

dukcjach. „Tego zażyczyli sobie 
sami seniorzy. Nie musieli mnie 
długo namawiać” – przyznaje 
Joanna Chludzińska. Tu przed 
pandemią dyskusję inicjowały 
takie tytuły, jak Kamerdyner, 
Jak pies z kotem, 53 wojny, Moje 
córki krowy, Kurier, Nawet nie 
wiesz, jak bardzo Cię kocham, 
Boże Ciało czy Ostatnia rodzina. 
Pandemia programy zawiesiła, 
ale w planach właścicieli i kie-
rownictwa kina jest ich powrót.

NOWY ADRES NIE 
TYLKO FILMOWY
Na Millenium współczesne 
życie filmowe w Łomży się 
nie kończy, chociaż to jedyne 
miejsce, w którym projek-
cje odbywają się codziennie 
i przez cały rok. „Odbiorcy 
kina o sztuce spotykają się na 
seansach w Galerii Miejskiego 
Domu Kultury. Z kolei w waka-
cje zawsze zainteresowaniem 
cieszą się seanse Letniego Kina 
Plenerowego, organizowanego 
przez Centrum Aktywności 
Turystycznej i Kulturalnej – 
Domek Pastora. Niedawno 
sieć Helios zapowiedziała też 

OD REDUTY 
DO (NOWEGO) 
MILLENIUM
Do współczesności przetrwała 
Reduta, którą przemianowano 
najpierw na Vox, potem Ucie-
chę, wreszcie – około 1958 
roku, w  drodze konkursu 
wśród mieszkańców – na Mil-
lenium. Nazwa nawiązywała do 
świętowanej wówczas, mocno 
umownej, rocznicy tysiąclecia 
Łomży. Sala przez lata służyła 
publiczności, stopniowo jed-
nak marniejąc. Ma naprawdę 
długą historię, która – jak 
zauważa w portalu 4lomza.
pl Mirosław R. Derewońko – 

Sowieci i przemianowali go na 
Dom Krasnej Armii, a przed 
wejściem, na ławce, usadowili 
ponoć rzeźby Lenina i Stalina. 
Potem miejsce przejęło inne 
niż filmowe działania. 

Niemiecki okupant wolał 
Mirage, w którym grał swoje 
obrazy propagandowe,  omi- 
jane szerokim łukiem przez 
 polską widownię. Jeszcze przed 
 końcem lat 40. sala ta zniknęła 
z kinowego krajobrazu mia-
sta. W ciągu kilku lat budy-
nek rozebrano, a w jego miej-
scu postawiono jedynie słuszny 
Dom PZPR-u. Dziś jest tam 
Centrum Edukacji Nauczycieli.

FILMOWA ŁOMŻA
Do kina wchodziło się bramą pomiędzy 
dwoma wysokimi wieżami z okrągłymi oknami 
obramowanymi szarą cegłą. Pomiędzy nimi,  
na fasadzie, wisiał elegancki szyld: Mirage. 
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Hala Kultury

Sala w kinie Millenium
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KONRAD LAPRUS

patrząc na swoje dokonania z perspektywy 
czasu, możemy stwierdzić na podstawie 
już większego doświadczenia, co nam się 
w nich udało, a co nie”.

Z MISTRZEM
Przedwczesna śmierć Piotra Andrejewa 
na pewien czas wyhamowała rozkręca-
jącą się karierę Laprusa. Młody sceno-
graf wyznaje, że to nauczyło go pokory. 
Pracę znalazł w Gdyni, współtworząc – 
jak mówi – „scenografię w skali mikro” 
w serialu lalkowym dla dzieci – Rodzina 
Treflików w reżyserii Marka Skrobeckiego. 
Zatrudniał się jako asystent przy budo-
wie dekoracji, rekwizytor lub – co było 
znowu krokiem do przodu – scenograf 
planowy, czyli ten, który czuwa na planie 
zdjęciowym nad dekoracjami w aktualnie 
realizowanych scenach filmu czy serialu, 
podczas gdy główny scenograf projektuje 
w pracowni dekoracje do kolejnych scen. 
„Dzisiejsze ekspresowe tempo produkcji 
filmowych i telewizyjnych wymusza taki 
podział zadań” – wyjaśnia pan Konrad.

Laprusa wypatrzył scenograf Andrzej 
Haliński i uczynił scenografem plano-
wym, a po kilku miesiącach II scenogra-
fem Korony królów. „Lubię kino histo-
ryczne, interesuję się historią sztuki, więc 
była to produkcja w sam raz dla mnie. 
Andrzej, mój mistrz, dał nowy impuls 
mojej karierze. Jako II scenografa zaanga-
żował mnie także w Czarnym Mercedesie 
Janusza Majewskiego i Badylach – spek-
taklu Teatru Telewizji Andrzeja Barań-
skiego. Nie muszę mówić, czym była dla 
mnie współpraca z tymi doświadczonymi 
i wybitnymi reżyserami” – mówi Laprus. 
(W Badylach tak spreparował styropia-

Nazywa siebie „chłopakiem 
z małego miasta”. Urodził się 
w 1992 roku w Busku-Zdroju, 
w rodzinie producenta mebli. 

Od dzieciństwa obserwował proces pro-
jektowania, a kiedy stał się nastolatkiem, 
chętnie brał udział w tworzeniu dekoracji 
do akademii szkolnych, spektakli w domu 
kultury itp. Po maturze szybko przygoto-
wał teczkę ze swoimi pracami i wyruszył do 
Łodzi na egzamin w Wyższej Szkole Sztuki 
i Projektowania. „Zdecydowałem się na tę 
uczelnię, pierwszą w Polsce wzorowaną na 
Bauhausie, bo przeczuwałem, że jej bogaty 
program pomoże mi zdobyć wszechstronne 
wykształcenie i zorientować się, czym tak 
naprawdę chcę się parać w życiu”– mówi 
Konrad Laprus. 

Przeczucie go nie zawiodło: wybraw-
szy studia magisterskie na Wydziale 
Architektury Wnętrz, nabrał pewności, 
że architektura wnętrz, „matka” sceno-
grafii, będzie jego główną specjalizacją, 
zaś dodatkowe umiejętności posiadł m.in. 
w zakresie projektowania wystaw, targów 
czy kostiumu scenicznego (w pracowni 
dr Beaty Cholewy-Mazurowskiej), a także 
wzornictwa, z uwzględnieniem biżuterii 
i sztuki przedmiotu (w pracowni prof. Piotra 
Cieciury). „Nie wiedziałem tylko, po któ-
rej stronie kamery chcę ostatecznie stanąć, 
gdyż poza uczelnią pobierałem lekcje aktor-
stwa i śpiewu. Występowałem w teatrach 
studenckich. Górę wzięła jednak sceno-
grafia” – mówi Laprus.

ZDOLNY 
DWUDZIESTOLETNI
Studia w WSSiP były dwustopniowe: magi-
sterium poprzedzał licencjat. Praca licen-
cjacka Laprusa polegała na zaprojekto-
waniu scenografii widowiska operowego 
„Sabat Mater”. Powstało ono w ramach 
projektu „Świątynia Artystów” realizo-
wanego przez Stowarzyszenie św. Mag-
daleny, którego Laprus jest współzało-
życielem i wiceprezesem, mającego na 
celu adaptację byłego kościoła ewange-
lickiego w Goszczu na Dolnym Śląsku na 
cele kulturalne. 

Wykorzystanie w dekoracjach obrazów 
zmarłego Jerzego Dudy-Gracza z cyklu 
„Golgota Jasnogórska” wymagało zgody 
jego córki Agaty Dudy-Gracz, wybitnej 
reżyserki, scenografki i kostiumografki. 
„Nawiązana przy tej okazji znajomość 
z Agatą przeobraziła się we współpracę 
w gdyńskim Teatrze Muzycznym przy 
jej autorskim spektaklu »Kumernis, czyli 

Dekorację zaprojektował pierwszy raz, 
mając lat 9. Wnętrze – w wieku lat 
16. Dziś, na rok przed trzydziestką, 
Konrad Laprus jest zapracowany 
jako II scenograf. W CV ma już m.in. 
filmy Piotra Andrejewa i Janusza 
Majewskiego oraz spektakl Teatru 
Telewizji Andrzeja Barańskiego.

o tym, jak świętej panience broda rosła«. 
Była to współpraca dojrzałej artystki 
z żółtodziobem – miałem wtedy 20 lat. 
Pozwoliła mi jednak zrozumieć, jak działa 
teatr” – mówi pan Konrad. Zdobyte wtedy 
doświadczenia przydały mu się niedawno, 
wiosną bieżącego roku, kiedy jako II sceno-
graf pracował pod kierunkiem Ewy Skocz-
kowskiej na planie dużej produkcji TVP – 
filmu Marzec’68 w reżyserii Krzysztofa 
Langa. „W granicach dozwolonych pra-
wem autorskim odtworzyliśmy dekoracje 
Andrzeja Stopki z Dejmkowskiej insceni-
zacji »Dziadów« Mickiewicza w Teatrze 
Narodowym, nierozerwalnie związanej 
z historią Marca. Tworzenie scenografii 
teatralnej przed kamerą filmową było bar-
dzo ciekawe” – twierdzi Laprus. 

Na studiach współpracował też z sąsia-
dującą z WSSiP Szkołą Filmową. Był sce-
nografem dziesiątek etiud studenckich 
i dyplomów. „Nieoczekiwanie zjawił się 
Piotr Andrejew, z którym na mojej uczelni 
miałem zajęcia z reżyserii filmowej, bo 
takowe też tam były. Piotr z początku przy-

glądał się mojej pracy, a potem zapropo-
nował mi debiut w charakterze głównego 
scenografa reżyserowanego przez siebie 
filmu Niewinna – pracy zbiorowej studen-
tów WSSiP. Mnie, 21-letniego nowicjusza, 
obdarzył tak dużym zaufaniem, potraktował 
partnersko” – mówi pan Konrad. Niewinną 
kręcono w 2016 roku. Niestety, w trak-
cie postprodukcji filmu Piotr Andrejew 
zmarł wskutek udaru. „Straciłem mądrego 
nauczyciela, który był dla mnie przyjacie-
lem i autorytetem” – zwierza się Laprus. 
Poradził sobie ze scenografią w Niewin-
nej, choć wie, że dziś pewne elementy zro-
biłby lepiej. „Ale to dobrze – powiada – że 

nową kapliczkę przydrożną, że wyglądała 
jak kamienna i zdezorientowani okoliczni 
mieszkańcy przed nią klękali!). „Haliński 
jest szefem, który pozwala współpracow-
nikom tworzyć, rozwijać się. Dla młodego 
scenografa ma to ogromne znaczenie, bo 
dzięki temu może on odczuć zadowole-
nie z ciężkiej pracy, bez którego prędko 
się do niej zniechęci” – podkreśla Laprus.

W dekoracjach Korony królów pan Kon-
rad wykorzystał opracowane przez siebie 
technologie cyfrowe nietypowego druku 
na różnych tkaninach i drewnie. Wyszedł 
z słusznego założenia, że widz nie zaak-
ceptuje w filmie historycznym scenografii 
z materiałów, które ma na co dzień w skle-
pie – uzna ją za fałsz. Materiały znacznie 
bardziej przypominające te sprzed stu-
leci stworzył, opierając się na odpowied-
nich ilustracjach, z pomocą komputerów 
i specjalnych drukarek. „Flagową realiza-
cją był projekt kamiennej cerkwi. W Euro-
pie nigdzie nie zachowała się XV-wieczna 
cerkiew w całości. Znalazłem jednak zdję-
cia fragmentów fresków z takiej budowli 

w Rumunii i na tej podstawie wygenerowa-
łem cyfrowo jej możliwie wierną kopię” – 
cieszy się Konrad Laprus. 

Dobrze wspomina też tegoroczną 
realizację spektaklu telewizyjnego 
Lewiatan w reżyserii Bartosza Konopki, 
ze scenografią Marcela Sławińskiego 
i  Katarzyny Sobańskiej (sam był II 
scenografem), a całą dotychczasową 
drogę zawodową podsumowuje tak: „Mia-
łem szczęście spotkać na niej wspania-
łych ludzi. To dzięki nim jestem tu, gdzie 
jestem, gotów iść dalej”.

Andrzej Bukowiecki

CHŁOPAK  
Z MAŁEGO  
MIASTA
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Styropianowa kapliczka przydrożna 
wykonana do Badyli – spektaklu Teatru 

Telewizji Andrzeja Barańskiego

Dekoracja do serialu  
Korona królów
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Spotkanie Kieślowskiego i Piesiewicza, 
reżysera i adwokata, dla obu ozna-
czało przełom” – pisze Mikołaj Jazdon 
we wstępie do tej frapującej książki.  

I dodaje: „Pierwszy stawał przed radykalnym 
zwrotem w dotychczasowej twórczości filmo-
wej, zwrotem, który przyniósł filmy zaliczane do 
najważniejszych w dziejach kina, drugi otwie-
rał nowy rozdział w życiu, zostając scenarzy-
stą filmowym i współtwórcą najbardziej zna-
nych filmów Kieślowskiego”. Wymieńmy je: 
Bez końca, telewizyjny cykl Dekalog (z kino-
wymi wersjami dwóch odcinków – Krótki film 
o zabijaniu i Krótki film o miłości), Podwójne 
życie Weroniki, trylogia Trzy kolory – Niebie-
ski, Biały, Czerwony.

Badacze twórczości Kieślowskiego zdecy-
dowanie dzielą ją na dwa okresy: ten sprzed 
spotkania z Piesiewiczem oraz ten po jego 
poznaniu. Tadeusz Sobolewski nazwał ten 
pierwszy, zdominowany przez filmy doku-
mentalne, a jeśli fabularne, to zrealizowane  

w paradokumentalnej poetyce (Personel, Spokój, 
Blizna, Amator, Przypadek) – „połówką reali-
styczną”, ten drugi – „metafizyczną”. To dzięki 
drugiej „połówce” świat poznał i zachwycił się 
kinem Kieślowskiego. Co więcej, to za sprawą 
„metafizyki” zwrócił uwagę na wcześniejszy 
„realizm” i również się nim zafascynował. 

Tak naprawdę obaj przyszli z dokumentu: 
Kieślowski z filmowego planu, Piesiewicz 
z sali sądowej, gdzie w czasie stanu wojen-
nego bronił więźniów politycznych przed 
coraz bardziej opresyjnym systemem. Nawia-
sem mówiąc, zdarzało się, że sama obec-
ność kamery filmowej podczas procesów – 
nawet bez załadowanej taśmy, a były ponoć 
takie przypadki – powodowała wydawanie 
łagodniejszych wyroków. A poznała ich ze 
sobą Hanna Krall, mistrzyni „dokumental-
nego” słowa, przyjaciółka i współpracow-
niczka Kieślowskiego, współscenarzystka 
Krótkiego dnia pracy, będącego ekraniza-
cją jej głośnego reportażu „Widok z okna 
na pierwszym piętrze”. „Z mojego punktu 
widzenia ten sposób postrzegania świata  
i artystyczna uczciwość Krall miały wpływ 
na wszystko, co z Krzysztofem robiliśmy” – 
wyznaje Piesiewicz.

Z dokumentu przyszedł także Mikołaj Jaz-
don, pomysłodawca książki. Doktoryzował się 
z twórczości dokumentalnej Kieślowskiego,  
a habilitację przyniosła mu publikacja poświę-
cona dokumentom Kazimierza Karabasza, 
będącego dla reżysera Dekalogu mistrzem. 
Podczas przygotowywania się do pracy magi-
sterskiej na poznańskiej polonistyce Jazdon 
zarejestrował kamerą VHS spotkanie z Kie-
ślowskim, wieńczące jego retrospektywę  
w Teatrze Ósmego Dnia. Było to trzy dni 
przed śmiercią artysty. Na Ogólnopolskim 
Festiwalu Amatorskich Filmów Video „Smofi” 
w Krakowie, którego pracami jury miałem 
przyjemność kierować, uhonorowaliśmy 
Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślow-
skim Mikołaja Jazdona laurem najwyższym.

„Krzysztof często powtarzał, że się na 
niczym nie zna, w zasadzie nic nie wie, ale 
podejrzewa, że jedyną praktyczną umie-
jętnością, którą posiadł, jest rozpoznawa-
nie, kiedy ludzie nie mówią prawdy, kiedy 
kłamią” – wyznaje Piesiewicz. Jednym sło-
wem, człowiek-wariograf, spec od prawdy. 
To właśnie ta cecha spowodowała, że jego 
filmowe opowieści stały się tak uniwersalne 
i ponadczasowe. A poza tym Kieślowski 
zawsze otaczał się właściwymi ludźmi. Hanna 
Krall, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Preis-
ner, Sławomir Idziak, Jerzy Stuhr… Panie 
Mikołaju, pora na kolejne rozmowy.

Jerzy Armata

KRZYSZTOF PIESIEWICZ, MIKOŁAJ 
JAZDON
„KIEŚLOWSKI. OD BEZ KOŃCA DO KOŃCA”
WYDAWNICTWO WIELKA LITERA, 2021

To właściwie nie wywiad-rzeka, 
który Mikołaj Jazdon przeprowadził 
z Krzysztofem Piesiewiczem – bliskim 
współpracownikiem i przyjacielem 
Krzysztofa Kieślowskiego, a długa 
rozmowa dwójki zafascynowanych 
reżyserem ludzi.

NIEKOŃCZĄCE SIĘ 
OPOWIEŚCI
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K ilka tygodni temu poprosił 
mnie, bym napisał tekst wspo-
mnieniowy do jubileuszowego 
wydawnictwa. Nie czuł się naj-

lepiej, wybierał się na kilka dni do szpi-
tala na badania. Narzekał na częste ataki 
kaszlu, zwłaszcza w nocy, przez które nie 
może się wyspać. A tu tyle roboty, zbliża 
się jubileusz. Obiecał, że po powrocie ze 
szpitala zadzwoni…

Mijały dni, telefon milczał. Też nie 
dzwoniłem, miałem jakieś złe przeczu-
cia, bałem się. Siadłem do zamówionego 
tekstu, szybko go napisałem, wysłałem. 

To był dobry pretekst, by zadzwonić. 
Wybrałem numer, po chwili usłyszałem 
głos Andrzeja: „Nie mogę rozmawiać, 
jestem pod tlenem, zadzwonię później”. 
Nie zadzwonił. Wieczorem zadzwonił mój 
syn, na Facebooku pojawiła się informa-
cja, że Andrzej nie żyje…

Co tu pisać, brakuje słów. Był wspa-
niałym człowiekiem, wybitnym fachow-
cem i oddanym przyjacielem. W latach 
80. ubiegłego wieku wskrzesił upadające 
Lubuskie Lato Filmowe, tę wspaniałą 
imprezę istniejącą od 1969 roku, która 
po powstaniu gdańskiego Festiwalu Pol-

skich Filmów Fabularnych zaczęła tracić 
swą rangę i zainteresowanie środowiska. 
Stan wojenny całkowicie ją pogrzebał, 
w 1982 i 1983 roku festiwal łagowski 
nie odbył się. Ale ludzie z zielonogór-
skiego Klubu Kultury Filmowej nie dali 
za wygraną. Postanowili reaktywować 
Lubuskie Lato Filmowe, a z biegiem 
czasu zmienić jego formułę, rozszerza-
jąc ofertę programową o tytuły z kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej. 
Na szefa wskrzeszonego LLF wybrano 
Andrzeja, który z powierzonego zada-
nia wywiązywał się znakomicie, przy-
wracając z roku na rok coraz bardziej 
blask tej wspaniałej imprezie. A czynił to 
kompetentnie, sympatycznie i z ogrom-
nym sercem. „Ten człowiek to »kawala 
serca«” – powiedział o dyrektorze LLF 
Jacek Bławut na scenie łagowskiego amfi-
teatru, odbierając przed kilku laty Złote 
Grono za całokształt twórczości.

„Wiemy, Andrzeju, jak bardzo chciałeś, 
by 50. Lubuskie Lato Filmowe się odbyło. 
Tylko jak zrobić je bez Ciebie?” – piszą 
współpracownicy. No właśnie, Andrzej 
był podczas festiwalu wszystkim – pro-
gramował, zapowiadał, wznosił toasty, 
witał gości i zabawiał ich rozmową, nawet 
gdy spaliła się w biurze żarówka, to wła-
snoręcznie ją wymieniał. 

„Trudno sobie wyobrazić Łagów bez 
Niego” – czytam w „Gazecie Lubu-
skiej”. Trudno, bardzo trudno. Dołączył 
do coraz liczniejszej załogi lubuskiego 
festiwalu, która już tam z Góry, nie Zie-
lonej, a Niebieskiej, spogląda na swój 
festiwal. Niedawno odeszli jego bliscy 
współpracownicy i przyjaciele – Wło-
dzimierz Piwowarczyk, Andrzej Milczar-
kiewicz, Włodek Piekarski…

Kiedyś Andrzej zapytał mnie, gdzie 
studiowałem filmoznawstwo? Odpowie-
działem, że studiowałem prawo, a kino 
wyniknęło z miłości. „To tak jak ze mną” –  
odparł. – „Kiedyś byłem stolarzem, ale 
zdradziłem swój ukochany zawód dla 
kina właśnie”.

Na Lubuskie Lato Filmowe zacząłem 
jeździć podczas studiów, w połowie lat 
70. ubiegłego wieku. Ostatni raz byłem 
tam w 1981 roku, kiedy to na zakończe-
nie festiwalu Andrzej Wajda pokazywał 
w łagowskim amfiteatrze jeszcze ciepłą 
kopię Człowieka z żelaza. Potem miałem 
długą przerwę. Wróciłem do Łagowa 30 
lat później. Dzięki Andrzejowi…

Jerzy Armata

Był prezesem Klubu Kultury Filmowej 
w Zielonej Górze, wieloletnim dyrektorem 
Lubuskiego Lata Filmowego. Właśnie 
przygotowywał jubileuszową, 50. edycję 
swojego festiwalu… Zmarł 6 kwietnia 
w wieku 68 lat.
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Andrzej Kawala
STOLARZ, KTÓRY 
POKOCHAŁ KINO

MAGAZYN FILMOWY  nr 118/czerwiec 2021

C ałe życie związany z Krako-
wem. Tam po studiach etno-
graficznych (!) na UJ pracował 
jako dziennikarz przez cztery 

lata w Polskim Radiu, a w latach 1973-
-1991 był redaktorem i zastępcą redak-
tora naczelnego Telewizji Kraków. Nigdy 
nie ukrywał lewicowych poglądów, a owa 
sympatia doprowadziła go do ław Sejmu 
RP, w których zasiadał przez dwie kaden-
cje w barwach SLD.

Na szklanym ekranie zadebiutował 
w 1976 roku rolą inżyniera Zawady 
w serialu Znaki szczególne Romana Zału-
skiego. Najczęściej obsadzano go w rolach 
policjantów i detektywów; na swoim kon-
cie miał kilkanaście takich ról, a początek 
dał serial Krzysztofa Szmagiera 07 zgłoś 
się (1976-1987). W dorobku Bronisława, 
a właściwie Sławka Cieślaka, bo pierw-
szego imienia nie lubił, były także role 
m.in. w filmach Kung-fu (1979) Janusza 
Kijowskiego, Wściekły (1979) Załuskiego 
i tytułowy występ w serialu Malanowski 
i partnerzy (od 2009 do 2014).

Mało kto pamięta, że w 2006 roku 
wystąpił w serialu Jacka Borcucha Mrok, 
grając przełożonego głównego bohatera, 
starego policyjnego wygę, który wybiera 
się na zasłużoną emeryturę, jednak 
wciąż odkłada ten moment, bo czuje się 
potrzebny swojemu podwładnemu.

Ale to rola porucznika Borewicza w 07 
zgłoś się zapewniła Cieślakowi „ekranową 
nieśmiertelność”, także dlatego, że uda-
nie odchodziła (ocieplanie wizerunku 
mało lubianej formacji? – pewnie tak) od 
schematu PRL-owskiego milicjanta we 
wszystkich jego aspektach – w ubiorze, 
zachowaniu, języku, manierach służbo-
wych i prywatnych, stosunku do partne-
rek i kobiet w ogóle. Oczywiście ta kre-
acja na playboya znad Wisły z milicyjną 
legitymacją była ryzykowna, ale dzięki 
czujności reżysera Krzysztofa Szmagiera 
i producenta Jerzego Kawalerowicza, bo – 
o czym warto pamiętać – w kierowanym 
przez niego zespole „Kadr” powstawał na 
zlecenie TVP ten serial – ani na moment 
nie przekraczała granic wiarygodności 
i nie budziła skrajnie negatywnych kono-
tacji. 

„Kręciliśmy na raty 21 filmów z tej serii, 
w pięciu podejściach, przez 12 lat. Pierw-
sze scenariusze Krzysztof pisał, nie znając 
mnie. Ale już pisząc następne, tworzył je 
jakby pode mnie, także w znaczeniu pry-
watnym” – opowiadał Cieślak.

Sam mam własne doświadczenia z tym 

Bronisław Cieślak
DZIENNIKARZ, 
AKTOR, POLITYK
Słynny serial kryminalny i główna w nim 
rola zapewniły mu ogromną popularność 
i sympatię nie tylko telewizyjnej widowni. 
Niezapomniany „porucznik Borewicz” 
zmarł  w wieku 77 lat. „07 już się nie 
zgłosi” – napisali fani serialu.

serialem, bo jako młody stażysta trafiłem 
na plan jednego z odcinków 07 zgłoś się na 
warszawskim Żoliborzu. Ciekaw, bo w roli 
głównej aktor niezawodowy i dziennikarz 
z Krakowa. Zaskoczenie było podwójne, 
najpierw wizualne – porucznik milicji 
w jeansach i modnej wtedy amerykań-
skiej kurtce wojskowej, często uśmiech-
nięty i tylko trochę stremowany. Następnie 
zaskoczyły mnie jego bardziej niż pozy-
tywne ekranowe i pozakadrowe relacje 
z aktorskimi zawodowcami z wysokiej 
półki. Na planie byli wtedy m.in. Piotr 

Fronczewski, Zdzisław Kozień, Leon 
Niemczyk i Grażyna Szapołowska, tak 
żegnająca Bronisława Cieślaka: „Piękny 
chłopak... Mężczyzna... Człowiek... Żal 
po dobrych ludziach... Wypij zdrowie 
z Krzysztofem za mnie i za ten czas, który 
był nam dany, by pracować razem. (…) 
Serce ścisnęło wspomnienie... Tyle chwil 
jeszcze pozostało niedopowiedzianych... 
Tyle kawy niewypitej... Tyle uśmiechu z na 
wpół przymrużonych oczu...”.

Janusz Kołodziej
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T en kompozytor to ktoś znacz-
nie więcej niż tylko autor jed-
nej piosenki. Ta piosenka to 
oczywiście „Pamiętasz, była 

jesień”, wielki przebój polskiej muzyki 
rozrywkowej. Jeden z najpiękniejszych 
i najważniejszych utworów filmowych, 
choć wielu współczesnych słuchaczy może 
w ogóle nie kojarzyć go z kinem, a wła-
śnie z estradą. A kino to przecież nie byle 
jakie, bo Pożegnania Wojciecha Jerzego 
Hasa z 1958 roku, zrealizowane na pod-

stawie powieści Stanisława Dygata pod 
tym samym tytułem. Piosenkę śpiewa w 
Pożegnaniach Sława Przybylska, później 
już na zawsze najsłynniejsza jej inter-
pretatorka, choć w tej scenie na ekranie 
widzimy Annę Łubieńską. 

Jest w „Pamiętasz, była jesień” niepo-
wtarzalny klimat typowych – w jak najlep-
szym znaczeniu tego słowa – i topowych 
standardów hollywoodzkich. Włącznie z 
tym, że nie jest to utwór łatwy, wymaga-
jący od głosu pewnej siły i melancholii jed-

nocześnie, bo ma w sobie dużo muzycz-
nej, bardzo wyrazistej narracji. I tak jak 
wiele najwspanialszych piosenek filmo-
wych wszech czasów, tak i ta narodziła 
się w okolicznościach szalonych. Lucjan 
Kaszycki napisał swój największy przebój 
w pociągu, w zeszycie nutowym, ale nie 
myślał o tym, że pisze piosenkę, a raczej 
motyw przewodni. Hasowi ta muzyka 
spodobała się tak bardzo, że uparł się, 
aby właśnie ze słowami Andrzeja Cze-
kalskiego i Ryszarda Plucińskiego, czyli 
swoich asystentów, zagrała w filmie rolę. 

W artystycznej biografii Lucjana 
Kaszyckiego zwraca uwagę doskonały 
warsztat (studia kompozycji w rodzin-
nym Krakowie), szerokie horyzonty (pisał 
klasykę, ale i muzykę elektroniczną) oraz 
intuicja, która cechuje tych najlepszych 
muzyków. Był szefem pierwszych Warsz-
tatów Jazzowych w Chodzieży, a w 1992 
współtworzył pierwszą taką w Polsce – 
Autorską Szkołę Muzyki Rozrywkowej 
i Jazzu. Lubił i potrafił wykorzystywać 
swoją wiedzę w działalności pedagogicz-
nej. Ale jest jeszcze coś. Aby zajmować 
się rozrywką i tworzyć ją w najlepszej, 
ocenianej surowo przez upływ czasu 
jakości, nie można podchodzić do niej 
jak do czegoś niepoważnego. W Holly-
wood wiedzieli o tym doskonale Henry 
Mancini czy Elmer Bernstein, w Polsce – 
m.in. właśnie Lucjan Kaszycki.

Tworzył dla teatru, radia i oczywi-
ście kina. Z Wojciechem Jerzym Hasem 
współpracował często, także przy Wspól-
nym pokoju, Rozstaniu, Złocie i Jak być 
kochaną, ale tytułów w jego filmografii 
jest blisko 50. Komponował muzykę, jak 
i piosenki, dla Stanisława Różewicza, 
Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzew-
skiego (Gangsterzy i filantropi), Janusza 
Majewskiego. W telewizji jego kompo-
zycje słyszeliśmy m.in. w serialu Witolda 
Lesiewicza Doktor Murek, a najmłodsi 
dostali od Kaszyckiego chociażby Cztery 
słonie w reżyserii Ireneusza Czesnego.

„Pamiętasz, była jesień” to dziś kanon 
polskiej piosenki filmowej. Utwór, któ-
rego urok jest trudny do powtórzenia, 
o czym świadczą kolejne po 1958 roku 
filmy fabularne i telewizyjne, w których 
go wykorzystywano. A może to po pro-
stu twórców takich jak Lucjan Kaszycki 
naprawdę trudno zastąpić? Kompozytor 
zmarł 5 maja. Miał 88 lat. 

Magdalena  
Miśka-Jackowska

Trzeba przyznać, że mieliśmy zawsze 
szczęście do kompozytorów. Ci filmowi 
zajmują szczególne miejsce w historii 
polskiej muzyki. Są tu biografie 
spektakularne, ale są i mniej głośne, 
pokazujące jednak niezwykłe osobowości. 
I do tej drugiej grupy należał Lucjan 
Kaszycki. 
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Lucjan Kaszycki
POŻEGNANIE…
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29 kwietnia zmarł Kazimierz Kord (90 l.), dyrygent, wie-
loletni (1977-2001) dyrektor naczelny i artystyczny Fil-

harmonii Narodowej w Warszawie, w latach 2005-06 kie-
rownik muzyczny stołecznego Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej. Był absolwentem dyrygentury w Państwowej Wyż-
szej Szkole Muzycznej w Krakowie. Występował z wieloma or-
kiestrami oraz realizował spektakle w najsłynniejszych teatrach 
operowych, m.in. w Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy 
Royal Opera House (w Covent Garden) w Londynie. W latach 
1980-86 prowadził równocześnie orkiestrę symfoniczną w nie-
mieckim Baden-Baden. W 1980 roku był przewodniczącym ju-
ry X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina. W kilku filmach fabularnych wcielił się w rolę 
dyrygenta, m.in. zagrał jedną z głównych ról w obrazie tele-
wizyjnym Krzysztofa Zanussiego Dusza śpiewa. Był dyrygen-
tem nagrania muzyki Johanna Sebastiana Bacha ilustrującej 
fabułę kinową Skazany Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, dy-
rygował również nagraniem muzyki Wojciecha Kilara do mię-
dzynarodowej koprodukcji Życie za życie. Maksymilian Kolbe 
Zanussiego oraz nagraniem muzyki Karola Szymanowskie-
go do polsko-brytyjskiego filmu dokumentalnego Pieśń o no-
cy. Portret Karola Szymanowskiego w reżyserii Petera Maniury. 
Kazimierz Kord za swoją twórczość dostał wiele nagród 
i odznaczeń, w tym Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis oraz Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za całokształt twórczości.

6 maja zmarł Janusz Nogal (57 l.), oświetleniowiec. Praco-
wał w pionie operatorskim wielu filmów i seriali telewizyj-

nych oraz obrazów kinowych, z których trzeba wymienić takie 
tytuły, jak Jestem Doroty Kędzierzawskiej ze zdjęciami Arthu-
ra Reinharta, Summer Love Piotra Uklańskiego ze zdjęciami Jac-
ka Petryckiego, Jeszcze nie wieczór Jacka Bławuta ze zdjęciami 
Wojciecha Staronia, Papuszę Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa 
Krauzego ze zdjęciami Staronia i Krzysztofa Ptaka, oraz filmy ze 
zdjęciami Piotra Sobocińskiego jr.: Bogowie i Najlepszy Łukasza 
Palkowskiego, Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, Cicha Noc Pio-
tra Domalewskiego i Boże Ciało Jana Komasy. Współpracował 
również w pionie operatorskim pod wodzą Michała Sobociń-
skiego na planie Konwoju Macieja Żaka, Sztuki kochania. Historii 
Michaliny Wisłockiej Marii Sadowskiej czy Miłość jest wszystkim 
Michała Kwiecińskiego. 

6 maja zmarł Artur Sałach, oświetleniowiec. Pracował w pio-
nie takich produkcji filmowych, jak Szatan z siódmej kla-

sy Kazimierza Tarnasa ze zdjęciami Zdzisława Najdy, Cztery no-
ce z Anną Jerzego Skolimowskiego ze zdjęciami Adama Sikory 
czy ostatnio Pech to nie grzech Ryszarda Zatorskiego ze zdjęciami 
Tomasza Dobrowolskiego. Artur Sałach do końca współpraco-
wał również operatorsko na planie telenoweli Klan (od początku 
jej realizacji w 1997 roku) oraz w serialu Dom niespokojnej staro-
ści w reżyserii Adka Drabińskiego. 

9 maja zmarł Ferdynand Matysik (90 l.), aktor teatralny, fil-
mowy i telewizyjny. Był absolwentem Państwowej Wyższej 

Szkoły Aktorskiej w Krakowie. Występował w Teatrach: Wybrze-
że w Gdańsku (1954-55), Ludowym w Krakowie-Nowej Hu-

cie (1955-64) i Polskim we Wrocławiu (1964-2007). Udzielał się 
również aktorsko w kabarecie „Dreptak” Andrzeja Waligórskie-
go. W swojej bogatej filmografii ma role, przeważnie drugopla-
nowe i epizodyczne, w wielu serialach i spektaklach telewizyj-
nych oraz licznych obrazach kinowych. Z tych ostatnich trzeba 
wymienić takie tytuły, jak Cień Jerzego Kawalerowicza, Popiół 
i diament Andrzeja Wajdy, Ogniomistrz Kaleń Ewy i Czesła-
wa Petelskich, Katastrofa Sylwestra Chęcińskiego, Cała naprzód 
Stanisława Lenartowicza, Sąsiedzi Andrzeja Ścibora-Rylskie-
go, Uciec jak najbliżej Janusza Zaorskiego, Bułeczka Anny Soko-
łowskiej, Indeks i Kung-fu Janusza Kijowskiego, Test pilota Pirxa 
Marka Piestraka, Mniejsze niebo Janusza Morgensterna, Dresz-
cze Wojciecha Marczewskiego, Kogel-mogel Romana Załuskiego 
czy Jasminum Jana Jakuba Kolskiego. Za swoją działalność arty-
styczną Ferdynand Matysik otrzymał wiele nagród i odznaczeń, 
w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebr-
ny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

18 maja zmarł Jan Klemens (89 l.), aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny, jak również reżyser teatralny. Był absolwen-

tem Katowickiego Studia Dramatycznego. Występował w Te-
atrach: Dramatycznych w Częstochowie (1949-51), Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (1952-60, 1966-72), 
Nowym w Zabrzu (1960-65, 1972-76). W latach 1976-97 pełnił 
funkcję dyrektora naczelnego i kierownika artystycznego Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu. Na małym i dużym ekranie stworzył po-
nad 20 drugoplanowych ról w spektaklach i serialach telewizyj-
nych, oraz w filmach kinowych. Z tego dorobku warto wymie-
nić takie produkcje, jak Dezerter Witolda Lesiewicza, Grzeszny 
żywot Franciszka Buły, Sprawa się rypła i Komedianci z wczoraj-
szej ulicy Janusza Kidawy, Blisko, coraz bliżej Zbigniewa Chmie-
lewskiego. Jan Klemens wyreżyserował również dwa spektakle 
w Teatrze Telewizji: Ożenić się nie mogę na podstawie Aleksan-
dra Fredry oraz Imiona władzy – sztukę Jerzego Broszkiewicza. 
Za swoją działalność Jan Klemens otrzymał wiele nagród i od-
znaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski.

24 maja zmarła Kalina Mróz (34 l.), dziennikarka i publi-
cystka filmowa. Była absolwentką polonistyki na UW. 

Studiowała także w warszawskiej Akademii Fotografii. Po stu-
diach wyjechała do Londynu, skąd pisała korespondencje (wy-
wiady z gwiazdami, reportaże z planów filmowych i serialo-
wych). Jej teksty ukazywały się m.in. w „Aktiviście”, „Przekroju”, 
„Twoim Stylu”, „Zwierciadle”, „Dwutygodniku” i na portalu 
Onet.pl. Związana była z „Gazetą Wyborczą” – zwłaszcza z „Wy-
borczą Telewizyjną” i „Wysokimi Obcasami”. Recenzowała filmy, 
seriale, przeprowadziła mnóstwo wywiadów z twórcami. Kil-
ka lat temu stworzyła autorski podcast poświęcony filmom i se-
rialom o nazwie „Kanapowcy”. Od czasu do czasu prowadzi-
ła „8:10”, czyli podcast „Gazety Wyborczej”. Jak wspominają ją 
przyjaciele z GW – „najbardziej lubiła szukać tematów i ludzi 
nieoczywistych, utalentowanych, którzy robią coś wyjątkowego, 
albo są na początku swojej drogi i warto na nich zwrócić uwagę. 
Miała w tej kwestii wyjątkową intuicję”. 

Oprac. Julia Michałowska
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Festiwal Off Cinema 
czeka na filmy

Do 20 lipca można zgłaszać 
pełnometrażowe i krótko-

metrażowe dokumenty na 
25. Międzynarodowy Festi-
wal Filmów Dokumental-
nych Off Cinema w Poznaniu. 
Tegoroczna edycja wydarze-
nia odbędzie się w dniach 
19-24 października. Festi-
wal Off Cinema prezentuje 
najciekawsze dokumenty 
polskie i zagraniczne. Lau-
reaci konkursów nagradzani 
są Złotym, Srebrnym i Brą-
zowym Zamkiem. Ponadto 
co roku organizatorzy przy-
znają wybranemu twórcy kina 
dokumentalnego Platynowy 
Zamek za całokształt osią-
gnięć artystycznych.

Nowa platforma 
z krótkimi 
metrażami –  
Vod.filmforum.pl

Powstał nowy serwis VOD, 
którego wyróżnikiem jest 

prezentacja polskiego i zagra-
nicznego kina krótkometra-
żowego – filmów fabularnych, 
dokumentalnych oraz animo-
wanych, ale także materia-
łów edukacyjnych, branżo-
wych i etiud warsztatowych. 
Twórcy Vod.filmforum.pl pra-
gną zapewnić odbiorcom zain-
teresowanym tematyką filmową 
szeroki dostęp do kina krótko-
metrażowego zarówno pocho-
dzącego ze szkół filmowych, 
jak i od twórców niezależnych. 
Z racji tego, że krótki metraż 
często znika z pola widzenia 
odbiorców po okresie festiwa-
lowej passy, założyciele plat-
formy chcieliby dać mu jak 
najdłuższe życie i możliwość 
ciągłego dostępu do ważnych 
filmów sprzed lat. Nowy ser-
wis VOD skierowany jest do 
szerokiego grona odbiorców. 
Pasjonaci kina oraz osoby zain-
teresowane tematami stricte 

VARIA

Kuba Armata nowym dyrektorem artystycznym  
Tarnowskiej Nagrody Filmowej
Na stanowisku dyrektora artystycznego 

festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa 
nastąpiła – można powiedzieć – prawdziwa 
zmiana pokoleniowa. Po 15 latach kierowa-
nia programem imprezy, Jerzy Armata ustą-
pił miejsca swemu synowi – Kubie Armacie 
(obaj są stałymi współpracownikami „Maga-
zynu Filmowego”). Kuba Armata związany 
jest z Tarnowem od dawna: jest pracowni-
kiem Tarnowskiego Centrum Kultury, pro-
wadząc autorski cykl „Cinemarzenie – dobre 
kino w Marzeniu”. Na początku na festiwalu 
opiekował się jury młodzieżowym, później 
redagował katalog, programował sekcje poza-
konkursowe i prowadził spotkania z gośćmi. 
Tegoroczna, 35. edycja TNF odbędzie się 
w dniach 5-12 czerwca w trybie hybrydo-
wym. Widzowie z Tarnowa i okolic obejrzą 
filmy w kinie Marzenie, natomiast spotka-
nia z twórcami będą organizowane online. 
Także jury będzie pracować na odległość, 
przed ekranami komputerów. „Festiwal ma 
długą i piękną tradycję, którą należy szano-
wać. Zmienia się jednak do pewnego stopnia 
jego formuła: przez wiele lat był to festiwal 
wybranych polskich filmów fabularnych, teraz 
otwieramy się na kino łączące w sobie różne 
formy filmowe oraz polskie koprodukcje. Jeż-
dżąc na międzynarodowe festiwale, zauwa-
żyłem, że wzmacnia się tendencja do różno-
rodności, otwartości programu” – stwierdza 
Kuba Armata. – „Chciałbym rozszerzyć też 
stronę edukacyjną. Dla grupy zaintereso-
wanych tematem licealistów zorganizowali-
śmy cykl wykładów, na których dyskutowa-
liśmy o kinie z różnych punktów widzenia. 
(…) Ożywiliśmy również obecność festiwalu 
w mediach społecznościowych. Na naszych 
profilach na Facebooku oraz Instagramie na 
bieżąco publikujemy wszelkie aktualności 
związane z jubileuszową edycją tarnowskiej 
imprezy”. Funkcję przewodniczącego jury pro-
fesjonalnego 35. TNF przyjął ubiegłoroczny 
laureat nagrody za całokształt i wkład w polską 
kinematografię – Juliusz Machulski. Skład jury 
uzupełnią: Natalia Grzegorzek – producentka 
filmowa, Ola Salwa – krytyczka, Justyna Wasi-
lewska – aktorka, Łukasz Gutt – operator 
filmowy, Atanas Valkov – kompozytor. Tra-
dycyjnie swe nagrody przyzna również jury 
młodzieżowe oraz festiwalowa publiczność. 
Nagrodę za całokształt twórczości odbierze 
Wojciech Marczewski i z tej okazji festiwal 
pokaże wybrane filmy laureata. Wśród fil-
mów konkursowych widzowie obejrzą m.in. 

25 lat niewinności. Sprawę Tomka Komendy 
Jana Holoubka, Interior Marka Lechkiego, Jak 
najdalej stąd Piotra Domalewskiego, Każdy 
ma swoje lato Tomasza Jurkiewicza, Sole Carlo 
Sironiego, Sweat Magnusa von Horna czy Zabij 
to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyń-
skiego. Dziennikarz i krytyk filmowy Kuba 
Armata jest absolwentem filmoznawstwa UJ 
oraz studiów podyplomowych z produkcji fil-
mowej na PWSFTviT. Przeprowadził kilkaset 
wywiadów z ludźmi kina, m.in. z Davidem 
Lynchem, Darrenem Aronofskym, Alanem 
Parkerem czy Xavierem Dolanem. Programuje 
festiwal Mastercard Off Camera w Krakowie. 
Jest członkiem Międzynarodowej Federa-
cji Krytyków Filmowych FIPRESCI i Koła 
Piśmiennictwa Filmowego w Stowarzysze-
niu Filmowców Polskich. 

Kuba Armata
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branżowymi znajdą na plat-
formie materiały edukacyjne 
oraz masterclassy i spotkania 
ze znanymi osobistościami ze 
świata filmu. Aktualnie serwis 
zapewnia dostęp do produk-
cji zrealizowanych przez cztery 
uczelnie filmowe: Szkołę Wajdy, 
Warszawską Szkołę Filmową, 
Gdyńską Szkołę Filmową oraz 
Krakowską Szkołę Filmową. Ser-
wis zapewnia również dostęp do 
specjalistycznych treści branżo-
wych – debat i dyskusji dotyka-
jących istotnych zagadnień dla 

taże telewizyjne (zrealizowane 
w latach 2020-2021) do kon-
kursów tegorocznego, 31. 
Festiwalu Mediów Człowiek 
w Zagrożeniu, który odbędzie 
się w dniach 23-28 listopada 
w Łodzi. Organizatorzy cze-
kają na filmy (formularz zgło-
szeniowy online dostępny jest 
na stronie festiwalu www.kino-
muzeum.pl/czlowiekwzagro-
zeniu) do 27 września. Zgło-
szenia są bezpłatne. Warto 
przypomnieć natomiast, że 
nagrody przyznawane przez 

jurorów festiwalu są finan-
sowe. Konkurujący twórcy 
mogą otrzymać m.in. Grand 
Prix Festiwalu w wysokości 
15 tys. złotych i statuetkę Bia-
łej Kobry, Nagrodę „Cierpliwe 
oko” im. Kazimierza Karabasza 
od Narodowego Centrum Kul-
tury w wysokości 10 tys. zło-
tych, Nagrodę Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w wyso-
kości 5 tys. złotych, Nagrodę 
za przezwyciężanie zagrożeń 
im. Aleksandra Kamińskiego – 
również w wysokości 5 tys. zło-

funkcjonowania rynku filmo-
wego w Polsce, odbywających 
się m.in. w ramach projektów 
ScriptMarket.Pro i Interfilmlab, 
organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Filmforum.

Nabór na Festiwal 
Mediów Człowiek  
w Zagrożeniu

Można już zgłaszać filmy 
dokumentalne oraz repor-

Jerzy Matuszkiewicz z Orłem za Osiągnięcia Życia

Kompozytor Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz został pierwszym 
laureatem tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych 

Orły 2021. Po raz pierwszy w 23-letniej historii Orłów koperta 
z wynikiem głosowania na najbardziej zaszczytną kategorię, czyli 
Orła za Osiągnięcia Życia, została otwarta w studiu telewizyj-
nym Wirtualnej Polski. Tradycyjnie przed główną ceremonią 
ogłoszony został tylko jeden laureat – pozostałych zwycięzców 
poznamy dopiero 21 czerwca, w chwili publicznego otwarcia 
kopert. Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz to muzyk jazzowy, sakso-
fonista, kompozytor muzyki do produkcji telewizyjnych i kino-
wych, zwłaszcza z czasów PRL-u. Autor muzyki do kultowych 
polskich seriali, takich jak Wojna domowa Jerzego Gruzy, Kolum-
bowie Janusza Morgensterna, Stawka większa niż życie Morgen-
sterna i Andrzeja Konica, Stawiam na Tolka Banana Stanisława 
Jędryki, Janosik Jerzego Passendorfera, 40-latek Gruzy, Życie na 
gorąco Konica, Alternatywy 4 Stanisława Barei. Skomponował 
również muzykę do wielu polskich obrazów kinowych, m.in. 
do Rozwodów nie będzie Jerzego Stefana Stawińskiego, Jowity 
Morgensterna, Jak rozpętałem drugą wojnę światową Tadeusza 
Chmielewskiego, Beaty Anny Sokołowskiej, Nie lubię ponie-
działku Chmielewskiego, Poszukiwany, poszukiwana Barei, 
Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego czy Syzyfowych prac 
Pawła Komorowskiego. Właśnie za muzykę do filmu Syzyfowe 
prace był nominowany do Orłów w kategorii Najlepsza Muzyka. 
Polska Nagroda Filmowa Orzeł, przyznawana od 1999 roku 
przez Polską Akademię Filmową, jest powszechnie uważana 
za najważniejsze wyróżnienie rodzimej branży. Nominowani, 
a potem laureaci, są wyłaniani w dwuetapowym głosowaniu. 
Nad jego prawidłowością i zgodnością z regulaminem, a także 
tajnością i poufnością całego procesu czuwa wiodąca na świecie 
firma audytorsko-doradcza – PwC – partner Polskiej Akade-
mii Filmowej. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku 
Oscarów, nominowanych oraz laureatów Orłów poznajemy 
w chwili publicznego otwarcia kopert. Oprócz nagród dla 
najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego oraz serialu, 
nagradzani są także aktorzy, aktorki, twórczynie oraz twórcy 
filmowi w aż 19 kategoriach. Każdego roku wręczana jest także 

Nagroda za Osiągnięcia Życia oraz Nagroda Publiczności, 
której partnerem jest Wirtualna Polska. Nazwiska pozosta-
łych laureatów 23. edycji Polskich Nagród Filmowych zostaną 
ujawnione w trakcie uroczystej Gali Orłów, która odbędzie się 
21 czerwca. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi CANAL+ 
w paśmie niekodowanym.

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz
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tych, oraz w takiej samej kwo-
cie Nagrodę dla Najlepszego 
Reportażu Telewizyjnego.

KIPA i Netflix 
zapraszają 
na szkolenia 
„Kompetencje 
przyszłości”

W czerwcu oraz lipcu KIPA 
i Netflix organizują cykl 

szkoleń dla młodych talen-
tów i specjalistów branży fil-
mowej. „To ponad 100 godzin 
spotkań z ekspertami, które 
mają przygotować polską 
kadrę audiowizualną do pracy 
w nowoczesnym środowisku, 
wpisującym się w najnowsze 
trendy. Chcemy, aby polscy 
twórcy i producenci mogli 
w pełni korzystać z możliwo-
ści, jakie ma dziś branża fil-
mowa” – mówi Anna Nagler, 
dyrektor ds. lokalnych seriali 
oryginalnych w Netfliksie. 
Powstawanie coraz to nowych 
narzędzi i rozwiązań dla ekip 
filmowych daje z jednej strony 
coraz większe możliwości, ale 
również zmieniają się potrzeby 
i oczekiwania widzów, co sta-
wia przed filmowcami nowe 
wyzwania. W ramach cyklu 
szkoleń „Kompetencje przy-
szłości” będą rozwijane umie-
jętności z sześciu kluczowych 
obszarów: administracji pro-
dukcji, organizacji produkcji, 
koordynatora postprodukcji, 
produkcji obrazu w techno-
logii High Dynamic Range, 
produkcji efektów specjalnych 
(VFX) oraz nadzoru nad pro-
dukcją ścieżki dźwiękowej. 
„Chcemy dostarczać widzom 
na całym świecie  przede 
wszystkim dobre historie. 
Musimy jednak pamiętać, że 
sukces zależy nie tylko od tego, 
co opowiemy, ale także, jak to 
zrobimy. Dopracowany styl 
wizualny, oprawa muzyczna, 
historia, w jaką nas wprowa-
dza twórca, mogą decydować 

o tym, jak dany film czy serial 
jest odbierany przez widzów. 
Obok kreatywności i wizji 
twórczej powinna stać także 
wiedza techniczna, umiejęt-
ności managerskie czy admi-
nistracyjne. Dlatego tak ważne 
jest, by w ekipie filmowej zna-
leźli się eksperci z różnych 
obszarów, którzy są świadomi 
najnowszych trendów, specy-
fiki współpracy z nowymi gra-
czami rynkowymi i wiedzą, jak 
je wykorzystać. Chcemy wspie-
rać w tym polskich specjali-
stów, dając im wiedzę i narzę-
dzia, by mogli uwolnić swoją 
kreatywność oraz tworzyć 
historie, które pokocha cały 
świat” – dodaje Anna Nagler. 
„To, jakie podejmiemy dziś 
działania w kierunku kształto-
wania kompetencji profesjona-
listów rynku audiowizualnego, 
będzie decydować o sukcesie 
polskiego rynku w przyszłości 
i jego przewagach konkuren-
cyjnych. Wierzymy, że dobre 
przygotowanie merytoryczne 
i praktyczne przyniesie korzy-
ści zarówno polskim produ-
centom, podmiotom zama-
wiającym filmy i seriale, jak 
i szeroko rozumianemu sekto-
rowi audiowizualnemu w Pol-
sce i na świecie” – stwierdza 
Alicja Grawon-Jaksik, prezes 
KIPA. Szkolenia „Kompeten-
cje przyszłości” przeznaczone 
są dla osób rozpoczynających 
swoją karierę w branży, jak 
i specjalistów, którzy chcieliby 
pogłębić swoją wiedzę i roz-
winąć umiejętności. Dla Net-
flixa i KIPA to kolejny wspólny 
projekt. W ubiegłym roku pol-
scy filmowcy mogli skorzystać 
z warsztatów KIPA Finance 
Lab, gdzie podczas „Netflix 
Day” reprezentanci serwisu 
opowiedzieli o tym, jak znaleźć 
ciekawą historię i przenieść ją 
na ekran, ale także o kwestiach 
finansowania produkcji i post-
produkcji. W 2020, we współ-
pracy z KIPA, Netflix utwo-
rzył także specjalny fundusz 
pomocowy, który budżetem 
2,5 mln złotych wsparł pra-

cowników branży filmowej 
w czasie pandemii.

Unikatowa muzyka 
filmowa Komedy  
na płycie CD

Dzięki archiwalnym taśmom 
ze zbiorów Centrum Tech-

nologii Audiowizualnych 
CeTA we Wrocławiu i wydaw-
nictwu GAD Records, niepu-
blikowana wcześniej muzyka 
Krzysztofa Komedy z dwóch 
zapomnianych dziś filmów 
z 1963 roku (Mam tu swój dom 
Juliana Dziedziny oraz Ubra-
nie prawie nowe Włodzimie-
rza Haupego) trafiła niedawno 
na płytę CD. Album „Mam 
tu swój dom” – jak informuje 
wydawca  – „pokazuje, że 
w krótkich, kameralnych for-
mach zaaranżowanych na nie-
typowe składy instrumentalne 
Komeda odnajdywał się rów-

nie swobodnie co w jazzie”. 
Ta, jak można powiedzieć 
„odnaleziona”, nieznana sze-
rzej, muzyka Komedy uka-
zuje się w zremasterowanym 
wydaniu z   or ygina lnych 
taśm z archiwum wrocław-
skiego Centrum Technolo-
gii Audiowizualnych CeTA. 
Płycie towarzyszy obszerna 
książeczka z tekstem na temat 
muzyki, fotosami z filmu oraz 
memorabiliami. To kolejny 
owoc długofalowej współ-
pracy GAD Records z CeTA 
w zakresie ocalania i publika-
cji bogatych zbiorów dźwię-
kowych Wytwórni Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu. 
Płyta „Mam tu swój dom” 
dostępna jest na stronach kul-
towenagrania.pl oraz empik.
com. Partnerem wydawnictwa 
jest Ostrów Wielkopolski – 
miasto, w którym Krzysztof 
Komeda spędził swoje licealne 
lata. Specjalna edycja płyty 
przygotowana dla Ostrowa 
z aw i e r a   –  opró c z  i n n e j 
okładki – przewodnik śladami 
Krzysztofa Komedy pióra 
Tomasza Lacha (pasierba 
kompozytora) oraz mapę mia-
sta z zaznaczonymi miejscami 
powiązanymi z Komedą.

Oprac. Julia 
Michałowska
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ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa




