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Czy to będzie zmierzch pan-
demii, czy tylko okienko 
wytchnienia? – takie pyta-
nia zadajemy sobie tego 

lata, przyglądając się krajobrazowi 
po bitwie w świecie filmu i w kinach.  
Chociaż wielu ma nadzieję na szybszy 
czy wolniejszy powrót do poprzed-
niego status quo, podejrzewam, że 
wiele rzeczy trzeba będzie ułożyć 
całkiem na nowo. Dlatego tematem 
numeru uczyniliśmy raport na temat 
sytuacji, jaka powoli wyłania się z pan-
demicznego zamieszania. Chcemy 
odpowiedzieć sobie na kilka najważ-
niejszych pytań: 

•  Co stało się najciekawszym od-
kryciem pandemii w polskim ki-
nie: jakie zjawiska, jacy ludzie, 
wreszcie jakie sposoby działania? 

•  Co zostanie po pandemii na stałe 
w polskim kinie? 

•  Co jest potrzebne, żeby kina zno-
wu stanęły na nogi i jaka będzie  
w tym rola polskich filmów? 

•  Czy streaming to zagrożenie dla 
polskiego filmu, czy jego ratunek? 

•  Jak wygląda podział  r ynku  
polskiego streamingu?

•  Kto najwięcej zyskał na tym,  
że jego film znalazł się w ofercie 
serwisów streamingowych? 

•  Jak i gdzie najlepiej oglądać filmy? 
•  Jak daliśmy sobie radę z paraliżem 

pandemicznym na tle innych kra-
jów, szczególnie unijnych? 

•  Wreszcie jakie mamy zaległości 
repertuarowe, czyli co nas cze-
ka w kinach w ciągu najbliższych 
miesięcy?

Widać wyraźnie, że życie festiwalo-
we odradza się z siłą świeżo skoszonej 
trawy. Chcemy nie tylko robić filmy, nie 
tylko je oglądać, ale także spotykać się, 
by o nich dyskutować. Kolejne nagro-
dy płyną szerokim strumieniem w ręce 
twórców, co odnotowujemy w naszych 
wyjątkowo obszernych w tym numerze 
relacjach. Widać także, że dokonuje się 
nie tylko zmiana pokoleniowa, ale także 
coraz wyraźniej zaznaczają się w pol-
skim filmie kobiety. Wybierają różne 
drogi kariery: szybsze i wolniejsze, 
brawurowe i bardziej pozytywistycz-
ne. Zawsze jednak wnoszą nową siłę  
i nowe spojrzenie. Widać to doskona-
le na przykładzie kariery aktorki i re-
żyserki Olgi Bołądź, z którą rozma-
wia Kuba Armata. To przykład pracy  
u  podstaw, żmudnej, spokojnej  
i bardzo indywidualnej. Trzymamy 
kciuki za Olgę i cieszymy się, że po-
dąża własną i ambitną ścieżką. 

W gorące letnie dni życzę Państwu 
ciekawej lektury i wielu przemyśleń, 
póki jest jeszcze czas, by zastanowić się 
nad nowym obliczem polskiego kina. 

Miłej lektury! Fo
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SFP-ZAPA FORUM DOKUMENTU I ANIMACJI W KRAKOWIE

Prawdopodobnie taki model z na-
mi zostanie. Nie każdy może 
i chce pojechać na wydarzenia 
branżowe, a relacja w „Magazy-

nie…” czy w Serwisie Internetowym SFP 
to zawsze światło odbite. Paradoksalną 
korzyścią z pandemii jest przeniesienie 
części branżowych wydarzeń festiwalo-
wych do sieci – to nie tylko tańsze, ale 
także zgodne z ideą zrównoważonego 
(proekologicznego) rozwoju. 

Głównym tematem tradycyjnego Fo-
rum Dokumentu i Animacji na 61. Kra-
kowskim Festiwalu Filmowym była dys-
trybucja i promocja filmów w czasach 

Forum Dokumentu i Animacji na  
61. Krakowskim Festiwalu Filmowym 
było symbolicznym powrotem do czasów 
przedcovidowych. Odbyło się  
w tzw. realu, choć przy bardzo 
ograniczonej publiczności, a jednocześnie 
w transmisji internetowej. 

postcovidowych. Reprezentujący Sekcję 
Filmu Dokumentalnego SFP Kamil Skał-
kowski podkreślił, że jest to już nie tylko 
Forum SFP – obecnie jest ono organizo-
wane przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich przy współpracy z Krajową Izbą 
Producentów Audiowizualnych, Gildią 
Polskich Reżyserów Dokumentalnych 
oraz Krakowską Fundacją Filmową. Mo-
derująca dyskusję Dagmara Romanowska 
zwróciła uwagę na szczególne okoliczno-
ści, w jakich toczyły się tegoroczne obra-
dy. Pandemia COVID-19 zdewastowała 
rynek, obaliła tradycyjne okna dystrybu-
cyjne, na kilkanaście miesięcy zamknięto 
kina. Jednocześnie dynamicznie rozwinę-
ły się platformy dystrybucyjne. Na ryn-
ku VOD trwa coraz bardziej zaostrzona 
walka między platformami. Na naszych 
oczach obieg pieniądza przeniósł się na 
platformy streamingowe. W jaki sposób 
sytuacja ta wpłynęła na funkcjonowanie 
rynku krótkich metraży, dokumentów, 
animacji?

Aleksandra Derewienko (agencja sprze-
daży CAT&Docs) zauważyła, że choć plat-
formy internetowe wyrastały jak grzyby 
po deszczu, to bardzo często miały dość 
słabą dla producentów ofertę, proponu-
jąc wyłącznie podział przyszłych wpły-
wów z „kliknięć”. Jeśli platformy te mia-
ły wcześniej uporządkowane i w miarę 
nieźle rozkręcone życie, to ten przychód 
mógł być dosyć wyraźny. Niestety, wiele 
z nich nie spełniło nadziei, które pokła-
dali w nich producenci. Jeśli zaś chodzi 
o wielkie platformy jak Netflix, to nie są 
one zazwyczaj zainteresowane promo-
cją filmu artystycznego, ale zdobyciem 
jak najszerszej publiczności. Platformy 
te wypełnione są więc głównie amery-
kańskimi serialami kryminalnymi. Au-
torskie obrazy, np. z pięknymi zdjęciami, 
wycyzelowane przez twórców, o wysokich 
walorach artystycznych, to wciąż rzadki 
przypadek. 

„Nie wiemy, co będzie po pandemii, 
kina nie działają tak, jak byśmy chcieli. 
Ale ja chcę szukać pozytywów” – mówiła 
Katarzyna Wilk, zastępca dyrektora KFF 
Sales & Promotion z Krakowskiej Fundacji 
Filmowej. Pewne procesy zapowiadały się 
już kilka lat wcześniej, wyglądało, że plat-
formy wejdą na rynek bocznymi drzwia-
mi, że badają grunt. W pandemii szybko 
okazało się, że w rozpowszechnianiu fil-
mów nie można bać się internetu. „Na-
uczyliśmy się wielu umiejętności i idziemy 
w kierunku nowej rzeczywistości. Branża 

filmowa tęskni za kinem przede wszystkim 
na poziomie spotkań. One, jak widać, nie 
zanikną, ale nadal będziemy funkcjonować 
w hybrydowej rzeczywistości” – mówiła 
Katarzyna Wilk. Jak zauważyła, festiwale 
online nie zamieniły się w platformy. To 
są wciąż prestiżowe, zamknięte pokazy 
w ramach konkretnego wydarzenia. Za-
sady są takie same, niezmiennie sukces 
dokumentu, np. na IDFA, toruje drogę 
do dalszej dystrybucji. „Pomimo zmia-
ny krajobrazu dystrybucyjnego, Studio 
Munka-SFP dostaje przede wszystkim za-
pytania o filmy, które miały premierę na 
ważnym festiwalu. Istotny jest oczywiście 
metraż czy temat, ale jak mówię, że obraz 
był na Sundance czy na IDFA lub SXSW, 
to od razu zainteresowanie się zwiększa. 
To wciąż stempel jakości” – mówił Michał 
Hudzikowski, odpowiedzialny w Studiu 
Munka-SFP za promocję i dystrybucję 
krótkich metraży. 

Maciej Jakubczyk (dyrektor festiwalu 
Kino Dzieci, Stowarzyszenie Nowe Ho-
ryzonty) zwracał uwagę na ograniczenia 
w dystrybucji filmów dla dzieci i młodzie-
ży. Seriale radzą sobie lepiej niż filmy, ale 
i tak wciąż tylko część z nich wchodzi do 
międzynarodowej dystrybucji. Zaintere-
sowanie poszczególnymi formatami se-
riali ze strony telewizji i platform fluk-
tuuje, pojawia się i znika. Stowarzysze-
nie Nowe Horyzonty trzy miesiące temu 
założyło własną platformę VOD. „Mimo 
to, wciąż kina są najważniejszym sposo-
bem dotarcia do widza. Sto kilkadziesiąt 
kin gra nasze filmy. Kina te wypracowa-
ły drogi dotarcia do widowni, organizują 
poranki, mają sloty na filmy dla dzieci” – 
opowiadał Jakuczbyk. 

Andrzej Orzechowski, reprezentujący 
Sekcję Filmu Animowanego SFP, wielolet-
ni dyrektor Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej, uwydatnił palącą kwestię 
wiążącą się z dystrybucją online. Wciąż 
czekamy na implementację Dyrektywy 
o jednolitym rynku cyfrowym i uregu-
lowanie tantiem z internetu. W polskim 
prawie musi być zawarty obowiązek pła-
cenia tantiem z internetu. Bo przecież 
dawnych czasów nie wrócimy. Są twórcy, 
którzy mają wielomilionowe oglądalności 
w sieci, tymczasem internet nie generuje 
należnych twórcom przychodów. „I za-
dam retoryczne pytanie, czy prywatny 
producent, który produkuje z dotacją 
i częściowo za własne środki, będzie wal-
czył o to, żeby dzielić się przychodami 
z twórcą? Mam ogromne wątpliwości. 

Środowisko filmowe powinno apelować 
o uchwalenie tego prawa. Inaczej skoń-
czy się to tak, że nie będzie opłacało się 
robić filmów. Z tego przecież utrzymu-
jemy siebie i swoje rodziny” – podkre-
ślał Orzechowski.

Dagmara Romanowska zwróciła się do 
Tomasza Piechala – redaktora naczelnego 
długo oczekiwanego przez filmowców ka-
nału TVP Dokument i poprosiła o określe-
nie, na jakiego typu obrazy dokumental-
ne czeka. Ważną datą dla rozwoju anteny 
będzie lato 2022, kiedy ruszy naziemna 
telewizja cyfrowa, wówczas kanał stanie 
się ogólnodostępny. Nie ulega wątpliwości, 
że jest zapotrzebowanie na taką antenę, 
zainteresowanie kanałami tematycznymi 
wciąż przecież wzrasta. TVP Dokument, 
oprócz nowych produkcji, pokazuje także 
klasykę polskiego kina, oczywiście z re-
konstruowanych zbiorów własnych nadaw-
cy, ale także z WFO; trwają ponadto roz-
mowy z PWSFTviT. Piechal kalkuluje, że 
obecnie na różnych etapach znajduje się 
w produkcji około 40 filmów dokumen-
talnych, zatem bardzo dużo. Rozkłada się 
to na anteny: TVP1, TVP2, TVP Historia, 
TVP Dokument. Zapytany o obszary za-
interesowań Piechal wymienia:

•  ciekawe historie o ludziach, tzw. hu-
man stories;

•  filmy na temat współczesnego świata, 
obrazujące procesy społeczne i poli-
tyczne, co ważne, nie tylko tematy 
polskie (przykładem jest konkursowy 
film Zofii Kowalewskiej Tylko wiatr);

•  tematy historyczne, nieszablonowe, 
charakteryzujące się ciekawym uję-
ciem tematu, jak choćby nagrodzony 
Srebrnym Lajkonikiem 1970 Tomasza 
Wolskiego.

Goście Forum zgodnie podkreślali, 
że najważniejszy jest widz, a widownia 
dzisiaj gwałtownie się przeobraża. Mło-
de pokolenie nie przepada za telewizją, 
siedzi w „necie”. Likwidacja części okien 
dystrybucyjnych grozi obniżeniem róż-
norodności twórczej. Zawsze będzie za-
potrzebowanie na ambitne treści, ale mo-
że okazać się, że zostaną one zepchnięte 
na margines dystrybucyjny. Należy więc 
szukać różnych sposobów dotarcia do wi-
dza, do grup zainteresowanych. Trzeba 
więc być elastycznym, czujnym, starać 
się dostosować do szybko zmieniających 
się warunków rynkowych i oczekiwań 
nabywców.

Anna Wróblewska
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Jak żyć (po dewastacji 
okien dystrybucyjnych)?

Andrzej Orzechowski, Katarzyna Wilk, 
Tomasz Piechal, Michał Hudzikowski 

i Dagmara Romanowska
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SFP-ZAPA

Dla kogo jest Ustawa 
o uprawnieniach artysty 
zawodowego?
Dla twórcy lub artysty, który profesjonalnie 
zajmuje się działalnością artystyczną. Może 
nim być osoba wykonująca zawód w dzie-
dzinach takich, jak architektura, muzyka, 
sztuki wizualne, sztuki performatywne, teatr, 
film, literatura, taniec i twórczość ludowa. 
W odniesieniu do branży filmowej dołą-
czona do projektu ustawy lista zawodów 
artystycznych zawiera następujące zawo-
dy: reżyser filmowy, scenarzysta, operator 
obrazu, kostiumograf, scenograf filmowy, 
operator dźwięku, reżyser dźwięku, mon-
tażysta i charakteryzator. Lista jest wyj-
ściową propozycją Ministerstwa Kultury 
i podlegać będzie jeszcze modyfikacjom. 

Jak twórca może 
uzyskać status artysty 
zawodowego?
Projektowany system jest dobrowolny. Po-
twierdzenie uprawnień artysty zawodowe-
go oznaczać będzie wydanie, na wniosek 
artysty zawodowego, przez organizację re-
prezentującą artystów w danym zawodzie, 
poświadczenia potwierdzającego dorobek 
artystyczny artysty zawodowego. W przy-
padku zawodów filmowych organizacją re-
prezentatywną będzie Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Natomiast w przypadku, 
gdy artysta w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał 

dyplom wyższej uczelni artystycznej, dla 
potwierdzenia uprawnień wystarczające 
będzie przedłożenie dyplomu. 

Jakie korzyści stoją za 
uzyskaniem uprawnień 
artysty zawodowego? 
Uzyskanie uprawnień artysty zawodowe-
go oznaczać będzie, że artysta zawodo-
wy zostanie objęty tzw. systemem wspar-
cia, na który składać się będą następujące 
uprawnienia:
•  objęcie artysty zawodowego obowiąz-

kowym ubezpieczeniem społecznym 
i zdrowotnym: gdzie podstawą wymia-
ru składki będzie kwota minimalnego 
wynagrodzenia (obecnie 2800 zł); wyso-
kość miesięcznej preferencyjnej składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowot-
ne dla artysty zawodowego w 2021 roku 
wyniesie 1191 zł;

•  uzyskanie dopłaty do składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne dla 
artystów zawodowych, których prze-
ciętny miesięczny dochód w poprzed-
nim roku kalendarzowym z wszelkich 
źródeł był niższy niż 80 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej, czyli niższy od kwoty 4900 zł 
netto. Informacje o przeciętnym mie-
sięcznym dochodzie będą potwierdza-
ne zeznaniem podatkowym za ubiegły 
rok kalendarzowy. Dopłata wynosi-

ła będzie od 20 do 80 proc. składki 
ubezpieczeniowej i będzie wpłacana 
do ZUS na konto twórcy, a pozostałą 
część składki artysta zawodowy wpła-
cał będzie samodzielnie. Dopłata przy-
znawana będzie na okres jednego roku 
kalendarzowego;

•  zwolnienie z oskładkowania umów 
cywilno-prawnych (zlecenia) w celu 
uniknięcia podwójnego oskładkowania;

•  wprowadzenie 50 proc. kosztów uzy-
skania przychodów z działalności ar-
tystycznej dla wszystkich artystów 
zawodowych z limitem kwotowym do 
kwoty stanowiącej górną granicę pierw-
szego przedziału skali podatkowej, czy-
li aktualnie kwoty 85 528 zł, co jest 
szczególnie istotne dla artystów estra-
dowych i teatralnych, którzy w okresie 
prób nie mogli dotychczas korzystać 
z tych uprawnień;

•  uzyskanie Karty Artysty Zawodowego 
dającej możliwość uzyskania dodatko-
wych pakietów prywatnej opieki zdro-
wotnej lub pakietów ubezpieczeń od 
zdarzeń losowych uniemożliwiających 
wykonywanie zawodu, jak również do-
datkowych uprawnień przyznawanych 
przez instytucje, organizacje czy samo-
rządy (na wzór karty dużej rodziny);

•  stypendia: dla artystów zawodowych 
do 35 roku życia, które będą wypłacane 
jednorazowo na przygotowanie się do 
wydarzenia artystycznego lub w mie-
sięcznych ratach przez okres 12 miesięcy. 
Wysokość stypendium nie będzie mogła 
przekroczyć kwoty 25 000 zł i zapomo-
gi socjalne: dla artystów zawodowych, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej, które przyznawane będą 
w wysokości od 1000 do 10 000 zł. 

Czy uprawnienia 
artysty zawodowego 
będą potwierdzane 
jednorazowo, czy będą 
wymagały okresowej 
aktualizacji?
Po 3 latach od dnia wydania decyzji po-
twierdzającej uprawnienia, artysta zawo-

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu przedstawiło w maju projekt długo 
wyczekiwanej przez środowiska twórcze 
Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. 
Propozycja została skierowana do konsultacji 
międzyresortowych i publicznych, wzbudzając 
tym samym ożywioną dyskusję społeczną. 
Jakie są jej podstawowe założenia i co jej 
wprowadzenie będzie oznaczało dla artystów? 

dowy będzie składał oświadczenie wska-
zujące, czy w ciągu ostatnich 3 lat uzyskał 
minimalny przychód z działalności arty-
stycznej (będzie on określony w rozporzą-
dzeniu ministra właściwego ds. kultury). 
Dodatkowa aktualizacja uprawnień co 
3 lata ma wyeliminować z uczestnictwa 
w systemie osoby, które przestały wyko-
nywać działalność artystyczną. 

W przypadku nieosiągnięcia wyma-
ganego minimalnego przychodu artysta 
zawodowy zawsze będzie mógł zwrócić 
się do organizacji reprezentatywnej o po-
nowne potwierdzenie dorobku artystycz-
nego zdobytego w ciągu ostatnich 3 lat. 
Nie ma więc ryzyka, że np. ze względu 
na długość trwania projektu filmowego, 
twórcy filmowi zostaną pozbawieni moż-
liwości dalszego korzystania z uprawnień 
ustawy. Ponadto artyści, którzy przepra-
cowali w zawodzie 20 lat będą uzyskiwa-
li uprawnienia dożywotnio, tj. nie będą 
musieli ich już aktualizować.

Skąd będą pochodziły 
środki przeznaczone  
na dopłaty do składek  
na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne?
System dopłat nie wymaga wykorzystania 
środków budżetowych. Finansowanie będzie 
pochodziło z części opłat reprograficznych 
(zwanych także opłatami za czyste nośniki), 
inkasowanych od producentów i importe-
rów sprzętu elektronicznego, dzięki któremu 
możliwe jest korzystanie z utworów w ra-
mach tzw. dozwolonego użytku prywatnego.

Czym jest dozwolony 
użytek prywatny 
i dlaczego podlega 
opłatom?
Co do zasady twórcom i producentom przy-
sługuje prawo do wynagrodzenia za każdy 
rodzaj korzystania z utworu. Wyjątkiem 
jest dozwolony użytek, w ramach które-
go na skalę masową korzysta się z muzy-

ki, filmów, zdjęć, książek – za darmo i bez 
uzyskania zgody tych, którzy przyczynili 
się do ich powstania. To pozbawia upraw-
nionych przychodów i zmniejsza popyt na 
komercyjną ofertę. Dlatego wiele lat temu 
wymyślono system rekompensaty. Opłaty 
z tytułu czystych nośników są właśnie ta-
ką rekompensatą.

Co nowego wprowadza 
ustawa w zakresie tej 
rekompensaty?
Sam system obowiązuje w Polsce od lat 
(został wprowadzony jeszcze w ustawie 
z 1994 roku), podobnie jak w większo-
ści krajów UE. Prawo do rekompensaty 
potwierdzone jest także prawem unij-
nym, wynika z Dyrektywy 2001/29/WE 
o prawie autorskim w społeczeństwie in-
formacyjnym. To czego brak w Polsce, 
to aktualnej listy urządzeń i nośników, 
od których opłaty powinny być pobiera-
ne. W tej chwili wciąż widnieją na niej 
m.in. magnetowidy, kasety VHS, płyty 
CD i DVD. Ustawa przewiduje objęcie 
opłatami także: tabletów, laptopów, te-
lewizorów smart. Nie uwzględniono 
w niej smartfonów i o ich dołączenie 
będziemy postulować na kolejnych eta-
pach legislacyjnych. Regulacja powinna 
bowiem dotyczyć wszystkich urządzeń 
umożliwiających korzystanie z utwo-
rów bez konieczności zapłaty i uzyski-
wania dodatkowej autoryzacji od po-
siadaczy praw. 

Jak podzielone zostaną 
opłaty?
49 proc. opłat trafi na Fundusz Wspar-
cia Artystów Zawodowych, który w naj-
większej części zasili dopłaty do składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

51 proc. wypłacone zostanie tym, któ-
rym rekompensata przysługuje z racji 
tego, że ludzie masowo korzystają z ich 
twórczości: autorom, producentom, wy-
konawcom. Będzie się to odbywać za po-
średnictwem organizacji zbiorowego za-
rządzania reprezentujących poszczególne 
grupy uprawnionych.

Kto faktycznie zapłaci – 
producenci i importerzy 
sprzętu czy konsumenci?
Wynagrodzenie, tak jak to było do tej 
pory, ma być płacone przez importera 
lub producenta. Od ich polityki cenowej 
zależy, czy opłata podniesie cenę urzą-
dzeń, czy zostanie pobrana z ich marży.

Ustawa o uprawnieniach artysty 
zawodowego – pytania i odpowiedzi 
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Branża elektroniczna odnotowa-
ła znaczny wzrost cen sprzętu w 2020 
i znaczny wzrost marż. To samo zapo-
wiada na ten rok, choć straszy społeczeń-
stwo, że podwyżki będą spowodowane 
wprowadzeniem opłaty od wybranych 
urządzeń. W przykładach zagranicznych 
brak dowodów, że opłata powoduje wzrost 
cen. Przeciwnie, są kraje, w których choć 
opłat brak, ceny sprzętu są jedne z naj-
wyższych (UK). 

Nawet jeśli całość opłat od nowych urzą-
dzeń ich producenci mieliby przerzucić na 
konsumenta, to trzeba pamiętać, że opłata 
jest liczona od ceny hurtowej, a nie deta-
licznej. W praktyce więc cena nie powinna 
wzrosnąć o kwotę wynikającą z pełnej stawki 
procentowej przewidzianej w ustawie; cena 
hurtowa jest niższa od tej, którą widzimy na 
sklepowych półkach czy podczas zakupów 
w internecie.

Czy cena smartfona 
wzrośnie o 6 proc.?
Nie. 

Po pierwsze, projekt ustawy nie przewi-
duje opłat od smartfonów, chociaż w Eu-
ropie smartfon jest podstawowym urzą-
dzeniem objętym opłatą.

Po drugie, żadna opłata nie wyniesie 
6 proc., bo ustawa wprowadza widełki 
od 1-4 proc. Zatem maksymalna prze-
widziana w ustawie stawka to 4 proc. 
Jaka stawka zostanie przypisana do kon-
kretnego urządzenia, okaże się zresztą 
dopiero po przyjęciu ustawy, bo okre-
śla to rozporządzenie Ministra Kultury.

Po trzecie, stawką postulowaną przez SFP 
w przypadku objęcia smartfonów opłatami 
jest 1 proc. To, przy średniej cenie smart-
fona w 2020 roku w wysokości niespełna 
1100 zł, dawałoby opłatę mniejszą niż 10 
zł. Mniejszą, bo opłata jest liczona nie od 
ceny detalicznej (niecałe 1100 zł), lecz od 
ceny hurtowej. Jeśli więc przyjąć, że cena 
hurtowa wynosi połowę ceny detalicznej, 
to opłata wyniosłaby około 5 zł (słownie: 
pięć złotych).

Czy streaming 
wyeliminował dozwolony 
użytek?
Mimo popularności streamingu nie zre-
zygnowano z innych form korzystania 
z filmów, muzyki, sztuki w ramach do-
zwolonego użytku. Najdobitniej potwier-
dzają to coraz to nowe modele sprzętu 
(z coraz większą pamięcią) i wolumen 
ich sprzedaży. Streaming nie wymaga 
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urządzeń o zwiększonej pojemności, za-
pisywanie filmów czy grafiki – tak. To 
treści dostępne za pomocą tych urzą-
dzeń przyczyniają się do ich atrakcyjno-
ści i generują zyski. Dlatego ich produ-
cenci lub importerzy powinni podzielić 
się zyskiem z tymi, którzy te treści do-
starczają. Tak jak to robią w wielu in-
nych krajach, gdzie streaming przecież 
też istnieje.

Mimo całej popularności streamingu 
nadal duża część społeczeństwa konsumu-
je kulturę w sposób „tradycyjny”, kopiując 
utwory lub w inny sposób udostępnia-
jąc je znajomym i rodzinie. Nadal moż-
na w domu nagrać przy użyciu swojego 
Smart TV, dekodera czy dysku twardego 
filmy z telewizji lub DVD i odtworzyć so-
bie później w gronie rodzinnym lub ze 
znajomymi. Nie wszystkie filmy można 
też znaleźć na Netfliksie, Ipli czy Ama-
zonie. I nie wszyscy z tych serwisów ko-
rzystamy. Abonentów tych największych 
3 serwisów jest w Polsce około 3 mln. 
W tym samy czasie samych smartfonów 
sprzedaje się u nas rokrocznie około  
9 mln (dane IDC).

Poza tym smartfony i tablety to nie tyl-
ko muzyka i filmy. To także fotografie, 
grafiki, książki, artykuły prasowe. Z nich 
też korzysta się w ramach dozwolonego 
użytku, a ich twórcom także przysługuje 
rekompensata. 

Dzielimy się twórczością z rodziną i zna-
jomymi. Umawiamy się na wspólne ogląda-
nie seriali z Netflixa lub filmów zakupionych 
w klasycznym serwisie VOD. Umieszcza-
my linki do filmów czy grafik w chmurze. 
Odtwarzamy to później na ekranach na-
szych smartfonów i tabletów. To wszystko 
jest formą dozwolonego użytku, za który 
twórcy należy się rekompensata.

Jak wygląda Polska  
na tle Europy?
Fakt, że od 2008 roku lista urządzeń i no-
śników nie była aktualizowana jest ewe-
nementem na skalę europejską, a pewnie 
nawet światową. Polscy twórcy i produ-
cenci przez lata stracili miliardy złotych 
przez silne lobby importerów i producentów 
sprzętu elektronicznego w naszym kraju. 
W innych państwach dla filmowców opłaty 
stanowią znaczącą część ich wynagrodzeń 
z tytułu praw autorskich. 

W Niemczech i Francji wpływy z opłaty 
od urządzeń audio-wideo wynoszą odpo-
wiednio około 330 i 280 mln euro, pod-
czas gdy w Polsce jedynie 1,7 mln euro 
(dane za 2018).

Jakie będą wpływy 
z opłat po wejściu w życie 
ustawy?
Według szacunków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
wpływy z opłat przeznaczone na rzecz 
zasilenia Funduszu Wsparcia Artystów 
Zawodowych wyniosą około 300 mln zł 
rocznie. Drugie tyle zostanie przekazane 
do podziału przez organizacje zbiorowe-
go zarządzania reprezentujące wszyst-
kie grupy uprawnionych, tj. autorów 
(przede wszystkim filmowców i kom-
pozytorów, ale także artystów plastyków 
i fotografików, pisarzy i dziennikarzy), 
producentów filmowych i muzycznych, 
wykonawców, a także wydawców pra-
sy i książek.

Więcej informacji na temat ustawy można zna-
leźć pod linkiem: artystazawodowy.pl/.

Zespół SFP-ZAPA

FILMUJEMY KSIĄŻKI
FILM THE BOOK

O adaptacji książki 
„Inni ludzie” Doro-
ty Masłowskiej dys-
kutowano w ramach 

case study nowo powstałego fil-
mu. W spotkaniu udział wzięli: 
pisarka, reżyserka Aleksandra 
Terpińska, Monika Regulska 
z Agencji Literackiej i Scena-
riuszowej Syndykat Autorów, 
Beata Rzeźniczek producentka 
z Madants oraz Ivor de Weyden-
thal z Warner Bros. Inni ludzie 
to jeden z najbardziej oczeki-
wanych filmów tego roku. „Nie 
jestem autorką, która przesad-
nie inwestuje w fabułę. Wszyst-
ko, co napisałam, jest trudne do  
adaptacji. Inni ludzie opierają się 

na przekazaniu życia wewnętrz-
nego bohatera, jego fantazji. By-
ło dużą zagadką, jak to prze-
nieść na ekran, szczególnie język 
bohatera, trudny do wytłuma-
czenia” – mówiła Dorota Ma-
słowska. Aleksandra Terpińska 
przyznała, że od początku sama 
chciała napisać scenariusz, ale 
pisarka przez cały proces twór-
czy była jej sparingpartnerem. 
Dla reżyserki największą trud-
nością była obrona tekstu literac-
kiego. „Gdy dostałam propozycję 
wyreżyserowania Innych ludzi, 
długo się zastanawiałam, jak po-
dejść do tekstu. Zrozumiałam, 
że moim zadaniem będzie prze-
tłumaczenie poezji języka na 

poezję obrazów. Zastosowałam 
skróty, na potrzeby filmu do-
konałam zmian, ale scenariusz 
napisany jest językiem Masłow-
skiej” – tłumaczyła reżyserka. 
Obie zgodnie stwierdziły, że 
sobie zaufały i dały niezwykle 
istotną wolność twórczą.

W podjęciu decyzji o reali-
zacji Innych ludzi pomógł suk-
ces krótkometrażowego filmu 
Najpiękniejsze fajerwerki ever 
(Studio Munka-SFP), który 
otrzymał Rail d’Or i Canal+ 
Award na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes 
w 2018 roku.

Oczywiście, ważna jest po-
stać Doroty Masłowskiej i roz-

poznawalność jej literatury. Od 
początku trzeba było zarezer-
wować prawo do opcji adapta-
cji i dopiero później podpisać 
umowę licencyjną na przenie-
sienie praw do książki. O tym 
wspomniała Monika Regulska 
z Agencji Literackiej i Scena-
riuszowej Syndykat Autorów: 
„Pod względem kreatywnym 
było to ciekawe doświadczenie. 
Formalnie był to długi proces, 
aby zapisać umowę i przenieść 
zakres praw na producentów, 
pamiętając o adaptacjach te-
atralnych”. Akcja Innych ludzi 
rozgrywa się we współczesnej 
Warszawie, a towarzyszy jej 
oryginalny beat rapu. Głów-
ne role w filmie zagrają: Sonia 
Bohosiewicz, Sebastian Fabi-
jański, Jacek Beler, Magdalena 
Koleśnik, Marek Kalita i Beata 
Kawka. Za dystrybucję kino-
wą odpowiada Warner Bros. 
Entertainment Polska. Kinową 
premierę Innych ludzi zaplano-
wano na jesień 2021.

Wydarzenie Film the Book 
kierowane jest do producen-
tów, scenarzystów, reżyserów, 
wydawców, agentów literac-
kich i pisarzy. Jego punktem 
kulminacyjnym były prezen-
tacje nowo wydanych książek 
lub takich, które są jeszcze 
przed publikacją – biografii, 
thrillerów, horrorów, kome-
dii, kryminałów, dramatów, 
książek obyczajowych, dziecię-
cych, historycznych i przygo-
dowych. Na koniec o adapta-
cjach w przygotowaniu opo-
wiedziała Agnieszka Kruk ze 
StoryLab.pro. 

Pomysłodawcą i stałym orga-
nizatorem pierwszego tego typu 
wydarzenia na polskim rynku 
jest Mazovia Warsaw Film Com-
mission przy Mazowieckim In-
stytucie Kultury. 

Marcin Radomski

4. edycja Film the Book, wydarzenia łączącego 
świat wydawców ze światem filmowców, 
obfitowała w prezentację nowości, począwszy 
od case study produkcji Inni ludzie,  
a kończąc na gorących tytułach literackich, 
idealnych do adaptacji filmowych. 
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Błażej Hrapkowicz, Justyna 
Sobolewska, Dorota Masłowska, 
Beata Rzeźniczek, Ivor de Weydenthal, 
Monika Regulska i Aleksandra 
Terpińska (na ekranie)
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI    KINA
WYSTAWA „ŁÓDŹ FILMOWA”

minut filmu trwało aż 12 lat. 
Dzięki uprzejmości Filmote-
ki Narodowej – Instytutu Au-
diowizualnego sceny, także te 
realizowane w Łodzi, można 
obejrzeć na ekspozycji”.

Wielkim powodzeniem, 
szczególnie wśród żeńskiej 
części zwiedzających, cieszy 
się suknia wizytowa „królo-
wej polskiego ekranu” Jadwi-
gi Smosarskiej, uzupełniona 
o dodatki: pantofelki, ręka-
wiczki, kunsztownie wykona-
ną torebkę, czerwoną szminkę 
w srebrnej oprawie. W 1937 ro-
ku gwiazda wystąpiła w Skła-
małam Mieczysława Krawicza, 
jednej z nielicznych produkcji 
nakręconych w Łodzi w okresie 
międzywojennym. Na ekranie 
widzimy pociąg wjeżdżający 
na stację Łódź Kaliska. Pośród 
wysiadających podróżnych jest 
osierocona Hela, która w wiel-
kim mieście szuka pracy i szczę-
ścia. To fragment wyświetlane-
go materiału filmowego.

Z wypełnionych obiektami 
przestrzeni ekspozycyjnych 
przechodzimy do sal reprezen-
tacyjnych muzeum, które jest 
ulokowane w XIX-wiecznym 
pałacu Karola i Anny Scheible-
rów. Jedną z najpiękniejszych 
rezydencji przemysłowej Ło-
dzi upodobali sobie filmowcy. 

Tu przed laty kręcił Andrzej 
Żuławski (Pavoncello) i Tade-
usz Konwicki (Jak daleko stąd, 
jak blisko). Zabytkowe wnętrza 
zostały wykorzystane przez An-
drzeja Wajdę w Ziemi obieca-
nej. Muller (Franciszek Pieczka) 
zdejmuje buty i w grubych skar-
petach oprowadza Borowieckie-
go (Daniel Olbrychski) po peł-
nym przepychu nowym pałacu 
wybudowanym dla córki Mady 
(Bożena Dykiel). W tej części 
wystawy można zobaczyć ory-
ginalną suknię Mady, projekty 
kostiumów autorstwa Barbary 
Ptak, czy notatki Andrzeja Waj-
dy dotyczące obsady adaptacji 
powieści Reymonta. 

Prezentowane eksponaty po-
chodzą z liczącej kilkadziesiąt 
tysięcy obiektów kolekcji mu-
zeum, zostały także pozyskane 
z instytucji filmowych i kultural-
nych (m.in. Narodowego Cen-
trum Kultury Filmowej, archi-
wum Andrzeja Wajdy przy Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha w Krakowie) oraz 
od kolekcjonerów i fanów kina. 

Druga część wystawy – obej-
mująca okres od 1945 roku do 
współczesności – zostanie udo-
stępniona zwiedzającym 30 
września.

Anna Michalska

Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi 
otworzyło się nie 
tylko po okresie 

pandemicznych obostrzeń, ale 
też trwającym od połowy 2019 
roku remoncie zabytkowej sie-
dziby. Na razie możemy oglą-
dać pierwszą część ekspozycji – 
„Miasto atrakcji” – która przed-
stawia rozrywki i wynalazki ery 
prefilmowej, popularne w Łodzi 
na przełomie XIX i XX wieku, 
opowiada o początkach i rozwo-
ju kinematografii do 1939 roku. 
„Wielką wartością wystawy jest 
to, że na przykładzie jednego 
miasta przybliżona została i hi-
storia kina polskiego, i historia 
kina w ogóle. Od ciekawostki 
technicznej aż do rozkwitu ki-
nomanii w latach 30.” – mówi 
konsultant tej części wystawy, 
dr Łukasz Biskupski.

Mamy okazję obejrzeć unika-
towe zabytki techniki filmowej, 
takie jak kamera Oko skonstru-
owana przez Kazimierza Pró-
szyńskiego jeszcze przed Tho-
masem Edisonem, czy domo-
wy projektor Pathé-Baby na ta-
śmę 9,5mm. Poznajemy zasady 
działania niezwykłych urządzeń, 
które przyczyniły się do rozwoju 
techniki i ożywienia obrazów: 
zaglądamy w okulary oryginal-
nego fotoplastikonu Augusta 
Fuhrmanna i przeglądając stere-
oskopowe przeźrocza „z epoki”, 
odbywamy wędrówkę do egzo-
tycznego Dalekiego Wschodu. 
Słuchamy melodii z odrestauro-
wanego Orchestrionu Atlantic – 
szafy grającej z pierwszych lat 
XX wieku, oglądamy obrazy rzu-
cane przez latarnię magiczną. 
Odkrywamy unikatowe projek-
tory i kamery wyprodukowane 
w pierwszych dekadach kinema-
tografii. Niektóre z prezentowa-
nych obiektów, jak kinetoskop 
Edisona czy mutoskop, zostały 
dokładnie zrekonstruowane, co 

pozwala zobaczyć, jak działały 
w praktyce. Ze względu na obo-
strzenia sanitarne – interaktyw-
ne elementy wystawy na razie 
nie mogą być używane przez 
zwiedzających, a obsługują je 
opiekunowie ekspozycji.

Przywołani zostali prekurso-
rzy łódzkiej branży kinowej: An-
toni i Władysław Krzemińscy – 
pierwsi kiniarze na ziemiach 
polskich, Szwajcar Teodor Ju-
nod – właściciel kinoteatru Ura-
nia, na którego scenie pierwsze 
występy dawał jego kilkuletni 
syn, Eugeniusz Bodo. Nie bra-
kuje afiszy kinowych, a także 
skarbów gromadzonych przez 
lata przez kinofili – albumów ze 
zdjęciami gwiazd kina, ulotek, 
programów, pocztówek.

„Szczególną uwagę chcemy 
zwrócić na projekcję fragmen-
tów Ziemi obiecanej w reżyserii 
Aleksandra Hertza i Zbignie-
wa Gniazdowskiego” – mówi 
dyrektor muzeum Marzena Bo-
manowska. – „Przez lata uwa-
żano, że nakręcony w 1927 ro-
ku film nie zachował się. Na 
jego ślad wpadli w 2002 Kamil 
Stepan i Jerzy Maśnicki, kiedy 
przeczesywali zbiory Bibliote-
ki Kongresu w Waszyngtonie 
w poszukiwaniu przedwojen-
nych polskich produkcji. Spro-
wadzenie ocalałych kilkunastu 

Odnalezione 
fragmenty 
niemej Ziemi 
obiecanej, 
wizytowa 
suknia 
Jadwigi 
Smosarskiej, 
Cesarska 
Panorama – 
to tylko 
wybrane 
skarby 
prezentowane 
na nowej 
wystawie 
stałej 
w Muzeum 
Kinema- 
tografii, 
otwartej 
5 maja.
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Stereoskop Taxiphote 

Suknia wizytowa  
Jadwigi Smosarskiej

MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021



12

NAGRODY  „PERSPEKTYWA”

Wydarzenie poprowadził pisarz 
i dziennikarz Remigiusz 
Grzela, a miejsce honorowe 
zajęła Krystyna Cierniak-

-Morgenstern, pomysłodawczyni Nagrody 
i przewodnicząca Kapituły. Gości powitał 
Jacek Bromski, prezes SFP, dziękując za 
determinację w organizowaniu corocznej 
gali wręczenia tego ważnego wyróżnienia. 
„Perspektywa” przyznawana jest za naj-
bardziej obiecujący debiut – dla reżysera, 
którego twórczość posiada wielki potencjał 
i perspektywę rozwoju na przyszłość. „Ta 
statuetka jest bardzo ciężka, tak jak życie 
reżysera. Ja o tym dużo wiem. Jasia pamię-
tam jako małego Holoubka, a teraz wyrasta 
nam na dużego formatu reżysera” – mówiła 
Cierniak-Morgenstern. Na ekranie pojawiło 
się zdjęcie „Kuby” Morgensterna i Gustawa 
Holoubka. „To tak jakby razem z Janem do 
mnie podeszli” – komentowała pomysło-
dawczyni Nagrody. 

Holoubek, dziękując za ten laur, przyznał, 
że to olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt: „Ta 
nagroda ma dla mnie duże znaczenie rów-
nież na poziomie osobistym, ze względu 
na fakt, że miałem szczęście poznać pana 
Janusza Morgensterna osobiście, lata temu, 
kiedy kierował studiem Perspektywa. Pan 
Janusz wsparł jedną z moich szkolnych pro-
dukcji, która bez pomocy studia nie mia-
łaby szans powstać. Mimo że nie musiał 
tego robić, zdecydował zainwestować we 
mnie i moją twórczość na samym starcie. 
Tym bardziej jest mi miło, że dziś odbie-
ram Nagrodę jego imienia, bo świadczy 
to o tym, że jego »inwestycja« nie była do 
końca chybiona”. Jan Holoubek jest opera-
torem i reżyserem. W tej drugiej profesji 
ma na swoim koncie film dokumentalny 
Słońce i cień o ojcu Gustawie Holoubku  
i jego przyjacielu Tadeuszu Konwickim, 
fabularyzowany dokument Pocztówki z repu-
bliki absurdu, a także serial kryminalny Rojst.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy to debiut reżyserski Jana Holo-
ubka – poruszający dramat sensacyjny, 
oparty na prawdziwych wydarzeniach, 
którymi żyła cała Polska. Film opowiada 
o życiu Tomasza Komendy – młodego 
mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 
lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. 
Twórcy podjęli próbę znalezienia odpowie-
dzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. 
W uzasadnieniu werdyktu Nagrody „Per-
spektywa”, napisanym przez krytyka filmo-
wego Tadeusza Sobolewskiego, czytamy: 
„Czekałem na polski film, który byłby nie 
tylko filmem na dziś, ale odnosiłby się do 

naszej przyszłości. Taki właśnie jest debiut 
Jana Holoubka 25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy. Ten film dobrze się koń-
czy, ale z drugiej strony pokazuje też, że 
na sprawiedliwość trzeba czasem długo 
czekać, choć niekoniecznie aż 18 lat. Kie-
dyś kino moralnego niepokoju apelowało 
do poczucia solidarności. Ten film poka-
zuje, jak wiele zależy od samotnych fighte-
rów, takich jak Remigiusz Korejwo. I znów 
przyda się ten cytat: »lawina bieg od tego 
zmienia, po jakich toczy się kamieniach«”.

Nagrodę w wysokości 30 tys. złotych ufun-
dował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Auto-
rem statuetki jest prof. Adam Myjak. Pierw-
szym laureatem „Perspektywy” – za rok 
2011 – był Adrian Panek. Reżyser otrzymał 
statuetkę za swój debiutancki film Daas. 

Wśród laureatów znajdują się także: Maria 
Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, 
Julia Kolberger i Łukasz Ostalski, Katarzyna 
Jungowska, Maciek Bochniak, Jan P. Matu-
szyński, Paweł Maślona oraz Ewa Bukow-
ska. Podczas ostatniej edycji, w 2019 roku, 
Nagroda „Perspektywa” trafiła w ręce Łuka-
sza Kośmickiego za film Ukryta gra.

Laureat tegorocznej nagrody, Jan Holo-
ubek, zakończył właśnie realizację serialu 
Rojst ’97 i obecnie przystępuje do pracy nad 
Wielką wodą – sześcioodcinkowym dra-
matem katastroficznym o powodzi w 1997 
roku. Oba seriale zobaczymy na platformie 
Netflix. Tym samym, perspektywy zawo-
dowe Jan Holoubek ma już wyznaczone. 

Marcin Radomski 

JAN HOLOUBEK 
Z „PERSPEKTYWĄ”
W warszawskim kinie Kultura, 31 maja,  
po raz jedenasty odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagrody im. Janusza „Kuby” 
Morgensterna „Perspektywa”. Laureatem 
został Jan Holoubek, reżyser filmu 25 lat 
niewinności. Sprawa Tomka Komendy. 

Jan Holoubek
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NAGRODY

Laureat Orła za najlepszy film 
zadebiutował w pełnym metrażu. 
Podobnie Jan Holoubek, którego 
pełnometrażowy debiut reżyser-

ski – 25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy – obsypano 21 czerwca, na gali 
Polskich Nagród Filmowych, największą 
liczbą orlich statuetek. 

Nagrody Polskiej Akademii Filmowej są 
dla Zabij to i wyjedź z tego miasta swoistym 
ukoronowaniem festiwalowej drogi tego 
fantastycznego, niekonwencjonalnego – 
w formie i  treści – obrazu. Aż cztery 
orle statuetki znalazły się w tej koronie 
(za najlepszy film, scenariusz, muzykę – 

zamieniło się w cztery prestiżowe statu-
etki. Dlaczego te branżowe trofea są dla 
Mariusza Wilczyńskiego tak ważne? Do 
tej pory był outsiderem, tworzył z dala 
od zgiełku, w samotności, gdzieś w swej 
chatce pod lasem. Bardziej znany zarówno 
dzięki swym filmom, jak i performan-
ce’om plastyczno-muzycznym za granicą 
niż w kraju, tam – wystawy i przeglądy 
w prestiżowych galeriach, z nowojor-
skim Museum of Modern Art na czele, 
tutaj – oprawa plastyczna TVP Kultura, ta 
z kotkami i myszkami w rolach głównych. 
Co więcej, warto dodać, że Wilczyński jest 
filmowym samoukiem. Z wykształcenia to 
malarz i drzeworytnik po łódzkiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, a filmu uczył się – 
tak jak kiedyś francuscy nowofalowcy – na 
planie, metodą prób i błędów. „Otwiera-
łem drzwi, które były już od ponad stu lat 
otwarte, nieraz robiłem to w sposób nie-
konwencjonalny, nieraz dochodziłem do 
tego dość okrężną drogą, znajdując jed-
nak w tym swoją ścieżkę” – wspomina 
na łamach mojej książki „Z Armatą na 

POLSKIE NAGRODY FILMOWE – ORŁY
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Wilka. Animowany blues Mariusza Wil-
czyńskiego”. I nagle ta jego niekonwencjo-
nalna, często okrężna, ale własna ścieżka 
została nie tylko dostrzeżona, ale i uho-
norowana – nie jedynie przez jurorów 
ważnych festiwali, publiczność, dzienni-
karzy, krytykę, ale i branżę, czyli kolegów 
po fachu. Można rzec – profesjonaliści 
zaprosili z honorami samouka do swojego 
grona. Notabene, ów samouk od wielu lat 
jest cenionym profesorem łódzkiej Szkoły 
Filmowej, do której nigdy nie uczęszczał.

O Zabij to i wyjedź z tego miasta wiele 
już napisano i powiedziano, to dzieło nie-
zwykle pojemne, poddające się różno-
rodnym, szerokim interpretacjom, uni-
wersalne i ponadczasowe. Dorzucę tylko 
jedno spostrzeżenie, często pomijane: poza 
zawartością emocjonalno-intelektualną to 
film perfekcyjnie zrealizowany. Wilczyń-
ski dopieścił najdrobniejszy detal w każ-
dym kadrze (a jedna sekunda filmu to 24 
klatki, co w animacji szczególnie ważne) 
zarówno w obrazie, jak i dźwięku. Nad 
filmem pracował 14 lat, pierwsze kilka 
poświęcając w całości na budowanie ścieżki 
dźwiękowej (jak to samouk, bo profesjo-
nalista zaczynałby oczywiście od obrazu). 
Ten film wyrósł z głowy i serca. Gdy ode-
szła Lusia, ukochany pies Wilczyńskiego, 
wycofał z Berlinale wysłaną tam już kopię, 
by na jednej z łódzkich kamienic napisać 
kredą jej imię, co wymagało dorysowania 
i wmontowania kilkudziesięciu dodatko-
wych klatek. 

W filmie Wilczyńskiego, który jest dla 
mnie z jednej strony „poszukiwaniem 
straconego czasu”, z drugiej uświado-
mieniem sobie, że – jak śpiewał Marek 
Grechuta – „ważne są tylko te dni, któ-
rych jeszcze nie znamy”, padają prze-
piękne słowa Gustawa Holoubka o isto-
cie przyjaźni – skierowane do Tadeusza 
Konwickiego – które utrwalił Jan, jego 
syn, realizując dokument Słońce i cień. 
Teraz tych kilka ważnych słów uży-
czył koledze – reżyserowi Zabij to...  
„Śmierci nie ma, jeśli pozostaje pamięć”, 
a doskonałym strażnikiem pamięci może 
być właśnie film.

O pewnych sprawach nie wolno zapo-
mnieć. Tych dobrych i tych złych. „Wola-
łabym mieć inny materiał do grania. Żeby 
to, co wydarzyło się Teresie Klemańskiej, 
nigdy się nie wydarzyło. Teresa, jesteś dla 
nas wzorem” – powiedziała Agata Kulesza, 
odbierając Orła za najlepszą rolę kobiecą 
(wcieliła się w matkę głównego bohatera 
w filmie Jana Holoubka 25 lat niewinno-

ści. Sprawa Tomka Komendy). Tak samo 
sądzą zapewne wszyscy laureaci Orłów 
uhonorowani za ten znakomity i ogrom-
nie ważny film: Jan Holoubek (reżyseria, 
a także odkrycie roku), Rafał Listopad 
(montaż), Liliana Gałązka i Mirela Zawi-
szewska (charakteryzacja), Piotr Trojan 
(najlepsza główna rola męska), Jan Frycz 
(najlepsza drugoplanowa rola męska).

Dobra passa polskiego kina trwa. Nasze 
kino staje się nie tylko coraz lepsze, lecz 
i coraz bardziej różnorodne, również pod 
względem produkcyjnym. Wchodzimy 
w coraz więcej koprodukcji, otwieramy 
się na innych, to niezwykle ważne i cenne. 
Nagrodzonego Orłem – jako najlepszy 
dokument – Wieloryba z Lorino nakręcił 
Maciej Cuske na Półwyspie Czukockim. 
Michał Englert dostał statuetkę za zdję-
cia do polsko-niemieckiego Śniegu już 
nigdy nie będzie w reżyserii Małgorzaty 
Szumowskiej i swojej, ex aequo z Pio-
trem Sobocińskim jr., operatorem pol-
sko-irlandzkiego filmu Piotra Domalew-
skiego Jak najdalej stąd (także Kinga Preis 
dostała Orła za najlepszą drugoplanową 
rolę kobiecą w tym obrazie). Nagroda 
Polskiej Akademii Filmowej za najlep-
szą scenografię trafiła do Christophera 
R. DeMuriego i Lecha Majewskiego za 
polsko-amerykańsko-luksemburską 
Dolinę Bogów Majewskiego, a autorką 
najlepszych kostiumów została Katarina 
Štrbová-Bieliková, z ekipy polsko-cze-
sko-irlandzkiego Szarlatana Agnieszki 
Holland. 

Odbierając Orła za Króla, brawurową 
ekranizację bestsellerowej książki Szcze-
pana Twardocha, którą uznano za najlep-
szy serial minionego roku, Jan P. Matu-
szyński powiedział, że „ta jedna nagroda 
i ta jedna kategoria dla seriali to już zde-
cydowanie za mało”. I dodał: „Robienie 
kina – niezależnie od tego, czy jest to film, 
czy serial – to zawsze praca zespołowa”. To 
prawda, czy zdjęcia, scenografia, kostiumy, 
charakteryzacja, montaż, muzyka, a nade 
wszystko aktorskie kreacje w jego serialu – 
zresztą nie tylko w jego, w innych także – 
nie zasłużyły co najmniej na nomina-
cje? A aktorskie kreacje w animacji Wil-
czyńskiego – Barbary Krafftówny, Kry-
styny Jandy, Małgorzaty Kożuchowskiej, 
Mai Ostaszewskiej, Andrzeja Chyry czy 
wreszcie Ireny Kwiatkowskiej i Andrzeja 
Wajdy? Kino się zmienia, pora więc chyba 
i na regulaminowe nowelizacje.

Jerzy Armata

Z WILKIEM NA ORŁY
Polska Akademia Filmowa po raz 23. przyznała 
swoje nagrody. Po raz pierwszy za najlepszy 
film roku uznano animację – obraz Zabij 
to i wyjedź z tego miasta Mariusza 
Wilczyńskiego.

Agnieszka Ścibior 
i Mariusz Wilczyński Agata Kulesza
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pośmiertnie – dla Tadeusza Nalepy i za 
dźwięk dla Franciszka Kozłowskiego). 
Wcześniej spadła na ten tytuł istna lawina 
nagród na całym świecie, m.in. w Annecy, 
Palić, Ottawie, Limie, Wiedniu, Sapporo, 
Zagrzebiu, Gdyni, Koszalinie i Tarnowie. 
Obdarowywano go trofeami na festiwa-
lach animacji, choć nie tylko, nagradzały 
go różne składy jurorskie – profesjonalne 
i młodzieżowe, dziennikarze, publicz-
ność, Złotą Taśmę przyznali mu krytycy 
skupieni w Kole Piśmiennictwa, działa-
jącym w strukturach Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich. Tym razem uhonoro-
wała go branża – osiem orlich nominacji Fo
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NAGRODY

Choć mógłby zrobić karierę 
w Hollywood, to artysta, na któ-
rego muzyczny świat składają 
się jednak tak bardzo polskie: 

fantazja, humor i nostalgia. Nierzadko 
w jednej tylko melodii. Podczas uroczy-
stej gali 23. Polskich Nagród Filmowych, 
21 czerwca, odebrał Orła za całokształt 
twórczości. 

Jest taka anegdota z czasów pierw-
szych chwil Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Tej samej, która potem stała się jedną 
z najważniejszych uczelni filmowych 
świata. Opowiada o młodych ludziach 
czekających w pustej sali na egzaminy 
wstępne. I choć te dotyczą sztuki ope-

ratorskiej, jeden z tych młodych siada 
przy stojącym tam pianinie i zaczyna 
grać. I tak nieprzerwanie gra dla pol-
skiego kina i telewizji od blisko 70 lat! To 
właśnie Jerzy Matuszkiewicz, zwany od 
dziecka „Dudusiem”. Przyjęty do Szkoły 
na Wydział Operatorski, ale z tak wielkim 
talentem muzycznym i chęcią grania, że 
mimo regularnej pracy na planie (ostatni 
raz w 1956 roku u Jerzego Kawalerowi-
cza), szybko zauważa, że to muzyka jest 
dla niego w kinie najważniejsza. Zauwa-
żają to też koledzy z Wydziału Reżyserii 
i nie odpuszczają. Gdy trzeba coś zaim-
prowizować, proszą jego. Matuszkiewicz 
zostaje jednym z najpłodniejszych i naj-

zdolniejszych twórców muzyki filmo-
wej. Jednocześnie rozpoczyna w 1956 
erę nowoczesnego jazzu w Polsce, grając 
na czele pochodu, otwierającego pierw-
szy festiwal jazzowy w Sopocie. W kolej-
nych latach zdobędzie też wielkie uznanie 
gwiazd polskiej estrady. 

Życzenia Oscarów dla „Dudusia” 
wydają się więc całkiem naturalne. Bo 
jak tu się nie podzielić ze światem takim 
skarbem? Jego wpływ na polską muzykę 
rozrywkową jest ogromny. Najmocniej 
widać to właśnie w kinie. Jerzy Matusz-
kiewicz pochodził z domu, w którym 
muzykę się uwielbiało, i w którym wszyscy 
amatorsko na czymś grali. Pierwsze nuty 
i płyty artysta kupował we Lwowie, gdzie 
spędził młodość, tam również pierwszy 
raz oglądał filmy na dużym ekranie. Gdy 
pod koniec lat 40. dołączył do Meloma-
nów, legendarnego zespołu, w którym 
grali najwięksi polscy jazzmani z Komedą 
i Trzaskowskim włącznie, wiadomo było, 
że jego codzienność będzie na dobre 
brzmiała muzyką improwizowaną. Nie 
przerwały tego ani studia operatorskie, 
które wybrał, sądząc, że może ten fach 
zapewni mu lepszy byt niż muzyka, ani 
fatalne dla jazzu czasy, w których można 
było zostać za granie usuniętym z życia 
publicznego. 

Filmowa kariera Matuszkiewicza wybu-
chła w latach 60. i pokazała nie tylko 
umiejętność komponowania skutecznej 
muzyki filmowej, ale również niezwykłą 
inwencję melodyczną i wyczucie, które 
pozwoliło mu lekko poruszać się między 
filmem a estradą, co stało się jego zna-
kiem rozpoznawczym – muzykę „Dudu-
sia”, pisaną z hollywoodzkim rozmachem 
i swadą, nucimy wszyscy i poza kinem. 
Wystarczy wrócić pamięcią do komedii 
Dwa żebra Adama Janusza Morgensterna 
z 1963 roku, pierwszego „poważnego” 
zadania kompozytora. Dla bohaterki filmu 
zebrał wszystkie charakterystyczne dla 
włoskiej muzyki elementy i ułożył w pew-
nego rodzaju pastisz. Ten pastisz śpiewa 
się do dziś w powstałej na motywach fil-
mowego tematu „Piosence z przedmie-
ścia” („Nie dla nas sznur samochodów…”) 
ze słowami Janusza Kondratowicza, z któ-
rym Matuszkiewicz dostał nagrodę na 
festiwalu w Opolu, a potem napisał jesz-
cze „Zakochani są wśród nas”. 

Wiele piosenek „Dudusia”, regular-
nie pojawiających się w starszych i now-
szych filmach, powstało do słów Wojcie-
cha Młynarskiego, m.in. „Jeszcze w zielone 

KOMPOZYTOR 
WSPOMNIEŃ
Gdyby tylko mieszkał w Hollywood…! Mówimy 
i wyobrażamy sobie, jak odbiera Oscary 
i cieszy się międzynarodową sławą. Od lat 
w środowisku filmowym powtarzamy  
te słowa z wielką miłością do Jerzego „Dudusia” 
Matuszkiewicza, tegorocznego laureata Orła  
za Osiągnięcia Życia. 

ORZEŁ ZA OSIĄGNIĘCIA ŻYCIA
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gramy”, a także „Mam ochotę na chwi-
leczkę zapomnienia” i „Tak bym chciała 
kochać już” z repertuaru Hanny Bana-
szak. Część kompozytor napisał specjal-
nie z myślą o ekranie – „La valse du mal” 
(Palace Hotel) „Balladę o Tolku Bananie” 
czy „Pannę z mokrą głową”. Wielki talent 
pisania szlagierów Matuszkiewicz poka-
zał też w pracy ze Stanisławem Bareją nad 
muzyczną komedią Małżeństwo z rozsądku, 
z której piosenka „Miłość złe humory ma” 
przetrwała na scenie rozrywkowej lata 
i stała się rzadkim przykładem polskiego 
jazzowego standardu, muzyki witalnej, do 
której można zatańczyć i która spokojnie 
wytrzymuje porównania z amerykańską, 
tworzoną w tym samym czasie. 

Jednak dorobek filmowy artysty to 
znacznie więcej. To owocna współpraca 
z Januszem Morgensternem (Kolumbowie, 
Jowita), ale także ze Stanisławem Jędryką 
(Podróż za jeden uśmiech) czy Tadeuszem 
Chmielewskim (nagrodzona za muzykę na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
Wierna rzeka, oraz Nie lubię poniedziałku, 
Jak rozpętałem drugą wojnę światową) 
i Januszem Majewskim (Zaklęte rewiry). 

Osobnym i cieszącym się niesłabnącą 
popularnością rozdziałem w twórczo-

ści Jerzego Matuszkiewicza są seriale, 
a wśród nich Wojna domowa, Alterna-
tywy 4 czy 40-latek. Swego czasu artysta 
ułożył nawet dla serialowej czołówki coś 
w rodzaju wzoru komponowania, składa-
jącego się z trzech elementów – tematu 
głównego, miłosnego i tematu akcji. To 
muzyka z napisów początkowych w dużym 
stopniu decydowała o popularności serialu. 
Elementy te musiały zatem wystąpić jeden 
po drugim i sprowadzić przed telewizor 
widzów z każdego zakątka domu, obiecując 
im krótko, co się będzie działo. Słychać to 
m.in. w Janosiku czy Stawce większej niż 
życie, mimo upływu lat wciąż bezkonku-
rencyjnych serialowych tytułach. 

Saksofonista, jazzman, narciarz. Artysta 
ze świetnym okiem – przecież po opera-
torskich studiach – i z wybitnym uchem. 
Kompozytor wspomnień kolejnych poko-
leń. W Hollywood tę pozycję zajmuje John 
Williams, ale w Polsce z pewnością Jerzy 
„Duduś” Matuszkiewicz i dotyczy to nie 
tylko sławy jego muzyki, ale też podej-
ścia do niej, warsztatu, który podpatry-
wał u Henry’ego Manciniego, a nawet 
dyscypliny, na temat której żartował, że 
w sztuce nie liczy się natchnienie, a… 
zamówienie. 

W polskim środowisku filmowym Jerzy 
Matuszkiewicz i jego żona, Grażyna, obda-
rzona niezwykłym, rudym kolorem wło-
sów i niezliczoną ilością piegów, tworzyli 
jedną z najwspanialszych par. Swojej – 
jak mówił – „najpiękniejszej muzie” arty-
sta poświęcił ostatnie lata, wycofując się 
z życia zawodowego. Jednak choć on sam 
do dziś pozostaje na uboczu, muzyka 
„Dudusia” pozostaje grana i słuchana. On 
sam uważał, że jak się gra jazz, to w czło-
wieka wstępuje jakaś niesamowita energia. 
Tak samo dzieje się, gdy słuchamy jego 
twórczości. Warto jednak szerzej otworzyć 
drzwi do świata muzyki Matuszkiewicza, 
bo jest w nim sporo utworów o ponadcza-
sowym uroku, które zgubiły się w tłumie 
doskonałych tematów serialowych. 

Nie ma w Polsce drugiego takiego, który 
ofiarowałby nam tyle radości ze słuchania 
muzyki filmowej. Spróbujmy przeczytać 
„na sucho” lub wymienić bez emocji kilka 
z kilkuset tytułów, do których kompono-
wał. Nie da się. One nawet bez dźwięku, 
w momencie wypowiadania, po prostu 
same się nucą.

Magdalena  
Miśka-Jackowska

Janusz Majewski  
z Orłem za Osiągnięcia 

Życia dla Jerzego 
„Dudusia”Matuszkiewicza
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FESTIWALE W POLSCE KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY

Restrykcje sanitarne wciąż wyzna-
czały ramy festiwalu, trochę cią-
żyły, ale już nie dusiły. Podyk-
towały hybrydowy charakter 

wydarzenia – autorzy ponownie mogli 
skonfrontować swoje dzieła z publiczno-
ścią bezpośrednio, nie tylko online (choć 
w ten sposób również). „Na żywo” może nie 
tak tłumnie jak zwykle, ale jednak zauwa-
żalnie. Szczególnie na krużganku Pałacu 
Potockich przy Rynku Głównym, gdzie 
w tym roku mieściło się Centrum Festiwa-
lowe. Znowu słychać było szmer rozmów, 
śmiech. Znowu między kinami poruszali 
się widzowie z festiwalowymi plakietkami.

Poza polskimi twórcami przybyli 
także goście ze świata – niektórzy po raz 
pierwszy mogli obejrzeć swoje filmy na 
dużym ekranie, co podkreślali w trakcie 
Q&A z widzami. COVID-owe wyzwania 
i niedogodności, konieczność noszenia 
maseczek, dezynfekowania rąk, zachowy-
wania dystansu, zepchnięte zostały w cień 
przez radość z powodu długo wypatrywa-
nego spotkania i dyskusji twarzą w twarz. 
Wygrała, jak zawsze, ciekawość drugiego 
człowieka, kultury i świata – ten dostar-
czył mnóstwa tematów. Ciągle pełen jest 
niepokoju i niesprawiedliwości, cierpie-
nia, ale i ludzi budzących podziw swoją 
odwagą, buntowników i desperatów, któ-
rzy – pomimo życia w jądrze ciemności – 
potrafią zachować nadzieję i nie poddają się. 
Jaki więc widok rozpościerał się z ekranów 
61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego? 
Do udziału w jakich ekspedycjach zapro-
sili nas filmowcy? Jakich bohaterów nam 
przedstawili? Na pewno była to podróż 
bogata we wrażenia i emocje.

Szumowskiego) czy animacji Wizyta Mate-
usza Jarmulskiego. 

W przeszłość zabrał nas laureat ubiegło-
rocznego Złotego Lajkonika, znakomity 
dokumentalista Tomasz Wolski. Jego 1970 
to niejako kontynuacja pokazywanego 
w roku poprzednim Zwyczajnego kraju. 
Film oparty na materiałach archiwalnych, 
wzbogacony zapisami rozmów ówczesnych 
decydentów, koncentruje się na drama-
tycznych wydarzeniach z grudnia 1970 
roku na Wybrzeżu. Rozliczeniowy ton 
i wymowę nagrodzonego Srebrnym Laj-
konikiem dokumentu (powyżej 30 minut; 
poniżej tego metrażu podobny laur oraz 
nagroda za zdjęcia trafiły do Andrzeja 
Cichockiego za Trochę raju) podbija dodat-
kowo wpleciona w niego animacja lalkowa 
Roberta Sowy.

Animacja w Konkursie Polskim była 
w tym roku w ogóle bardzo mocno repre-
zentowana, udowadniając, jak wielkie 
pokłady kreatywności i oryginalności drze-
mać mogą w tej formie filmowej. Może 
szkoda, że nie została przez jurorów pod 
przewodnictwem Jana P. Matuszyńskiego 
doceniona w większym wymiarze (poza 
Nagrodą Prezesa SFP dla Zbigniewa Cza-
pli za montaż filmu On Time). Srebrnego 
Lajkonika odebrała Michalina Musialik za 
świetne Psie pole, przejmującą opowieść 
o samotności i tęsknocie, ale na uwagę 
zasłużyły też z pewnością: Książę w cukierni 
Katarzyny Agopsowicz, Miłość w czasach 
gospodarki opartej na węglu Tomasza Siwiń-
skiego, Za późno Kingi Syrek czy Turbo 
Love Alicji Jasiny. 

MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS FILMÓW 
KRÓTKOMETRAŻOWYCH – 
CO SIĘ ODWLECZE…
To, czego nieco zabrakło w werdykcie juro-
rów Konkursu Polskiego, z nawiązką nad-
robione zostało w drugiej z festiwalowych 
kompetycji, gdzie animacja wyszła zde-
cydowanie na pierwszy plan. Wszystkie 
najważniejsze laury trafiły do produkcji 
reprezentujących tę właśnie formę filmową, 
obrazując jednocześnie jej dużą różnorod-
ność. Złotym Lajkonikiem nagrodzono 
autorów duńsko-kanadyjsko-francuskiego 
Kata w domu. Tytuł tej wyrazistej i niepozo-
stawiającej obojętnym opowieści Michelle 
i Uri Kranotów odwołuje się do wiersza 
Carla Sandburga, który jest symboliczną 
klamrą animacji o wyraźnym społecznym 
zacięciu. 

Na bardziej osobistą perspektywę sta-
wia z kolei laureat Srebrnego Smoka Loris 
Giuseppe Nese. W Złym nastroju przyj-
muje punkt widzenia dziecka, by opo-
wiedzieć o włoskim systemie opieki nad 
starszymi, ale i konsekwencjami takiej 
pracy dla rodziny opiekuna. Minima-
lizm łączy się tu z psychodelią, mocno 
doprawioną lokalnym kolorytem. Młody 
bohater znalazł się także w centrum ani-
macji Daniela Graya Z ukrycia, która 
wybrana została krakowskim kandyda-
tem do Europejskiej Nagrody Filmowej 
w kategorii filmu krótkometrażowego. 
To posługująca się obrazową metaforą 
przejmująca opowieść o izolacji, samot-
ności, zmieniającej się bardzo dynamicz-

nie komunikacji, nawet w obrębie grona 
najbliższych osób. 

Kontrast w spojrzeniu na świat pomię-
dzy młodymi a starszymi, doświadczo-
nymi już przez życie bohaterami to dla 
nas jedna z głównych obserwacji wynie-
siona z tegorocznego Międzynarodowego 
Konkursu Filmów Krótkometrażowych. 
Niespodziewanie więcej lęku, niepewno-
ści, obaw jest w tych, którzy mają przed 
sobą całe życie, czego obrazem są Białe 
święta Annie St-Pierre czy Powrót do domu 
Raffiego Movsisyana. Starsi protagoniści 
wydają się być z jednej strony pogodzeni 
z własnym losem, z drugiej wdzięczni za 
życie, jakie przyszło im wieść. To przykład 
filmu Raluki Lupascu Bóg tutaj był! czy 
Rodzeństwa Armana Gholipoura Dash-
takiego. Ten pierwszy, będący ujmującą 
balladą o rumuńskiej wsi Maglawit i jej 
mieszkańcach, nagrodzony został przez 
jury pod przewodnictwem Anki Damian 
Srebrnym Smokiem dla najlepszego doku-
mentu.

Wśród krótkich fabuł triumfował chyba 
najbardziej gatunkowy z filmów na festi-
walu, czyli brytyjski Brutal Declana Lawna 
i Adama Pattersona. Konkurować z nim 
w tej materii mogła jedynie rodzima Stan-
cja Adriana Apanela. Ta zaskakująca histo-
ria na bardzo niepozorny temat, jakim jest 
poszukiwanie mieszkania przez głównego 
bohatera (świetny Jakub Zając), ma w sobie 
elementy filmu grozy, czarnej komedii, 
groteski i sprawdzającego się zawsze slap-
sticku. Oba te tytuły przypomniały, że kino 
może być także dobrą zabawą, o czym cza-

W Krakowie znowu można było poczuć 
się niemal jak przed pandemią. Wirus 
i życie w jego cieniu nie zdominowały 
bogatego programu 61. święta dokumentu 
i krótkiego metrażu.
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61. KFF: PODRÓŻ DOOKOŁA 
ŚWIATA ZA JEDEN KARNET

KONKURS POLSKI – OKNO 
NA ŚWIAT
Ostatnie miesiące zupełnie przeorganizo-
wały nasze życie. Do tego stopnia, że nie-
których rzeczy prawie już nie pamiętamy. 
Zagraniczne podróże zastąpione zostały 
przez te do osiedlowego sklepu, a możli-
wość poznawania nowych ludzi, nabywania 
kolejnych doświadczeń, ustąpiły miejsca 
przymusowej izolacji oraz dojmującemu 
poczuciu samotności. Kiedy przed rokiem 
opisywaliśmy selekcję wybranych wtedy 
konkursowych tytułów, wydawało nam 
się, że podczas kolejnej, 61. edycji festi-
walu rzeczywistość, w jakiej przyszło nam 
funkcjonować, może być jednym z leit-
motivów prezentowanych w Konkursie 
Polskim dokumentów, fabuł czy animacji. 

Nowa sytuacja, dotycząca w jakimś stop-
niu każdego z nas, jawiła się jako idealna 
pożywka dla twórców. Tymczasem filmy, 
które w bezpośredni sposób nawiązy-
wały do pandemii czy lockdownu, nale-
żały raczej do wyjątków. By wspomnieć 
o dwóch dokumentach: tragikomicznym 
Koncercie balkonowym Diany i Krzysztofa 
Kadłubowskich oraz przejmujących Papie-
rosach Mai Markowskiej. Wcale nie znaczy 
to, że w oglądanych tytułach nie dało się 
wyczuć refleksów pandemii. Konkursowe 
filmy traktowały o niej, ale nie w sposób 
oczywisty, eksplicytny. Inaczej. À rebours. 

Mówiły przez to, za czym – uwięzieni 
w domach – chyba najbardziej przez te 
kilkanaście miesięcy się stęskniliśmy. Cie-
kawe, że w tym kryzysowym momencie 
prezentowane w Konkursie Polskim filmy 
(przede wszystkim dokumenty) stały się 
prawdziwym oknem na świat, poszerze-

niem horyzontów, oddechem, kiedy powoli 
zaczynaliśmy się dusić. Zofia Kowalew-
ska, autorka znakomitych Więzi (2016), 
zabrała nas w filmie Tylko wiatr w piękną 
rodzinną podróż do Kazachstanu. Za naj-
lepszą polską zawodniczką MMA Joanną 
Jędrzejczyk, bohaterką dokumentu Toma 
Kolińskiego Niezwyciężona, ruszyliśmy za 
ocean. Z kolei dzięki Barakowi Heyman-
nowi towarzyszyliśmy wybitnemu izrael-
skiemu architektowi Daniemu Karavanowi 
w filmie Dani Karavan. Bez taryfy ulgowej. 
Prawdziwym podróżnikiem (od Pcimia po 
Afrykę) okazał się Mirek Lech, wizjoner-
-wynalazca i bohater błyskotliwego doku-
mentu Adama Żądło Solar Voyage.

Podróże nie wiązały się jednak wyłącz-
nie z pozytywnymi uczuciami. Było w nich 
także wiele bólu, cierpienia i bezradności. 
Jak w Murach Andreia Kutsili, których akcja 
rozgrywa się przed białoruskim aresztem, 
będącym symbolem dyktatury Aleksandra 
Łukaszenki, czy Dzienniku Tanaki Filipa 
Jacobsona, wykorzystującym materiały 
archiwalne do zobrazowania zakończonej 
tragicznie wycieczki grupy Japończyków 
po Europie sprzed ponad 40 lat. Dotyczy 
to jednak przede wszystkim wstrząsają-
cego filmu Tomasza Wysokińskiego Spa-
cer z Aniołami, który okazał się najwięk-
szym zwycięzcą tegorocznej edycji festiwalu. 
Obok Złotego Lajkonika ta rozgrywająca się 
w RPA opowieść o jądrze ciemności wyróż-
niona została za muzykę (autorem jest Paweł 
Mykietyn) i produkcję oraz otrzymała reko-
mendację Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego do Europejskiej Nagrody Filmowej. 

Ekspedycje do innych światów zafun-
dowali nam także laureaci dwóch Srebr-
nych Lajkoników. W nagrodzonej fabule 
Pierwsze lato końca świata Nastazja Gonera 
przenosi widzów do rzeczywistości po kata-
strofie ekologicznej, przekonując, jak ważne 
są każdego dnia podejmowane przez nas 
decyzje. Jej film z jednej strony nawiązuje 
do kina postapokaliptycznego, z drugiej 
ma bardzo mocne proekologiczne prze-
słanie, które zresztą powracało w innych 
tytułach – dokumencie Nature Is My Home-
land Marka Gajczaka (Nagroda im. Macieja 

Gala wręczenia nagród – laureaci 
i jury Konkursu Polskiego
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sami, zagłębiając się w trudne, obciążające 
tematy, można było zapomnieć.

DOKUMENT 
ZAGRANICZNY – 
KALEJDOSKOP WYZWAŃ
Te chwile wytchnienia były potrzebne, 
zwłaszcza po konfrontacji z produkcjami 
zakwalifikowanymi do Międzynarodowego 
Konkursu Filmów Dokumentalnych i sekcji 
towarzyszących. Zapełniły one ekran pro-
blemami globalnymi i lokalnymi, indywidu-
alnymi historiami „większymi niż życie”. Siłą 
rzeczy zagraniczni autorzy porwali publicz-
ność do zakątków jeszcze bardziej Polsce 
odległych – geograficznie i kulturowo.

Głośno wśród festiwalowych propozycji 
wybrzmiała Dalekowschodnia Golgota Julii 
Serginy, dokument uhonorowany uprawnia-
jącym do ubiegania się o oscarową nomi-
nację Złotym Rogiem. Ta przewrotna opo-
wieść, wyraźnie rymująca się z Lewiatanem 
Andrieja Zwiagincewa, pokazuje polityczną 
i społeczną codzienność Kraju Chabarow-
skiego. Przewodnikiem po nim jest cha-
ryzmatyczny taksówkarz – samozwańczy 
aktywista i wideobloger Wiktor Toropcew. 
Dalekowschodni Don Kichot, którego San-
cho Panzą są jego widzowie. Ma około 40 
lat i na własnej skórze doświadczył wszyst-
kich rozczarowań transformacji ustrojowej. 
Widział, jak otaczająca go rzeczywistość 
popada w degrengoladę. Nie, nie tęskni za 
dawnym ładem, przeciwnie, walczy o demo-
krację, w której nikt nie może być pewien 
wyniku kolejnych wyborów. Tupet oraz 
szczere do bólu komentarze, wykrzykiwane 
bez ogródek przed wszystkimi, którzy chcą 
słuchać, zwracają na niego uwagę zarówno 
kremlowskiej opozycji, jak i samej władzy. 
Oznaczać to może tylko kłopoty… 

Jurorzy pod przewodnictwem Marka 
Cousinsa nagrodę Dalekowschodniej Gol-
gocie przyznali jednogłośnie. W werdyk-
cie pominęli inną produkcję z tych regio-
nów świata, a mianowicie Życie Ivanny. 
Dzieło urodzonego w Gwatemali i na 
co dzień mieszkającego w Rosji Renato 
Borrayo Serrano to zapadający w pamięć 
portret rdzennej mieszkanki Kraju Kra-
snojarskiego. Ivanna samotnie zmaga się 
z wychowaniem dzieci, mrozem i codzien-
nością w targanym podmuchami porywi-
stego wiatru karawanie, w którym kuch-
nia, salon, łazienka i sypialnia mieszczą 
się na przestrzeni kilku metrów kwadra-
towych. Silnikiem są renifery, kaloryfe-
rem – koza. Serrano sprawia, że na czas 
seansu przenosimy się do tej jakże innej 

z europejskiej perspektywy krainy. Cho-
ciaż kamera koncentruje się na bohaterce, 
w tle rozpościera się fizyczny i mentalny 
pejzaż postsowieckich zniszczeń. I pod tym 
względem – mimo diametralnych różnic 
w stylu i formie – Życie Ivanny doskonale 
uzupełnia się z uhonorowanym Orłem 
i ubiegłorocznym triumfatorem Krakowa 
Wielorybem z Lorino Macieja Cuske. Ser-
rano dociera tam, gdzie Cuske nie mógł 
z powodu ograniczonego czasu (filmowa-
nie w tych regionach Rosji podlega wielu 
restrykcjom, samo przebywanie w nich 
wymaga wiz, nawet dla Rosjan).

Jednak nie tylko tam, gdzie rządzi 
Władimir Putin, ludzie stawiają czoła 
niepewnemu jutru i niesprawiedliwo-
ści, i podejmują walkę na miarę swoich 
możliwości. W ten nurt krakowskiego 

programu wpisała się nagrodzona Srebr-
nym Rogiem dla filmu o tematyce spo-
łecznej produkcja Ogniem pisane Rintu 
Thomas i Sushmita Ghosha o mieszkan-
kach stanu Uttar Pradesh, które tworzą 
niezależną, w pełni kobiecą, redakcję. Ich 
bunt ma wymiar podwójny: jako dzien-
nikarki zadają najtrudniejsze pytania, 
są dociekliwe i nieustępliwe. Jednocze-
śnie robią to, chociaż należą do najgorzej 
przez hinduskie społeczeństwo trakto-
wanej kasty dalitów. „Film przepełniony 
odwagą i niepohamowaną energią hindu-
sek w walce o sprawiedliwość i prawdę. 
Inspirujący – powinno się go pokazywać 
na całym świecie” – w uzasadnieniu swo-
jej nagrody stwierdzili jurorzy.

Wyróżnienie głównego jury oraz jury 
studenckiego otrzymał z kolei dokument 

W potrzasku, pozwalający widzom wyjść 
na ulicę razem ze studentami w Hong-
kongu. „Odważny, wciągający f i lm 
o potrzebie i granicach protestu. Kla-
syczny, obserwacyjny styl daje świadectwo 
młodzieńczego zapału i erozji demokra-
cji w Hongkongu. Bogaty i rozbudowany 
psychologicznie” – brzmiał główny wer-
dykt. „Za zbudowanie porywającej narra-
cji w oparciu o bezpośrednią obserwację 
rewolucji naszych czasów, gdzie walka 
prowadzi od muzycznej potyczki z policją 
do wycieńczającego oblężenia i ucieczki 
kanałami. Skupiając się na pojedynczym, 
zamkniętym wydarzeniu, rejestruje uni-
wersalne emocje młodych ludzi – ich 
odwagę, ale też strach w starciu ze zbrod-
niczym systemem” – dodawali młodzi 
jurorzy. Film nie został podpisany jednym 
reżyserskim nazwiskiem – zamiast niego 
w czołówce widnieje hasło: Hong Kong 
Documentary Filmmaker, bo jest to wła-
śnie zbiorowe bardziej niż indywidualne 
dzieło. Nie jedyne zresztą na festiwalu.

WIELKIE HISTORIE 
W DOMOWYM ZACISZU
W inny sposób oko tysięcy filmowców 
wykorzystał Kevin Macdonald, który „swój” 
dokument: Dzień z życia 2020 zmonto-
wał z nagrań przesłanych mu przez ludzi 
z całego świata: krótkich zapisków codzien-
ności pandemicznej na naszym globie. 
W Krakowie film doczekał się pokazu 
w ramach cyklu „Opowieści ze świata”. 
Nigdy przecież Krakowski Festiwal Fil-
mowy nie zamyka się w pokazach konkur-
sowych, a wiele z dzieł z sekcji towarzyszą-
cych dopełnia tę wielokulturową mozaikę 

i decyduje o całościowym doświadczeniu 
festiwalu, bywa że stanowi uzupełnienie 
lub dwugłos z produkcjami rywalizują-
cymi o trofea. 

Tak dla przykładu w Wyjdź za mnie jed-
nak Mordechaia Vardiego („Opowieści ze 
świata”) i Księciu marzeń Jessiki Nettelbladt 
(„Gdzieś w Europie”) swoje rozwinięcie 
znalazła podjęta w uhonorowanej wyróż-
nieniem Długiej drodze do domu Angelo 
Madsena Minaxa problematyka rodzin-
nych sekretów i szeroko pojętej tożsamości. 
Vardi, rabin, skierował kamerę na aranżo-
wane małżeństwa w ortodoksyjnej społecz-
ności żydowskiej. Aranżowane pomimo 
świadomości, że jedna z osób wciąganych 
w związek jest innej orientacji seksualnej. 
Nettelbladt przyjrzała się drodze Erika, 
mężczyzny, który urodził się w ciele dziew-
czyny i – przy wsparciu rodziny – poddał 
operacji zmiany płci. Ciągle szuka siebie 
i zmaga się z demonami bliskimi każdemu, 
także osobom bez tak granicznych przeżyć. 
Z kolei Minax odwiedził swoją mormoń-
ską rodzinę i odsłonił cały ból, skrywający 
się pod uśmiechami. 

Nie mogło też zabraknąć w Krakowie 
filmów, dla których temat jest równie 
istotny, co forma. Srebrnym Rogiem dla 
filmu o wysokich walorach artystycz-
nych zostali nagrodzeni Oan Kim i Bri-
gitte Bouillot za dokument O mężczyźnie, 
który malował krople wody – właściwie 
esej filmowy o człowieku i traumie sprzed 
lat, opowiedziany przez syna zafascyno-
wanego twórczością ojca – koreańskiego 
malarza Kim Tschang-Yeula. Na estetykę 
powiązaną z empatią postawił również 
Victor Kossakovsky, twórca znany z festi-

walu w Wenecji czy Berlinie. W Krako-
wie w ramach cyklu Fokus na Norwegię, 
podziwiać można było jego Gundę – zapis 
życia zwierząt hodowlanych, w tym tytu-
łowej świnki Gundy opiekującej się stad-
kiem swoich rozbrykanych prosiąt oraz 
jednonogiego koguta, który marzy o wol-
ności za płotem. Wyraziste, czarno-białe 
zdjęcia sprawiają, że smutny finał, wypeł-
niony płaczem Gundy, jeszcze bardziej 
dotyka. Nie wszystkie historie w Krako-
wie kończyły się mrocznie i nie wszyst-
kie pozostawiały widza w poczuciu bez-
nadziei.

NA KONIEC POZOSTAJĄ 
NADZIEJA I SZTUKA
W ramach „Fokusu na Norwegię” można 
było poznać ludzi, którzy wyrwali się ze 
szponów ekstremalnych ideologii – a spor-
tretowanych przez Karen Winther w fil-
mie Wyjście. Reżyserka sama była człon-
kinią ruchu neonazistowskiego, ale zdała 
sobie sprawę, w jak wielką pułapkę wpadła 
i wyrwała się z niej. Tak, jak jej bohatero-
wie – z Europy i Ameryki. W tym samym 
cyklu zobaczyć można było, jak z traumy 
otrząsa się Pokolenie Utøyi – dzieci i mło-
dzież, które umknęły śmierci w zamachu 
z 2011 roku, dziś obserwowane przez Aslaug 
Holm i Sigve Endresena. Poturbowane 
psychicznie i fizycznie, ale jednak silne, 
prące do przodu. Z kolei Tommy Gullik-
sen w Wojnie sztuk (to również cykl „Fokus 
na Norwegię”) postanowił zacząć budo-
wać most porozumienia z Koreą Północną 
przez rozmowę o sztuce. Może celu nie 
osiągnął, ale może i tak znacznie więcej 
niż politycy…

Najwięcej pogody ducha i  nadziei 
wniosła w  Krakowie Barbara Kraf-
ftówna, sportretowana przez reżyserów: 
Macieja Kowalewskiego, Piotra Konstan-
tinowa i scenarzystę Remigiusza Grzelę 
w prezentowanej w Panoramie Polskiego 
Dokumentu Krafftównie w krainie cza-
rów. Wybitna aktorka jak nikt inny wie-
rzy w moc sztuki i kojącą rolę wyobraźni, 
niejednokrotnie to one właśnie ją napę-
dzały i pomagały przetrwać chwile naj-
bardziej bolesne.

Czy z gorzkich, trudnych opowieści fil-
mowych 61. KFF wyłonić się może lepsze 
jutro oraz mądrzejsze i bardziej świadome, 
otwarte społeczeństwo? Czy sztuka może 
zmienić nas i świat? 

Kuba Armata,  
Dagmara Romanowska

Kat w domu,  
reż. Michelle Kranot, Uri Kranot

Tomasz Wysokiński
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Jak trafiłeś do RPA?
Od lat bardzo dużo podróżuję. 
Dobrze poznałem Azję i część Ame-
ryki Południowej, Afrykę mniej. Do 

RPA zawiodła mnie rozmowa ze znako-
mitym fotografem Tomaszem Tomaszew-
skim. Opowiedział mi o Baragwanath 
Hospital w Johannesburgu, największym 
szpitalu w Afryce, trzecim na świecie, 
do którego – w noc tuż po wypłacie – na 
SOR trafiają dziesiątki ciężko rannych 
ofiar rozbojów. Zaintrygowało mnie to.

Ale film nie opowiada o Baragwa-
nath Hospital.
Na miejscu poznałem Jerry’ego, do któ-
rego kontakt również podrzucił mi 
Tomek. W latach 90. Jerry wprowadzał  
do townshipów fotografów ze słyn-
nego Bang-Bang Club, pracował rów-
nież z Jamesem Nachtweyem. Był ich 
przewodnikiem i ochroniarzem zara-
zem. Powiedziałem Jerry’emu, że pragnę 
poznać życie w Johannesburgu i ota-
czających go townshipach, zanim wejdę 
z kamerą do szpitala. Nasze wspólne 
wypady doprowadziły mnie jednak do 
innego tematu i innego bohatera: samego 
Jerry’ego i jego poszukiwań zaginionych 
dzieci.

Bez „swojego człowieka” w prowincji 
Gauteng łatwo chyba zaginąć?
Bez Jerry’ego nie miałbym tam żadnych 

czeństwo. Jest dla mnie czymś niewiary-
godnym, że Jerry, żyjąc w tym świecie na 
co dzień, ze swoją przeszłością, zachował 
w sobie człowieczeństwo i ma w sobie nie-
zwykły spokój ducha. Jest tym, kim jest. 
Stara się pomagać. Bywa, że śpi z dziećmi 
na ulicy. Żyje bardzo skromnie, jednocze-
śnie włada 11 językami, dużo czyta i mówi, 
że ma poczucie, że w trakcie poszukiwań 
dzieci towarzyszą mu anioły. To mu na 
pewno daje siłę. 

Skoro mowa o językach – bohaterowie 
mówią kilkoma. Czy zdarzało się, że 
nie wiedziałeś, co właściwie filmujesz? 
Działałem intuicyjnie. Jerry przeważnie 
wypytywał o zaginione dziecko, ale czę-
sto nie wiedziałem, czy to, co rejestruję, 
ma jakiś sens i przyda się w filmie. Nie 
miałem czasu, żeby się nad tym zastana-
wiać. Później Jerry pomagał mi w tłu-
maczeniach. Jego znajomość języków 
niejednokrotnie ratowała nam skórę. 
Włada m.in. tsotsitaal, językiem subkul-
tury więziennej, i miesza go z twardym 
zuluskim slangiem, który też ma mocno 
negatywne konotacje. Ci, którzy go sły-
szeli, nie wiedzieli, na co go stać.

I to umożliwiło wam wejście do bar-
dzo mrocznych miejsc. Myślę o meli-
nie…
Mówisz o squacie opanowanym przez 
dwa gangi więzienne: 26 i 28? Udało się 
nam tam wejść na około pół godziny. 
Gangsterzy byli tak zaskoczeni, że widzą 
przed sobą mulungu – białego z apara-
tem, że nie wiedzieli, jak się zachować. 

Metoda przez zaskoczenie?
Czasem jedyna możliwa. Jerry wielo-
krotnie mówił mi, że w jakieś miejsce 

idziemy tylko raz. Nie będzie drugiej 
szansy. Przez pewien czas gangsterzy 
nas sprawdzali, czy nie mamy jakiegoś 
umocowania wśród miejscowych prze-
stępców. Potem… Są w Johannesburgu 
takie miejsca, do których policja nigdy 
nie zagląda. Nawet w centrum miasta, 
na Pretoria Street, w tygodniu, w którym 
kręciliśmy, zginęło pięć osób. W White 
City w Soweto, gdzie mieszkałem, wyda-
rza się około 100 zabójstw rocznie. Hill-
brow, obszar kilkukrotnie większy niż 
krakowski Rynek Główny, to kilkanaście 
tysięcy ciężkich przestępstw rocznie. 

Jak strefa wojenna…
Myślę, że w Johannesburgu jest gorzej 
niż w wielu strefach wojennych, ponie-
waż tam atak może przyjść w każ-
dej chwili, z każdego kierunku, nie 
wiadomo, kto jest przyjacielem, kto 
wrogiem. Niewiele jest dziś tak nie-
bezpiecznych znanych mi miejsc na 
świecie – może Tijuana nocą lub favele 
Caracas. Miasta azjatyckie, takie jak 
owiane złą sławą Karaczi albo Manila, są 
w porównaniu z Johannesburgiem sto-
sunkowo bezpieczne. Zdarzyło mi się 
mieszkać w fawelach w Rio de Janeiro 
i tam było spokojniej. Po kilku dniach 
mogłem samodzielnie poruszać się po 
wąskich uliczkach, co w slumsach Johan-
nesburga było niemożliwe. Podróż w to 
miejsce sprawia, że moja wizja świata 
i przewidywania, co do tego, w jakim 
kierunku to wszystko zmierza – są 
skrajnie pesymistyczne. 

Paradoksalnie Johannesburg nazy-
wany bywa też Gold City. 
Biznesy związane ze złotem i diamentami, 
które dały początek gigantycznym fortu-

nom, należą do niewielkiej grupy ludzi. 
Czarni nie mają w tym niemal żadnego 
udziału – poza byciem tanią siłą fizyczną. 
Po zamknięciu kopalń pozostawiono ich 
samym sobie, wcześniej niszcząc ich więzi 
rodzinne i społeczne w imię polityki kolo-
nializmu i apartheidu. W jednym z ujęć 
pokazuję nowoczesne wieżowce Johan-
nesburga, wyrastające z ogromnego, usy-
panego na peryferiach Soweto, wysypiska 
śmieci. To nie tylko pejzaż tego miasta, ale 
i metafora współczesnego świata, który 
każdego roku eroduje coraz bardziej. Jesz-
cze jesteśmy bezpieczni, ale w jakim świe-
cie żyć będą nasze dzieci?

Nakręciłeś Spacer z Aniołami sam, 
w spartańskich warunkach. Bez 
dźwięku, bez lamp, bez ekipy. Widz 
otrzymuje jednak piękny film. 
Jestem wdzięczny producentowi, praw-
dziwemu pasjonatowi kina – Piotrowi 
Kobusowi, że umożliwił mi pracę ze 
wspaniałymi artystami, bo to dzięki nim 
Spacer z Aniołami wygląda tak, a nie 
inaczej. Daniel Gąsiorowski, znakomity 
montażysta, któremu tak wiele zawdzię-
czam, miał fundamentalny wpływ na 
ostateczny kształt Spaceru... Tomek 
Dukszta wyczarował dźwięk z nagrań, 
o których sądziliśmy, że z przyczyn tech-
nicznych do niczego się nie nadadzą. 
Mateusz Zaluski nadał charakter wizu-
alny. Niezwykłym przeżyciem było przy-
glądanie się Pawłowi Mykietynowi, który 
z tak niewiarygodną lekkością skompo-
nował muzykę. Rozmowy z Jackiem Bła-
wutem i Davidem Howardem, i zada-
wane przez nich pytania, pozwoliły mi 
na odnalezienie struktury narracyjnej, 
dramaturgii filmu, a Ania Dobrowodzka, 
z którą pracowałem nad montażem na 
początkowym etapie, natchnęła go swoją 
dziewczęcą wrażliwością… 

Gdzie się teraz udasz? 
Ciągnie mnie w kilku kierunkach. 
Wychowałem się na książkach Ver-
ne’a, Londona, Conrada i zawsze chcia-
łem poznawać świat, być jak Ibn Battuta, 
James Cook, Richard Francis Burton, ale 
skoro wszystkie lądy zostały już odkryte, 
mogę tylko eksplorować ich mniej znane 
oblicza. Zajrzeć pod powierzchnię, spraw-
dzić, co czai się za zaułkiem. Właśnie tego 
pragnę.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska
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szans. Potrafię odnaleźć się w różnych 
miejscach, które nie są zbyt życzliwe dla 
przybyszy, zwłaszcza o białym kolorze 
skóry, ale w Johannesburgu i niektórych 
townshipach bez Jerry’ego nie byłbym 
w stanie nakręcić żadnego poważnego 
materiału, a po zmroku miałbym nie-
wielkie szanse, żeby przeżyć. To mega-
lopolis zdominowane przez czarnych, 
przeważnie nielegalnych imigrantów 
z niemal całej Afryki, a nie kosmopoli-
tyczny, globalny melting pot. To region, 
który ma jeden z najwyższych wskaźni-
ków przestępczości na świecie. 

Przeszłość Jerry’ego też nie jest 
wolna od przemocy? 
Wychował się w Soweto, gdzie zrodził 
się bunt przeciwko apartheidowi. Jako 
dziecko był świadkiem wielu drastycz-
nych wydarzeń, zabijania ludzi, a jako 
nastolatek trafił na ulicę i został zwerbo-
wany do zbrojnego ramienia Afrykań-
skiego Kongresu Narodowego. Został 
przerzucony przez granicę i uczył się 
walczyć. Dziś bezinteresownie pomaga 
innym, jest jednak facetem, którego nikt 
nie chce zdenerwować.

Jak przyjął obecność kamery 
i pomysł na realizację filmu?
Pracowałem niewielkim bezlusterkow-
cem. Z dużą kamerą, czy jakimkolwiek 
dodatkowym osprzętem, nie byłbym 

w stanie zbliżyć się do bohaterów, a poza 
tym rzucałbym się w oczy, co byłoby 
niebezpieczne. Powiedziałem Jerry’emu, 
jak interesująca jest dla mnie jego 
misja, zwłaszcza że już w innych zakąt-
kach świata zetknąłem się z problemem 
brutalnego wykorzystywania dzieci – 
w Laosie, Kambodży… W Bangladeszu, 
podążając śladami fotoreportażu Córki 
ciemności Shehzada Nooraniego, trafi-
łem do Jessore – w miejsce, w którym 
psychopaci kupują dzieci, żeby je krzyw-
dzić… Jerry zgodził się, a dla mnie był to 
temat, za którym musiałem pójść.

Temat jest przerażający. Dla widza 
trudny, a na filmowcu i bohate-
rze musi chyba odciskać piętno? To 
olbrzymi ciężar. Co godzinę w RPA 
ginie dziecko… 
A to tylko część statystyk, bo żadne nie 
mówią o tym, ile noworodków ląduje tam 
w koszach na śmieci. Zbliżyłem się do bez-
domnych przeczesujących śmietniki w cen-
trum Johannesburga. Każdy z nich co kilka 
dni znajduje zabite dziecko, a przecież na 
johannesburskich ulicach tych ludzi pra-
cują setki… Nikt o tym oficjalnie nie mówi. 
W Johannesburgu, Soweto i okolicznych 
townshipach spędziłem 100 dni, w trak-
cie trzech podróży. Za każdym razem 
było to dla mnie bardzo mocne przeży-
cie, a powroty zawsze trudne, łączące się 
z poczuciem, jak kruche jest nasze bezpie-

PODRÓŻ 
DO JĄDRA 
CIEMNOŚCI
Rozmowa z Tomaszem Wysokińskim, reżyserem filmu 
Spacer z Aniołami, który na 61. KFF zdobył Złotego 
Lajkonika, Wyróżnienie za muzykę oraz Nagrodę dla 
najlepszego producenta

Spacer z Aniołami,  
reż. Tomasz Wysokiński
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To produkcja, która jak niemal 
wszystko, gdzie pojawia się nazwi-
sko reżysera Pianisty, wzbudzała 
ogromną ciekawość i sporo emo-

cji. Te w istocie były, zresztą po obu stro-
nach ekranu, czego najlepszym dowodem 
uhonorowanie filmu jednym z najważniej-
szych festiwalowych laurów, czyli Nagrodą 
Publiczności przyznaną przez „Magazyn 
Filmowy” – pismo Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.    

Obok dwójki wspaniałych artystów 
dokument młodych twórców ma jeszcze 
jednego ważnego protagonistę. Jest nim 
Kraków, miejsce, gdzie obaj się wycho-
wali, rozpoczęli wieloletnią przyjaźń, ale 
i przeżyli pierwsze, związane z wojną  
i gettem, traumy. „Bracie, jakie to dziwne, 
że my tu jeszcze wciąż trwamy” – mówi 

dzięki czemu zapominamy, że tam w ogóle 
jest kamera. Przyjmują raczej pozycję widza 
i uważnego obserwatora tego niezwykłego 
spotkania dwójki przyjaciół, uważnie wsłu-
chując się w ich opowieści. Poruszające, 
dramatyczne, ale też często rozładowywane 
humorem, jak wtedy, gdy Polański w aneg-
dotycznym tonie opowiada o pogrzebie 
swojego ojca, czy gdy wraz z Horowitzem 
jedzą kiełbaski z kultowej niebieskiej nyski 

pod Halą Targową. „Humor interweniuje 
w najbardziej niespodziewanych momen-
tach” – konstatuje reżyser Lokatora. 

„Spodziewałeś się, że kiedyś taki Kraków 
zobaczymy? Nie ma nic z tej przeszłości” – 
mówi Polański do przyjaciela. Bo ta wzru-
szająca opowieść o pamięci przesiąknięta 
jest też nostalgią. Zupełnie jakby dwaj wie-
kowi wybitni artyści przez chwilę znów 
mogli być małymi chłopcami. Zbierającymi 

znaczki, goszczącymi u siebie w miesz-
kaniach, jedzącymi czekoladowy deser.  
I choć to opowieść o wojnie i jej okrucień-
stwie, jest w niej dużo życia, humanizmu 
oraz potrzeby pielęgnowania wspomnień. 
W końcu „jesteśmy wynikami przeszłości 
i tego, co przeżyliśmy” – podsumowuje 
Ryszard Horowitz.

Kuba Armata

Roman Polański i Ryszard Horowitz 
byli bohaterami dokumentu Mateusza 
Kudły oraz Anny Kokoszki-Romer, 
inaugurującego 61. edycję Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego, a zatytułowanego – 
Polański, Horowitz. Hometown. 
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DWAJ LUDZIE  
ZE WSPOMNIENIAMI

w jednej ze scen Polański, przysłuchując 
się krakowskiemu hejnałowi. „My i wieża 
Mariacka” – odpowiada Horowitz. I choć 
spotykali się wielokrotnie w różnych miej-
scach na świecie, w Krakowie – krainie 
dzieciństwa – znaleźli się razem po raz 
pierwszy od blisko 70 lat. 

Nie ma w tym przypadku, bo tematy, 
które poruszają w  filmie, wydają się 
zarówno dla Polańskiego, jak i Horowitza 
niełatwe. Od poznania się w getcie, przez 
wspomnienia reżysera związane z matką 
wywiezioną i straconą w obozie koncen-
tracyjnym, po pamięć o ludziach, dzięki 
którym sami przetrwali piekło wojny. Doku-
ment wieńczy zresztą wzruszająca scena 
przyznania przez Instytut Yad Vashem 
tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata rodzinie ukrywającej Polańskiego 
podczas okupacji. „Czasem lepiej zatrzymać 
wspomnienia, niż konfrontować się z nimi” – 
przekonuje reżyser, dodając też, że głównie 
dlatego nie chciał nigdy robić filmu poświę-
conego tej epoce, którego akcja rozgrywa-
łaby się w Krakowie.

Polański, Horowitz. Hometown to rodzaj 
intymnego pamiętnika, a zarazem prze-
wodnika po Krakowie. Wraz z bohaterami 
przemierzamy ulice Starego Miasta, Kazi-
mierza, Podgórza, odwiedzamy ich dawne 
mieszkania, jesteśmy świadkami wzrusza-
jących spotkań po latach. Kudła i Kokosz-
ka-Romer stronią w swoim dokumencie 
od kontrowersji, nie szukają ani grama 
sensacji. Nie ingerują w filmową materię, 

Polański, Horowitz. Hometown, 
reż. Anna Kokoszka-Romer, 
Mateusz Kudła
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Anna Kokoszka-Romer i Mateusz Kudła 
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larnych zdobył pełnometrażowy film ani-
mowany Zabij to i wyjedź z tego miasta. 
Podczas odbierania nagrody wzruszony 
Mariusz Wilczyński stwierdził: „Najwspa-
nialsze jest w kinie to, że jest w nim miej-
sce na takich dziwolągów jak ja. Takich, 
którzy sami nauczyli się rysować i 20 lat 
rysowali do szuflady. To dla mnie bardzo 
trudny film. Mówi o moich zaniechaniach 
wobec mamy i taty”. Kilka wyróżnień powę-
drowało do obrazu Maryjki Darii Woszek. 
Grażyna Misiorowska otrzymała Jantara za 
„czar i żar” swojej roli oraz nagrodę Player.
pl i Stowarzyszenia Kobiet Filmowców za 
wkład w rozwój kobiecej perspektywy w fil-
mie pełnometrażowym. Produkcja ta została 
także wyróżniona Nagrodą Specjalną Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych. Z sukcesów 
mogli się cieszyć również twórcy debiutu 
Każdy ma swoje lato. Tomasz Jurkiewicz 
wyjechał z Koszalina z Jantarem za reżyse-
rię, a film otrzymał też Jantra za zdjęcia dla 
Weroniki Bilskiej i nagrodę za muzykę dla 
Szymona Wysockiego. Z kolei Iwona Sie-
kierzyńska za Amatorów dostała Nagrodę 
Dziennikarzy, Jantary za scenariusz i za 
odkrycie aktorskie dla aktorów z niepełno-
sprawnością intelektualną z Teatru Biuro 
Rzeczy Osobistych. Warto jeszcze wspo-
mnieć o dobrze przyjętym przez publicz-
ność Jakoś to będzie Sylwestra Jakimowa, 
wyprodukowanym w Studiu Munka-SFP. 
To współczesna komedia bazująca na absur-

dalnym, zaskakującym poczuciu humoru. 
Jantary wręczono także twórcom krót-

kich metraży. Oceniało je jury w składzie: 
Agnieszka Smoczyńska, Maks Bereski, Ali-
cja Gancarz, Anka Sasnal, Andrzej Titkow. 
W sumie w konkursie uczestniczyło 58 krót-
kich metraży, w tym 16 filmów ze Studia 
Munka-SFP. Były to fabuły, dokumenty, jak 
i animacje. Nagrodę za krótki obraz animo-
wany otrzymała Julia Orlik za Jestem tutaj 
(Szkoła Filmowa w Łodzi), za krótkome-
trażowy film dokumentalny Paulina Sikora 
za Blisko ziemi (Szkoła Wajdy), a za krótką 

fabułę Zuzanna Grajcewicz za Dog Days 
(Szkoła Filmowa w Łodzi). Jantara za zdjęcia 
do filmu krótkometrażowego zdobył Andrzej 
Cichocki za Trochę raju (Studio Munka-SFP). 
Uzasadnienie brzmiało: „Kamera w spo-
sób nieinwazyjny, bardzo subtelny wkracza 
w mikrokosmos życia rodzinnego. Obser-
wuje je z bliska i z wielką empatią. Rejestruje 
mikrowydarzenia i małe, codzienne dramaty, 
nadając im rangę uniwersalną”. Z kolei Jan-
tara za dźwięk do filmu krótkometrażowego 
otrzymali Sebastian Włodarczyk i Łukasz 
Świerzawski za Kulisy (Studio Munka-SFP) 
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Ż użel – najnowszy i od dawna 
oczekiwany film Doroty Kędzie-
rzawskiej uroczyście otworzył 
„Młodzi i Film”. Reżyserka, której 

dzieła od 30 lat pokazywane są na najlep-
szych festiwalach, przyznała się do wyjątko-
wej tremy – Żużel był realizowany pięć lat, 
teraz czeka na swoją premierę kinową (16 
lipca – przyp. red.). To opowieść o moto-
cyklowym mistrzu, w którego życie wkra-
cza wrażliwa dziewczyna. Okazało się, że 
publiczność dobrze przyjęła film, doceniając 
scenariusz reżyserki, zdjęcia Arthura Rein-
harta i znakomitą grę aktorską Tomasza 
Ziętka. Dorota Kędzierzawska zasiadała 
również jako przewodnicząca w Jury Kon-
kursu Pełnometrażowych Debiutów Fabu-
larnych. Z reżyserką filmy oceniali: Manu-
ela Gretkowska, Aleksandra Konieczna, 
Anna Sienkiewicz-Rogowska i Piotr Roso-
łowski. W konkursie znalazło się 10 tytu-
łów: 1:11 (Pierwsza jedenaście) Mirona 
Wojdyły, Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej, 
Biały potok Michała Grzybowskiego, Hura, 
wciąż żyjemy! Agnieszki Polskiej, Jakoś 
to będzie Sylwestra Jakimowa, Każdy ma 
swoje lato Tomasza Jurkiewicza, Maryjki 
Darii Woszek, Ostatni Komers Dawida Nic-
kela, Safe Inside Renaty Gabryjelskiej oraz 
Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza 
Wilczyńskiego. 

Grand Prix – Wielkiego Jantara w Kon-
kursie Pełnometrażowych Debiutów Fabu-

MŁODOŚĆ 
NIE ZNA WIEKU
40. Koszaliński Festiwal Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” wygrała 
animacja Zabij to i wyjedź z tego 
miasta Mariusza Wilczyńskiego. 
Magdalena Łazarkiewicz otrzymała 
Jantara 40-lecia za Ostatni 
dzwonek. Jubileuszowa edycja 
pokazała, że w Koszalinie jest szansa 
na międzypokoleniowe spotkania 
debiutantów. 

Laureaci i jury

Aleksandra Rosset  
i Julia Orlik z Jantarem dla 

najlepszej animacji
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Ady Smyk „za kreacyjne opowiadanie dźwię-
kiem o miejscach i przestrzeniach niedo-
stępnych każdemu, poparte znakomitym 
rzemiosłem”. Wyróżnienie w kategorii krót-
kiej fabuły powędrowało do Jagody Madej za 
film O człowieku, który kupił mleko (Studio 
Munka-SFP). Wyróżnienie dostała również 
Monika Proba za dokument Lata świetlne 
(Studio Munka-SFP).

Wyjątkowym gościem 40. edycji festi-
walu była Barbara Krafftówna, bohaterka 
pełnometrażowego dokumentu w reżyserii 
Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstan-
tinowa Krafftówna w krainie czarów, która 
spotkała się z publicznością. W koszaliń-
skim święcie kina brała też udział Dorota 
Stalińska. Na festiwalu w 1983 otrzymała 
nagrodę za rolę w filmie Krzyk Barbary Sass-
-Zdort. Stalińska była gościem gali otwar-
cia, kiedy to przyznała, że festiwal jest i był 
dla niej szczególnie ważnym miejscem, 
oraz podkreśliła, że rozmowy na „Młodzi 
i Film” to nie była łatwa przeprawa. Aktorka 
wraz z Aleksandrą Konieczną opowiadały 
o swojej pracy w cyklu dyskusyjnym prowa-
dzonym przez Olę Salwę „Młodzi i kino – 
wtedy i teraz”. Do rozmowy w „Prywatce” 
zaproszeni zostali także Krzysztof Zanussi, 
laureat pierwszego w historii Wielkiego Jan-
tara za film Iluminacja w 1973 roku, oraz 
zeszłoroczny zdobywca głównej nagrody 
festiwalu za produkcję Studia Munka-SFP 
Supernova – Bartosz Kruhlik.

W ramach wydarzeń specjalnych poka-
zano Kraj (reż. Veronica Andersson, Filip 
Hillesland, Mateusz Motyka, Maciej Ślesicki). 
W festiwalowej sekcji „Pierwszy raz za gra-
nicą. Pełnometrażowe debiuty międzyna-
rodowe” widzowie mogli zobaczyć w kinie 
Alternatywa cztery produkcje: Arracht (reż. 
Tom Sullivan), Słudzy (reż. Ivan Ostrocho-
vský), W co grają ludzie (reż. Jenni Toivo-
niemi), Właściciele (reż. Jiří Havelka). Nato-
miast w retrospektywie prezentowana była 
twórczość Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala.

Na koniec należy wspomnieć o Ostatnim 
dzwonku Magdaleny Łazarkiewicz. Film 
głosami widzów otrzymał Jantara 40-lecia. 
To portret ostatniego pokolenia wchodzą-
cego w dorosłość w PRL-u, a jednocześnie 
uniwersalna historia pożegnania z beztro-
skim dzieciństwem. Film Magdaleny Łazar-
kiewicz z miejsca zdobył ogromną popular-
ność, stając się manifestem pokoleniowym.

Ważnym elementem, niezwykle rozbudo-
wanym, były debaty branżowe. Warto wspo-
mnieć o trzech bardzo ciekawych spotkaniach: 
„Żywe źródło czy martwy kanon?” o inspira-
cjach reżyserów polskim kinem, prowadzona 

przez Michała Oleszczyka; „Jak produkować 
filmy na platformy VOD i nie zbankrutować?”, 
moderowana przez niżej podpisanego, oraz 
„Streamwars. Czy wojna platform VOD już 
się zaczęła?”, zawiadywana przez Annę Wró-
blewską. Ponadto rozmawiano o niezbędnych 
reżyserach castingu i ważnym statusie arty-
sty zawodowego w ramach debaty ZAPA. 

Tegoroczna edycja „Młodzi i Film” cie-
szyła ze względu na spotkania „na żywo”, 
co na każdym kroku podkreślali widzo-
wie i twórcy. Po raz kolejny w Koszalinie 
wygrały szczerość i emocje wynikające 
z obcowania z kinem debiutantów. 

Marcin Radomski

Magdalena Łazarkiewicz  
z Jantarem 40-lecia

Mariusz Wilczyński  
z Wielkim Jantarem
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P rzeniesienie białostockiego festi-
walu filmów krótkometrażowych 
z zimy na lato tylko przysłużyło 
się Żubroffce. Tegoroczna edycja 

odbyła się między 9 a 13 czerwca i była 
jedną z najlepszych. Rozważania na temat 
pandemii znalazły swoje odzwierciedlenie 
w motywie przewodnim, który brzmiał 
po prostu: „wirus”, więc pierwszym eta-
pem była akceptacja obecnego stanu rze-
czy. Oprócz filmów, w których znalazły 
się inspiracje związane z sytuacją na świe-
cie, festiwal zorganizował cykl spotkań 
oraz warsztatów, które pomogły zapro-
szonym gościom oraz twórcom filmowym 
„przetrawić” pandemię tak, aby wydawała 
się mniej straszna. Swoista psychoterapia 
miała wymiar podsumowujący (humory-
styczne wykłady), fizyczny (ćwiczenia dla 
zastałego ciała), a także filozoficzny (debata 
o tym, co będzie dalej z branżą filmową 
oraz festiwalami). „Najważniejsze było nie 
przenosić festiwalu do internetu. Poczekać 
na widzów i filmowców, żeby spotkać się 
w realu nawet w pandemicznej, okrojonej 
formie” – opowiada Maciej Rant, dyrektor 
programowy festiwalu i kierownik kina 
Forum. Monika Piskurevič, koordynatorka 
festiwalu, dodaje: „Z grudnia przenieśliśmy 

festiwal na czerwiec, więc organizowaliśmy 
Żubroffkę w nowych dla niej okoliczno-
ściach kalendarzowo-pogodowych. Trzon 
festiwalu, czyli ludzie oraz ich interakcje, 
nie został zmodyfikowany”. 

Festiwalowi selekcjonerzy spośród 
rekordowej ilości 3,5 tys. zgłoszeń z całego 
świata wyłonili 126 tytułów. I nagrodę 
w konkursie międzynarodowym „Okno na 
Wschód” otrzymał film Deep Love w reży-
serii Mykyty Lyskova (Ukraina, 2019) – za 
„tragikomiczny, absurdalny splot sytuacji 
i postaci oraz frapującą diagnozę społe-
czeństwa komunistycznego”, jak zostało 
to ujęte przez jury. I nagrodę w konkur-
sie międzynarodowym „Cały ten świat” 
wręczono Danielowi Katzowi, reżyserowi 
obrazu No vacancy (Argentyna, 2019) za 
„przypadkowe i ważne słowa w świecie, 
w którym brakuje dialogu między ojcem 
i synem”. W konkursie polskim Animacja.
pl wygrał film Jestem tutaj (2020) w reży-
serii Juli Orlik, co jury uzasadniło wer-
dyktem: „Doceniamy poruszenie przez 
młodą twórczynię najtrudniejszego z tema-
tów w sposób mądry, ciepły i łagodny, 
a jednocześnie surowy, prosty i oszczędny 
w swojej formie”. W innej polskiej kon-
kurencji – Fabuła.pl – zwyciężył obraz 

Dalej jest dzień (2020) Damiana Kocura, 
dzięki „przypomnieniu, że bliskość można 
znaleźć wszędzie”. W konkursie polskim 
Dokument.pl filmem, który także prze-
pięknie odsłania to, co intymne, okazał 
się wyróżniony I nagrodą za „wrażliwość 
autora w odnalezieniu piękna tam, gdzie 
zazwyczaj go nie dostrzegamy” dokument 
Trochę raju (2020) Andrzeja Cichockiego. 
I nagrodę otrzymał również film Shivering 
Wall w reżyserii Tseng Yu China (Taj-
wan, 2019) w nieco eksperymentalnej sek-
cji „Na skraju”. Wyróżnienie szczególne 
dla każdego twórcy, bo od publiczności, 
powędrowało do Jakuba Pryska za Opo-
wieść o dwóch siostrach (Polska, 2020). 
Natomiast Grand Prix Festiwalu Żubrof-
fka – Nagrodę Dyrektora Białostockiego 
Ośrodka Kultury otrzymał film Nina (reż. 
Hristo Simeonov, Bułgaria, 2019). Wszyst-
kie te tytuły charakteryzowały się czu-
łością wobec podejmowanych tematów, 
bardzo często refleksją nad zmieniającym 
się światem, a przede wszystkim wysoką 
jakością wykonania. To właśnie dzięki 
świetnej selekcji udało się zgromadzić cał-
kiem sporą widownię, oczywiście – jak na 
pandemiczne warunki. Kojące oraz zwra-
cające wiarę w przyszłość było oglądanie 
kolejek do kina, branie udziału w pane-
lach dyskusyjnych, a także trening siłowy 
(który piszący te słowa miał okazję popro-
wadzić) z udziałem nieco wymęczonych 
pandemią twórców filmowych. Żubroffka 
stała się więc dla organizatorów symbolem 
powrotu do normalności: miała być dla 
miłośników festiwali manifestem, że czas 
się obudzić i znowu zapełnić sale kinowe. 

Jakub Koisz

CZAS SIĘ OBUDZIĆ
Tegoroczna Żubroffka, jak wiele innych 
festiwali, przybrała formułę hybrydową. 
Część programu odbyła się klasycznie, a część 
rozegrała na platformie streamingowej. 
Ważne, że można się było spotkać na żywo.

Laureaci i jury
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FESTIWALE W POLSCE TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA

Tarnowska Nagroda Filmowa przez 
lata zapracowała sobie zasłużenie 
na markę jednej z najlepiej zor-
ganizowanych i prowadzonych 

imprez filmowych nad Wisłą, zawsze chęt-
nie odwiedzaną przez ludzi związanych 
z polską branżą filmową. 

Model pokazywania wybranych z danego 
sezonu polskich pełnometrażowych fabuł, 
połączony z poseansowymi spotkaniami 
z publicznością – znakomicie się spraw-
dził, bo od początku nie były to kurtu-
azyjne, standardowe pytania i odpowie-
dzi, ale prawdziwa pogłębiona rozmowa, 
poważny i ważny dyskurs o filmie, jego 
temacie i przesłaniu, realizacji i odbiorze. 
Gdyby było inaczej, to pewnie Lech Majew-
ski – między Nowym Jorkiem a Tokio – nie 
przerwałby światowego tournée lądowa-
niem w Krakowie na kilka godzin, by spo-
tkać się z widzami swego wspaniałego fre-
sku Młyn i krzyż. To właśnie ze względu na 
świetną i żywiołową tarnowską publiczność 
pędził przez całą noc z planu realizowanej 
na Mazurach Róży Wojciech Smarzow-
ski, by w towarzystwie Mariana Dziędziela 
i Bartłomieja Topy dyskutować do późnych 
godzin o Domu złym. 

Listę filmowych gości, którzy choćby na 
moment wpadali do tarnowskiego kina 
Marzenie – by posłuchać, co publiczność 
myśli o ich pracy – można by ciągnąć jesz-
cze długo. A pytani potem w gościnnych 
progach znakomitej Tatrzańskiej (jej dłu-
goletni właściciel, nieżyjący już niestety 
Jan Kudelski – nie tylko spełniony restau-
rator, ale też wielki miłośnik kina i piłki 
nożnej – wspomagał przez lata festiwal, 
wspaniale karmiąc corocznie jego gości!) 
potwierdzali, że takiej atmosfery, takiej 
uwagi, z jaką ogląda się i rozmawia, nie ma 
nigdzie indziej. Po prostu, do Tarnowa jeź-
dzi się jak do lubianej rodziny – gościnnej, 
serdecznej, ale też zwyczajnie życzliwej.

Epidemia, nie tylko tutaj, przerwała 
ten coroczny obyczaj czerwcowego zlotu 
w najcieplejszym polskim mieście, ale 
choć można było zaprosić podczas ostat-
nich dwóch edycji tylko nielicznych gości, 
nie zrezygnowano z bogatego programu, 
a przede wszystkim z troski o wysoki 
poziom konkursów. Ten najważniejszy, 
pełnometrażowych filmów fabularnych, 
zgromadził 12 tytułów, które zostały pod-
dane ocenie jurorów kierowanych przez 
Juliusza Machulskiego, ubiegłorocznego 
laureata nagrody za całokształt twórczości. 

Nagrodę tegoroczną za całokształt twór-
czości i wkład w polską kinematografię 

lat wciąż zostaje aktualny”, jest dobrym 
potwierdzeniem tego, jak popłaca prze-
myślana, cierpliwa i wielopłaszczyznowa 
edukacja filmowa. W Tarnowie szanuje 
się i dba o widza od najmłodszych lat, 
a on nie zawodzi potem mądrymi wybo-
rami, podziwem dla prawdziwej sztuki 
i jej twórców. 

Podczas Tarnowskiej Nagrody Filmo-
wej publiczność i goście zawsze uważ-
nie przyglądają się filmowej młodzieży, 
z nadzieją – często spełnioną – na nowe 
talenty reżyserskie, aktorskie i w wielu 
innych profesjach. W 2021, co znala-
zło swój wyraz w werdykcie końcowym 
jury, zauważono – podobnie zresztą jak 
na wielu krajowych i zagranicznych festi-

walach – prawdziwą kreację Magdaleny 
Koleśnik w filmie Magnusa von Horna 
Sweat. Nagrodę Specjalną otrzymała tu 
„za stworzenie magnetyzującej i niepo-
kojącej postaci internetowej influencerki, 
która jest tak samo prawdziwa, jak i wykre-
owana przez samą siebie. Za to, że aktorka 
nie ukrywa się za rolą, tylko jest w niej 
cały czas mocno obecna”. Oby aktorka 
warszawskiego Teatru Powszechnego nie 
zagubiła się w serialowej papce, bo ma 
talent i osobowość na miarę naprawdę 
wielkich ról. Na uwagę zasługiwała też 
z pewnością – grająca w kilku obrazach 
debiutantów, równie jak oni młoda – San-
dra Drzymalska, aktorka obecna m.in. 
w obsadzie – ciekawie spoglądającego na 
współczesność oczami ludzi wchodzących 
w dorosłe życie – filmu Ostatni Komers 
Dawida Nickela (Nagroda Specjalna Tele-
wizji Kino Polska). A jest przecież jeszcze 
Zofia Stafiej, brawurowa odtwórczyni roli 
głównej w obrazie Piotra Domalewskiego 
Jak najdalej stąd. Coraz bardziej intere-
sująco rozwija się także kariera Piotra 
Trojana (film 25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy Jana Holoubka otrzy-
mał w Tarnowie Nagrodę Publiczności), 
ponadto do grona czołówki operatorów 
aspirują kolejne młode nazwiska. 

Kino polskie ma więc przyszłość, choć 
czasem myli tropy, jak w przypadku Magne-
zji Macieja Bochniaka, gdzie reżyser zaprosił 
do współpracy najlepszych z najlepszych, 
ale poza potwierdzeniem mistrzow-
skiego poziomu m.in. Doroty Roqueplo 
(kostiumy), Waldemara Pokromskiego 
(charakteryzacja) czy Jana A.P. Kaczmarka 
(muzyka), niewiele dla ekranowego dzieła 
wyniknęło. Czasem zawodzą też uznani 
twórcy, którym jak Małgorzacie Szumow-
skiej i Michałowi Englertowi w Śniegu już 
nigdy nie będzie zdarzyło się wyważać już 
dawno wyważone drzwi do świata zmie-
rzających ku samozagładzie „strasznych 
mieszczan”, dla niepoznaki zamkniętych 
teraz na podmiejskim osiedlu. Ale przecież 
na tym polega uroda filmowego życia, że 
jest różnorodne, zaskakujące, dyskusyjne.

Poza wszelką dyskusją było natomiast 
przyznanie Tarnowskiego Dukata przez 
Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Cie-
pielę – Jerzemu Armacie – wieloletniemu 
dyrektorowi artystycznemu Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej (w tym roku dyrektorem 
artystycznym TNF został Kuba Armata – 
przyp. red.).

Janusz Kołodziej

Pewnie gdyby nie gasnąca, ale jednak 
wciąż groźna pandemia, to jubileuszowe 
wydanie Tarnowskiej Nagrody Filmowej 
odbyłoby się w hucznej atmosferze 
wielkiego święta. Ale i tak 35. TNF udała 
się znakomicie.

MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021

JUBILEUSZOWO, 
WILKOWO…

odebrał w Tarnowie wybitny reżyser, scena-
rzysta, a od kilkunastu lat również ceniony 
pedagog – Wojciech Marczewski (autor 
m.in. Zmor, Dreszczy, Klucznika i Ucieczki 
z kina Wolność). W podzięce za wyróżnie-
nie wspomniał o roli, w której spełnia się 
ostatnio totalnie, a spełnia się, bo edukacja 
może być według niego fascynująca i twór-
cza, jeśli traktuje się ją poważnie i z pełnym 
zaangażowaniem, oraz przekonaniem, że 
każdego młodego autora należy i trzeba 
traktować indywidualnie.

A jury (Machulskiego wspomagali: Nata-
lia Grzegorzek, Ola Salwa, Justyna Wasi-
lewska, Łukasz Gutt, Atanas Valkov) nie 
miało łatwego zadania. Choć jednak nie 
powinno nikogo dziwić JEDNOGŁOŚNE 

przyznanie Grand Prix 35. Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej w postaci Statuetki 
Maszkarona – Mariuszowi Wilczyńskiemu 
za animację Zabij to i wyjedź z tego miasta 
„za niesamowitą, spełnioną artystycznie 
opowieść meandrującą po pamięci oso-
bistej i zbiorowej. Za ocalenie kawałka 
pięknej historii polskiego kina; za wiarę, 
że sztuka może być rozmową – także 
z tymi, których już nie ma. I za muzykę 
Nalepy, też”. Wyróżnienie tego tytułu rów-
nież przez Jury Młodzieżowe, złożone 
z uczniów tarnowskich szkół średnich, „za 
poruszający film o przemijaniu, śmierci 
i miłości, który przy pomocy wyjątkowej 
estetyki ukazał nasze społeczeństwo i nas 
samych w sposób, który pomimo upływu 

Wiceprezydent Tarnowa 
Agnieszka Kawa  

i Wojciech Marczewski

Mariusz Wilczyński
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FESTIWALE W POLSCE  NOWE HORYZONTY

WIDZOWIE 
PRZEDE 
WSZYSTKIM

Zmiana na stanowisku dyrek-
tora festiwalu to tylko kwe-
stia wewnętrzna, czy niesie 
za sobą coś więcej?

I to, i  to. Jest ważna w ramach naszej 
wewnętrznej struktury i wiąże się choćby 
z zewnętrzną reprezentacją Nowych Hory-
zontów, nie tylko w Polsce, ale także na 
świecie, bo pracujemy cały czas nad umac-
nianiem naszej marki. Nie była to jednak 
zmiana nagła, nie zaszła z dnia na dzień. 
Jestem z festiwalem od ponad 10 lat, od 
2016 roku pełnię funkcję dyrektora arty-
stycznego. Roman Gutek przygotowywał 
mnie od dłuższego czasu do przejęcia ste-
rów. Pozostanie prezesem Stowarzysze-
nia Nowe Horyzonty i będzie udzielał się 
w sprawach festiwalowych, a ja oraz mój 
zespół będziemy rozwijać to, co zbudował. 
To wciąż będzie festiwal, który oferuje sze-
roką gamę doświadczeń i nie boi się kon-
trowersyjnych wyborów. Jego charakter nie 
ulegnie zmianie.

Nie planujesz zatem niczego „autor-
skiego”?
Zamierzam „tylko” kontynuować to, co 
rozpoczął Roman, ale robię to już od 
wielu lat i zebrałem wokół siebie świet-
nych ludzi. Konsekwentnie staramy się 
walczyć z etykietkami nakładanymi 
na festiwal, raz na jakiś czas odświe-
żać formułę konkursu i kluczowych 
sekcji. A także odmładzać publiczność, 
co wiąże się bezpośrednio z kwestiami 
promocyjnymi i rozwojem technolo-
gicznym Nowych Horyzontów. „Autor-
skość” moich działań będzie przeja-
wiała się w stawianiu kolejnych celów 
logistycznych, organizacyjnych i tech-
nologicznych. Pracujemy nad aplika-
cją na SmartTV i urządzenia mobilne, 
która ułatwi życie widzom będącym 
we Wrocławiu oraz festiwalowiczom 
uczestniczącym zdalnie. Nie zdążymy 
na tegoroczną edycję, ale to kwestia 
czasu. Myślimy wciąż o nowych mode-
lach sprzedażowych. Dodajemy kolejne 
obiekty, w tym roku wraca po latach 
Teatr Muzyczny „Capitol”. I tak dalej. 
Merytorycznie nie będzie żadnej rewo-
lucji. 

Jedną rewolucję przeszliście 
w zeszłym roku, gdy pandemia zmu-
siła was – jak wiele festiwali – do 
przejścia na tryb hybrydowy. Online 
stał się integralną częścią Nowych 
Horyzontów?

Ostatnie półtora roku było okresem 
wyzwań i eksperymentów, których 
wyników jeszcze w pełni nie poznali-
śmy, lecz przejście w tryb hybrydowy, 
a potem wymuszona lockdownem 
organizacja wydarzenia w sieci, dały 
nam do myślenia. Online nie będzie 
nigdy tak ważny jak stacjonarny festi-
wal we Wrocławiu, ale wirtualna edy-
cja 2020 zapewniła nam aż 15 proc. 
nowych widzów. Nie zamierzamy 
z nich zrezygnować. Niedługo póź-
niej ruszyła platforma VOD Nowych 
Horyzontów. Prawda jest taka, że 
festiwale jak NH organizuje się coraz 
trudniej, bo muszą funkcjonować na 
wielu płaszczyznach, mieć wielowy-
miarową ofertę, więc tryb hybrydowy 
stał się standardem. To nie będzie tak 
elitarne wydarzenie jak edycja stacjo-
narna – bo nie oszukujmy się, uczest-
nictwo w festiwalu ma w sobie coś 
elitarnego, wymaga czasu, intelektual-
nego wysiłku, budżetu na noclegi, kar-
net, jedzenie – jednak dzięki formule 
hybrydowej trafili do nas widzowie, 
którzy w innym wypadku być może 
nigdy by nas nie poznali. Doceniamy 
to, robimy festiwal również dla nich.

Nowe Horyzonty online też będą 
miały posmak elitarności festiwalu 
filmowego?
Posmak tak. Jak duży? To zależy od 
widza. Zawsze powtarzam, trochę na 
przekór wszystkim, że Nowe Horyzonty 
to nie berlińskie i canneńskie przeboje, 
filmowe przedpremiery, lecz możliwość 
doświadczenia czegoś innego. Uważam, 
że festiwal daje najwięcej tym, którzy 
przeczesują program, żeby znaleźć coś, 
co im pasuje. Łowimy w selekcji prze-
różne tytuły, czasem tak mało nagło-
śnione medialnie, że mało kto o nich 
wie. Ale jest tam sporo perełek wartych 
odkrycia. My oczywiście będziemy two-
rzyć różne drogowskazy, ale nie chcemy 
odciągać widzów od własnych poszuki-
wań. Musimy też skupiać się na jako-
ści organizacyjnej festiwalu. Tym bar-
dziej, że w tym roku – biorąc pod uwagę 
restrykcje reżimu sanitarnego – dodali-
śmy kilka obiektów festiwalowych, żeby 
rozrzedzić publiczność. Żeby nie było 
tak, że wszyscy siedzą w Kinie Nowe 
Horyzonty. 

Pandemia namieszała w proce-
sie selekcyjnym? Producenci cze-

kali z filmami, a festiwal w Cannes, 
z którego zawsze mocno czerpaliście, 
przeniósł się na lipiec.
Filmów z Cannes będzie w tym roku 
oczywiście mniej, choćby z tego 
względu, że nie zdążymy z pozyska-
niem praw do pokazów. Mam jednak 
nadzieję, że kilka kluczowych tytu-
łów przyjedzie do Wrocławia. Proces 
selekcyjny trwa od miesięcy, uczestni-
czyliśmy – wirtualnie lub fizycznie – 
w Sundance, Rotterdamie, Berlinie, 
a tam widzieliśmy, że mimo braku zna-
nych nazwisk branża chce wrócić do 
w miarę normalnego funkcjonowania, 
zaś agenci sprzedaży inaczej podchodzą 
do współpracy z festiwalami i dystry-
butorami. W chwili, gdy rozmawiamy, 
na początku czerwca, mamy zamknięte 
90 proc. programu, łącznie z przenie-
sionymi z 2020 roku retrospektywami 
Chantal Akerman, Angeli Schane-
lec i Apichatponga Weerasethakula. 
Pozostałe 10 proc. to rezerwa na filmy 
z Cannes i inne tytuły, które chcieliby-
śmy pokazać we Wrocławiu.

Z pewnością canneńskich premier 
i wielu nowych obrazów nie będzie-
cie mogli puścić online ze względu 
na umowy. Co w takim razie ma być 
główną atrakcją dla widzów uczestni-
czących wirtualnie?
Nie ma „haków” programowych. 
Liczymy, że widzowie zechcą stać się 
częścią festiwalowej społeczności. 
Zarówno ci, którzy byli już we Wro-
cławiu, ale nie mogą teraz z różnych 
względów przyjechać, jak i ci, którzy 
nie mieli wcześniej okazji doświadczyć 
Nowych Horyzontów. Części premie-
rowych filmów oczywiście nie poka-
żemy wirtualnie, ale online dostępne 
będzie około 70 proc. programu, łącz-
nie z retrospektywami. Czy to dalej są 

Nowe Horyzonty? Zdecydowanie tak, 
choć nikomu nie wmawiamy, że jest to 
coś więcej niż tylko namiastka festi-
walu, bo najcenniejszym doświadcze-
niem – jeszcze bardziej wartościowym 
przy powrocie do edycji stacjonarnej – 
jest możliwość oglądania i dyskutowa-
nia na żywo. W zeszłym roku przeko-
naliśmy się jednak, jak niesamowita 
jest nasza publiczność – internet wrzał 
od recenzji, opisów, wymiany opinii. 
Pełno było w trakcie festiwalu pozy-
tywnej energii czy zdjęć w mediach 
społecznościowych z „welcome 
 packami”, które wysłaliśmy kurierem 
„karnetowiczom”. 

Widzowie przede wszystkim?
Zdecydowanie tak. To też kontynuacja 
polityki zapoczątkowanej lata temu przez 
Romana Gutka. Dla nas zawsze najważ-
niejsi byli widzowie. Będzie oczywiście 
na Nowych Horyzontach dużo dobrego 
kina i ciekawych wydarzeń towarzy-
szących, także dla polskiej branży, bo 
chcielibyśmy, żeby nasi filmowcy poczuli 
się docenieni w tych trudnych dla nich 
czasach. Ale mimo wszystko najważ-
niejszym elementem sukcesu Nowych 
Horyzontów byli i będą widzowie. Oni 
wiedzą, że robimy ten festiwal dla nich 
i pięknie nam się za to odwdzięczają, 
choćby zrozumieniem naszych czasem 
trudnych decyzji. Są z nami na dobre 
i na złe. Mam nadzieję, że jako dyrek-
tor festiwalu sprawię, że będą czuli to 
tak samo, co czuli za czasów Romana 
Gutka.

Rozmawiał 
Tomasz Kazański

* 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe 
Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 
12-22 sierpnia oraz online 12-29 sierpnia.

Rozmowa z Marcinem Pieńkowskim, 
nowym dyrektorem MFF Nowe Horyzonty
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Marcin Pieńkowski
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Z Olgą Bołądź  
rozmawia Kuba Armata

Boom 
na kobiety

Zagrała w wielu produkcjach 
filmowych i serialowych, 

znakomicie odnajdując się  
w kinie gatunkowym, jak i bardziej 

autorskim. W zeszłym roku 
zadebiutowała jako reżyserka 

krótkiej fabuły Alicja i żabka,  
za którą dostała kilka 

festiwalowych nagród. Myśli już  
o debiucie pełnometrażowym…
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Pandemiczne ograniczenia powoli ustępują, 
zaczęła się praca na planach filmowych, otwo-
rzono kina oraz teatry. Bardzo się pani za tym 
stęskniła?

Na pewno, zwłaszcza że sama uwielbiam chodzić do kina. Cie-
szę się, że filmy, w których gramy, w końcu trafią do widzów. 
Choć np. dla wprowadzonej tuż po otwarciu kin Wolki to trudny 
moment, bo ludzie mają chyba jeszcze przeświadczenie, że 
wszystko jest pozamykane bądź nie do końca bezpieczne. Pan-
demia zabrała mi natomiast ważną rzecz, związaną z moim 
reżyserskim debiutem – Alicja i żabka (film powstał w ramach 
programu 30 Minut w Studiu Munka-SFP – przyp. red.). Przez 
lockdown nie mogłam pojechać na żaden festiwal, gdzie film był 
pokazywany. Bardzo żałuję, że nie było mi dane spotkać się na 
żywo z publicznością i przeżywać tego wszystkiego, tym razem 
nie jako aktorka, a reżyserka. 

Pandemia to dla nas zupełnie nowe, generacyjne doświad-
czenie. Nagle musieliśmy się zmierzyć z samotnością i izo-
lacją w skali, jakiej wcześniej nie znaliśmy. Wiele pani się 
o sobie w tym czasie dowiedziała?
COVID-19 zabrał świetne osoby, z którymi się przyjaźniłam. 
Trudno o tym zapomnieć, pod tym względem COVID jest 
straszny. Z drugiej strony nagle zaczęłam mieć czas na inne rze-
czy. Pandemia uświadomiła mi pęd, w jakim żyłam, a do którego 
nie chcę już wracać. Na pewno zapamiętam ten moment jako 
rodzaj przemiany, odskoczni od normy. Ciekawej, zwłaszcza dla 
artystów, bo podejrzewam, że znajdzie to jakieś odbicie w sztuce 
i filmach. Coś z tego na pewno nam zostanie, a być może nie-
długo ktoś zrobi ciekawy film bądź serial o tym doświadczeniu.

Reżyser Wolki Árni Ólafur Ásgeirsson opowiadał mi, że tę 
rolę przyjęła pani już cztery lata temu. Doprowadzenie do 
rozpoczęcia produkcji trwało, ale w międzyczasie ilekroć 
przyjeżdżał do Warszawy, spotykaliście się i rozmawiali-
ście o postaci Anny.
Spotykaliśmy się w różnych barach, które lubiliśmy, i w pew-
nym sensie tam ta bohaterka powstawała. Árni pił piwo, ja z nim, 
i gadaliśmy o Wolce. Ten projekt rodził się długo, a ja przez ten 
czas dojrzewałam do roli Anny. Moim zdaniem osiągnęłam do 
tego idealny wiek. Árni sam mnie wymyślił. Zadzwonił kiedyś, 
zapytał, czy się spotkamy, a potem zaproponował mi rolę. Od 
tego momentu minęły cztery lata. Kawał czasu.

Rzadko chyba w zawodzie aktora zdarzają się sytuacje, 
kiedy z jakichkolwiek przyczyn ma się tyle czasu na zbu-
dowanie postaci?
My tę rolę przede wszystkim przegadywaliśmy i odgrywaliśmy 
przy stoliku. Oboje bardzo wierzyliśmy, że zrobimy ten film. Zda-
rzały się miesiące ciszy, a potem się spotykaliśmy i dawaliśmy 
sobie kolejny impuls. Gdy produkcja miała ruszyć, z racji tego, 
że moja bohaterka jest po długiej odsiadce, pojechałam do wię-
zienia, oglądałam dokumenty o więźniarkach, a potem budo-
wałam tę postać już na Islandii, w prawdziwym otoczeniu. Árni 
dał mi pełną wolność, bardzo mi zaufał, zresztą ze wzajemno-
ścią. Zaprzyjaźniliśmy się mocno. Zdjęcia były naprawdę trudne, 
bo pogoda na Islandii nie rozpieszcza. Nie było tam żadnych 
wygód, kręciliśmy codziennie po 12 godzin, do oporu. Ale byli-
śmy na tym planie wszyscy razem. Skojarzyło mi się to ze sło-

wami Sławka Idziaka, że plan to grupa ludzi, która ma wpływ na 
powstawanie filmu, i czasem te małe ekipy sprawdzają się dużo 
lepiej, bo dla wspólnego dobra wszyscy sobie pomagają. W przy-
padku Wolki i naszej polsko-islandzkiej ekipy to była pełna sym-
bioza, czemu też zapewne sprzyjała pandemia, ponieważ byliśmy 
zamknięci na Islandii. Cztery tygodnie spędziliśmy na wyspie 
Vestmannaeyjar, która ma sześć tysięcy mieszkańców, trzy knajpy 
i jeden bar, w którym zresztą kręciliśmy. 

Taka atmosfera na planie to norma czy jednak niekoniecz-
nie?
Jeżeli film kręci się w Warszawie, to po prostu wszyscy przycho-
dzą do pracy, a nikt nie lubi nadgodzin. Po 12 godzinach wszy-
scy są zmęczeni, ekipa przechodzi z jednego planu na drugi, 
aktorzy często grają w kilku rzeczach na raz. Musi się wyda-
rzyć coś naprawdę fajnego, żeby ludzie się zjednoczyli. Wtedy 
wszyscy pracują jak jeden mąż. I za to kocham robić filmy! 
W trakcie Wolki zbliżyliśmy się do tego stopnia, że chodziliśmy 
razem oglądać zorze polarne, zachody słońca, wypłynęliśmy też 
łodziami całą ekipą. Mocno się zakumplowaliśmy, dlatego kiedy 
Árni zmarł, było to dla nas wszystkich bardzo trudne.

Opowiadał mi też, że kulturowo wcale się tak od Island-
czyków nie różnimy, choć oni są na pewno bardziej tole-
rancyjni i liberalni. Ma pani podobne doświadczenia?
Doświadczyłam tego bardzo mocno. Jesteśmy do siebie 
podobni, tak samo ciężko pracujemy. Pomiędzy naszą polską 

które są dla mnie ważne i dotykają mnie na tyle, że będę w sta-
nie im poświęcić jakieś trzy lata życia. Nigdy nie myślałam, 
że zrobię film o aborcji. U nas w kraju, jeśli chcesz się z kimś 
pokłócić, to pogadaj z nim o aborcji albo prawie do adopcji 
dzieci przez pary nieheteronormatywne. Dla mnie każdy powi-
nien mieć prawo wyboru. Chciałam pokazać ten ważny pro-
blem po swojemu, jak ja to czuję.

Język tego filmu, nagrodzonego w konkursie krótkich 
metraży w Gdyni, oparty jest na pewnej umowności, braku 
dosłowności, metaforze. Przypominało mi to trochę Czło-
wieka z magicznym pudełkiem Bodo Koxa, w którym 
zagrała pani główną rolę. Taka stylistyka panią interesuje?
Cieszę się, że moja wrażliwość i sposób opowiadania się prze-
biły. Interesuje mnie takie kino zarówno w kontekście grania, jak 
i tworzenia historii. Jestem fanką Wesa Andersona, Tima Bur-
tona. Kocham, jak film ma swój gatunek i charakter. W scena-
riuszu, który napisałyśmy, uwiódł mnie proces zastanawiania się, 
jak przenieść to z papieru na ekran. To było podniecające i cie-
kawe zarazem. Rozmowy ze scenografką, kostiumografką, akto-
rami, kreowanie tego świata. Bo jak stworzyć autobus, w którym 
jest sperma i jajeczko? To wszystko było zapisane na papierze, ale 
teraz trzeba wypełnić kadr tak, żeby ktoś w to uwierzył.

Decyzja, by stanąć po drugiej stronie kamery, dojrzewała 
w pani od pewnego czasu, czy raczej była instynktowna 
pod wpływem tego tekstu?

Nowe polskie kino 
dowodzi, że kobiety 
mają potrzebę 
opowiadania 
o sobie. Musimy 
to robić własnym 
językiem, bo to 
nasze życie. Nikt 
nie napisze o nas 
lepiej niż my same

i islandzką ekipą nie było żadnych tarć. Rozumieliśmy się, mie-
liśmy podobne poczucie humoru. Islandczycy są twardzi, nie-
zbyt wylewni, nie rzucają się może nikomu na szyję, ale kiedy 
już się ich pozna, wchodzi się z nimi na pewien poziom absur-
dalnego humoru. Różnic też było kilka. Pamiętam, jak pojecha-
liśmy pod budynek parlamentu w Reykjaviku. Wchodziło się 
tam jak do normalnej kamienicy. W ogóle na Islandii nikt na 
nikogo nie patrzy z byka, nikt nikogo nie ocenia za to, jak jest 
ubrany, nie ma pędu na to, by kobiety wyglądały idealnie. One 
są naturalne i przez to piękne. To było fantastyczne doświadcze-
nie. Na „naszej” wyspie 7-8-letnie dzieci mogły biegać samopas 
do 23. To w ogóle bardzo bezpieczne miejsce. Islandczycy są 
narodem zahartowanym, ale jednocześnie liberalnym. Ujmu-
jące są te ich dystans, otwartość i tolerancja. 

Czy pani reżyserski debiut Alicja i żabka, do którego sce-
nariusz napisała pani do spółki z Magdaleną Lamparską, 
Julitą Olszewską i Jowitą Radzińską, wyrósł trochę z nie-
zgody na brak tolerancji w Polsce i fakt, że aborcja jest tak 
społecznie trudnym tematem?
Na pewno był to temat, który nas wszystkie obudził i zachę-
cił do tego, żebyśmy tę historię napisały. Każda z nas przyniosła 
jakiś pomysł i przeprowadziłyśmy głosowanie, o czym chcemy 
zrobić film. Zdecydowałyśmy wspólnie, wybrałyśmy pomysł 
Julity, a ja jednocześnie sama przed sobą przyznałam się, że 
chciałabym go wyreżyserować. Dziewczyny na to przystały 
i wszystko się idealnie poskładało. Chcę opowiadać o tematach, 

Olga Bołądź w serialu  
Czas honoru, odc. 67 –  
Prosty wybór, sezon 6,  

reż. Katarzyna Klimkiewicz
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To był impuls, choć musiało się to od jakiegoś czasu budzić, 
skoro tak łatwo podjęłam decyzję i miałam siłę na kolejne lata 
pracy nad tym filmem. Wszyscy wiemy, że w przypadku kina 
autorskiego mija sporo czasu od momentu pomysłu do realizacji.

Połknęła pani reżyserskiego bakcyla?
Zdecydowanie, choć na pewno nie chcę już robić krótkiego 
metrażu, bo jest tak samo zajmujący jak pełny. To, czego mia-
łam się nauczyć i zrozumieć podczas realizacji Alicji i żabki, 
osiągnęłam. Dlatego teraz czuję, że mogę spróbować przenieść 
to na pełny metraż, bo uczyć się tego będę pewnie przez całe 
życie. Trzeba już skakać na głęboką wodę. Marzy mi się peł-
nometrażowy debiut i coś powoli w tym kierunku zaczyna się 
dziać. Nie chcę jeszcze mówić za dużo, ale i do tego projektu 
zebrałam bardzo fajne towarzyszki. 

À propos kobiecego teamu, wraz z przyjaciółkami założy-
łyście Fundację Gerlsy. Ponoć wszystko zaczęło się w pani 
kuchni.
W kuchni najlepiej się rozmawia. Fundacja właśnie tam się two-
rzyła. Najpierw w mojej kuchni, potem u Magdy Lamparskiej 
i Jowity Radzińskiej. Wzięło się to z tego, że kiedy jako wolny słu-
chacz uczęszczałam na scenopisarstwo w Szkole Wajdy, zobaczy-
łam, że największą siłą były nie tyle spotkania z pedagogami, co 
stół, gdzie wszyscy siedzą i rozmawiają o swoich tekstach. Dają 
sobie na przemian uwagi, czasem chwalą, czasem krytykują. To 
okazuje się dużym bodźcem do pisania. Uznałam, że chciała-
bym coś zrobić w bezpiecznym kobiecym kręgu. Kiedy rozma-
wiają o czymś same kobiety, mogą pójść w tym dalej, być ze sobą 
bardziej szczere. Zaproponowałam ten rodzaj współpracy kilku 
dziewczynom. Współtworzymy już razem pięć lat. W czwórkę 
piszemy serial o seksualności kobiet, w trójkę prowadzimy funda-
cję, organizując np. warsztaty. Obecnie jako Fundacja Gerlsy sku-
piamy się na wydaniu kreatywnego notesu dla dziewczyn. Projekt 
nawiguje Jowita Radzińska. Bardzo interesują nas tematy kobie-
cego wsparcia i solidarności. 

Czy wasze warsztaty scenariuszowe – Kreatywna Randka – 
spotkały się z dużym zainteresowaniem?
Co ciekawe, w pierwszej edycji brał udział jeden mężczyzna, 
w drugiej skupiłyśmy się tylko na kobietach. To był czas peł-
nego lockdownu, więc warsztaty odbywały się online. Świetne 
jest to, że dziewczyny, które w nich uczestniczyły, do tej pory 
spotykają się w sieci, dzielą swoimi tekstami i opiniują je nawza-
jem. Nasze inicjalne założenie, czyli grupa wsparcia kobiet, 
w ich przypadku dalej funkcjonuje.

Czytając o fundacji, trafiłem na informację, że to prze-
strzeń, gdzie kobiety mogą mówić własnym głosem i two-
rzyć HERstorie. Brakuje ich pani w kinie?
Nie uważam, że parytet powinien wynikać tylko i wyłącznie 
z odgórnego nakazu. Nie da się ukryć, że tych historii jest obec-
nie więcej niż kiedyś. Gram 13 lat i wiem, że wcześniej role dla 
dziewczyn były inne. Teraz oglądając serial Sexify, który 10 
lat temu nie miałby prawa powstać, jestem dumna, że kobiety 
mogą grać tak fantastyczne rzeczy. To, co się obecnie dzieje, jest 
wynikiem oddolnych inicjatyw, potrzeby kobiet opowiadania 
o sobie. Musimy robić to własnym językiem, bo to nasze życie. 
Nikt nie napisze o nas lepiej niż my same. Oglądałam niedawno 

serial Mare z Easttown ze znakomitą Kate Winslet. Kiedyś tę 
rolę grałby mężczyzna, ponieważ to klisza zmęczonego detek-
tywa po przejściach. Ale jak fantastycznie, że jednocześnie to 
opowieść o kobiecości. Bardzo mnie cieszy, że dostaję obecnie 
propozycje zagrania bohaterek, z którymi mogę się identyfiko-
wać. Kobiety chcą oglądać się w różnych rolach, a nie tylko tych 
powielających utarte schematy. Czuję, że teraz będzie boom sta-
wiania na kobiety. I to przez długi czas. To musi się wyrównać. 

Czy jako aktorka i reżyserka, osoba, która może kształto-
wać gusta, inspirować, czuje pani na sobie odpowiedzial-
ność, by dobrze wykorzystać popularność?
Podoba mi się, że na dany temat mogę wypowiadać się w arty-
styczny sposób. Działać na wyobraźnię za pomocą ról czy histo-
rii, które chcę przedstawiać. Czuję na sobie odpowiedzialność, 
także w ludzkim wymiarze. Jestem mamą chcącą wychować syna 
w świecie, gdzie kobieta i mężczyzna mają dużo tych samych 
obowiązków i wzajemnie szanują swoje role, a nasza płeć nie 
określa zarobków ani kariery. Naszą rolą jako artystów jest 
wychodzenie z tym, dawanie przykładu. Jeżeli ktoś chce robić to 
bezczelnie, proszę bardzo. Jeśli subtelnie – niech poszerza gra-
nice dla innych kobiet w zgodzie ze sobą. Wsadza się nas w sche-
maty, że dziewczyny sobie zazdroszczą, nie lubią się, na pewno 
się pokłócą. To nie jest prawda i świadczę przykładem naszej fun-
dacji. Pracujemy i przechodzimy przez wszystkie niełatwe stadia 
prowadzenia tej inicjatywy razem. Dużo się nawzajem o sobie 
i kobiecej solidarności uczymy. Zresztą widać, co się dzieje w pol-
skim kinie. Przebijają się kolejne reżyserki – Olga Chajdas, Anna 
Kazejak, Katarzyna Klimkiewicz, Jagoda Szelc i wiele innych 
wspaniałych twórczyń. Wchodzą i mówią: „Teraz ja. Mam coś do 
powiedzenia i chcę, by moja historia też była wysłuchana”.

Mówiąc o popularności, trudno pominąć temat mediów 
społecznościowych. Aktywność w nich to dziś część 
zawodu aktora?
Dzisiaj się od nas wymaga, że swoimi zasięgami w social 
mediach będziemy promować projekt, w którym bierzemy 
udział. Robię to z miłą chęcią, bo jeżeli już się na coś decyduję, 
to chcę, by dotarło to do jak największej liczby ludzi. Można 
przed tym uciekać i temu zaprzeczać albo poszukać w mediach 
społecznościowych własnej drogi. To też jest ciekawe, bo 
otwiera wiele nowych możliwości.

Wspomniała pani o Andersonie, Burtonie. A czy na rodzi-
mym podwórku są reżyserzy, którzy stanowią dla pani 
rodzaj drogowskazu?
Każda praca z reżyserem bardzo dużo mnie uczy. Nie tylko jako 
aktorkę, ale i osobę, która chce robić swoje kino. Teraz pracuję 
na planie u Marysi Sadowskiej, z którą nigdy wcześniej zawo-
dowo się nie spotkałam. Jestem pełna podziwu dla jej zaangażo-
wania i energii na planie. Ostatnio podeszłam do niej i ją przy-
tuliłam, bo tak bardzo rozumiałam jej zmęczenie. Przecież ona 
musi zarażać energią cały plan i nad tym wszystkim panować. 
I to robi, dzień po dniu. Ja jestem jej alter ego po drugiej stro-
nie kamery. Swoją osobowością muszę zapładniać bohaterkę 
i przebijać się przez ekran. Czuję, że napędzamy się nawzajem, 
a ja dzięki temu, że liznęłam reżyserii, znam jej bolączki i wiem, 
przez co przechodzi, żeby nam to wszystko dać. I do tego cho-
lernie szanuję jej talent. 

Olga Bołądź i Eryk Lubos  
w filmie Służby specjalne,  
reż. Patryk Vega

Olga Bołądź i Piotr Polak  
w filmie Człowiek z magicznym 
pudełkiem, reż. Bodo Kox
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Pandemia 
uświadomiła 
mi pęd,  
w jakim żyłam, 
a do którego
nie chcę  
już wracać
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Kiedy patrzę na pani aktorskie wybory, mam wrażenie, 
że szuka w nich pani zmiany, możliwości metamorfozy. 
To jest dla pani kwintesencja aktorstwa?
Przez całą moją aktorską karierę grałam u bardzo różnych 
reżyserów. Zarówno w kinie ambitnym, jak i komercyjnym. 
Dzięki temu wiem, jak różne są potrzeby widza. Są filmy, które 
będą nagradzane na festiwalach i takie niemogące co prawda 
na to liczyć, ale które zostaną w naszej świadomości i będą 
rzutowały na popkulturę. Cieszę się, że mam okazję grać 
i w jednym, i w drugim rodzaju kina. Zawsze jednak trzeba 
zrobić to dobrze. Jestem bardzo spokojną aktorką, bo znam 
swoje miejsce i lubię realizować wizję twórcy. Pójście za nią 
jest tym, co najbardziej pociąga mnie w graniu. Reżyser ma 
ze mnie czerpać i znaleźć rzeczy, których sama bym w sobie 
nie odnalazła. Mam szacunek i zaufanie do każdego reżysera, 
z którym pracuję. Traktuję to jak naukę. Podglądam go, jak się 
zachowuje, jak podchodzi do swojej ekipy, czy biega cały czas 
na planie, czy raczej nie opuszcza podglądu i daje tylko dys-
kretne uwagi aktorom. Ilu reżyserów, tyle metod. 

Lubi pani czysto fizyczne wyzwania jak w Służbach spe-
cjalnych, gdzie trzeba było nie tylko ogolić głowę, ale 
i przejść do roli solidny trening na siłowni?
Na co dzień nie jestem typem sportowca, ale mam takie moż-
liwości związane z ciałem, że ono szybko się adaptuje. To bar-

prawdopodobne, a dzięki kinu staje się prawdziwe. Pamiętam, 
że kasetę VHS z Niekończącą się opowieścią zawsze włączały-
śmy sobie z siostrą w sobotę lub niedzielę, kiedy rodzice szli 
na rynek zrobić zakupy na cały tydzień. Kaseta grana była non 
stop. Uwielbiam ten film i ścieżkę dźwiękową. Mam zresztą 
kilka takich tytułów, które mocno mnie dotknęły: Niebo nad 
Berlinem Wima Wendersa, Przełamując fale Larsa von Triera 
czy Labirynt fauna Guillermo del Toro. 

Pokazała już pani Niekończącą się opowieść swojemu 
synowi?
Jeszcze nie, ale dlatego, że jest bardzo smutna i wiem, że 
będzie po niej płakał. Ale może zrobimy taki seans w te waka-
cje. Usiądziemy i obejrzymy Niekończącą się opowieść.

dzo przydaje się w pracy. Czasami po jakimś ujęciu jestem 
poobijana, mam 30 siniaków, ale wiem, że nie mogę i nie 
chcę się oszczędzać. Lubię sceny wyścigów, biegania, mimo 
że mi się naprawdę nie chce. (śmiech) Normalnie, w codzien-
nym życiu, nienawidzę biegania. Ale jednocześnie na pla-
nie uwielbiam, jak coś się dzieje. Z drugiej strony jedną z ról, 
które najlepiej wspominam, jest Celina z Czasu honoru, którą 
grałam przez sześć lat. To zaczytana intelektualistka, niewiele 
mówiąca introwertyczka. Ona bardzo do mnie pasuje. Naj-
bardziej lubię właśnie leżeć z książką, słuchać muzyki, oglą-
dać filmy czy rozmawiać z ludźmi o tym, co właśnie zobaczyli 
czy przeczytali. Kiedy mogę pojechać na festiwal, oglądnąć 
naraz trzy filmy, następnego dnia rano wstać i znowu zrobić to 
samo, czuję się naprawdę szczęśliwa. 

Aktorskim wzorcem był z kolei dla pani Jan Peszek.
To była dla mnie najważniejsza osoba w krakowskiej PWST, 
gdzie studiowałam. Bardzo szanuję jego podejście, które jed-
nocześnie sama przyjęłam. Wielokrotnie np. czytam scena-
riusz i zawsze przed sceną, którą mam zagrać, wertuję wcze-
śniejsze strony, żeby wiedzieć, skąd przyszłam, co robię. Drugą 
rzeczą, jaką Janek mówił, było: „Trzy przysiady i na scenę. Nie 
myśl. Wchodzisz”. Nastawiasz się po prostu na to, co będzie 
tu i teraz. Staram się przemyśleć sobie całość, a potem zdawać 
się na to, co dzieje się na planie. Muszę się przyznać, że moimi 
ukochanymi aktorami są Mads Mikkelsen i Tom Hardy. Lubię, 
jak ktoś gra odważnie, jest w tym trochę szalony, porywa. 
Kocham też oglądać Jessikę Chastain i Amy Adams. 

Obok krakowskiej PWST kształciła się pani również 
w Barcelonie i Los Angeles. To były ważne doświadczenia?
Jednym z najważniejszych stała się szkoła w Barcelonie, gdzie 
byłam na wydziale ruchu. Zrozumiałam tam, czym jest aktor-
stwo teatralne, które bazuje na samostanowieniu. Tam aktorzy 
muszą często sami wymyślać sobie pracę, żeby w ogóle dzia-
łać w zawodzie. To też pokazało mi pewien dystans. Nie ma 
tam tego pietyzmu, misyjności. Metoda Stanisławskiego nie 
jest świętością, a jedynie jedną z wielu, które się stosuje, obok 
metody Meyerholda, technik teatru kabuki czy nō. Uczyliśmy 
się maski, klaunady. To wszystko dawało wolność i możliwość 
pracy jako aktor w różnych formach. Robiłam tam dyplom 
z commedii dell’arte na małej scenie postawionej w parku, gdzie 
codziennie improwizowaliśmy w maskach. Dało mi to dużo 
otwartości i poczucia bezwstydu. W Los Angeles z kolei byłam 
na kursach stricte filmowych, gdzie uczyłam się pracy z kamerą 
i odnalezienia się na castingu, by nie przerażało mnie granie do 
kamery na białym tle. Miałam też zajęcia ze stand-upu. Myślę, 
że powinniśmy mieć w Polsce więcej takich kursów. 

Wiele się ostatnio mówiło o złych praktykach i naduży-
ciach, głównie ze strony profesorów, w polskich szkołach 
filmowych i teatralnych. Jakie pani ma doświadczenia 
z tego czasu?
Kończyłam szkołę teatralną, gdy miałam 23 lata. Nie pamiętam 
dokładnie, jaka wtedy byłam, zachowałam tylko jakieś pojęcie na 
ten temat. Natomiast nigdy nie spotkałam się z mobbingiem ani 
znęcaniem się nade mną przez któregoś z profesorów. Zobaczy-
łam też, jak różni są aktorzy, którzy nas uczą. Jeden mógł być
chamem, a drugi cudownym pedagogiem. I z tym chamem 

też musiałam sobie poradzić. Uważam, że największą zaletą 
było to, że szkoła mnie nie zmieniła, a raczej wybudziła pewne 
instynkty. Uwielbiałam np. zajęcia z Małgorzatą Hajewską-
-Krzysztofik, u której w ramach trzeciorocznego egzaminu 
grałam w „Wujaszku Wanii”. Ona we mnie dużo otworzyła, to 
było prawdziwe przeżycie aktorskie, za co jestem jej bardzo 
wdzięczna. Natomiast jestem przeciwko jakiejkolwiek przemoco-
wości w pracy. Moim zdaniem zawsze lepiej działa komplement 
i otwierająca uwaga niż kij. Z drugiej strony ten zawód nigdy nie 
będzie sprawiedliwy i rzadko wykonywany jest w bezpiecznych 
warunkach. Z założenia jesteśmy wystawieni na ocenę, krytykę. 
To aktor „świeci” twarzą. Dlatego jestem za tym, by wprowadzić 
odpowiedzialność za hejterskie komentarze w internecie. To zło, 
przez które przechodzimy. Na planie pojawia się teraz osoba, do 
której można się zwrócić i donieść o jakiejś niepokojącej sytuacji. 
Uważam, że w szkole powinien być też psycholog i mediator. I nie 
może to być pedagog, który tam uczy, tylko osoba niezależna.

Dobrze, że ta dyskusja ruszyła?
Oczywiście, bo to wymiatanie brudów spod dywanu. Tylko 
wydaje mi się, że niektóre osoby, te czujące przyzwolenie na 
takie sytuacje, muszą po prostu przejść na emeryturę albo 
przestać uczyć. Nastąpiła zmiana pokoleniowa, dzisiaj młode 
dziewczyny mają więcej odwagi. Także dzięki temu, że jest 
na to przestrzeń. Gdyby 10 lat temu aktorka powiedziała coś 
takiego, uznano by ją za wariatkę. 

Zakończmy w świecie fantazji. Przeczytałem, że jednym 
z ważniejszych filmów pani dzieciństwa była Niekoń-
cząca się opowieść Wolfganga Petersena.
Stąd chyba pociąg do świata wymyślonego w filmie. Jestem 
też fanką literatury fantasy. Lubię, jak coś jest przegięte, nie-Fo
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Olga Bołądź na planie  
filmu Alicja i żabka

Olga Bołądź w filmie Wolka, 
reż. Árni Ólafur Ásgeirsson
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Jakub Wesołowski  
i Olga Bołądź w serialu  
Czas honoru – Powstanie,  
reż. Jan Hryniak
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TEMAT NUMERU REMANENT Z PANDEMII

NOWA (PO)
PANDEMICZNA 

RZECZYWISTOŚĆ: 
SZANSE  

I ZAGROŻENIA
Dagmara Romanowska

Jak wygląda nowa rzeczywistość branży filmowej  
po półtora roku niepewności? Czy to już katastrofa,  

czy może pojawiły się jakieś nowe szanse?
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REMANENT Z PANDEMII

Rok 2019 był szóstym rokiem z rzę-
du z rekordowymi przychodami 
i najwyższą frekwencją kinową 
w Polsce po 1989. Kina odwiedzi-

ło niemal 61 mln widzów (o 2 proc. więcej 
niż w 2018). Przychody ze sprzedaży bile-
tów sięgnęły 1,143 mld złotych (o 1,8 proc. 
więcej niż rok wcześniej). Pierwsze tygo-
dnie 2020 zapowiadały utrzymanie tego 
wzrostowego trendu. Zamiast niego roz-
poczęła się piekielna przejażdżka kolejką 
górską, w trakcie której zwykłe zabezpie-
czenia nie były w stanie wytrzymać presji 
i trzeba było szukać nowych rozwiązań. 
Często z dnia na dzień, jak w przypadku 
Sali samobójców. Hejtera Jana Komasy czy 
W lesie dziś nie zaśnie nikt Bartosza M. Ko-
walskiego. Oba tytuły trafią do podręczni-
ków studiów producenckich w Polsce ja-
ko przykłady filmów, które jako pierwsze 
zderzyły się z pandemią. Zapewne obok 
przekładanej już kilka razy premiery no-
wego Bonda. Frekwencja w polskich kinach 
spadła w 2020 roku do 17,1 mln widzów, 
a wpływy ze sprzedaży biletów do 331 mln 
złotych. Jednak poza trudnościami, poja-
wiły się też i szanse. 

Według dostępnego na stronach PISF 
badania „Zmiany branżowe – globalny 
biznes streamingowy”, przeprowadzone-
go przez firmę Purely Capital, w trakcie 
przerw spowodowanych globalną pande-
mią kwota brutto wydana na produkcję 
i licencjonowanie nowych treści rozryw-
kowych (z wyłączeniem sportu) wzrosła 
w 2020 roku o 16,4 proc. „Szacuje się – 
czytamy w serwisie – że w przyszłym roku 
wzrośnie ona do ponad 250 mld dolarów. 
Wydatki europejskich firm, które obecnie 
stanowią mniej niż jedną czwartą wydat-
ków w USA i Kanadzie, wzrosły o 11,8 proc. 
(…). Obecnie na całym świecie wydaje się 
dwa razy więcej pieniędzy na współfinan-
sowanie i nabywanie praw do niezależnie 
tworzonych filmów fabularnych i progra-
mów telewizyjnych, co więcej, badacze 
odkryli, że wydatki na treści niezależne 
wzrosły o 25,3 proc. rok do roku w 2020 
i stanowią obecnie 65,5 proc. światowej 
produkcji filmowej i telewizyjnej”.

Z drugiej strony przez cały rok napływały 
zewsząd o wiele mniej optymistyczne dane. 
Najpotężniejszy cios – z reperkusjami dla 
reszty branży, przyjęły na siebie kina. „Nigdy 
w historii nie były zamknięte tak długo, wli-
czając w to okres wojenny. Krótkim okresom 
otwarcia towarzyszyło – jak się okazywało 
słuszne – poczucie, że siedzimy na tykają-
cej bombie i za chwilę znowu może przyjść 

kinowej zdecydowali też producenci Listów 
do M. 4, Prime Time, Asymetrii, Fisheye – 
z każdym kolejnym miesiącem lockdownów 
dziwiły coraz mniej. Nie były też niczym 
wyjątkowym w skali globalnej. „Znaleźli-
śmy się w czasie olbrzymiej niestabilności, 
próby łapania równowagi i szukania nowe-
go modelu przez największych graczy” – 
mówił na festiwalu debiutów Adamczak 
i przywoływał kilka najgłośniejszych ame-
rykańskich eksperymentów: „Warner Bros. 
za pomocą filmu Tenet próbował sprawdzić, 
czy w nowych warunkach, na wielu tery-
toriach w okienku między lockdownami, 
może zwrócić się duży film. Nie zwrócił się, 
prasa branżowa donosiła o stratach rzędu 
100-200 mln dolarów. Mulan Disneya był 
z kolei próbą wdrożenia dystrybucji hybry-
dowej: tam, gdzie nie ma Disney+, wszedł 
do kin, a tam, gdzie platforma jest obec-
na, wymagał od klientów zakupu dostępu 
za dodatkową, pozaabonamentową opłatą 
w wysokości 30 dolarów. Nie znamy ofi-
cjalnych wyników. Wedle pogłosek, studio 
wyszło na zero. To wyraźny przykład te-
go, że duże filmy przestały się amortyzo-
wać lub ledwo zwracają koszty, choć przez 
lata to właśnie one napędzały widownię, 
cały system”. 

KONIEC Z OKNAMI 
DYSTRYBUCYJNYMI? 
CZAS NA PLATFORMY?
Jednym z głównych filarów tego systemu, 
gwarantującym największe wpływy, by-
ły okna dystrybucyjne – holdbacki. Obo-
wiązywały od lat 80., wdrożone po okresie 
ekonomicznej zapaści Hollywood. „Przez 
40 lat funkcjonowały sprawnie i korzystali 
z nich duzi, średni i mali gracze, widzowie 
i dystrybutorzy. Stawiały nacisk na okno ki-
nowe i bardzo świadome i racjonalne eks-
ploatowanie kolejnych pól. Teraz ten system 
się kruszy” – przybliża ekspert. Pandemia 
nie jest jednak głównym winowajcą – ra-
czej przyśpieszyła procesy, które rozpoczęły 
się przed jej wybuchem. 

„Pandemia stała się katalizatorem 
i wzmocnieniem procesów, które na si-
le zaczęły przybierać już w latach 2017- 
-2018 – wraz z kontestowaniem przez plat-
formy tradycyjnego modelu dystrybucji 
i lobbingiem za premierami równoległymi 
w kinach i w sieci, tzw. Day and  Date” – 
opisuje Marcin Adamczak. Kiedy lock- 
downy zamknęły kina, streaming stał się 
kołem ratunkowym. Jako pierwsi chwycili 
je producenci. Same kina uruchamiały wła-
sne platformy (w Polsce MojeEkino, Nowe 

Horyzonty VOD, E-Kino Pod Baranami). 
Teraz Universal dogaduje się z siecią mul-
tipleksów AMC, żeby skrócić okna kinowe 
do 17 dni – w zamian sieć miałaby dosta-
wać część pieniędzy z VOD. „Czym się ten 
proces zakończy? Czy okna zostaną skró-
cone? Sam mam nadzieję, że nadal będą 
funkcjonować. Kina wciąż mają ogromną 
rolę do odegrania na rynku, a platformy 
nie dostarczają jeszcze modeli wystarcza-
jąco satysfakcjonujących finansowo bez 
udziału kin” – mówi ekspert.

Przyszłość platform też niesie wiele zna-
ków zapytania. Rok 2020 dla streaming- 
owych korporacji był złotym okresem, 
ale w 2021 ich wzrost zaczął spowalniać. 
Uwagę na to zwróciła w Koszalinie m.in. 
publicystka Katarzyna Czajka-Kominiar-
czuk. „Pojawia się pytanie: czy platformy 
nie zaczęły dochodzić do ściany? Ci, którzy 
mieli je subskrybować, już to zrobili. Na-
dal rosną, ale już nie tak dynamicznie” – 
przypominała. Pytań jest zresztą więcej: 
ile subskrypcji konsumenci będą chcieli 
wykupić? Ile czasu będą mogli poświęcić 
na oglądanie? Niewiadome zaostrzają ry-
walizację między korporacjami. 

„Nie wiemy, kto wygra, z 7-8 najwięk-
szych dziś platform – zdaniem obserwa-
torów – zostaną 2-3, gdyż tyloma abona-
mentami widzowie są skłonni się związać. 
Odrębnego zdania jest Amanda D. Lotz, 
która uważa, że żadnej wojny nie ma i nie 
będzie, ponieważ każda z platform ma in-
ną specyfikę i swoich odbiorców. Z drugiej 
strony ostatnie pół roku pokazuje wyraźny 
trend do koncentracji wokół najsilniejszych 
podmiotów” – komentuje Adamczak. „Net-
flix posiada ogromną przewagę konkuren-
cyjną w postaci popularnej ścieżki dotarcia 
do widza, natomiast studia hollywoodzkie 
mają przewagę konkurencyjną w postaci 
olbrzymich bibliotek tytułów” – kontynu-
uje. Stąd m.in. decyzja Amazonu o zaku-
pie MGM – czyli biblioteki legendarnego 
studia (4 tys. filmów i 17 tys. godzin pro-
dukcji telewizyjnych, w tym takie tytuły, 
jak Milczenie owiec czy Rocky) lub fuzja 
Warner Media i Discovery (co będzie mia-
ło na pewno bezpośrednie konsekwencje 
dla polskiego rynku).

PLATFORMA JAKO NOWY 
PARTNER  
– PERSPEKTYWA 
PRODUCENTA
Spojrzenie na platformy różni się w zależ-
ności od tego, który z elementów ich dzia-
łalności poddawany jest analizie, z czyjej 

pominamy natomiast o tym, że kina żyją 
głównie z amerykańskich produkcji” – na 
samym początku rozmowy w Koszalinie 
mocno to akcentował, doskonale wszyst-
kim znany, Sławomir Salamon. „To 50-60 
proc. wpływów w kinach każdego roku. 
Polskie filmy to około 30 proc., reszta to 
około 20 proc.” – przedstawił średnie co-
roczne proporcje w box offisie. „Powinniśmy 
zaprzestać myślenia i mówienia o polskim 
rynku jak o oderwanej wyspie. Ten rynek 
jest zależny od tego, co dzieje się na świe-
cie. LA czy Hollywood to nie są terytoria 
zewnętrzne. Obecne są w lokalnym mul-
tipleksie” – wtórował mu Marcin Adamczak. 
Jeszcze przed pandemią wspólnie napisali 
poniekąd profetyczny artykuł „Kruszenie 
globalnego Hollywood. System holdbacks 
i sekwencyjność okien dystrybucyjnych 
a rozwój platform streamingowych”.

Działania, których byliśmy świadkami 
na polskim rynku – poza filmami Koma-
sy i Kowalskiego o pominięciu dystrybucji 

lockdown. Zimą 2021 multipleksy w Polsce, 
odpowiedzialne za zdecydowaną większość 
obrotów na naszym rynku, w ogóle z otwar-
cia zrezygnowały. W przeszłości jednak, lo-
kalnie i globalnie, tego rodzaju zamknięcie 
rynku miałoby znacznie bardziej destruk-
cyjne skutki. Tarczą ochronną, niezależnie 
od programów rządowych dla biznesu, oka-
zały się platformy streamingowe” – mówił 
prof. Marcin Adamczak, teoretyk i praktyk 
(dystrybutor) w trakcie debaty SFP na 40. 
Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmo-
wych „Młodzi i Film” pt. „Streamwars. Czy 
wojna platform już się zaczęła?”. W rozmo-
wie z nami rozwinął niektóre myśli i odpo-
wiedział na dodatkowe pytania.

Prowadzona przez Annę Wróblewską 
w Koszalinie dyskusja była jednym z kilku 
spotkań w ostatnich tygodniach, których 
uczestnicy starali się podsumować pan-
demiczne miesiące i zidentyfikować nowe 
trendy. W Koszalinie tematem tym zajęli 
się też goście prowadzonego przez Marci-

na Radomskiego panelu SFP i Canal+ „Jak 
produkować filmy na platformy VOD i nie 
zbankrutować?” (obie koszalińskie debaty 
dostępne są na fan page’u festiwalu), a na 
Zoomie, w dniach 22-23 czerwca, polscy 
i zagraniczni prelegenci konferencji „Let’s 
Be Series, vol. 2”, zorganizowanej przez Cre-
ative Europe Desk Polska i KIPA. Wątki te 
wyznaczyły też kierunek rozmowy na Fo-
rum Dokumentu i Animacji w Krakowie 
(relację z Forum, autorstwa Anny Wróblew-
skiej, publikujemy w tym numerze „Maga-
zynu…” na stronach 4-5 – przyp. red.). Ja-
kie wnioski oraz pytania wypływają z tych 
konfrontacji? I dlaczego tak dużo mówiło 
się w ich trakcie o platformach?

KINA ZAMKNIĘTE, 
PLATFORMY OTWARTE  
– EKSPERYMENTY 
DYSTRYBUCYJNE
„Wszyscy jesteśmy podekscytowani no-
wymi polskimi filmami. Na co dzień za-

Debata SFP na 40. Festiwalu 
„Młodzi i Film” pt. „Streamwars. 

Czy wojna platform  
już się zaczęła?”–  

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk,  
Sławomir Salamon, Anna 

Wróblewska  
i Marcin Adamczak
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pozycji (wytwórnia, dystrybutor, produ-
cent, widz) i w jakiej perspektywie czaso-
wej. „Platformy mogą dążyć do skrócenia 
klasycznego łańcucha produkcji i dystry-
bucji, obejmującego kilku pośredników 
między producentem i widzem. To z ko-
lei w dłuższej perspektywie, 5-10 lat, mo-
że spowodować zredukowanie pozycji dzi-
siejszych dystrybutorów i producentów do 
roli »podwykonawców«” – mówi Marcin 
Adamczak, zaznaczając, że są to czyste spe-
kulacje. W bliższej perspektywie badacz wi-
dzi korzyści dla samych filmowców. Ocenę 
tę potwierdza praktyka, którą podzieliło 
się kilku producentów – w Koszalinie i na 
konferencji „Let’s Be Series, vol. 2”.

„Moja współpraca z Netflixem jest wzorco-
wa, to jest doskonały partner, bardzo otwarty 
na różne kreatywne pomysły. Partner, któ-
ry szuka talentów i daje im dużą swobodę 
twórczą” – odpowiadała na pytania na 40. 
KFDF „Młodzi i Film” producentka Joanna 
Szymańska, która współpracuje z platformą 
przy filmie Hiacynt Piotra Domalewskiego. – 
„Jako producentka mogę powiedzieć, że to, 
iż platformy aktywnie włączają się w produk-
cję i stają się realnym partnerem, który płaci 
realne pieniądze za to, żeby film się u nich 
pojawił, to dla nas bardzo dobra wiadomość. 
Oczywiście ma to pewnego rodzaju konse-
kwencje, takie jak skrócenie okien (…), ale 
wydaje mi się, że naszym celem jako twór-
ców jest przede wszystkim trafić do widowni 
i być tam, gdzie są widzowie. A oni są rów-
nież przed ekranami telefonów, tabletów 
czy telewizorów. (…) Nie można budować 
trwałych modeli wynikających z tego, jak 
wyglądało funkcjonowanie naszego rynku 
przez ostatnie półtora roku. Można jednak 
zobaczyć pewne trendy i wyciągnąć z tego 
wnioski. Dla mnie takim wnioskiem jest to, 
że na pewno będę bardzo skrupulatnie szu-
kać nowych możliwości finansowania, starać 
się dobierać partnerów mniej tradycyjnymi 
drogami, podchodzić do każdego projektu 
bardziej elastycznie, tak żeby znalazł zarów-
no po stronie finansującej, jak i po stronie 
widowni właściwe miejsce”. 

Współpracę z platformą Netflix chwali 
sobie też Ewelina Gordziejuk, producent-
ka serialu animowanego Kajko i Kokosz. Na 
konferencji „Let’s Be Series, vol. 2” mówiła: 
„Netflix dał mi ogromną swobodę twórczą. 
Dzięki temu, że jestem showrunnerem, po-
dejmuję główne decyzje artystyczne (…). 
Od samego początku jest to kino produ-
cenckie, moja wizja, którą ktoś zaakcepto-
wał i dał mi ogromny kredyt zaufania przy 
jego realizacji”. 

i dobrze zafunkcjonować zarówno pod wzglę-
dem widowni, jak i ekonomicznego sukcesu 
producenta” – tłumaczyła i zachęcała do po-
dejmowania świadomych decyzji producenc-
kich dotyczących drogi danego filmu. – „To są 
trudne dylematy – przyznawała – ale wydaje 
mi się, że dla producentów pokolenia, które 
reprezentuję, jest to pewna oczywistość. Tak 
wygląda ten rynek i trzeba umieć się na nim 
odnaleźć w relacjach partnerskich nie tylko 

projekcyjne w cenie jednego biletu. Z ko-
lei dla platformy to idealna produkcja” – 
stwierdza Marcin Adamczak. Na „Let’s 
Be Series, vol. 2” kilkakrotnie można by-
ło usłyszeć, że platformy chętnie widzą 
u siebie seriale dłuższe z krótkimi odcin-
kami (jak np. Normalni ludzie Lenny’ego 
Abrahamsona i Hettie Macdonald). Je-
żeli odcinki są dłuższe, powinno ich być 
mniej. Anna Kępińska przypominała, że 
przestał obowiązywać dawny schemat se-
zonów jesiennych, wiosennych. Liczy się 
to, żeby widz mógł obejrzeć całość przez 
noc czy w weekend. Platformy zmieniają 
też sposób promocji treści – w Koszalinie 
wiele mówiono o odejściu od tradycyj-
nych plakatów i sztuczkach algorytmów.

CO NAS CZEKA?
Pytań i niewiadomych jest znacznie wię-
cej. Co dalej z kinami? Czy polskie filmy 
przyciągną do nich widzów? Kto wygra, kto 
straci z powodu kolejki zaległych i nowych 
premier? Jak rozwijać się będą same platfor-
my – czy nie wróci, jak sugerują niektórzy, 
model AVOD – streamingu z reklamami? 
„Plan jest taki, że skaczemy do basenu i li-
czymy, że będzie tam woda” – odpowiada 
Marcin Adamczak. – „Jedyna możliwość 
wyjścia z tej sytuacji jest taka, żeby rozpo-
znawać ją bojem. Produkować i wprowa-
dzać filmy. Liczyć na to, że będą miały wi-
dzów. Wraz z filmami to wszystko będzie 
się rozkręcać. Na dziś potrzebujemy dużo 
odwagi i optymizmu, i mam nadzieję, że 
nikomu z nas ich nie zabraknie”. 

POSZERZENIE TREŚCI
Joanna Szymańska przypominała w Kosza-
linie, że granicę sukcesu ekonomicznego na 
poziomie kin przed pandemią przekraczała 
relatywnie mała liczba filmów. Jednocześnie 
wiele tytułów ma swoją publiczność, ale nie 
dociera do niej ze względu na ograniczone 
możliwości eksploatacji kinowej. „Wydaje mi 
się, że jest bardzo duża grupa tytułów, które 
mogą świetnie odnaleźć się na platformach 

z przedstawicielami tradycyjnych instytucji 
finansujących, ale też z nowymi podmiota-
mi, które są bardzo aktywne”.

„Publicznych pieniędzy będzie coraz 
mniej. Kina były zamknięte, wchodzimy 
w trudny ekonomicznie okres – a wszyscy 
wiemy, że kultura jest zawsze jako pierwsza 
do ścięcia…” – puentowała, wyrażając na-
dzieję, że platformy nie tylko dały oddech 
na czas pandemii, ale także, że nie będą bały 
się wysokojakościowego kina autorskiego. 
„Nie wpadajmy w narrację: albo filmy do 
kina, albo na platformę” – doradzała na 
koniec. – „Jako producenci patrzmy na 
to, jak na ogromną szansę, żeby realizować 
bardziej odważne produkcje. Platformy są 
otwarte na to, żeby zrobić coś szalonego 
po to, żeby zaangażować nowego widza”. 

WYCHODZENIE POZA 
POLSKĘ 
Przykładem takiego szalonego projektu 
mogą być: film Wszyscy moi przyjaciele nie 
żyją, wyprodukowany przez Aurum Film 
(Netflix – dystrybucja) czy serial Sexify, wy-
produkowany przez Jana Kwiecińskiego dla 
Netflixa (produkcja i dystrybucja). Sexify 
stał się jednym z najchętniej oglądanych 
polskich seriali poza Polską – wskazują na 
to dane, które na konferencji Kreatywnej 
Europy i KIPA przywołał Rémi Tereszkie-
wicz z serwisu BetaSeries. Według nich 
między marcem a czerwcem 2020 roku, 
a tym samym okresem w 2021 zagranicz-
na konsumpcja polskich seriali wzrosła aż 
sześciokrotnie – poza dziełem Jana Kwie-
cińskiego, w czołówce znalazły się m.in. 
W głębi lasu, Rojst, 1983, ale i Dekalog. 

Na tej samej konferencji Jan Kwieciński 
podpowiadał, że aby odnieść sukces wśród 
międzynarodowej konkurencji, trzeba wyjść 
od „jak najbardziej interesującej treści dla 
lokalnego rynku, zrobić coś, czego na nim 
nie było”. „Jeżeli dobrze zrobimy to w Polsce, 
jest ogromna szansa, że będzie to iść dalej” – 
przekonywał. „Autentyczność i emocjo-
nalność przekazu obronią się wszędzie” – 
dodawała Anna Nagler z Netflixa. „Polskie 
seriale dopiero zaczęły podróżować i być 
widoczne dzięki globalnym platformom 
oraz producentom, którzy robią dobre hi-
storie, budzące zainteresowanie na innych 
rynkach, bez względu na szerokość geo-
graficzną” – przytakiwała Urszula Piasecka 
z Canal+ Polska. To potentat, który też nie-
dawno ruszył z własną platformą, lokalne 
produkcje (w Polsce to m.in. Klangor, Bel-
fer, Król) regularnie wprowadza do swoich 
międzynarodowych katalogów. 

Szansę na zagraniczny sukces polskich 
produkcji widzi też Anna Kępińska z fir-
my Telemark. Na „Let’s Be Series, vol. 2” 
podkreślała: „[Wszystko to] idzie w stronę 
dużej oryginalności. (…) Polskie projekty 
konkurują z projektami niemieckimi, izra-
elskimi, francuskimi. Ważne, żeby miały 
własny charakter, wtedy zyskują szansę, 
żeby zaistnieć. Bardzo bym chciała, żeby 
nasze produkcje miały taki autorski rys, nie 
powielały tego, co już powstało”.

Łyżkę dziegciu dorzuca jednak Marcin 
Adamczak: „Jestem sceptyczny. Co prawda 
film 365 dni, niezależnie od jego oceny 
artystycznej, zyskał dużą międzynaro-
dową ekspozycję, ale kluczem nadal jest 
nie to, czy coś będzie dostępne za grani-
cą, ale czy będzie odpowiednio pozycjo-
nowane i promowane. Kapitał polskiej 
produkcji audiowizualnej przychodzi 
z festiwalami, kinami i nagrodami. To 
droga Pawła Pawlikowskiego i Małgo-
rzaty Szumowskiej. Bez takich sukcesów 
będziemy wrzuceni do jednego wielkie-
go worka bez dna i widz niekoniecznie 
wybierze polski tytuł”. 

NOWA JAKOŚĆ?
Zmiany kanałów dystrybucji mają konse-
kwencje finansowe, ale i artystyczne. To 
kolejny wyraźny element zmian ostatnich 
lat i okresu pandemii. „Przez sto lat filmy 
miały średnio po 90-100 minut, gdyż jest 
to najdogodniejszy dla kin format. Czte-
rogodzinny Irlandczyk – w kinie jest już 
problemem, zajmuje bowiem dwa bloki 

Kiedy lockdowny zamknęły 
kina, streaming stał się kołem 
ratunkowym. Jako pierwsi chwycili je 
producenci. Same kina uruchomiły 
własne platformy, jak np. MojeEkino

Julia Wieniawa w filmie  
W lesie dziś nie zaśnie nikt,  
reż. Bartosz M. Kowalski

Vanessa Aleksander  
i Maciej Musiałowski w filmie 
Sala samobójców. Hejter,  
reż. Jan Komasa

Maria Sobocińska  
w serialu Sexify,  
reż. Kalina Alabrudzińska,  
Piotr Domalewski
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Na pierwszy rzut przyjrzyjmy się 
coraz ciekawszej ofercie projek-
torów, zwanych niekiedy wciąż 
rzutnikami. To podstawowe na-

rzędzie, pozwalające stworzyć własne kino 
domowe w taki sposób, żeby słowo „kino” 
było w tym przypadku najbliżej oryginalne-
go znaczenia. Jaki projektor wybrać? Coraz 
bardziej należy skłaniać się ku odpowiedzi, 
że na pewno ten, który oferuje wyświetla-
nie obrazu w jakości 4K, tym bardziej że 
projektory tego typu ostatnio bardzo po-
taniały. W polecanych sprzętach nie sku-
piam się na miniaturowych, przenośnych 
rzutnikach, ale tych pełnowymiarowych, 
których średnica obrazu pozwala na wy-
godne obejrzenie filmu w jakości Ultra HD 
albo nawet 4K. Oba modele przedstawio-
ne w tym zestawieniu pochodzą ze śred-
niej półki cenowej. Pamiętajmy, by wybra-
ny przez nas projektor posiadał przynaj-
mniej jeden port HDMI. Przydatne jest 
też złącze USB z funkcją zasilania (podłą-
czymy za jego pomocą moduły Wi-Fi, np.  
Chromecast), a wyjście audio, gdy chcemy 
podłączyć bezpośrednio głośniki. Jeśli chce-
my używać audio bluetooth, to albo szuka-
my projektora typu smart, albo inwestuje-
my w adapter dla dźwięku. Projektory do 
kina domowego powinny być urządzeniami 
pracującymi cicho, niemogącymi zajmować 
dużo miejsca na półce, a ich jasność wcale 
nie musi być największa. Po dwugodzinnej 
pracy najlepiej, żeby nie były przegrzane. 
Przed wybraniem się do sklepu warto od-
powiedzieć sobie na pytanie: czy szukamy 
projektora 3LCD, czy DLP? Te pierwsze 
sprawdzą się w jaśniejszych pomieszcze-
niach, a druga kategoria pozwoli uzyskać 
mocniejsze czernie. Szerokość uzyskiwanego 
obrazu nawet w tańszych modelach z łatwo-
ścią przebija wszystkie dostępne w tej samej 
cenie telewizory, więc jeśli zależy nam na 
sporym „ekranie”, wybór jest oczywisty – 
musimy kupić projektor. 

Relatywnie niezbyt drogi, a jednak świet-
nie radzący sobie w domowych warun-
kach, jest model EH-TW5700 firmy Ep-
son, który miałem przyjemność testować 
w ostatnim czasie. W kategorii rozrywki 
domowej – czego można chcieć więcej niż 
właśnie ogromnego kolorowego obrazu 
zapewnionego dzięki opracowanej przez 
Epsona technologii 3LCD oraz rozdziel-
czości Full HD 1080p. Jasność, mierzo-
na w lumenach, wynosi 2700, co pozwala 
użytkować sprzęt zazwyczaj w warunkach 
przyciemnionego pokoju. Wielkość wy-
świetlanego obrazu waha się pomiędzy 34 
a 332 calami, w zależności od przestrzeni, 
jaką dysponujemy, ale jest to wystarczający 
rozmiar, gdy próbujemy symulować salę 
kinową w naszej sypialni. Wybrałem model 
Epsona, ponieważ na rynku można kupić 
go za cenę niższą niż 4 tys. złotych. Jest to 
zdecydowanie zwiastun coraz tańszych 
sprzętów do kina domowego na rynku, 
a przy okazji naprawdę solidnie skonstru-
owany projektor do codziennego użytku. 

Natomiast na półce wyżej, już w kate-
gorii sprzętów w jakości 4K, stoi Opto-
ma UHZ65LV. Wciąż jest to urządzenie, 
które mieści się w osiągalnym przedziale 
cenowym dla osób, które nie chcą wyda-
wać kilkudziesięciu tysięcy złotych pod-
czas budowania swojego kina domowego. 
Dzięki ponad 8 mln pikseli, rozdzielczość 
Ultra HD 4K dostarcza kilka razy więcej 
szczegółów niż Full HD, po to, by obraz 
był ostrzejszy, bardziej rzeczywisty i bo-
gatszy w kolory. Pozwala to na ogląda-
nie z mniejszej odległości i jednocześnie 
czerpanie przyjemności z większej głębi 
obrazu. Producent szczyci się możliwo-
ścią wyświetlania obrazu w 24 klatkach 
na sekundę, co nie zabija intencji reży-
serów, którzy postanowili nakręcić swój 
film w takiej właśnie wersji. Dodatkowym 
atutem tego modelu jest możliwość oglą-
dania również w ciągu dnia. Cena takie-

KINO W ZACISZU DOMOWYM. 
NOWA RZECZYWISTOŚĆ?
Ponad rok temu świat 
stanął w obliczu 
wyzwania rodem z filmów 
science fiction. Wiele osób 
tęskniło lub wciąż tęskni 
za salą kinową, która 
dzięki magii srebrnego 
ekranu i odpowiedniego 
nagłośnienia pozwalała 
widzom całkowicie 
zanurzyć się w innym 
świecie (czego dowodem 
było chociażby oblężenie 
kin w momencie, kiedy 
tylko zostały poluzowane 
obostrzenia). Świat 
zmienił się bezpowrotnie 
i warto przygotować się 
na to, że kino może przejść 
niemałą przemianę. 
Wiedzą o tym platformy 
streamingowe, które 
produkują coraz więcej 
oryginalnych filmów; 
wiedzą o tym również 
twórcy sprzętu do 
wyświetlania obrazu. 
I choć kino zapewne 
przetrwa te pandemiczne 
wstrząsy, rynek 
„substytutów” będzie 
rozwijał się coraz prężniej.

DVD to już prawie przeszłość,  
a same filmy na płytach kupowane  
są głównie przez kolekcjonerów.  
Oby seanse w kinie miały wciąż 
przyszłość i wiernych zwolennikówFo
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nim sporo filmów utrzymanych w różnej 
tonacji. Najlepszy smartfon do oglądania 
powinien wyświetlać obraz w trybie HDR 
i większość dostępnych na rynku urządzeń 
wykorzystuje standard HDR10. Z jego do-
brodziejstw można skorzystać, chociażby 
oglądając filmy na Netfliksie. Wbrew po-
zorom, nawet na stosunkowo niedużym 
wyświetlaczu telefonu, obsługa standardu 
HDR przynosi znaczące korzyści (takie są 
np. telefony Apple iPhone z serii 11 i 12). 
Kolejna sprawa – wyświetlacz. Należy on 
do najbardziej energochłonnych kompo-
nentów smartfona. Dlatego sprzęt z dużym 
ekranem powinien być wyposażony w od-
powiednią baterię. Coraz częściej produ-
cenci stosują akumulatory o pojemności 
przynajmniej 4000 mAh. Im pojemność 
ogniwa jest większa, tym dłużej będzie 
można cieszyć się filmami. Zawsze może 
też przyjść moment, że po powrocie do 
domu będziemy chcieli obejrzeć filmy ze 
smartfona lub serwisów streamingowych 
na ekranie telewizora. Jeśli posiadamy no-
woczesny odbiornik Smart TV, to nie sta-
nowi to problemu, po prostu skorzystamy 
z odpowiedniej aplikacji. Starsze telewizory 
czy projektory bez takich możliwości warto 
uzupełnić o transmiter typu Chromecast. 
To niewielkie urządzenie, które podłączamy 
do wejścia HDMI dowolnego wyświetla-
cza, a zasilane jest przez złącze micro-USB. 
Następnie wystarczy, że uruchomimy swój 
smartfon lub tablet z Androidem albo prze-
glądarkę Chrome. Przy pomocy Chrome- 
casta obraz z nich możemy przesyłać bez-
pośrednio do telewizora. Sugerowanie od-
powiedniego modelu będzie zakrawało 
na kryptoreklamę, dlatego warto samemu 
wybrać sobie odpowiedniego producenta 
smartfonów, które będą wygodne podczas 
oglądania filmów. Należy jednak brać pod 
uwagę wyżej wymienione elementy, aby 
choć trochę cieszyć się z seansu. Przedział 
cenowy sprzętu, który nieźle poradzi sobie 
z wyświetlaniem filmów, oscyluje między 
2 a 6 tys. złotych. 

Jeśli smartfon do oglądania filmów nie 
przekonuje nas ze względu na zbyt małe 
rozmiary ekranu, z pewnością dobrym 
rozwiązaniem będzie tablet, ale również 
i w tym przypadku nie jest to sprzęt pro-
dukowany wyłącznie do oglądania filmów. 
Na rynku bardzo dużą popularnością cie-
szą się modele 10-calowe (np. Huawei Me-
diaPad T3 10.0 LTE). To całkiem duży 
rozmiar, który pozwoli na komfortowe 
oglądanie filmów również w większym 
gronie. Większość urządzeń ma panora-

sprawdzają się wtedy, gdy chcemy oglą-
dać filmy bez dodatkowych rozpraszaczy, 
takich jak internet czy gry wideo. Zaletą 
przenośnego odtwarzacza DVD jest to, 
że wystarczy włożyć płytę lub pendrive 
z ulubionymi kreskówkami i po kilku se-
kundach możemy oglądać. W przypadku 
produkcji wyświetlanych dzieciom ma to 

znaczenie, ponieważ nie będą one miały 
dostępu do niepożądanych treści. W ofer-
cie znajdziemy modele nawet z 12-calo-
wymi ekranami oraz odtwarzacze DVD 
wyposażone w tuner cyfrowej telewizji 
naziemnej. W bogatej oraz coraz bardziej 
doskonałej jakościowo ofercie projek-
torów i smartfonów odtwarzacze DVD 

miczne proporcje, które bardzo dobrze 
sprawdzą się przy oglądaniu wszelkich 
treści, jak seriale czy filmy. Wyjątek sta-
nowią tutaj iPady z ekranem o proporcji 
4:3. Oglądając na nich filmy, trzeba liczyć 
się z obecnością czarnych pasów. Podobnie 
jak w przypadku smartfonów – zarówno 
napisy, jak i źródło oglądania, zależą już 
od nas. Mogą to być wewnętrznie wgra-
ne pliki albo film wyświetlany z platformy 
streamingowej. 

Nic więc dziwnego, że rynek tabletów 
oraz smartfonów wyparł popularne swe-
go czasu przenośne odtwarzacze DVD. 
Dzisiaj można je traktować jedynie jako 
ciekawostki technologiczne, a sama pły-
ta stała się nieco archaicznym nośnikiem. 
Przenośne odtwarzacze DVD najlepiej 

go projektora to około 16 tys. złotych. Te 
dwa wymienione urządzenia, podobnie 
jak większość projektorów na rynku, po-
siadają własne aplikacje w stylu Smart TV 
albo pozwalają bezproblemowo łączyć się 
z komputerem. Dobór odpowiedniego na-
głośnienia to rzecz oczywista, jeśli chce się 
mieć zestaw, który choćby przybliży nas do 
doznania kinowego.

Nieco w tyle za projektorami kroczą so-
bie sprzęty, które trudno uznać za konku-
rencję dla sali kinowej, a komfort ogląda-
nia na nich filmów jest sporo mniejszy niż 
w przypadku większych wyświetlaczy. Nie 
oznacza to jednak, że rynek smartfonów, 
tabletów czy przenośnych DVD nie stara 
się zaspokajać potrzeb ludzi, którzy dotych-
czas woleli oglądać filmy wyłącznie w kinie. 
W każdym współczesnym telefonie zasto-
sowany wyświetlacz jest najważniejszym 
elementem, na który należy zwrócić uwa-
gę, jeśli chcemy go używać do oglądania. 
Smartfon skonstruowany głównie w takim 
celu powinien być więc wyposażony w naj-
wyższej jakości ekran, o możliwie najwięk-
szej szerokości. Jeszcze do niedawna po-
nad 5-calowe ekrany uchodziły za całkiem 
spore, a dziś za standard przyjmuje się wy-
świetlacze przynajmniej 6-calowe. Stano-
wią one kompromis pomiędzy wielkością 
urządzenia, które ma przecież służyć do 
komunikacji, a wygodą oglądania filmów. 
Jeśli oglądamy sporo filmów na swoim te-
lefonie i zależy nam na jak najlepszej jako-
ści obrazu, powinniśmy rozważyć wybór 
modelu z ekranem ponad 6,5-calowym. To 
niewielka różnica, jeśli chodzi o użytkowa-
nie telefonu w celach standardowych, ale 
dla kinomanów znaczenie już ma. Do nie-
dawna normą w smartfonach były ekrany 
o proporcjach 16:9, jak np. w telewizorze 
czy monitorze komputerowym. Obecnie 
ekrany w smartfonach uległy wydłużeniu 
i coraz częściej spotykane są proporcje 18:9, 
20:9 czy 21:9. Te ostatnie są znane z ekranów 
kinowych, więc dostosowane są do ogląda-
nia filmów. Podczas zakupów powinnyśmy 
także zwrócić uwagę na typ wyświetlacza. 
Ekrany LCD IPS oferują bardzo dobrą ja-
kość obrazu oraz wyraźne i nasycone ko-
lory, mają jednak problem z odwzorowa-
niem idealnej czerni. Dlatego też w naj-
nowszych smartfonach stosowane są ekrany 
typu OLED i Super AMOLED. Zasada ich 
działania polega na tym, że każdy piksel 
stanowi samodzielne źródło światła. Dla-
tego też obraz jest niezwykle kontrastowy, 
a czerń idealna. Właśnie taki ekran powinien 
mieć nasz model, jeśli chcemy oglądać na 

jawią się jako mało użyteczne urządze-
nia, a same filmy na płytach kupowane 
są obecnie głównie przez kolekcjonerów. 
DVD to już prawie przeszłość dystrybucji 
filmowej. Możemy tylko mieć nadzieję, że 
o oglądaniu filmów w kinie nie będziemy 
jeszcze przez jakiś czas mówili dokładnie 
w ten sam sposób…

Tworząc własne kino domowe, najlepiej zainwestować  
w dobry projektor oferujący wyświetlanie obrazu  
w jakości 4K
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Bo we mnie jest seks
reż. Katarzyna Klimkiewicz 
wyk. Maria Dębska 
dystr. Next Film

Wyczekiwana przez wielbicieli polskiego 
kina opowieść o jednej z jego najbarw-
niejszych gwiazd: Kalinie Jędrusik. Rok 
1962, aktorka ma łatkę skandalistki.  
Z mężem Stanisławem Dygatem prowadzi 
dom otwarty, który odwiedza artystyczna 
bohema tego czasu. Na horyzoncie poja-
wia się adorator, którego odrzucenie może 
oznaczać dla Kaliny koniec kariery. 

Broad Peak
reż. Leszek Dawid, wyk. Ireneusz Czop, Maja 
Ostaszewska, Dawid Ogrodnik
dystr. Kino Świat

Piękna, ale i tragiczna karta w histo-
rii polskiego himalaizmu. Leszek Dawid 
przybliża kulisy pierwszego zimowego 
wejścia na ośmiotysięcznik Broad Peak, 
którego dokonali Polacy w 2013 roku. 
Temat, którym nie tak dawno żył cały 
kraj, to nie tylko historia górskich wojow-
ników, ale i opowieść o wielkiej osobistej 
tragedii.

Chrzciny
reż. Jakub Skoczeń, wyk. Katarzyna Figura, 
Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt 

Komediodramat o rodzinie i polityce. Jest 
13 grudnia 1981 roku. Gorliwa katoliczka 

POLSKIE PREMIERY 
NADCHODZĄCYCH MIESIĘCY
Kolejka polskich filmów czekających na 
swoją premierę jest już na tyle długa, że 
nawet gdyby każdego tygodnia wchodził 
jeden tytuł, to roku 2021 już nie 
wystarczy. Przedstawiamy 20 produkcji, 
które będą walczyć o uwagę widzów. 

Franciszka szykuje chrzciny wnuka i chce 
pogodzić skłócone dzieci – żeby do tego 
doprowadzić, nikt z jej rodziny nie może 
dowiedzieć się, że właśnie wprowadzono 
stan wojenny. Kino, które ma pójść tropem 
Zezowatego szczęścia i Pułkownika Kwiat-
kowskiego. Zabawne i poważne zarazem.

Czarny młyn
reż. Mariusz Palej, wyk. Iwo Wiciński, Pola 
Galica-Galoch, Magdalena Nieć 
dystr. Mówi Serwis

Po sukcesie Za niebieskimi drzwiami 
Mariusz Palej kontynuuje swoją przygodę 
z kinem dla młodego widza, po raz kolejny 
sięgając po popularną powieść autorstwa 
Marcina Szczygielskiego. Czarny młyn to 
pełna wizualnych fajerwerków wzruszająca 
opowieść o akceptacji, tolerancji i samo-
dzielności, do których młodzi bohaterowie 
muszą dojść własnymi ścieżkami.

Ćmy
reż. Piotr Stasik, wyk. Tymoteusz Skorupka, 
Jakub Krzykowski, Antoni Urbaniak

Ceniony dokumentalista Piotr Stasik 
debiutuje w fabule. Opowiada o gru-
pie młodych chłopców, którzy uciekają 
z obozu dla graczy po tym, jak wycho-
wawcy postanawiają wyłączyć im kom-
putery i odciąć dostęp do internetu. 
Wycieńczeni odnajdują się po 20 dniach 
poszukiwań. Film określany jako wielo-
warstwowy poetycki survival.

Dziewczyny z Dubaju
reż. Maria Sadowska, wyk. Paulina Gałązka, 
Giulio Berruti, Katarzyna Figura
dystr. Kino Świat

Film oparty na głośnej książce dzienni-
karza śledczego Piotra Krysiaka. Historia 
młodej, ambitnej dziewczyny, która wcho-
dzi w pozbawiony moralności świat wiel-
kich pieniędzy i luksusu. Obraz w reżyserii 
Marii Sadowskiej demaskuje hipokry-
zję polskiego show-biznesu i ujawnia całą 
prawdę o słynnej „aferze dubajskiej”.

Furioza
reż. Cyprian T. Olencki, wyk. Mateusz Banasiuk, 
Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz 
dystr. Kino Świat

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 
opowieść o hermetycznym świecie kibi-
ców – ultrasów, chuliganów oraz towa-
rzyszących im kobiet, oraz wartościach, 
którym na co dzień hołdują. Scenariusz 
oparty jest na relacjach osób znających to 
środowisko od podszewki – gangsterów, 
dziennikarzy i agentów CBŚP. 

Gierek
reż. Michał Węgrzyn, wyk. Michał Koterski, 
Małgorzata Kożuchowska, Rafał Zawierucha 
dystr. Mówi Serwis

Filmowy portret Edwarda Gierka. Opo-
wieść o człowieku żyjącym między 
Wschodem a Zachodem. Akcja rozgrywa 
się w latach 1970-1982, od momentu, gdy 
Gierek objął stanowisko I sekretarza PZPR, 
do czasu po opuszczeniu ośrodka interno-
wania, kiedy nieomal otarł się o śmierć.

Hiacynt
reż. Piotr Domalewski, wyk. Tomasz Ziętek, 
Hubert Miłkowski, Ada Chlebicka
dystr. Netflix

Po Cichej Nocy i Jak najdalej stąd Piotr 
Domalewski sięga po nagrodzony na 
Script Wars scenariusz Marcina Cia-

stonia, osadzony w realiach niesławnej 
PRL-owskiej akcji „Hiacynt” (1985- 
-1987). Milicjant Robert wpada na trop 
seryjnego mordercy gejów. Jego infor-
matorem zostaje Arek. Ich znajomość 
wyjdzie poza relację zawodową. Więcej 
niż thriller.

Hura, wciąż żyjemy!
reż. Agnieszka Polska, wyk. Piotr Polak, Sonia 
Roszczuk, Marta Ojrzyńska

Artystyczna komuna filmowców oczekuje 
na powrót Reżysera, który zniknął bez 
śladu i mimo że jest nieobecny, zdaje się 
determinować wszystkie działania boha-
terów. Pełnometrażowy debiut artystki 
wizualnej Agnieszki Polskiej zainspiro-
wała grupa artystyczna, której przewodził 
Rainer Werner Fassbinder. 

Jakoś to będzie
reż. Sylwester Jakimow, wyk. Dobromir 
Dymecki, Albert Osik, Sebastian Pawlak 

Współczesna komedia bazująca na absur-
dalnym poczuciu humoru, przeplatająca 
realizm z groteską, której bohaterami są 
trzej przyjaciele po trzydziestce: Albert, 
Marcin i Jacek. Mężczyźni wciąż miesz-
kają z rodzicami i od lat szukają spo-
sobu na wzbogacenie się. Do tej pory bez 
powodzenia, ale mają nowy pomysł… 
Film gościł już na festiwalach w Szang-
haju i w Koszalinie. 

Mistrz
reż. Maciej Barczewski, wyk. Piotr Głowacki, 
Grzegorz Małecki, Marcin Bosak 
dystr. Galapagos Films

Prezentowana na 45. FPFF w Gdyni opo-
wieść o legendarnym pięściarzu Tadeuszu 
„Teddym” Pietrzykowskim, który dzięki 
walkom na ringu przetrwał zagładę, a dla 
współwięźniów obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz – był jednym z pierwszych 
osadzonych, z numerem 77 – stał się sym-
bolem nadziei na zwycięstwo.

Na chwilę, na zawsze
reż. Piotr Trzaskalski, wyk. Paweł Domagała, 
Martyna Byczkowska, Olaf Lubaszenko
dystr. Kino Świat

Po dłuższej przerwie od kinowych fabuł 
Piotr Trzaskalski wraca z nowym filmem. 
Będzie to opowieść o blaskach i cieniach 
wcześnie osiągniętej sławy, pasji, prze-

łamywaniu słabości oraz uczuciu, które 
rodzi się pomiędzy dwójką wciąż mło-
dych, a już doświadczonych przez życie 
bohaterów.

Najmro. Kocha,  
kradnie, szanuje
reż. Mateusz Rakowicz, wyk. Dawid Ogrodnik, 
Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał 
dystr. Mówi Serwis

Film inspirowany życiem Zdzisława 
Najmrodzkiego, legendarnego celebryty 
półświatka, który ośmieszał władze PRL, 
wymykając się 29 razy organom ściga-
nia. Brawurowe wyczyny mężczyzny 
śledziła wtedy cała Polska. Reżyserski 
debiut Mateusza Rakowicza to podszyta 
ironią komedia i efektowne kino akcji. 

Silent Twins
reż. Agnieszka Smoczyńska, wyk. Letitia  
Wright, Tamara Lawrance

Pierwszy anglojęzyczny film autorki 
Córek Dancingu i Fugi; oparty na praw-
dziwej historii. Opowiada o bliźniacz-
kach, które odmówiły komunikacji ze 
światem zewnętrznym. Siostry porozu-
miewają się jedynie za pomocą wymy-
ślonego przez siebie języka. Bliska rela-
cja wkrótce przeradza się w toksyczny 
i niebezpieczny dla obu związek. 

Szczęścia chodzą  
parami
reż. Bartek Prokopowicz, wyk. Weronika 
Książkiewicz, Michał Żurawski, Aleksandra 
Domańska 
dystr. Mówi Serwis

Komedia romantyczna, czyli gatunek, 
który polscy widzowie darzą szczególną 
sympatią. Przebojowa projektantka 
samochodów zakochuje się we wziętym 
terapeucie par, którego własne perype-
tie uczuciowe to seria spektakularnych 
katastrof. W drodze do szczęścia para 
będzie musiała zmierzyć się z pechem.

W2 (tytuł roboczy)
reż. Wojciech Smarzowski, wyk. Robert 
Więckiewicz, Agata Kulesza, Michalina Łabacz
dystr. Kino Świat

Nowy film Wojciecha Smarzow-
skiego od dawna wzbudza wiele emo-
cji. Widać to było chociażby wtedy, 
gdy w internecie pojawił się pierw-

szy zwiastun produkcji, by za chwilę 
zniknąć. Akcja obrazu rozgrywa się 
współcześnie. W ciągu jednej nocy – 
w domu weselnym oraz w rzeźni. Reży-
ser zapowiada, że w filmie będzie też 
część retrospektywna, sięgająca czasów 
wojny. 

Wiarołom
reż. Piotr Złotorowicz, wyk. Małgorzata Hajew-
ska-Krzysztofik, Jacek Koman, Mirosław  
Zbrojewicz 

Wizualny poemat o niedoskonałości 
ludzkiej pamięci i moralnym koszcie 
prawdy. Bohaterką opowieści jest Ania, 
która powraca do rodzinnej wsi, żeby 
spędzić ze swoją matką ostatnie dni 
jej życia. Na miejscu odnajduje Alka, 
swoją pierwszą miłość. Spotkanie tych 
dwojga uruchomi serię nieoczekiwa-
nych wydarzeń.

Zupa nic
reż. Kinga Dębska, wyk. Adam Woronowicz, 
Kinga Preis, Ewa Wiśniewska
dystr. Kino Świat 

Film zapowiadany jako prequel wiel-
kiego przeboju Moje córki krowy. W tej 
opowieści o słodko-gorzkim dzieciń-
stwie w czasach PRL-u, dojrzewaniu 
w komunizmie i potrzebie wolności 
reżyserka po raz kolejny weźmie pod 
lupę relacje rodzinne. I choć będzie też 
poważnie, Kinga Dębska przekonuje, 
że Zupa nic to jeden z jej jaśniejszych 
filmów.

Żeby nie było śladów
reż. Jan P. Matuszyński, wyk. Mateusz Górski, 
Sandra Korzeniak, Tomasz Ziętek 
dystr. Kino Świat 

Po znakomitej Ostatniej rodzinie Jan P. 
Matuszyński opowiada kolejną praw-
dziwą historię. Tym razem sięga po 
wstydliwą kartę z najnowszej historii 
Polski, jaką było pobicie, a w konsekwen-
cji śmierć Grzegorza Przemyka w 1983 
roku. Sprawę tę w swoim bestsellerowym, 
uhonorowanym Nagrodą Literacką Nike 
reportażu „Żeby nie było śladów. Sprawa 
Grzegorza Przemyka” opisał Cezary 
Łazarewicz, co stanowi ważne źródło dla 
filmu. 

Oprac. Kuba Armata, 
Dagmara Romanowska
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Jesteś reżyserką, która do tej 
pory kojarzona była przede 
wszystkim z opowieściami 
o współczesności. Tymczasem 

akcja Cudaka rozgrywa się w trakcie 
drugiej wojny światowej. Kino histo-
ryczne to dla ciebie nowe doświad-
czenie?
Aż do ubiegłego roku byłam zdania, że 
kino historyczne mnie nie interesuje. 
Teraz muszę to odszczekać. (śmiech) 
Nie tak dawno pracowałam przy Erotice 
2022, która była rodzajem dystopijnej 
opowieści. Od tego momentu poczu-
łam, że zabawa czasem jest w kinie sza-
lenie kreatywna, uwalniająca, i że bar-
dzo mnie ona interesuje. Czuję dużo 
większą kontrolę nad tym, co mam 
przed kamerą, bo muszę ten świat stwo-
rzyć od początku. Zupełnie mnie to 
porwało. Do tej pory zajmowałam się 
historiami współczesnymi również dla-
tego, że były interesujące pod kątem 
zmian społecznych, związanych z nimi 

z wykształcenia – istotny jest obraz spo-
łeczeństwa, który z tego wynika. Myślę, 
że i tutaj tego dotykam. Lubię ton tego 
filmu. Cudak nie ma krzyczeć, a mówić 
cicho o tym, co najważniejsze. 

Cudak to część większej całości, 
historycznego cyklu „Kto ratuje 
jedno życie, ten ratuje cały świat”, 
opowiadającego o Polakach ratują-
cych Żydów podczas drugiej wojny 
światowej. 
To pomysł Michała Kwiecińskiego 
i Grzegorza Łoszewskiego, którym zain-
teresowała się Telewizja Polska. To była 
wspólna inicjatywa z Instytutem Yad 
Vashem. Wiosną ubiegłego roku Michał 
wspominał, że planuje trzy filmy histo-
ryczne, i zapytał, czy nie zrobiłabym 
jednego z nich. Dużym walorem był 
dla mnie fakt, że to opowieści oparte na 
prawdziwych wydarzeniach. Przeczy-
tałam krótką notkę jednego z ocalałych 
z Holocaustu, która była inspiracją dla 
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przedstawionej historii. Bardzo mnie 
poruszyła i dlatego zgodziłam się podjąć 
reżyserii Cudaka.

Film jest jednak tylko inspirowany 
prawdziwą historią. Ile zatem jest 
w nim faktów, a w jakim stopniu to 
fikcja?
Na początku dostałam do przeczyta-
nia nie tyle scenariusz, co kilka zdań 

dotyczących wspomnień wojennych 
pewnego muzyka. Ta historia nie była 
opisana w szczegółach, a był to raczej 
koncept, na którym bazować miał film. 
Rzecz działa się w Radomiu, gdzie 
polski muzyk uratował innego, mają-
cego żydowskie pochodzenie, któ-
remu w trakcie trwania getta dał pracę 
w swoim zespole. Reszta była już 
inwencją scenarzysty. Ważne było dla 
nas, by muzyka była częścią opowie-
ści, kolejnym jej bohaterem. Ona nie 
ma języka, jest uniwersalna i niejed-
noznaczna. Muzyka, będąca pasją obu 
postaci, łączy, jest ponad wszelkimi 
konfliktami. Sprawia, że jest im do sie-
bie blisko, nawet kiedy wydaje się, że 
powinno być bardzo daleko. 

Muzyka buduje też tożsamość kultu-
rową, ale i jest nośnikiem pamięci, 
tego, co się wtedy wydarzyło.
W muzyce zawsze jest jakiś indywidu-
alny dotyk – człowieka, kultury. Widać 

to dobrze pod koniec filmu, kiedy Aker-
man gra swoją aranżację utworu kolegi. 
Wziął melodię od Cudaka, ale dodał do 
niej własną interpretację i charaktery-
styczne dla kultury żydowskiej elementy 
klezmerskie. Podoba mi się, że obu 
bohaterów słyszymy poprzez dźwięki. 
Przesłanie tego filmu jest proste: powin-
niśmy patrzeć na to, co nas łączy, a nie 
dzieli. W Cudaku dzieje się to w war-

stwie symbolicznej, właśnie poprzez 
muzykę.

Uważasz, że kino historyczne 
potrzebne jest także dlatego, że 
mamy dzisiaj tendencję do zapomi-
nania wielu ważnych rzeczy?
Tak uważam, choć nie robiłam tego filmu 
z pobudek edukacyjnych czy moralizator-
skich. Nakręciłam Cudaka, bo widzę, że 
w naszym kraju jest mnóstwo spraw, które 
ludzie starają się wykorzystać, by nas 
podzielić. Tyle różnych obozów. W latach 
trzydziestych XX wieku było podobnie. 
Pewni ludzie manipulowali społeczeń-
stwem, by je ze sobą skłócić i nastawić 
określone grupy przeciwko innym. Wspo-
mniałam o tym, że musimy szukać tego, 
co nas łączy, ale jednocześnie sprawić, 
by różnice stanowiły o naszej sile. Róż-
norodność jest czymś pięknym i potrzeb-
nym. Czasem wynikają z niej pewne 
trudności, ale z pewnością zdecydowanie 
więcej daje korzyści, na każdym polu. 

Przemiana głównego bohatera two-
jego filmu – Cudakowskiego – dobrze 
obrazuje naszą narodową cechę. 
Świetnie sprawdzamy się w czasie 
kryzysu, ale gdy jest względnie spo-
kojnie, wychodzą z nas przywary. 
Tworzyliśmy tę postać z myślą, że 
będzie kwintesencją polskości. W Cuda-
kowskim są wszystkie piękne, ale i iry-
tujące cechy, jakie widzę na co dzień 
w rodakach. Jest on pieniaczem, pała 
animozją do ludzi, którzy w jego mnie-
maniu coś mu zabierają, czasami jest też 
małostkowy, interesowny. Jednocześnie 
to bohater z przypadku. Początkowo 
jego motywacje są wyłącznie merkan-
tylne. Próbuje przetrwać i zapewnić byt 
swojej rodzinie. Z czasem zaczyna nim 
kierować czysto humanitarny odruch. 
Gdy angażuje Akermana do zespołu, 
traktuje go jak swojego. Walczy o niego 
tak, jakby to była rodzina. Rzeczywiście 
jest coś w tym, że jesteśmy lepsi w kry-
zysie, niż kiedy wszystko gra. Wtedy 
musimy coś zepsuć, żeby znowu móc 
się wykazać.

W główną rolę wciela się Kazimierz 
Mazur, aktor rozpoznawalny, ale do 
tej pory raczej drugoplanowy czy epi-
zodyczny. Skąd ten wybór?
Wiąże się z tym zabawna historia. 
W ubiegłym roku kręciłam pewien 
wojenny projekt telewizyjny. Pod-
czas jednej ze scen zwróciłam uwagę 
na aktora, który grał w drugim pla-
nie. Później kręciliśmy detal, a kamera 
skierowana była tylko na jego dłoń. 
Nie powiedziałam mu o tym i czu-
łam, że zagrał niezwykle sugestyw-
nie. Pomyślałam, że to bardzo świa-
domy aktor, który już w detalu trzyma 
mi postać. Nie miałam wtedy jeszcze 
zielonego pojęcia, kim jest. Porozma-
wialiśmy w przerwie i okazało się, że 
niekoniecznie odkryłam nowy talent, 
bo Kazik już sporo grał. (śmiech) Dla 
mnie – jako osoby, która skupia się na 
kinie – był mniej znany, przez co uzna-
łam, że może to być pewne zaskocze-
nie. Szukałam też aktora o bardzo pol-
skiej twarzy, choć jednak staram się 
aktorów tak nie dzielić. W ogóle myślę, 
że dobraliśmy do Cudaka dość nie-
oczywistą obsadę. Nieoczywistą, ale 
wspaniałą. O czym będzie można nie-
długo przekonać się w kinie.

Rozmawiał Kuba Armata

zależności, oraz tym, jak odbijają się na 
jednostce. Opowiadałam o rzeczywi-
stości, którą znam i widzę. Kino histo-
ryczne mnie nie zajmowało, bo nie 
widziałam w nim tematu dla siebie. 
Kiedy się pojawił, pomyślałam, że to 
szansa zobaczenia siebie jako reżysera 
w trochę innym wydaniu. Teraz jestem 
pewna, że będę robiła filmy niewspół-
czesne, w każdym znaczeniu tego słowa. 

Mam wrażenie, że krąg tematyczny, 
który cię interesuje, jest obecny 
też w Cudaku. Zmienia się tylko 
kostium.
Dlatego ta historia uderzyła w bliską 
mi strunę emocjonalną. Może nie jest 
istotne, czy robimy obraz historyczny, 
czy nie, ale jakiej tematyki i obszarów 
dotykamy. Zawsze w swoich filmach 
wypowiadam się na temat polskości, 
choć czasami nie jest to zauważane. 
Krytycy skupiają się na innych aspek-
tach, a dla mnie – jako kulturoznawcy 

MÓWIĆ CICHO O TYM, 
CO NAJWAŻNIEJSZE 
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Debiut to stres sam w sobie, 
a ty doświadczyłaś go 
w dwójnasób: pandemia 
spowodowała, że musiałaś 

reagować na bieżąco na to, co przy-
nosi, zmieniać plany i decyzje.
Kolejne miesiące i regulacje związane 
z funkcjonowaniem kin i festiwali powo-
dowały, że decyzje zapadały właściwie 
samoistnie. Pierwotne plany musiały 
zostać całkowicie przebudowane, nowe 
trudno było stworzyć. Najważniejsze dla 
mnie jest jednak to, że film zaistniał, dotarł 
do widzów na całym świecie, chociaż sama 
nie mogłam w tym fizycznie uczestniczyć. 
Najbardziej żałuję nieobecności na festi-
walu SXSW w Austin w Teksasie, który 
jako jeden z pierwszych został odwołany, 
potem w zmienionej znacznie formule 
przeniesiony do sieci. Jestem przekonana, 
że byłby to bardzo inspirujący czas spotkań 
z twórcami i mediami z całego świata. Ale 
z pandemią się nie dyskutuje. 

Organizatorów SXSW pandemia 
postawiła pod ścianą. Późniejsze 
festiwale miały kilka tygodni, cza-
sami miesięcy na przejście do sieci.
Niektóre zrobiły to naprawdę dobrze 
i dzięki temu, po półtora roku od pre-
miery, mam poczucie, że wiem, jak 
na Maryjki reagują widzowie. Fanta-
sia, jeden z najważniejszych na świe-
cie festiwali kina gatunkowego (MFF 
odbywający się w Montrealu, w Kana-
dzie – przyp. red.), zaproponował plat-
formę, na której mogłam „na żywo” 
mieć kontakt z publicznością oglądającą 
film. Poza zwykłym Q&A, każdy tytuł 
miał swój oddzielny „pokój”, w którym 
toczyła się rozmowa w trakcie seansu. 
Nie była to sytuacja codzienna, ale dała 
namiastkę kontaktu z widownią – a prze-
cież dla niej, dla dialogu z nią, realizu-
jemy filmy. Na początku trudno było to 
sobie poukładać, przełączyć się na taki 
tryb, najbardziej brakowało tej charakte-
rystycznej dla festiwali wymiany energii, 
potem chyba wszyscy do tego przywykli-
śmy… Dziś nie wiem, czy taka formuła – 
czy nam się to podoba, czy nie – na stałe 
nie wpisze się do świata festiwali. 

Co wyniosłaś z tej namiastki? Co cię 
zaskoczyło?
Bardzo ciekawa była dla mnie rozmowa 
z zagraniczną publicznością, pokazała, że 
Maryjki mówią językiem uniwersalnym. 
Zetknęłam się tu z bardzo żywiołowymi 
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reakcjami. Była to widownia otwarta 
na grę, którą zaproponowałam. Weszła 
w ten świat i podjęła zabawę. Zresztą 
podobnie reagują młodzi widzowie 
w Polsce. Wśród starszych film potrafi 
budzić skrajne reakcje: od zachwytu po 
surową krytykę, nawet oburzenie. To 
też daje jakąś wiedzę na temat tego, co 
odbiorców uwiera, boli, szokuje.

Mówisz o młodych – to oni głównie 
przyznali ci nagrodę na festiwalu Off 
Camera. 
Zupełnie nie spodziewałam się tego 
wyróżnienia, a jestem z niego szczegól-
nie dumna, bo przyznali ją widzowie 
bardzo wymagający i ciekawi rozmowy. 
Zaskoczyło mnie, jak wiele dobrych 
recenzji napisali. Spodobał się im ten typ 
dyskusji. Mówią właśnie tym językiem.

W filmie poruszasz tematykę zwią-
zaną z postrzeganiem kobiet w spo-
łeczeństwie. Ta historia, chociaż nie 
ma politycznego charakteru, pada na 
podatny grunt, „swój czas”. Wyprze-
dziłaś wydarzenia jesieni?
Ta opowieść na pewno wpisuje się w sze-
roko pojęty kontekst przemian spo-
łecznych, które u nas zachodzą, nie 
tylko zresztą w Polsce, w pewne pytania 
i myślenie o tym, kim jako kobiety jeste-
śmy poza odgórnie przypisanymi nam 
rolami. Ale dzieje się to już od dłuż-
szego czasu i jest raczej reakcją niż anty-
cypacją. Coraz wyraźniejszy wydaje się 
sprzeciw młodych wobec zastanej przez 
nich kolorowej rzeczywistości filtrów 
z Instagrama i okładek. Znają doskonale 
te mechanizmy i sztuczki, i przestają się 
na nie zgadzać. Nie chcą tej wypudrowa-
nej, wygładzonej i wyszczuplonej przez 
grafików bajki. Dekonstruują te działa-
nia, a nawet kpią z nich. Nie oznacza to, 
że świadomość całkowicie chroni przed 
wpadnięciem w pułapkę fantazji o ide-
ale. W tym miejscu widzę ważną rolę 
do odegrania przez kino. Cenię klasykę 
i dzieła mistrzów, ale jednocześnie wie-
rzę, że dialog z widzem powinien się 
zmieniać, zwłaszcza gdy mowa o portre-
tach kobiet, seksualności i sensualności. 
Za wiele na ekranie pojawia się powie-
lania stereotypów. Nazbyt łatwo i chęt-
nie powracamy do utartych schematów, 
nawet pod osłoną buntu i krzyku. Cho-
wamy się w kinie środka, ale tam nie 
znajdziemy przestrzeni dla debaty, inter-
tekstualności, odwoływania się do pew-

nych symboli, zadawania pytań. Obco-
wania z tekstem kultury. 

I tu przychodzisz z Maryjkami… 
Ekstrawagancką zabawą formą, 
z bardzo kobiecym spojrzeniem na 
rzeczywistość. 
To miała być gorzko-słodka historia, 
przewrotna… Podoba mi się sformuło-
wanie „ekstrawagancka”, ale przecież nie 
obrazoburcza, podejmująca, a nie zrywa-
jąca rozmowę. Jeżeli zaś chodzi o formę – 
uwielbiam żonglerkę konwencjami. Gatu-
nek wykorzystuję jako filtr. Dorastałam 
na amerykańskim kinie gatunkowym lat 
80. i 90., i na pewno wpłynęło to na moją 

wrażliwość i postrzeganie kina. Jednak 
po Quentinie Tarantino takie zabawy nie 
powinny już chyba zaskakiwać.

Zaczęłyśmy naszą rozmowę od stresu 
związanego z debiutem w czasie pan-
demii. Ten okres coś ci dał, czujesz się 
dziś pewniejsza? Możemy już chyba 
o tym rozmawiać? Premiera kinowa 
wieńczy tu raczej drogę, niż ją rozpo-
czyna.
I trochę Maryjki zostawiłam już za sobą. 
Żyją własnym życiem. Stały się dla mnie 
przepustką do realizacji kolejnych pomy-
słów. Nigdy natomiast nie miałam „cho-
roby debiutu”, uważałam, że to pewien 
etap, który trzeba pokonać. Nie bałam 
się, ale na pewno czuję się dziś mocniej. 

Co dalej?
Pracuję nad nowym filmem. Pozostaję 
w tematyce związanej z kobietą, ale 

teraz w innej optyce. Nadal będę czer-
pać z języka gatunku, ale nie wiem jesz-
cze, jak dalece eksperymentować będę 
z formą. W Maryjkach zależało mi na 
tym. Razem z autorem zdjęć Michałem 
Pukowcem sprawdzaliśmy, jak daleko 
możemy się posunąć. Film to dla mnie 
nie tylko opowiadanie historii, kontakt 
z widzem, ale również rodzaj podróży, 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, 
jak dalece forma rozbudowuje narrację, 
poszerza przedstawiony świat i kieruje 
uwagą widza. Teraz chcę być jednak bli-
żej bohaterki, nie wpadając w tory dra-
matu psychologicznego. To nie moja 
wrażliwość. 

Nie boisz się zaszufladkowania tema-
tycznego?
Myślę, że w kinie ciągle brakuje wielo-
wymiarowych, sprawczych bohaterek, 
które same o sobie stanowią. Niedawno 
pracowałam nad jednym z odcin-
ków Portretów wojennych – o Wandzie 
Gertz. Kobieta, żołnierka, niesamowita 
postać. Spotkanie z nią uświadomiło 
mi, jak wspaniałymi, silnymi i odważ-
nymi kobietami były te, które wywal-
czyły dla nas prawa wyborcze. Czy nie 
były odważniejsze i mądrzejsze w swoich 
zmaganiach, rozumieniu siebie i swo-
jej roli w społeczeństwie niż współcze-
sne kobiety? Zadaję sobie takie pytania. 
Sama zderzam się z tą rzeczywistością 
i chcę o niej opowiadać. Jeżeli to jakaś 
łatka, z dumą ją przyjmę. 

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

DEBIUT 
W CZASACH 
PANDEMII
Rozmowa z Darią Woszek, 
reżyserką filmu Maryjki

MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 119-120/lipiec-sierpień 2021

Helena Sujecka i Grażyna Misiorowska  
w filmie Maryjki, reż. Daria Woszek

Daria Woszek
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Począwszy od etiudy Mocna 
kawa wcale nie jest taka zła, 
a skończywszy na Czarnej 
owcy, twoja twórczość krąży 

wokół relacji ojciec-syn. Skąd to zain-
teresowanie?
Ludzie mnie pytają, czy ten temat wraca 
w moich filmach, bo sam mam problemy 
z ojcem? No więc nie, dementuję: kon-
takt z tatą zawsze miałem dobry! Kli-
mat synowsko-ojcowskich porachunków 
buduje po prostu świetną dramaturgię 
na ekranie. Zauważ, że jest tu większy 
konflikt, większe napięcie, niż między 
mamą a synusiem. A dzieje się tak dla-
tego, że faceci niechętnie wyrażają uczu-
cia. Przez lata mieliśmy zakodowane, że 
ojciec w naszej kulturze to twardziel – 
stanowczy, szorstki, który ma wykar-
mić rodzinę, a nie tracić czas na czuło-
ści. Trudno namówić kogoś takiego, żeby 
powiedział do swojego syna, że go kocha.

to mimo wszystko, będą złączeni wię-
zami rodzinnymi na zawsze. Nie ma 
dyskusji. Nie można żyć już wyłącznie 
na własny rachunek.

Twój główny bohater, popularny 
youtuber, jest w takiej sytuacji: jego 
była dziewczyna zachodzi w ciążę, 
ale on sam chce w tym czasie speł-
niać zawodowe marzenia, ciągnie go 
w świat. Ja to odbieram jako opo-
wieść o tym, że chłopakom z naszego 
pokolenia trudno jest dojrzeć do 
bycia ojcem. Też byś tak to widział?
No pewnie, że tak. Zobacz, jak to 
wszystko się przesunęło względem 
naszych rodziców. Kiedyś ludzie 
musieli szybciej dojrzeć do bycia rodzi-
cami, albo w ogóle do życia. Wystar-
czy wyjąć album ze zdjęciami rodzin-
nymi i porównać, jak wyglądali nasi 
dziadkowie w wieku 20 lat, a jak my. 

58 59

CZARNA OWCA

Różnica jest kolosalna, bo świat jest 
inaczej skonstruowany. Nikt z nas nie 
musi teraz zakładać rodziny od razu po 
szkole. Wprost przeciwnie – możemy 
założyć firmę, poświęcić się karierze, 
jeździć po świecie. Dziś młodzi korzy-
stają z tych opcji, chcą sobie po pro-
stu pożyć. Tak samo jest z ekranowym 
Tomkiem. Nie możemy go winić za to, 
że goni za marzeniami. Inna sprawa, 
że chłopak musi wypić piwo, którego 
nawarzył, i wziąć odpowiedzialność za 
małego człowieka, który zaraz przyjdzie 
na świat. 

A to znaczy, że musi pójść w kie-
runku, w którym dotąd siebie nie 
widział. Czarna owca to również 
opowieść o tym, że życie potrafi nie-
źle zaskoczyć. 
Właśnie, a czasami mam wrażenie, że 
ludzie myślą o swoim życiu jak o pro-
stym zadaniu z fizyki. Pamiętasz to: 
mamy ruch prostoliniowy, samochód 
jedzie prędkością 70 km/h z punktu 
A do B, odległość wynosi 140 km. Pro-
sty rachunek. Wychodzi, że dojedzie 
w dwie godziny. Tylko że nie bierzemy 
pod uwagę setek rzeczy, które mogą 
człowieka po drodze spotkać. Trzeba 
załatwić potrzeby fizjologiczne, zatan-
kować, kupić kawę. Na trasie są przecież 
światła, roboty drogowe, wypadki, korki 

i inne przeciwności, które sprawiają, 
że nie wyrobimy się w dwie godziny. 
W życiu jest tak samo. Czasem wystar-
czy jedna rzecz, żeby wywrócić wszyst-
kie plany do góry nogami.

Ale równolegle z wątkiem głównego 
bohatera toczy się jeszcze jedna 
historia – jego rodziców, czyli mał-
żeństwa z 25-letnim stażem, w któ-
rym tłumione od lat kryzysy, kon-
flikty i pragnienia nagle eksplodują. 
Pewnego dnia Magda wyznaje bli-
skim, że jest lesbijką. Bierze rozwód 
i postanawia pójść za głosem serca.
Jak już wcześniej powiedziałem, że dzi-
siejszy świat daje nam więcej wolno-
ści, pozwala podejmować różne decy-
zje. Jeszcze 20 lat temu ludzie pewne 
sprawy zabierali ze sobą do grobu. Teraz 
możesz głośno powiedzieć: „jestem 
gejem, jestem lesbijką”. Albo zmienić 
płeć, czy po prostu nie chcieć zakła-
dać rodziny. Bo dziś jest czas na nas 
i dla nas. Ale powiem ci szczerze, że nie 
chodziło mi o zabieranie głosu w spra-
wie osób LGBT. Temat jest bardzo 
ważny, nie bagatelizuję go, ale na postać 
Magdy patrzyłem – znowu – przez pry-
zmat dramaturgii. Bardziej liczyło się 
dla mnie to, że staje ona przed trud-
nym wyborem. Musi skrzywdzić kogoś 
innego, żeby zawalczyć o siebie, oraz 

odpowiedzieć sobie na pytanie: jak szu-
kać siebie po tylu latach?

A wszystko to, jak przystało na Pie-
trzaka, ujęte w słodko-gorzkiej tonacji.
Na tym mi zależy. Często powtarzam, 
że odpowiada mi klimat takiego Sun-
dance’owego komedio-dramatu, gdzie 
mam szansę opowiedzieć o przewrot-
ności życia w lekki i przystępny spo-
sób. O tym, że raz jest z górki, a innym 
razem pod górkę. Albo że jednego 
dnia idziesz na pępkowe, a drugiego 
na pogrzeb. Kino w moim rozumieniu 
powinno bawić i wzruszać – to są dwie 
najpiękniejsze emocje, które chciałbym, 
żeby ludzie otrzymali ode mnie w cenie 
biletu. No może jest coś jeszcze – 
nadzieja. To taka wisienka na torcie. 
Jak widzowie się śmieją i wzruszają, 
to mam dobry torcik. Ale jak wycho-
dzą z kina z myślą, że mimo kłód rzu-
canych pod nogi, nie jest wcale tak źle 
i żyje się fajnie, to jest to ciacho idealne! 
(śmiech).

A wydaje ci się, że bez rodziny, czyli 
tego nieustannego pasma udręk, 
problemów i wyrzeczeń, bylibyśmy 
w ogóle w stanie przeżyć?
No coś ty, nie ma opcji. Wiadomo, że 
z rodziną generalnie nie ma lekko, ale 
życie bez niej na dłuższą metę okazuje się 
prawie niemożliwe. Znam to z doświad-
czenia. Pamiętam, jak mama cisnęła mnie 
do nauki, ja za dzieciaka byłem strasznie 
pyskaty, nieraz było między nami ner-
wowo. Ale zawsze na koniec dnia czułem, 
że otrzymałem tak wielką miłość i wspar-
cie, których za nic bym nie zamienił. Być 
może właśnie to jest istotą rodziny – wza-
jemne wsparcie. Nawet niekoniecznie 
musi chodzić o więzy krwi.

Podobno rodziny się nie wybiera.
A może właśnie jest na odwrót? Może 
rodziną są dla nas ci, których wybie-
ramy na swoich bliskich? Albo po pro-
stu są to ludzie, na których możemy 
liczyć w trudnych chwilach? Jedno jest 
pewne – sprawa nie jest prosta. Nie 
ma jednego modelu. Rodzina jest jak 
patchwork, kolorowanka, struktura wie-
lokrotnie złożona. Niby dobrze znamy 
ten obrazek, a jednak różne rzeczy się 
pod nim kryją.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Mam wrażenie, że wokół rodziny 
narosło wiele takich stereotypów. 
Zresztą ty, w swoim ostatnim filmie, 
podejmujesz np. polemikę z poję-
ciem tzw. modelowej rodziny.
Tak już jest w krajach katolickich, że 
panuje określony model. I nie chodzi 
nawet o małżeństwo kobiety i mężczy-
zny versus małżeństwa jednopłciowe. 
Para po rozwodzie – to już dla niektó-
rych nie rodzina. Matka, która wycho-
wuje sama dziecko też nie mieści się 
w schemacie. A prawda jest taka, że 
pojęcie rodziny działa w wielu różnych 
konfiguracjach. Nie da się tego trak-
tować w systemie zer i jedynek. Kiedy 
tatuś wyprowadza się do innej kobiety, 
mamusia poznaje nowego faceta, 
a dziecko zmuszone jest przeskakiwać 
z domu do domu, to wciąż jest rodzina. 
Chyba to jest koronny temat mojego 
filmu – że jak dwoje ludzi ma dziecko, 

ŻYCIE TO NIE 
ZADANIE Z FIZYKI

Rozmowa 
z Aleksandrem 
Pietrzakiem, 
reżyserem filmu 
Czarna owca 
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Agata Różycka, Magdalena Popławska, 
Arkadiusz Jakubik i Kamil Szeptycki w filmie 

Czarna owca, reż. Aleksander Pietrzak

Aleksander  
Pietrzak
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Świat stoi w miejscu, robota 
jest zawieszona, a wy napisali-
ście w tej temperaturze scena-
riusz. Jak powstał ten tekst?

Robert Ziębiński: Wszystko tak naprawdę 
zaczęło się od telefonu i słuchowiska 
radiowego. Zadzwonił do mnie kumpel, 
który prowadził pitching dla jednej z plat-
form audio, z pytaniem, czy mam pomysł 
na serial. To był początek pierwszego 
 lockdownu, nikt nie miał pojęcia, jak długo 
to potrwa itp. Wtedy wymyśliłem historię 
aktorów, którzy zostali zaproszeni do reali-
zacji słuchowiska na żywo. Nagle w studiu 
zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a akto-
rzy – jeśli chcą wyjść z niego żywi – muszą 
rozwiązać zagadkę kryminalną, mając to 
utrudnienie, że mogą tylko poruszać się 
po terenie studia. To był punkt wyjścia. 
Już miałem to opowiadać w rozbudowa-
nej formie, kiedy okazało się, że jednak ze 
spotkania nici. Kilka dni później rozma-
wiałem przez telefon z Tomkiem Mande-
sem, on mówił o swoim pomyśle na film 

Solidna ekipa (zresztą tak nazywa się 
ta grupa producencka – Ekipa) stoi 
za tym filmem. Twórcy Underdoga, 
365 dni, teraz głośno jest o kontynu-
acji książki Blanki Lipińskiej w reży-
serii Tomasza Mandesa. Jak się zna-
leźliście w tej drużynie?
R.Z.: Znamy się od dawna. Kumplu-
jemy, więc można nazwać The End 
przedsięwzięciem przyjacielskim. 
Wszystko wymyślaliśmy wspólnie, 
nawet główną obsadę razem wybiera-
liśmy.
A. C.: Z Tomkiem Mandesem znamy 
się z dawnych lat. Zadzwonił do mnie, 
powiedział o bardzo ciekawym i ory-
ginalnym projekcie, który rozpoczął 
wraz z Ewą i Robertem. Zapropono-
wał mi napisanie scenariusza. Zgadzam 
się z Robertem, że świetna, kumpelska 
atmosfera dodała nam skrzydeł. Nikt tu 
nie musiał niczego udowadniać, wszyscy 
mieliśmy poczucie zmierzania do jed-
nego brzegu.
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THE END

Dużo tutaj perspektywy kamerkowej. 
Sporo akcji rozgrywa się na ekranach 
telefonów i laptopów. Tak, jak oglą-
daliśmy się wszyscy nawzajem przez 
ostatni rok. Ten zabieg jest odważny, 
biorąc pod uwagę nasz pandemiczny 
syndrom pourazowy.
R. Z.: Część zdjęć i ogromna część akcji 
faktycznie toczy się w komputerach, ale 
powiedzenie, że dominuje w nim jedna 
konwencja, byłoby absolutną niesprawie-
dliwością. Bartek Cierlica, który zrobił do 
The End zdjęcia, przechodził tu sam siebie, 
jeśli chodzi o sposób i technikę robienia 
zdjęć. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało 
jak w tanim making of – „och, ekipa była 
niesamowita” – ale ogromny wpływ na 
technikę miał też Tomek, który cały czas 
wymyślał sposoby opowiadania mające na 
celu ożywienie dość statycznej konwencji 
gadających głów. Więc nie, to nie jest film 
kamerkowy, i choć wyrasta z tej rzeczy-
wistości, o której wspominasz, to jednak 
wpuszcza do niej dużo świeżego powietrza.

A.C.: Niesamowite jest to, że mimo akcji 
toczącej się w dużej mierze na ekranie 
komputerów, oglądając The End, mamy 
poczucie dynamiki, jesteśmy zasysani 
przez akcję i chcemy ją śledzić. Myślę, że 
siłą tego filmu jest połączenie nowatorskiej 
warstwy technicznej i montażowej z histo-
rią bohaterów. Jedno sprzyja drugiemu. 
Każdy z bohaterów jest inny i każdy ma 
swój sekret.

Robert, masz już doświadczenie 
w pisaniu o lockdownie, również 
w literaturze. Myślisz, że kino będzie 
reagowało na ten problem mocniej?
R.Z.: Jeśli sam pomysł na The End naro-
dził się z ciekawości i pytania: co byłoby, 
gdyby zamknąć kilku aktorów w świecie 
wirtualnej gry, to „Lockdown”, czyli moja 
powieść, której akcja toczy się podczas 
fikcyjnego lockdownu, wzięła się z pyta-
nia: co byłoby, gdybyś miał wszystko, 
a siła wyższa ci to zabrała. Tyle że kiedy 
zadałem sobie to pytanie, nie wiedzia-

łem, jak wiarygodnie zabrać komuś 
w kilka chwil wszystko. A potem przy-
szedł lockdown, w wersji jednak „soft”, 
ale dał mi do myślenia. Czy rząd mógłby 
nas totalnie ograniczyć? Tu z pomocą 
przyszli prawnicy, który opowiedzieli 
mi najczarniejszy obraz potencjalnego 
i prawdopodobnego lockdownu, oraz… 
zawodowi żołnierze, którzy wyjaśnili 
mi, jak wyglądałby świat, gdyby nieod-
powiedni ludzie dostali broń. I odpo-
wiadając na twoje pytanie – lockdown 
i jego konsekwencje to kryzys, którego 
efekty będziemy niebawem odczuwać 
coraz mocniej i nie myślę tylko o ekono-
micznej stronie, bardziej o emocjonalnej. 
Każdy kryzys zaś w kinie i sztuce zawsze 
powodował powrót widzów, odbiorców 
do prostych wartości. Kiedy życie staje 
się koszmarne i nie do zniesienia, tęsk-
nimy za czymś prostym, co daje nadzieję 
na happy end. Zwróć uwagą na to, co 
działo się z kinem po wojnie, wszy-
scy potrzebowali krzepiących historii. 
Zresztą to widać już w pandemicznych 
box officach w USA, patrząc na wielki 
powrót kina akcji z charyzmatycznymi 
bohaterami, którzy wyrównują dawne 
rachunki. Zaraz dojdzie masa filmów 
o miłości. Kryzys ma to do siebie, że 
zawsze sprząta i układa rzeczy na nowo.

Kampania promocyjna kładzie 
nacisk na fakt, że film wbije szpilę 
w świat polskiego show-biznesu. 
Przez jakiś czas byłeś redaktorem 
naczelnym „Playboya”, wiesz coś 
o nim. Są osoby, które będą po tym 
filmie nerwowo zaciskać pięści?
R. Z.: Paradoks polega na tym, że wię-
cej wiedzy na temat świata celebrytów 
wyciągniętej z „Playboya” wrzuciłem do 
książki „Porno. Jak oni to robią?” niż 
do „The End”. (śmiech) A poważnie – to 
film, którego akcja toczy się pośród akto-
rów, więc siłą rzeczy wbija szpilę w „szo-
łbiz”, ale my nie walimy pistoletem na 
gwoździe, wrzucając anegdoty o tym, jak 
to „ten tamą, a ta tego”. Nic z tych rze-
czy. Tak, ogromna część z historii, które 
pokazujemy, zdarzyła się naprawdę. Tak, 
ludzie tak się zachowują. Ale czy zainte-
resowani będą zaciskać pięści? Odwrócę 
pytanie: a czy zaciskają je, przeglądając 
się w lustrze? Nie sądzę, więc nie mają 
się czego bać.

Rozmawiał  
Jakub Koisz

w zamknięciu, który miał być komedią, a ja 
opowiedziałem mu o pomyśle na słuchowi-
sko. Tyle że, jak to robiłem, to nagle punkt 
wyjściowy ze studiem radiowym zamienił 
mi się na lockdownowy program online, 
w którym znani i lubiani pakowani są przez 
enigmatycznego hosta w coraz większe kło-
poty. Tomkowi i Ewie Lewandowskiej (pro-
ducenci filmu The End – przyp. red.) ten 
pomysł się spodobał i tak zaczęliśmy pracę.
Adam Cioczek: Paradoksalnie czas pan-
demii był idealnym momentem na zaan-
gażowanie w The End wszystkich sił. 
Świat wokół zamarł, a propozycja napisa-
nia scenariusza pozwoliła mi wykorzystać 
nastroje, przekuć je w wiarygodny i aktu-
alny tekst. Gdy dołączyłem do projektu, 
wspólnie z Robertem, Tomkiem i Ewą 
rozmawialiśmy o strukturze, postaciach, 
świecie celebrytów i ich słabościach. 
Osadzenie bohaterów w pandemicznym 
zamknięciu i izolacji pozwoliło „podbić” 
napięcie, wydobyć to, na czym najbardziej 
nam zależało.

KRYZYS UKŁADA 
RZECZY NA NOWO
Rozmowa z Robertem Ziębińskim 
i Adamem Cioczkiem, 
współscenarzystami filmu The End  
w reżyserii Tomasza Mandesa
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Aleksandra Popławska i Paulina 
Gałązka w filmie The End,  

reż. Tomasz Mandes
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POLSKIE PREMIERY 

Ż użel to pierwszy od 70 lat 
film fabularny traktujący 
o tym niezwykłym, peł-
nym adrenaliny i niebez-

pieczeństw sporcie, który w naszym 
kraju ma miliony oddanych sympaty-
ków. Dlaczego zdecydowałaś się opo-
wiedzieć o sporcie?
Wybór nie jest taki oczywisty… 
Byłam bardzo wysportowanym dziec-
kiem. Uwielbiałam biegać na 60, 100 
i 400 metrów. Przychodził pan od 
WF-u w liceum i mówił: „Kędzierzaw-
ska, są zawody”, wyciągał mnie z lekcji, 
a ja szczęśliwa – szłam i wygrywałam. 
Chodziłam też do szkółki pływackiej, 
trener nalegał, żebym zaczęła pływać 
w klubie sportowym, ale byłam chuda, 
a woda potwornie zimna i bez przerwy 
chorowałam na anginę, więc pływanie 
porzuciłam. Ale sport był mi zawsze bar-
dzo bliski. 
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ŻUŻEL

Mistrza motocyklowego Lowę gra 
w Żużlu Tomasz Ziętek. Dlaczego 
wybrałaś go do głównej roli?
Bardzo zależało mi, aby w filmie zagrali 
ludzie prawdziwie związani z żużlem. 
Miałam w związku z tym obawę, czy pro-
fesjonalny aktor nie będzie trochę z innej 
bajki, czy nie będzie od nich „odstawał”. 
Ale już po pierwszym spotkaniu z Tom-
kiem byłam pewna, że świetnie sobie 
z tym poradzi i wtopi się w żużlowy świat. 
W filmie zagrało tylko pięciu aktorów pro-
fesjonalnych, reszta stanęła przed kamerą 
pierwszy raz w życiu. Tomek zaprzyjaź-
nił się z nimi, uczył zachowań, gestów, 
obchodzenia się z motocyklem żużlowym. 
Chłopcy bardzo mu pomagali, on poma-
gał im.

Chłopak cieszy się z życia i tego, co 
robi. Jednak szelmowski uśmiech 
skrywa codzienne zmagania ze stra-
chem, widmem kontuzji i wypadków 
na żużlowych stadionach.
Rozmawiając z zawodnikami, uświado-
miłam sobie, jak są samotni, kiedy stoją 
przed taśmą. Na torze jedynym ich sprzy-
mierzeńcem jest motocykl, który czasem 
zawodzi. Kibice ich uwielbiają, ale jeśli 
nie osiągają sukcesów, często się od nich 
odwracają, czasem o nich zapominają. 
Popularność nie jest dana na zawsze. Czę-
sto zdarzają się poważne lub mniej groźne, 
ale zawsze bardzo znaczące dla psychiki 
zawodnika wypadki. Trzeba być niesły-
chanie silnym, żeby z tym wszystkim sobie 

poradzić. W filmie staram się pokazać 
jasne i ciemne strony żużla. 

Na ekranie Ziętkowi towarzyszą m.in. 
Paweł Wilczak, Mateusz Kościu-
kiewicz, Karolina Gruszka, Żaneta 
Łabudzka i debiutująca Jagoda Poręb-
ska. Obok nich w filmie zobaczymy też 
szereg autentycznych postaci zwią-
zanych ze speedwayem, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. Tadeusz Kostro, 
Łukasz Kaczmarek, Marcel Szymko, 
Kamil Cieślar, Rafał Trojanowski 
i Krzysztof Sadurski. Jak ich znalazłaś?
Robiliśmy castingi w miastach „żużlowych” 
(tak np. w Lesznie znaleźliśmy Tadeusza 
Kostro), dzwoniliśmy do klubów sporto-
wych, szukaliśmy w internecie i przez znajo-
mych z żużlem związanych. Bardzo zależało 
mi, żeby zachowanie naszych bohaterów –  
i zawodników, i mechaników – było wia-
rygodne. Konsultowaliśmy oczywiście 
scenariusz przed rozpoczęciem zdjęć, ale 
na planie nasi aktorzy-żużlowcy bardzo 
nam pomagali, korygowali, byli niezwykle 
wyczuleni na wszelkie fałsze. 

Jak kręciliście film? 
Podzieliliśmy zdjęcia na trzy części. Naj-
dłuższa była aktorska, którą kręciliśmy 
w Rzeszowie, Przemyślu i Częstochowie. 
Druga transza to były zdjęcia specjalne 
(m.in. z udziałem kaskaderów). Na hali 
zdjęciowej CeTA we Wrocławiu rozsypany 
został żużel, zjechały dmuchane bandy. 
Imitowaliśmy sceny wypadków, których 

ze względów bezpieczeństwa nie chciałam 
robić na prawdziwym torze. Trzeci –  
najtrudniejszy, choć stosunkowo krótki – 
okres zdjęć odbył się w Tarnowie na sta-
dionie żużlowym, gdzie ogromnie pomogli 
nam zawodnicy tarnowskiego klubu i ich 
trener Paweł Baran. Ułożona była cała cho-
reografia biegów, którą zawodnicy musieli 
odtworzyć, jadąc za lub przed jadącym na 
torze quadem z zamontowaną kamerą. 
Wspaniale się wszyscy sprawdzili!

Skończyłaś zdjęcia do nowego filmu 
Sny pełne dymu. Po raz drugi zda-
rzyło się, że napisałaś scenariusz dla 
konkretnego aktora. Pierwszy raz 
było to w przypadku Pory umierać – 
dla Danuty Szaflarskiej, a teraz – dla 
Krzysztofa Globisza. 
Półtora roku temu byłam na projekcji Pol-
ski Światłoczułej w podkrakowskiej wsi, 
gdzie jednym z gości był Krzysztof Globisz. 
Wtedy wróciła myśl o tekście specjalnie dla 
Krzysztofa napisanym. Jest i osobowością, 
i aktorem niezwykłym. Napisałam scena-
riusz bardzo kameralnego filmu na dwoje 
aktorów i jedno wnętrze. Krzysztofowi 
partneruje Żaneta Łabudzka, która zagrała 
w Żużlu matkę głównego bohatera (rolę 
kobiecą w Snach… pisałam też z myślą 
o niej). To będzie opowieść o przypadko-
wym spotkaniu dwojga ludzi. No i o tym, 
że sny są pełne dymu…

Rozmawiał  
Marcin Radomski
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Tomasz Ziętek w filmie Żużel, 
reż. Dorota Kędzierzawska

Jagoda Porębska i Tomasz 
Ziętek w filmie Żużel,  
reż. Dorota Kędzierzawska
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A dziś?
Teraz jestem od niego dalej, bo przybrał 
dziwną formę, rządzą nim wielkie pienią-
dze. Kiedyś talent i pasja były najważniejsze.

Co zafascynowało cię w żużlu?
Żużel pamiętam jeszcze z dzieciństwa, choć 
wtedy oglądałam zawody tylko w telewizji. 
Fascynowali mnie zawodnicy, jakby byli tro-
chę z innego świata, imponowali odwagą, 
szaleństwem, nieśli ze sobą jakąś tajem-
nicę…Wróciłam do myśli o tym świecie po 
artykule Jacka Hugo-Badera o losach mło-
dych żużlowców. Powróciła stara fascynacja, 
zaczęłam jeździć na zawody żużlowe, oglą-
dać filmy dokumentalne, czytać. Odkryłam 
dla siebie wiele wspaniałych, tak od siebie 
różnych, osobowości świata żużla.

Czego się dowiedziałaś?
Żyjemy w dziwnych czasach. Nie chcę 
mówić nic przeciwko młodym, ale panuje 
moda, żeby mieć i dobrze, dostatnio żyć. 
Mnie się to niestety kojarzy z nudą i „nie-
przeżywaniem” życia. Żużlowcy są jakby 
z innego świata, są zachłanni na życie, 
emocje, szybko dojrzewają, szybciej rozu-
mieją, że w ciągu minuty czy sekund nawet 
wszystko może się zmienić, a życie wywró-
cić do góry nogami. Mogą „wejść na szczyt”, 
mogą stracić wszystko. To jest drastyczna 
szkoła. Ich losy są różne, ale właściwie wszy-
scy żyją w innym tempie i w innej rzeczy-
wistości niż „zwykli” ludzie. Pasji i determi-
nacji, z którą wchodzą w to niebezpieczne 
życie, można im tylko pozazdrościć. 

Dorota Kędzierzawska

ŻUŻLOWCY SĄ JAKBY 
Z INNEGO ŚWIATA
Rozmowa z Dorotą Kędzierzawską, 
reżyser filmu Żużel



POLSKIE PREMIERY 

Kruk. Szepty słychać po 
zmroku nie wydawał się 
serialem, który potrzebo-
wał kontynuacji. Główne 

wątki zostały zamknięte, sporo 
postaci zginęło. Jak pan zareagował 
na propozycję nakręcenia drugiego 
sezonu?
Miał to być faktycznie jednorazowy 
projekt. Wszystko ładnie się puento-
wało, nie było furtek do kolejnych sezo-
nów. Rozmowy o kontynuacji zaczęły 
się już w trakcie emisji Kruka, bo serial 
przyjął się tak dobrze, że zarówno pro-
ducent – studio Opus – jak i Canal+ 
zainteresowani byli opcją nakręcenia 
kolejnego sezonu. Muszę przyznać, że 
byłem na początku niechętny, mówi-
łem nawet producentom, aby wymyślić 
inny, nowy projekt i zrobić go z tą samą 
ekipą i obsadą. Ciągnięcie czegoś na siłę 
kończy się często tak, że kolejny sezon 
bardzo ustępuje poziomem pierwszemu. 
Ale im dłużej rozmawialiśmy, tym bar-

szym było przeniesienie środka ciężkości 
z walki z traumami przeszłości na teraź-
niejszość. W Kruku nasz bohater oczekuje 
narodzin syna, a w Czornym Woronie ten 
syn ma już trzy lata. Wtedy Kruk musiał 
rozliczyć się z przeszłością, by zostać 
dobrym ojcem. Tym razem skoncentro-
waliśmy się na tym, jakim ojcem jest – 
i jakim chciałby być. I przede wszystkim 
na tym, co mu w tym przeszkadza. 

Ja bym wręcz powiedział, że o ile 
w pierwszym sezonie chodziło o roz-
liczenie z przeszłością, teraz sprawa 
dotyczy teraźniejszości i przyszłości. 
Kruka napędza obawa, że jego czyny 
doprowadzą do śmierci żony i synka.
Dobrze pan to ujął. Przeszłość wciąż 
w Kruku rezonuje, ale ważniejsza jest 
przyszłość, to, jakim będzie ojcem, i czy 
w ogóle będzie jeszcze ojcem, gdyż jego 
problemy, także „psychiczne”, sprowadzają 
niebezpieczeństwo na jego rodzinę. Boha-
ter cierpi na dziwne zaniki pamięci, które 
bardzo komplikują mu życie. W Kruku 
wiedział, z czym się zmaga, potrafił to 
nazwać, miał nawet alter ego, które było 
ważnym elementem narracji całego 
sezonu. W Czornym Woronie nie rozumie, 
co się z nim dzieje, musi to odkryć, a my 
dowiadujemy się tego wraz z nim. Drugi 
sezon to była zupełnie inna praca, która 
zaczęła się na długo przed pierwszym klap-
sem. Jeszcze zanim powstały scenariusze, 

64 65

KRUK. CZORNY WORON NIE ŚPI

sporo rozmawialiśmy ze scenarzystą Kubą 
Korolczukiem o tym, w jakim kierunku 
pójść z tą historią, co się w niej powinno 
znaleźć, a czego lepiej unikać.

Musiała pojawić się także świeża 
krew w obsadzie. Drugą ważną posta-
cią Czornego Worona jest Justyna, 
silna i niezależna policjantka z wła-
sną tajemnicą, która odciąża tro-
chę Kruka jako głównego bohatera. 
Co sprawiło, że Magdalena Koleśnik 
pasowała do tej roli?
Zaczęło się od tego, że słyszałem o bar-
dzo dobrej roli Magdy w Sweat w reży-
serii Magnusa von Horna. Filmu nie 
widziałem, nie był wtedy jeszcze ukoń-
czony. Zorganizowaliśmy natomiast 
zdjęcia próbne, na które zaprosiliśmy 
kilka aktorek. Magda była najlepsza. Ta 
postać nie tylko stanowi przeciwwagę 
dla Kruka, ale też dla wątków mistycz-
nych, które są ważną częścią świata 
naszego bohatera. W Czornym Woronie 
powraca m.in. Szeptucha grana przez 
Danutę Kierklo. W pierwszym sezo-
nie była to postać będąca na margine-
sie głównej historii, w drugim jest jedną 
z ważniejszych postaci, kimś w rodzaju 
psychoanalityka głównego bohatera. 
Gdyby to był serial rozgrywający się 
w dużym mieście, Adam Kruk, żeby 
poradzić sobie z samym sobą, skiero-
wałby się zapewne do gabinetu psycho-

analityka, a że akcja ma miejsce na Pod-
lasiu, wybiera w tym samym celu chatę 
Szeptuchy. 

Podejrzewam mimo wszystko, że 
Czorny Woron nie powstał całkowicie 
na Podlasiu?
Chcieliśmy oczywiście zrobić serial w 100 
proc. na Podlasiu, ale z konieczności część 
zdjęć, głównie tzw. wnętrza, musieliśmy 
realizować w okolicach Warszawy. Jednak 
te najważniejsze plenery udało nam się 
zrealizować na Podlasiu. To przepiękny 
region, cudowne plenery. Mają jednak 
pewną wadę – te najpiękniejsze zwykle 
znajdują się bardzo daleko od centrów 
miejskich i bazy noclegowej. Czasami 
dojazd na plan zajmował nam aż dwie 
godziny. Ale warto było trochę się pomę-
czyć, bo efekt jest niesamowity.

Czorny Woron, jak wcześniej Szepty 
słychać po zmroku, to zresztą projekt, 
który stara się grać bardziej obrazem 
i niedopowiedzeniem niż dialogiem. 
Upatruję w tym pana wkładu w oba 
seriale.
Jestem reżyserem, który bardziej identy-
fikuje się z kinem, więc niejako automa-
tycznie staram się szukać „filmowości”, 
gdzie tylko mogę. I tam, gdzie jest to tylko 
możliwe, opowiadać obrazem, a nie tylko 
dialogiem. Czym pewnie utrudniam sobie 
życie, bo sceny oparte na dialogu łatwiej się 

realizuje niż te, które mają coś opowiedzieć 
przede wszystkim obrazem. W Kruku 2 
jest sporo tego typu fragmentów. Jest np., 
pod koniec trzeciego odcinka, trwająca 
osiem minut sekwencja bez słowa dialogu, 
rozegrana w całości na obrazie, dźwięku 
i muzyce. 

Z kolei na początku pierwszego 
odcinka jest świetnie zainscenizo-
wana i szalenie wizualna kilkuminu-
towa sekwencja strzelaniny. 
To nie było oczywiście łatwe zadanie – 
zwłaszcza w serialowych realiach – żeby 
nakręcić sekwencję strzelaniny tak, 
by nie była nudna, miała wewnętrzną 
dramaturgię i generowała w widzu emo-
cje. To jest fragment zdecydowanie 
bardziej filmowy niż klasycznie seria-
lowy. I oczywiście, tak jak przy filmie, 
wszystko musieliśmy precyzyjnie zapla-
nować, rozrysować, zwłaszcza że w sce-
nie sporo było efektów pirotechnicznych. 
Wszystkie wybuchy oraz rykoszety to 
ładunki i spłonki montowane w konkret-
nych miejscach, odpalane obok akto-
rów. Spora skala pirotechniczna, nie było 
miejsca na błędy. Wierzę, że drugi sezon 
Kruka pozytywnie zaskoczy widzów oraz 
udowodni, że nie pomyliliśmy się, kręcąc 
kontynuację tej historii. 

Rozmawiał  
Darek Kuźma

dziej przekonywałem się, że jest w Kruku 
potencjał przynajmniej na jeszcze jedną 
serię. Na coś, co z jednej strony kontynu-
uje starą historię, a z drugiej jest czymś 
zupełnie innym. 

Najwięcej obaw wobec Czornego 
Worona wiąże się chyba z głównym 
bohaterem. Nie mógł być powtórką 
z rozrywki, ale też nie powinien 
odejść za daleko od tego, kim był 
w Kruku. Kim jest Adam Kruk z dru-
giego sezonu?
Dla mnie największym problemem 
Kruka 2 był Kruk 1. Wiedziałem, że bio-
rąc się za kontynuację, będę musiał sta-
wić czoła porównaniom widzów, którzy 
przyzwyczaili się do tego, co było, do tak, 
a nie inaczej ujętej głównej postaci. Nie 
lubię odcinać kuponów i się powtarzać. 
Jedyną opcją była ewolucja, skierowa-
nie „pękniętego” gliniarza Adama Kruka 
na inne tory. Osiągnęliśmy to za pomocą 
wielu różnych środków, ale najważniej-

JEDYNĄ OPCJĄ 
BYŁA REWOLUCJA
Rozmowa z Maciejem Pieprzycą, 
reżyserem serialu Kruk. Czorny 
Woron nie śpi
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Danuta Kierklo i Michał 
Żurawski w serialu  

Kruk. Czorny Woron nie śpi, 
reż. Maciej Pieprzyca

Maciej Pieprzyca
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Jak bardzo będzie 
to osobisty film dla 
pana? Marzec ’68 
powinien pokazać 

sytuację polityczną, spo-
łeczną i kulturową w PRL 
oraz początek ruchów soli-
darnościowych w Polsce…
Krzysztof Lang: Scenariusz 
filmu opiera się w większości 
na wydarzeniach, które znam  
z autopsji, bądź na świadec-
twach uczestników i doku-
mentach zebranych głównie 
w książce prof. Jerzego Eislera 
o Marcu ’68. W 1968 roku 
byłem w klasie maturalnej 
w Liceum im. Klementa Got-
twalda, którego wielu absol-
wentów należało do tzw. grupy 
„komandosów”. Ten Marzec 
„dział się” na moich oczach, 
a jego inicjatorami byli ludzie, 
których widywałem wcze-
śniej – na ogół starsze rodzeń-
stwo moich szkolnych rówie-
śników. W filmie staram się 
z jak największą starannością 
przybliżyć współczesnemu 
widzowi atmosferę tych wyda-
rzeń i ich emocjonalny wymiar.

Skandaliczne zachowa-
nie władzy w końcu lat 60. 
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NA PLANIE MARZEC ’68

wobec Polaków żydow-
skiego pochodzenia, ale 
także szeroko rozumianej 
polskiej inteligencji, obu-
dziło w Polakach świa-
domość, w jakiej sytuacji 
społeczno-politycznej się 
znajdują. Czy zobaczymy 
to w pana filmie?
W scenariuszu jeden z głów-
nych motywów historii to 
wątek chłopaka zakochanego 
w dziewczynie, której ojciec 
jest z pochodzenia Żydem. 
Natomiast ojcem chłopaka 
jest wysokiego stopnia oficer 
MSW, przez którego postać 
i losy opowiadamy, a raczej 
dopowiadamy, sposób dzia-
łania mechanizmu politycz-
nego Marca. W dostępnych 
dokumentach nie znajdziemy 
niestety zapisów zakulisowych 
rozmów w środowisku tzw. 
partyzantów, któremu prze-
wodził Mieczysław Moczar. 
Sceny związane z tym wąt-
kiem oparliśmy zatem na 
hipotezach historycznych. 
Zależało nam, aby w filmie 
zaprezentowany został czy-
telny mechanizm polityczny 
Marca. Dlatego znajdziemy 
w nim z jednej strony obraz 

buntu, głównie studentów – 
choć nie tylko – wobec ówcze-
snej władzy, jej zakłamania 
i wszelkiego rodzaju ograni-
czeniom o charakterze tota-
litarnym, a z drugiej – kulisy 
walki o władzę w łonie PZPR. 
Gomułka, ulegając „partyzan-
tom”, opowiedział się w Marcu 
zarówno przeciw kulturze 
polskiej, zdejmując z afisza 
„Dziady”, jak również prze-
ciwko polskiej młodzieży, 
której bunt został brutalnie 
stłumiony. Marzec był dla 
Gomułki początkiem upadku, 
który ostatecznie nastąpił 
w 1970 roku. Ofiarami tej 
walki o władzę stali się głów-
nie obywatele polscy żydow-
skiego pochodzenia, aczkol-
wiek represje dotknęły też 
wielu innych grup. W wyda-
rzeniach marcowych, o czym 
wciąż mało się mówi, uczest-
niczyło wielu młodych robot-
ników, których aresztowano 
w czasie wieców. Wśród aresz-
towanych było ich nawet wię-
cej niż studentów.

Jedynie kilka polskich fil-
mów nawiązuje do proble-
matyki Marca ’68. Pana 

fabuła ma szansę cało-
ściowo uchwycić ten temat. 
A co z głównym wątkiem?
Wspólnie ze scenarzystą 
Andrzejem Gołdą staraliśmy 
się tak skonstruować opowieść, 
aby jej główny wątek miłosny 
był nieodłączną częścią istot-
nych wydarzeń marcowych, 
począwszy od premiery „Dzia-
dów” w reżyserii Kazimierza 
Dejmka, przez wiec 8 marca 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim i dalej demonstracje stu-
denckie aż po finał na Dworcu 
Gdańskim. 

Czy dużo czasu zajęło panu 
podjęcie decyzji o realiza-
cji Marca ’68? Film będzie 
samodzielną produkcją 
kinową TVP.
Jacek Kurski: Wydarzenia 
Marca 1968 roku w sposób 
szczególny zapisały się na 
kartach dziejów powojen-
nej Polski. Nigdy nie mia-
łem wątpliwości, że tę cenną 
lekcję historii należy kulty-
wować i przekazywać kolej-
nym pokoleniom Polaków. 
Decyzję o wyprodukowaniu 
filmu przez Telewizję Polską, 
która jest nośnikiem dziedzic-

twa kulturowego i historycz-
nego, podjąłem w 10 sekund. 
To było dla mnie oczywi-
ste, zwłaszcza że wcześniej, 
poza wieloma dokumentami, 
nie powstała żadna produk-
cja fabularna, która z racji 
swojej formuły, jest w stanie 
zainteresować i przyciągnąć 
przed ekrany znaczne rzesze 
widzów. Wydarzenia prezen-
towane w filmie obejmują 
okres od protestu w związku 
z zakazem wystawiania 
„Dziadów” (30 stycznia 1968) 
do przemówienia Władysława 
Gomułki z 19 marca 1968, 
które w dużym stopniu prze-
sądziło o represjach i masowej 
emigracji obywateli pocho-
dzenia żydowskiego. Jak 
wiemy, wydarzenia Marca ’68 
to pierwszy od czasów wojny 
protest młodych ludzi, któ-
rzy wyszli na ulice, buntu-
jąc się przeciwko opresyjno-
ści systemu, antysemickiej 
i antyinteligenckiej propagan-
dzie, cenzurze, braku swobód 
twórczych. Dzięki nim zaszła 
duża zmiana w świadomo-
ści całego narodu, o czym 
również należy pamiętać. 
Chciałbym, aby ten mocny 

ślad w historii budowania 
wolnej Polski, który pozosta-
wili po sobie młodzi ludzie, 
był pamiętany przez kolejne 
generacje młodych Polaków. 
Ten film ma temu służyć.

Dlaczego, panie prezesie, 
film fabularny kinowy, a nie 
np. 10-odcinkowy serial? 
Jak już wcześniej wspomnia-
łem, wydarzenia Marca 1968 
to wyjątkowo ważny czas 
w historii powojennej Pol-
ski, dlatego zasługują na 
pełnometrażową produkcję 
kinową. Do tej pory powstało 
wiele filmów dokumental-
nych na ten temat, który był 
też tłem do takich produkcji, 
jak kultowy serial Dom. Zale-
żało nam, aby stworzyć kom-
pletny obraz poświęcony oso-
bistej historii młodych ludzi, 
których losy zderzają się 
z dramatem gomułkowskiej 
rzeczywistości. Film fabu-
larny jest – w mojej ocenie – 
najlepszą formułą do zapre-
zentowania tej historii.

Jest pani znakomitą 
aktorką młodego pokole-
nia, która „żadnej roli się 

W marcu 2021 rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego 
filmu Krzysztofa Langa Marzec ’68, które przewidziano 

do końca czerwca. Krzysztof Lang jest również – wspólnie 
z Andrzejem Gołdą – współautorem scenariusza. Film opo-
wiada o wydarzeniach Marca 1968 roku, pokazując absurdy 
działań ówczesnej władzy z perspektywy zakochanej w sobie 
pary osiemnastolatków. Obraz ma wypełnić pewną lukę  
w dotychczasowym sposobie prezentowania tych faktów  
w dziejach powojennej Polski przez twórców filmów fabu-
larnych. Będzie drugą samodzielną produkcją kinową TVP. 
Autorem zdjęć jest Arkadiusz Tomiak, twórcą scenografii Ewa 
Skoczkowska, a kostiumów Dorota Roqueplo. Za charakte-
ryzację odpowiadają: Liliana Gałązka i Agnieszka Wieczor-
kowska. W rolach głównych obsadzeni zostali: Ignacy Liss 
i Vanessa Aleksander. Na ekranie zobaczymy ponadto Ire-
neusza Czopa, Edytę Olszówkę, Mariusza Bonaszewskiego, 
Annę Radwan, Radosława Krzyżowskiego, Jacka Króla, Mar-
cina Sztabińskiego, Mikołaja Kubackiego. Premierę filmu 
zaplanowano na 2022 rok. S.N.

Rozmowa z reżyserem 
Krzysztofem Langiem, 
producentem Jackiem 
Kurskim oraz aktorką 
Vanessą Aleksander
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nie boi”. Jakie ma pani oso-
biste odczucia, mierząc się 
z postacią osiemnastolatki 
i z jej problemami w latach 
60. ubiegłego wieku? 
Vanessa Aleksander: Hania 
Bielska, którą gram, jest tro-
chę młodsza ode mnie; jest 
studentką II roku warszaw-
skiej PWST. Natomiast wyda-
rzenia, z którymi musi się 
mierzyć, sprawiają, że bardzo 
szybko dojrzewa i staje się 
samodzielną, w pełni świa-
domą jednostką. Gdy rozpo-
czyna się akcja filmu, Hanka 
ma w sobie duże pokłady 
dziecięcej wręcz beztroski. 
Jednak im bardziej fabuła się 
rozwija, tym bardziej uświa-
damiamy sobie, że boha-
terka przeistacza się z dziew-
czyny w kobietę. Utożsamiam 

się z wieloma jej cechami. 
Hania – podobnie jak ja – jest 
asertywna, wie czego chce, ma 
żelazne zasady, za które jest 
w stanie iść na barykady, przy 
czym jest też emocjonalna 
i wrażliwa. Poziom niezgody 
na to, co się wtedy wyda-
rzyło, który towarzyszy mi 
dziś – zarówno jako aktorce, 
jak i granej przeze mnie boha-
terce – jest ogromny i dlatego 
tak bardzo się cieszę, że swoją 
pracą w pewien sposób mogę 
oddać hołd ludziom, którzy 
wtedy musieli opuścić ojczysty 
kraj. Ludziom, o których nikt 
się nie upomniał, których nikt 
nie przeprosił. 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE 
FILMU 
MARZEC ’68
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Na planie filmu Marzec ’68,  
reż. Krzysztof Lang

Ignacy Liss  
i Vanessa Aleksander  
w filmie Marzec ’68,  
reż. Krzysztof Lang



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

Productions i Helgim Jóhan-
nssonem. Dystrybutorem tego 
tytułu w Polsce będzie Gutek 
Film, a za sprzedaż między-
narodową odpowiada New 
Europe Film Sales. Debiut 
Valdimara Jóhannssona opo-
wiada o islandzkiej parze, 
Maríi i Ingvarze, którzy miesz-
kają wraz ze stadem owiec na 
pięknej, odległej farmie. Kiedy 
znajdują na niej niezwykłego 
noworodka, postanawiają go 
zatrzymać i wychować jak 
własne dziecko. Niespodzie-
wana perspektywa powiększe-
nia rodziny przynosi im wiele 
szczęścia, ostatecznie jednak 
prowadzi do tragedii.

BESTIE WOKÓŁ NAS 
W SEKCJI 
KONKURSOWEJ 
CANNES 
CINÉFONDATION

Animacja Natalii Durszewicz – 
Bestie wokół nas – wyprodu-
kowana w Szkole Filmowej 
w Łodzi zostanie zaprezento-
wana w ramach Cinéfonda-
tion – sekcji konkursowej MFF 
w Cannes, w której przedsta-
wiane są filmy z uczelni filmo-
wych z całego świata. W tym 
roku do selekcji zgłoszono 1835 
tytułów, z czego wybrano tylko 
17 (13 fabularnych i 4 animo-
wane), w tym 8 wyreżyserowa-
nych przez kobiety i 9 przez 
 mężczyzn. Tegoroczny festi-
wal w Cannes odbędzie się 
w dniach 6-17 lipca. Werdykt 
i prezentacja nagrodzonych fil-
mów przewidziana jest na  
15 lipca w Buñuel Theatre.  
Animacja Natalii Durszewicz 
to osadzona w surrealistycznej 
przestrzeni opowieść o odwró-
ceniu ról ofiar i drapieżników. 
Ukazuje świat, w jakim żyjemy 
z perspektywy tych najbardziej 
bezbronnych. Świat pełen nie-
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Sukcesy, nagrody, 
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LAUREACI 
14. FESTIWALU 
FILMÓW POLSKICH 
„WISŁA”

Na zakończonym 30 maja 
Festiwalu Filmów Polskich 
„Wisła” w Moskwie, Grand 
Prix w Konkursie Filmów 
Fabularnych otrzymał obraz 
Piotra Domalewskiego Jak 
najdalej stąd, II Nagrodę zdo-
był film Śniegu już nigdy nie 
będzie Małgorzaty Szumow-
skiej i Michała Englerta, a III 
Nagroda powędrowała do 
debiutu pełnometrażowego 
Darii Woszek – Maryjki. Jury 
w składzie: Natalia Mokrit-
skaja (przewodnicząca), Nina 
Romodanowskaja oraz Oksana 
Karas uhonorowało ponadto – 
Wyróżnieniem Specjalnym – 
Dawida Ogrodnika za najlep-
sze wykonanie głównej roli 
męskiej w filmie Ikar. Histo-
ria Mietka Kosza Macieja Pie-
przycy. Publiczność festiwalu 
była jednomyślna z jurorami 
i swoją nagrodę przyznała 
obrazowi Jak najdalej stąd. 
W Konkursie Filmów Fabu-
larnych zaprezentowano łącz-
nie 11 najnowszych polskich 
produkcji. W bloku dokumen-
talnym „Spojrzenie na świat. 
Polski dokument” pokazano 
Ścianę cieni Elizy Kubarskiej, 
Wieloryba z Lorino Macieja 
Cuske, a w bloku „Spojrzenie 
na kobietę. Polski dokument” 
można było obejrzeć Położną 
Marii Stachurskiej czy Lek-
cję miłości Małgorzaty Goli-
szewskiej i Katarzyny Matei. 
W sekcji „Kobiece spojrzenie 
w mroczną naturę człowieka” 
widzowie zobaczyli Magic 
Mountains Urszuli Antoniak, 
Safe Inside Renaty Gabryjel-
skiej oraz The Other Lamb 
Małgorzaty Szumowskiej. 
W tym roku ważne miejsce 
na festiwalu zajęła polska ani-

macja oraz jej twórca Mariusz 
Wilczyński. Oprócz pełnome-
trażowego debiutu reżysera – 
Zabij to i wyjedź z tego mia-
sta – zaprezentowano retro-
spektywę jego twórczości z lat 
1998-2007, a także blok etiud 
studentów Szkoły Filmowej 
w Łodzi zrealizowanych pod 
opieką artystyczną Wilczyń-
skiego. Z okazji Roku Lema 
przypomniano ekranizacje 
utworów Stanisława Lema: 
Test pilota Pirxa w reżyserii 
Marka Piestraka czy Prze-
kładańca Andrzeja Wajdy. 
Wspólnie z Instytutem Pol-
skim w Moskwie realizowany 
jest cykl „Teatr na ekranie”, 
a w nim pokazano m.in. Trój-
kąt bermudzki Bodo Koxa, 
Wykapanego zięcia Pawła 
Szkotaka oraz Człowieka bez 
twarzy Andrzeja Bartnikow-
skiego. Z kolei na weekendo-
wych pokazach familijnych 
zaprezentowano Tarapaty 2 
Marty Karwowskiej. W pro-
gramie festiwalu nie zabra-
kło także najlepszych etiud 
studentów ze szkół w Łodzi, 
Katowicach oraz ze Studia 
Munka-SFP. Po odsłonie festi-
walu w Moskwie, od czerwca 
do grudnia 2021, festiwal 
„Wisła” odwiedzi kilkanaście 
rosyjskich miast, a także Azer-
bejdżan, Białoruś, Chorwa-
cję, Czechy, Gruzję, Serbię, 
Kazachstan, Kirgistan, Koreę 
Południową, Serbię, Słowację, 
Tadżykistan, Turcję oraz Uzbe-
kistan.

LAUREACI 16. NEW 
YORK POLISH FILM 
FESTIVAL

W połowie czerwca zakończył 
się 16. New York Polish Film 
Festival. Nagroda im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego „Ponad 
granicami” trafiła do twórców 

filmu Supernova w reżyserii 
Bartosza Kruhlika (produkcja 
Studio Munka-SFP). Nagrody 
aktorskie im. Elżbiety Czyżew-
skiej otrzymali Zofia Doma-
lik za rolę we Wszystko dla 
mojej matki Małgorzaty Imiel-
skiej oraz Bartosz Bielenia 
za kreację w nominowanym 
do Oscara Bożym Ciele Jana 
Komasy. Nagrodą Publicz-
ności wyróżniono natomiast 
Solid Gold Jacka Bromskiego. 
Jurorami tegorocznego nowo-
jorskiego festiwalu byli: aktor  
Stacy Keach (Sędzia z Tek-
sasu, Ucieczka z Los Angeles, 
Więzień nienawiści, Dziedzic-
two Bourne’a), dziennikarka 
i reżyserka Ewa Zadrzyńska, 
scenopisarka i autorka sztuk 
teatralnych Martyna Majok 
(laureatka Nagrody Pulitzera 
w 2018 roku, w dziedzinie dra-
matu, za sztukę Cost of Living), 
kostiumografka i scenografka 
Kama K. Royz (Śmierć Johna 
Lennona; Roxanne, Roxanne), 
fotografka i animatorka kul-
tury Veronica K. Hartowicz 
oraz kompozytor Cezary Sku-
biszewski (After the Deluge, 
Death Defying Acts, The Bro-
ken Shore). W programie 16. 
New York Polish Film Festival 
znalazły się również najnowsze 
polskie filmy, takie jak Śniegu 
już nigdy nie będzie Małgo-
rzaty Szumowskiej i Michała 
Englerta, Sweat Magnusa von 
Horna czy Zabij to i wyjedź 
z tego miasta Mariusza Wil-
czyńskiego. Część pokazów 
miała charakter przedpre-
mierowy. New York Polish 
Film Festival to największy 
festiwal polskich filmów na 
wschodnim wybrzeżu Sta-
nów Zjednoczonych i jedyny 
doroczny przegląd polskiego 
kina w Nowym Jorku, który 
organizowany jest już od 15 lat 
(z pominięciem 2020 roku). 

Festiwal jest również jed-
nym z najważniejszych pol-
skich wydarzeń kulturalnych 
w Nowym Jorku. Zyskał popu-
larność i uznanie zarówno 
wśród publiczności amery-
kańskiej, jak i przedstawi-
cieli mediów. Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich jest od 
wielu lat jego partnerem. Tego-
roczny, 16. New York Polish 
Film Festival odbył się w for-
mule hybrydowej. W dniach 
26-29 maja seanse odbywały 
się w kinach, a projekcje na 
platformie wirtualnej rozpo-
częły się 29 maja i trwały do 
17 czerwca. Tradycyjne seanse 
filmowe, spotkania z twórcami 
oraz prelekcje miały miejsce 
w Scandinavia House przy 
Park Avenue 58 na Manhat-
tanie.

PREMIERA LAMB 
W CANNES

Współfinansowany przez 
PISF debiut fabularny islandz-
kiego reżysera Valdimara 
Jóhannssona – Lamb – będzie 
miał swoją światową pre-
mierę w sekcji Un Certain 
Regard festiwalu w Cannes. 
Za montaż filmu odpowiada 
Agnieszka Glińska. Obraz 
jest koprodukcją islandzko-
-szwedzko-polską. Został 
wyprodukowany przez Hrönn 
Kristinsdóttir (Summer Chil-
dren, Anioły wszechświata) 
i Sarę Nassim z firmy Go 
to Sheep, Piodora Gustafs-
sona (Granica, Żona) i Erika 
Rydella z firmy Black Spark 
Production oraz Klaudię 
Śmieję-Rostworowską (Oby-
watel Jones, High Life) i Jana 
Naszewskiego z Madants/
NEM Corp., w koprodukcji 
z Film i Väst, Chimney Swe-
den i Chimney Poland oraz 
we współpracy z Rabbit Hole 

równości, podziałów, brutalno-
ści i nieustannej walki o prze-
trwanie. W takich realiach 
trudno zachować niewinność. 
Ofiary zamieniają się w drapież-
ników, a drapieżnicy w ofiary. 
Etiuda powstała pod opieką 
artystyczną Mariusza Wilczyń-
skiego i Joanny Jasińskiej-Ko-
ronkiewicz.

DWIE NAGRODY 
DLA POLAKÓW NA 
MFF W SZANGHAJU

Pełnometrażowy debiut Iwony 
Siekierzyńskiej – Amatorzy – 
otrzymał nagrodę dla Naj-
lepszej Aktorki dla Marzeny 
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Polska aktorka zagra 
w nowojorskiej kome-

dii romantycznej She Came 
To Me. Obraz wyreżyse-
ruje Rebecca Miller. Serwis 
„Variety” podał, że Joanna 
Kulig wystąpi u boku takich 
hollywoodzkich gwiazd, jak 
Anne Hathaway, Matthew 
Broderick, Marisa Tomei 
oraz Tahar Rahim. She Came 
to Me zapowiadana jest jako 
prawdziwie współczesna 
komedia romantyczna, opo-
wiadająca wielopokoleniową 
historię osadzoną w Nowym 
Jorku, której bohaterami 
będą: kompozytor cierpiący 
na blokadę twórczą, który na 
nowo odkrywa swoją pasję, 
para uzdolnionych nasto-
latków chcących udowod-
nić rodzicom, że ich miłość 
będzie trwała wiecznie oraz 
kobieta, która z pozoru ma 
wszystko, ale brakuje jej 
miłości. „Variety” podaje, 
że zdjęcia do She Came to 
Me rozpoczną się jesienią 
w Nowym Jorku. Muzykę do 

filmu ma napisać dwukrotny 
laureat Oscara Alexandre 
Desplat (nagrodzony za 
ścieżki dźwiękowe do Grand 
Budapest Hotel i Kształtu 
wody), a za scenografię 
odpowie Kim Jennigs, która 
wcześniej pracowała m.in. 
przy Jokerze. To kolejna 
zagraniczna produkcja, 
w której zagra Joanna Kulig. 
Po światowym sukcesie Zim-
nej wojny Pawła Pawlikow-
skiego, która zdobyła trzy 
nominacje do Oscara (dla 

najlepszego filmu między-
narodowego, za najlepszą 
reżyserię i zdjęcia), Polka 
jest coraz chętniej zatrud-
niana przez amerykań-
skich filmowców. Niedawno 
można ją było oglądać m.in. 
w serialu Netflixa The Eddy 
(jednym z jego reżyserów 
był  laureat Oscara za La La 
Land – Damien Chazelle) 
oraz w Hannie – sensacyj-
nej produkcji platformy 
Prime Video. She Came to 
Me będzie siódmym pełno-
metrażowym filmem reży-
serowanym przez Rebeccę 
Miller. Wielokrotnie nagra-
dzana na festiwalu kina nie-
zależnego  Sundance scena-
rzystka, reżyserka i aktorka 
ma na koncie m.in. takie 
tytuły, jak Angela, Plan 
Maggie oraz Prywatne życie 
Pippy Lee. Projekt filmu 
będzie przedstawiony dys-
trybutorom na tegorocznym 
Marché du Film w Cannes, 
czyli targach towarzyszącym 
słynnemu festiwalowi.

JOANNA KULIG ZAGRA W HOLLYWOODZKIEJ PRODUKCJI
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Joanna Kulig

Gajewskiej na 24. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmo-
wym w Szanghaju (11-20 
czerwca). Z kolei czesko-
-polsko-francusko-słowacka 
produkcja Nawet myszy idą 
do nieba Denisy Grimmovej 
i Jana Bubenicka okazała się 
najlepszym filmem animo-
wanym chińskiego festiwalu. 
MFF w Szanghaju powstał 
w 1993 roku. Jest jedynym 
chińskim festiwalem zali-
czanym do imprez akredy-
towanych przez Międzyna-
rodową Federację Zrzeszeń 
Producentów Filmowych 
(FIAPF) i jednym z najwięk-
szych wydarzeń filmowych 

w Azji. Składa się z czte-
rech części: konkursu o Złoty 
Puchar, pokazów filmowych, 
części handlowej i forum. 
W programie 24. edy-
cji festiwalu znalazło się aż 
osiem współfinansowanych 
przez PISF tytułów. Oprócz 
nagrodzonych były to: Jakoś 
to będzie Sylwestra Jaki-
mowa (prod. Studio Munka-
-SFP), Jak najdalej stąd Pio-
tra Domalewskiego, Śniegu 
już nigdy nie będzie Małgo-
rzaty Szumowskiej i Michała 
Englerta, Pod tym samym nie-
bem Mauro Manciniego, Aida 
Jasmili Žbanić, a także Jestem 
tutaj Julii Orlik.
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NEW HORIZONS’ 
POLISH DAYS GOES 
TO CANNES 2021

Pięć polskich projektów fil-
mów na etapie produkcji zna-
lazło się w prestiżowym pro-
gramie The Goes to  Cannes 
podczas największych targów 
filmowych Marché du Film. 
Wydarzenie New Horizons’ 
Polish Days Goes to  Cannes 
to efekt współpracy Pol-
skiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej oraz Stowarzyszenia 
Nowe Horyzonty. The Goes 
to  Cannes to program, do 
którego zapraszane są naj-
ważniejsze festiwale. Pod-
czas imprezy przedstawiane 
są wyselekcjonowane filmy, 
które nie mają jeszcze agen-
tów sprzedaży, dystrybutorów 
czy wyznaczonej premiery 
festiwalowej. Dzięki temu 
mogą dotrzeć do zagranicz-
nego grona osób z branży 
zainteresowanych współ-
pracą. MFF Nowe Horyzonty 
po raz piąty znalazł się wśród 
pięciu wybranych imprez 
filmowych z całego świata. 
Wśród wybranych do tego-

odpowiada Gina Thorsten-
sen (Norwegia), za muzykę 
Jean-Marc Petsas (Wielka 
Brytania), a producentem 
wykonawczym jest Ewelina 
Gordziejuk. Obraz produ-
kuje EGoFILM w koprodukcji 
z Paris+Hendzel Co.

POLSKIE ANIMACJE 
DOCENIONE 
W CHORWACJI

Dwie animacje: pełno-
metrażowy debiut Mariu-
sza Wilczyńskiego Zabij to 
i wyjedź z tego miasta oraz 
etiuda Julii Orlik Jestem 
tutaj odnoszą kolejne mię-

dzynarodowe sukcesy. Tym 
razem film Wilczyńskiego 
otrzymał Wyróżnienie Spe-
cjalne jury Konkursu Głów-
nego Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów 
Animowanych Animafest 
w Zagrzebiu (7-12 czerwca), 
a animacja Orlik ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi zdo-
była Dušan Vuko Award 
dla najlepszego filmu stu-
denckiego. Animafest, któ-
rego pierwsza edycja odbyła 
się w 1972 roku, jest dru-
gim najstarszym na świe-
cie festiwalem poświęco-
nym animacji i jednocześnie 
jednym z najbardziej pre-

stiżowych. W tym roku 
w Zagrzebiu zaprezentowano 
aż 10 polskich produkcji. 
Oprócz nagrodzonych były 
to: Książę w cukierni Kata-
rzyny Agopsowicz, Własne 
śmieci Darii Kopiec i Księżyc 
Tomasza Popakula w Kon-
kursie Filmów Krótkome-
trażowych. W sekcji World 
Panorama znalazły się: Psie 
pole Michaliny Musialik, 
Wizyta Mateusza Jarmul-
skiego, Trzy skoki do szczę-
ścia Artura Hanaja oraz Pięć 
minut starsza Sary Szymań-
skiej, a ponadto w Konkursie 
Etiud Studenckich Dobranoc 
sąsiedzie Rozalii Las.

TRIUMF POLSKICH 
FILMÓW W CZECHACH

Animacja Zabij to i wyjedź 
z tego miasta Mariusza Wil-
czyńskiego zdobyła kolejny 
zagraniczny laur – Nagrodę 
dla Najlepszego Filmu Peł-
nometrażowego na Między-
narodowym Festiwalu Fil-
mów Animowanych AniFilm 
w Czechach (22-27 czerwca). 
Podobny, kolejny w ostat-
nim czasie sukces odnoto-
wała też etiuda ze Szkoły Fil-
mowej w Łodzi – Jestem tutaj 
Julii Orlik, wygrywając jako 
najlepsza studencka animacja. 
Natomiast Nagroda Publiczno-
ści oraz Specjalne Wyróżnie-
nie Jury trafiły do koprodukcji 
z polskim udziałem – Nawet 
myszy idą do nieba w reżyse-
rii Denisy Grimmovej i Jana 
Bubenicka. W programie festi-
walu, poza nagrodzonymi ani-
macjami, znalazły się też inne 
polskie produkcje. O nagrody 
ubiegały się jeszcze Ja i moja 
gruba dupa Yelyzavety Pysmak, 
Własne śmieci Darii Kopiec 
oraz Świątynia ukwiału Justyny 
Pazdan. W sekcji pozakonkur-
sowej można było zobaczyć Się 
zjada Edyty Adamczak. Orga-
nizatorzy Anifilmu obrali sobie 
za cel prezentowanie aktual-
nych trendów, nowoczesnych 
technologii i technik animacyj-
nych. To nie tylko przestrzeń 
festiwalowa dla pasjonatów 
kina, na których czeka mnó-
stwo znakomitych filmów, ale 
też doskonałe miejsce spotkań 
i konfrontacji dla przedstawi-
cieli branży. Festiwal wspiera 
animatorów, producentów 
i dystrybutorów, którzy właśnie 
pracują nad nowymi projek-
tami.

Oprac. Julia  
Michałowska
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Animacja Julii Orlik 
zdobyła kolejny 
zagraniczny laur.  

Tym razem film Jestem tutaj 
zdobył Wyróżnienie Spe-
cjalne podczas Internationale  
Kurzfilmwoche Regensburg  
(21 maja – 6 czerwca, formuła 
hybrydowa). To niemieckie 
święto krótkiego kina zgro-
madziło w tym roku w pro-
gramie aż 191 produkcji  
z 47 krajów. Przy tak licznej 
konkurencji tym bardziej cie-
szy wyróżnienie dla polskiej 
etiudy ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi.

JESTEM TUTAJ Z WYRÓŻNIENIEM W NIEMCZECH

rocznej edycji polskich tytu-
łów na różnych etapach pro-
dukcji (works-in-progress) 
znalazły się następujące pro-
jekty: Fucking Bornholm (reż. 
Anna Kazejak, prod. Friends 
With Benefits Studio), Stale 
niestała (reż. Olga Chajdas, 
prod. Apple Film Produc-
tion), Wszystkie nasze strachy 
(reż. Łukasz Ronduda  
& Łukasz Gutt, prod. Serce), 
Śubuk ( reż. Jacek Lusiński, 
prod. Aurum Film), Lipstick 
on the Glass (reż. Kuba Cze-
kaj, prod. Centrala FILM). 
Zamknięty pokaz New Hori-
zons’ Polish Days Goes to 
Cannes (dostępny wyłącznie 
dla akredytowanych przed-
stawicieli międzynarodowej 
branży filmowej) odbędzie 
się 9 lipca podczas Marché 
du Film. 

ŚWIATOWA 
PREMIERA ETIUDY 
POPIOŁY NA TRIBECE 
W NOWYM JORKU 

Etiuda animowana ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi – Popioły 

Joanny Dudek – zakwali-
fikowała się do programu 
jubileuszowego, 20. Tribeca 
Film Festival (9-20 czerwca), 
jako jedyny polski film. Pol-
ska animacja miała tam 
swoją światową premierę. 
W programie tego presti-
żowego, założonego w 2001 
roku – m.in. przez Roberta 
De Niro – wydarzenia zna-
lazło się 46 filmów krótko-
metrażowych z 20 krajów 
z całego świata. Przy tworze-
niu etiudy Popioły autorka 
inspirowała się fotografiami 
Man Ray’a oraz jego autor-
ską techniką rayografii. Nar-
racja w filmie prowadzona 
jest z perspektywy dojrzałej 
kobiety, która dzięki odnale-
zieniu korespondencji sprzed 
lat, rozpala swoje uczucie na 
nowo do zmarłego męża. Jak 
informuje producent filmu 
„Popioły są świadectwem 
dawnej, nieistniejącej już 
rzeczywistości w tkanej przez 
bohaterce historii. Choć 
wspomnienia pokryły się 
patyną czasu, wraz z trwa-
niem opowieści odżywają 

na oczach widza. To pamięć 
utrwalona w przedmio-
tach będących częścią życia 
codziennego bohaterów 
filmu”. Etiuda powstała pod 
opieką artystyczną Mariusza 
Wilczyńskiego i Joanny Jasiń-
skiej-Koronkiewicz.

POLSKI PROJEKT 
Z NAGRODĄ 
W ANNECY

Współfinansowany przez 
PISF projekt filmu Rajskie 
ptaki Tomka Duckiego zdo-
był NEF Animation Prize na 
Międzynarodowym Festi-
walu Filmów Animowa-
nych w Annecy. Nagroda 
ta, przyznawana za najlep-
szy pitching wśród filmów 
krótkometrażowych, 
umożliwi reżyserowi wzięcie 
udziału w międzynarodowych 
warsztatach we Francji, 
podczas których będzie 
rozwijany projekt 
filmu. Reżyser Tomek 
Ducki jest również autorem 
scenariusza Rajskich pta-
ków. Za projekty plastyczne 

Wyprodukowany przez Studio Munka-SFP, w ramach programu 30 Minut, krótki 
metraż Kamili Tarabury wrócił z tarczą z jubileuszowej, 50. edycji MFF Molodist 
w Kijowie (29 maja – 6 czerwca). Fabuła Chodźmy w noc triumfowała dwukrot-

nie w czasie gali zamknięcia ukraińskiego festiwalu. Kamila Tarabura otrzymała Nagrodę 
Jury Ekumenicznego, a także Wyróżnienie Specjalne z rąk konkursowego gremium juror-
skiego. Film Chodźmy w noc konkurował z 16 krótkimi metrażami z całego świata. W pro-
gramie MFF Molodist znalazły się również: Ja i moja gruba dupa Yelyzavety Pysmak, 
Sukienka Tadeusza Łysiaka, Masza Krzysztofa Chodorowskiego, Fuck, it’s Biology Veroniki 
Andersson oraz Po sezonie Moniki Majorek.

SUKCES CHODŹMY W NOC NA UKRAINIE

Z POLSKIM FILMEM   DOOKOŁA ŚWIATA

Chodźmy w noc,  
reż. Kamila Tarabura

Jestem tutaj,  
reż. Julia Orlik
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jest muzyka łatwa w odbiorze. Zacząłem 
się interesować tym nurtem po usłysze-
niu od znajomych kilku historii i aneg-
dot o małym, niszowym świecie muzyki, 
o którym wcześniej nie miałem poję-
cia. Dotyczyły one często konkretnych 
muzyków, którzy byli przedstawiani jako 
postaci niemal mitologiczne, często sza-
leni geniusze, spędzający życie na dąże-
niu do perfekcji wykonania. Fascynował 
mnie i wciąż fascynuje ten rodzaj wie-
dzy tajemnej osiąganej przez wybrańców, 
wiedzy, o której dziś wie garstka ludzi. 
Podejrzewam, że za kolejne kilkadzie-
siąt lat ta muzyka zginie wraz z ostatnimi 
wykonawcami, dlatego chciałem ją jesz-
cze uwiecznić w filmie. Prawdziwa przy-
goda zaczęła się dla mnie w momencie, 
kiedy przeczytałem na ten temat kilka 
książek, obejrzałem kilka dokumentów 
no i sam zacząłem chodzić na koncerty. 
Zdałem sobie sprawę, że nie chodzi tylko 
o muzykę, ale i o spotkania z ludźmi, pod-
czas których uczestnicy wpadają w rodzaj 
transu. Ta muzyka jest tak potężna, że 
niemal zmusza do medytacji, hipnoty-
zuje. To świat pełen sprzeczności, więc 
im dłużej w niego wnikałem, tym więcej 
odkrywałem. Cały proces trwał ponad 
dwa lata.

Ale przyznaj, że stosujesz też przy-
ciągające widza tricki, bo twoi boha-
terowie biorą udział w talent show 
z muzyką tradycyjną. To brzmi jak 
oksymoron.
Moje rodzinne miasto – Bombaj – to 
ciągła walka między tradycją a nowo-

Jak polski operator Michał Sobo-
ciński trafił na plan Ucznia? Pol-
skę od Indii dzieli tak wiele, ale 
może więcej łączy?

Od pierwszej chwili, kiedy zaczęliśmy 
współpracować z Michałem, zasta-
nawiałem się, czy to wypali. Michał 
na początku nie miał zielonego poję-
cia ani o tej pięknej, choć specyficznej 
muzyce, o której opowiadamy, ani tak 
naprawdę o Indiach. A tutaj trzeba było 
oddać charakter dźwięku i miejsca za 
pomocą obrazu, do tego w sposób bar-
dzo szczery i autentyczny. Poza muzyką 
należało również pokazać indyjskie 
wioski, ich koloryt i urok, ale nie w spo-
sób egzotyczny, nie okiem cudzo-
ziemca. Michał musiał stać się jed-
nym z nas, zobaczyć naszymi oczami! 
Spędził z nami mnóstwo czasu, 4 czy 5 
miesięcy. Chodził z ekipą na koncerty, 
odwiedzał małe wioski, oglądał bardzo 
dużo filmów dokumentalnych, odro-
bił lekcję. Kręcił się też koło scenogra-
fów, którzy pokazali mu wiele aspektów 
charakterystycznych dla opisywanego 
społeczeństwa, ale zupełnie nieuchwyt-

czesnością. To, co obserwujemy na co 
dzień w Indiach – ale jak podejrzewam 
wszędzie – to wprowadzenie do kultury 
popularnej odrobiny tradycji. Dzisiejsze 
czasy wymagają optymalizacji i uśred-
nienia, wydaje mi się, że to się dzieje 
także z niszowymi gatunkami muzycz-
nymi czy filmowymi. Prędzej czy póź-
niej zamieniają się w coś bardziej main-
streamowego, co można wprowadzić 
do „maszyny”, przerobić i wypluć, żeby 
podobało się większej liczbie widzów. 
Ciekawie podgląda się te procesy 
z boku, szczególnie jeśli za te modyfi-
kacje biorą się ludzie, którzy całe swoje 
życie poświęcili na obronę niszowości 
i wyjątkowości, w tym przypadku tej 
muzyki. Sława kusi. Pieniądze również, 
podobnie akceptacja i ogólny podziw. 

Czy to się ze sobą nie kłóci? Czy 
jesteśmy skazani na to „uśrednie-
nie”, optymalizację? Gdzie miejsce na 
wyjątkowość, odrębność?
Indie są tak niezwykle różnorodne, to 
przecież nie tylko kraj, to praktycznie 
cały kontynent! Jego mieszkańcy mają 
rozmaite doświadczenia, stanowią czę-
ści odmiennych kultur. Nie ma jed-
nych Indii, a różnice między wielkimi 
metropoliami a maleńkimi wiosecz-
kami z własną inteligencją kulturalną 
czy rozwojem gospodarczym są wyraź-
nie widoczne. Każdy znajdzie tam coś 
dla siebie, choć oczywiście trzeba wziąć 
pod uwagę, że znaczna część indyj-
skiego społeczeństwa jest bardzo kon-
serwatywna. Z drugiej strony zewsząd 

atakują pokusy nowoczesnego kapita-
lizmu. W moim filmie ten wspaniały, 
majestatyczny, różnorodny Bombaj jest 
bohaterem, bo to miejsce, w którym 
ściera się tradycja z nowoczesnością. 
Obie te kategorie negocjują zasadność 
swojej egzystencji i na wiele sposobów 
umykają, korodują pod wpływem cze-
goś jeszcze nowszego i wspanialszego, 
czegoś bardziej uniwersalnego czy glo-
balnego. 

Jak sądzisz, dlaczego twój film 
porównują do słynnego Whiplash 
Damiena Chazelle’a? Czy chodzi 
tylko o relację uczeń-nauczyciel, 
czy o coś jeszcze? A może to tylko 
zręczny chwyt marketingowy?
Być może chodzi też o to, że w grun-
cie rzeczy to bardzo uniwersalna histo-
ria. Kiedy dorastałem, miałem w swo-
jej grupie rówieśniczej kolegów, którzy 
chcieli zostać gwiazdami krykieta, inni 
tańczyć. Po latach dowiadywałem się 
np., że pracują w banku albo są urzęd-
nikami. Chociaż może się to wyda-
wać dziwne, właśnie te ich losy były 
dla mnie inspiracją, bo wciąż uważam 
za akt wielkiej odwagi robienie tego, 
co się kocha, za wszelką cenę. Nawet 
jeśli to się nigdy nie opłaci i nie przy-
niesie sławy czy ogólnego poważa-
nia. Częściowo jednak ten film wywo-
dzi się z moich osobistych koszmarów, 
bo zawsze bałem się, że nie będę dość 
dobry, by realizować swoje marzenia. 
To często główny problem innowato-
rów, którzy trochę boją się samego pro-

nych na kogoś z zewnątrz. Oczywiście 
Michał nie był całkiem obcy w Indiach. 
Niedawno nakręcił w Bombaju sporo 
reklam, poznał miasto całkiem nie-
źle, bo szwendał się i po slumsach, 
i po różnych ekskluzywnych restaura-
cjach. Wyczuwał więc różnice w ener-
gii między tymi miejscami, zaczął 
pojmować ten otaczający nas chaos 
i panujące zasady. Doświadczał tego 
wszystkiego nie tylko jako turysta, ale 
przede wszystkim jako człowiek wraż-
liwy i twórczy. Na planie wielokrotnie 
mnie zaskakiwał, właśnie dzięki swojej 
świadomości Indii. Takie podejście do 
pracy, szczególnie w obcym kraju, nie 
zdarza się często. Jednak dzięki swo-
jemu nastawieniu nie tylko rozumiał 
moją wizję, ale potrafił zaproponować 
coś od siebie, w związku z czym zdecy-
dowanie przekroczył moje najśmielsze 
oczekiwania co do utalentowanego ope-
ratora. Ostatecznie okazało się, że wszy-
scy, niezależnie skąd pochodzimy, oglą-
damy filmy intuicyjnie i emocjonalnie, 
posługujemy się więc bardzo uniwersal-
nym językiem.

Opowiadasz o współpracy z Micha-
łem Sobocińskim od momentu, 
kiedy zjawił się na planie, ale zapo-
minasz o prologu tej historii i tych, 
którzy polecili ci operatora z Polski.
Rzeczywiście. (śmiech) Ponieważ 
Uczeń jest bardzo różny od mojego 
debiutanckiego Procesu zależało 
mi na zupełnej zmianie atmosfery. 
Męczyłem mojego mentora i przyja-
ciela Alfonso Cuaróna (reżyser m.in. 
Grawitacji i Romy – przyp. M.M.), 
by mi kogoś polecił. Sam nie miał 
pomysłu, więc odesłał mnie do swo-
jego etatowego operatora – Emma-
nuela Lubezkiego. Emmanuel polecił 
Michała i to byłby koniec tej opo-
wieści, ale dowiedziałem się też, że 
Michał pochodzi z rodziny wybitnie 
utalentowanych i bardzo doświadczo-
nych operatorów – jego ojciec pra-
cował z Krzysztofem Kieślowskim 
(Piotr Sobociński – przyp. red.), dzia-
dek z Andrzejem Wajdą czy Roma-
nem Polańskim (Witold Sobociński – 
przyp. red.), brat też jest operatorem, 
zrealizował zdjęcia do m.in. Bożego 
Ciała (Piotr Sobociński jr – przyp. 
red.). Niesamowita historia.

Masz dzięki temu swoje własne 
połączenie z Kieślowskim, którym 
zachwycasz się nie od dziś. 
To z całą pewnością jeden z reżyserów, 
których podziwiam, prawdziwy prorok 
kina. Mój poprzedni film był w dużej 
mierze inspirowany Urzędem z 1995 
roku i zabawą reżysera z perspektywą, 
punktem widzenia.

Powiedz coś więcej o muzyce – tema-
cie przewodnim filmu. Dla laika to 
niełatwa sprawa wsłuchać się w rytm, 
kiedy dźwięki często niepokoją i są 
tak różne od tego, co słyszymy na 
co dzień. Dla wielbicieli ten rodzaj 
sztuki jest jak powietrze – niezbędny 
do życia.
Klasyczna muzyka hindustańska to część 
tradycji, szczególnie na północy kraju. 
Mniej więcej od 800 lat! Dla ludzi z klasy 
średniej zainteresowanie sztuką i kulturą 
było zawsze czymś normalnym. Cho-
dzili na koncerty, czasem sami grali, w ten 
sposób spędzali czas wolny. Oczywiście 
od wielu dekad ten gatunek nie jest już 
tak popularny i lubiany jak kiedyś, rów-
nież dlatego, że mamy po prostu większy 
wybór, więcej alternatyw. Poza tym, to nie 

NIE MA DRÓG 
NA SKRÓTY
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Aditya Modak w filmie Uczeń, 
reż. Chaitanya Tamhane

Chaitanya Tamhane

Rozmowa  
z Chaitanyą 

Tamhane, 
indyjskim reżyserem 

nagrodzonego 
trzema nagrodami 

na festiwalu  
w Wenecji filmu 

Uczeń
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cesu wymyślania czegoś nowego, ale 
też nie mogą się doczekać efektu swojej 
pracy. W muzyce jest oczywiście tro-
chę inaczej, bo piękno jest subiektywne. 
Trudno ocenić, czy coś można uznać 
za dobre czy wyjątkowe, w przeciwień-
stwie choćby do sportów, gdzie o sukce-
sie decydują statystyki i w sumie łatwo 
sprawdzić, czy ktoś jest wybitny, czy 
nie. Stąd też pewnie bierze się popular-
ność talent show, gdzie każdy ma prawo 
wyrazić swoje zdanie i jeśli działa zgod-
nie ze swoją najlepszą wiedzą i intuicją, 
nigdy się nie pomyli. Mojego głównego 
bohatera chciałem złapać w momen-
cie, w którym jego sen powoli pryska, 
orientuje się, że może nigdy nie będzie 
mu dane osiągnąć absolutu w tym, co 
robi i zaczyna się frustrować, bo sporo 
już czasu i energii zainwestował w swoje 
marzenie.

Jest w Uczniu taka scena, w któ-
rej matka jednego ze studen-
tów muzyki pyta nauczyciela, czy 
pozwoli jej synowi występować 
z zespołem. Zwykła sprawa – wyda-
wałoby się – jednak scena jest dość 
dramatyczna, bo nauczyciel nie 
tylko się nie zgadza, ale mówi, że 
najpierw trzeba się uczyć pod-
staw, żeby potem w ogóle myśleć 
o publicznych występach. Pamię-
tam, że kiedyś powiedziałeś coś 
podobnego o swojej karierze zagra-
nicznej po sukcesie Procesu. Mimo 

propozycji z zagranicy, zdecydowa-
łeś się dalej szlifować umiejętno-
ści w rodzinnych Indiach. Opłaciło 
się?
(śmiech) Rzeczywiście, to wszystko 
prawda, ale jednak scena z filmu i to, 
co mówiłem kiedyś nie jest ze sobą 
bezpośrednio powiązane. Scena była 
zainspirowana prawdziwymi wyda-
rzeniami, o których opowiadali mi 
muzycy udzielający prywatnych lek-
cji. Okazuje się, że często odwie-
dzali ich rodzice uczniów, wymaga-
jąc, by nauczyciele przygotowali ich do 
występów publicznych albo pozwo-
lili grać w zespole, chociaż ich droga 
muzyczna dopiero się zaczynała. Cho-
dziło więc również o renomę i dobre 
imię nauczyciela. Dlatego byli oni nie-
chętni udzielaniu takich zgód, stawia-
jąc na klasyczne podejście do kształ-
cenia i wbicie adeptom do głowy, że 
w muzyce równie mocno co talent, 
liczy się pokora. Za pomocą tej sceny 
próbowałem też pokazać czasy, w któ-
rych żyjemy, ten rodzaj ciągłego 
napięcia i spierania się przeciwnych 
racji, w zestawieniu z poczuciem, że 
nauczyciel muzyki jest również w pew-
nym sensie sprzedawcą i powinien 
umieć zadowolić klienta. Nauczyciel 
mówi o tradycyjnej muzyce i teorii, 
ale następne pokolenia wcale nie chcą 
słuchać, wolą przyspieszać naukę, nie 
skupiają się na szczegółach. Chcą cze-
goś więcej, szukają drogi na skróty.
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Twoje kino zmienia trochę poję-
cie światowej publiczności o kinie 
z Indii. Mimo że muzyka jest na 
pierwszym planie, nie ma tańca 
i śpiewów w rytm muzyki, wielo-
godzinnych widowisk, z których 
znane jest kino Bollywoodu. 
Staram się mówić uniwersalnym języ-
kiem kina. Raczej nie utożsamiam się 
z Bollywoodem, a jeśli w ogóle z czym-
kolwiek, to z kinem niezależnym, 
o ile ono jeszcze istnieje. Na świecie 
powstaje co roku tak wiele filmów! 
Mam po prostu nadzieję, że znajdą 
się widzowie dla tego typu historii, 
jakie opowiadam, że za pomocą swo-
jej sztuki sięgnę dalej, niż miałbym to 
kiedykolwiek okazję zrobić za pomocą 
innych środków. Wydaje mi się, że 
z czasem publiczność zaczyna dostrze-
gać i doceniać fakt, że w Indiach ist-
nieje też inne kino.

Kino, które docenił np. sam 
Alfonso Cuarón – producent 
Ucznia, twój przyjaciel i mentor.
Alfonso jest bardzo hojny w pochwa-
łach, ale też wyjątkowo konkretny, jeśli 
chodzi o rzeczy, które mu się nie podo-
bają. Cały czas nie mogę uwierzyć, że 
się znamy, ale nie tylko z widzenia, 
tylko naprawdę blisko. Połączyła nas 
sztuka i miłość do kina.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

Uczeń, reż. Chaitanya Tamhane
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dukcja jest długim i wyma-
gającym procesem, tym 
bardziej jeśli chce się rozwijać 
projekty od zera, formować 
w każdym aspekcie i praco-
wać od razu nad strategią 
sprzedażową. A ja chcę. Wiele 
osób odradzało mi taką dzia-
łalność, mówiąc, że powin-
nam zdecydować się na jedno 
albo drugie, ale prawda jest 
taka, że na świecie powstaje 
coraz więcej podobnych firm. 
Niektóre podejmują się też 
dystrybucji własnych treści, 
żeby mieć większą kontrolę 
i lepiej projekty monetyzo-
wać. Ja takich ambicji nie 
mam, ponieważ nigdy się nie 
specjalizowałam w dystrybu-
cji, znam natomiast wartość 
fachowców. Mam w firmie 
osoby, które specjalizują się 
w social mediach, festiwalach 
oraz innych obszarach, które 
są nieodzownymi elementami 
zarówno dzisiejszej produkcji 
filmowej, jak i sprzedaży tre-
ści na rynki światowe.

Mówiąc o sprzedaży pol-
skich filmów na rynki 
światowe, ma pani na myśli 
też dystrybucję w Azji 
i obu Amerykach? Czy na 
razie to głównie Europa 
i obieg festiwalowy?
Cały świat. W Japonii – dla 
przykładu – jest ogromne 
zainteresowanie polskim 
kinem, szczególnie filmami 
wojennymi. Nasze produkcje 
są tam wyczekiwane. Z kolei 
Supernovą Bartosza Kru-
hlika udało nam się sprzedać 
do Meksyku, do regularnej 
dystrybucji kinowej. Mały, 
znakomity projekt, który 
zainteresował widzów treścią 
i mimo ograniczonych środ-
ków promocyjnych, udało 
się go świetnie spozycjono-
wać. Dlatego, że to obraz 
uniwersalny, „nasz” w tre-
ści i wydźwięku, i zarazem 
niepolski, zrozumiały pod 
każdą szerokością geogra-
ficzną. W Polsce niesłusznie 
rozumie się film uniwersalny 

jako taki, który uśmiecha się 
do każdego i jest wyprany 
z lokalnego kolorytu. Nic bar-
dziej mylnego. Powinien być 
charakterystyczny dla danego 
kraju, ale opowiadać o tema-
tach, które można zrozumieć, 
nie znając tego kraju. Oglą-
damy przecież kino z Indii, 
Korei, Brazylii, nie znając 
wszystkich zależności kultu-
rowych i społecznych tych 
regionów, bo filmy prezen-
tują je na tyle wymownie, że 
dowiadujemy się niezbęd-
nego minimum potrzebnego 
do emocjonalnego i intelek-
tualnego przyswojenia histo-
rii. Tę uniwersalność da się 
wpisać w każdy projekt, jeśli 
się odpowiednio wcześnie 
zacznie. Agent sprzedaży 
może w tym zdecydowanie 
pomóc.

Od kiedy zatem agent 
sprzedaży powinien być 
z filmem?
To bardzo dobre i zbyt rzadko 
zadawane pytanie. A moja 
odpowiedź brzmi: nigdy nie 
jest zbyt wcześnie, ale bardzo 
często bywa za późno. Zda-
rza się, że dostaję pytanie, czy 
zajmę się filmem, który jest 
już po premierze na jakimś 
festiwalu i ma zaplanowaną 
dystrybucję w kraju, co ozna-
cza, że zostały wykonane 
poważne kroki, które mocno 
ograniczają pole działania. 
Więc odmawiam. Tak się 
szczęśliwie składa, że ostatnio 
pracuję z projektami już na 
etapie developmentu, na rok 
lub dwa lata przed produk-
cją. To bardzo ważne, tylko 
wtedy razem z moją ekipą 
możemy prawdziwie pomóc 
film kształtować. Aplikujemy 
z producentami do rozma-
itych programów, zgłaszamy 
scenariusz na pitchingi, 
monitorujemy progres, pla-
nując potencjalną ścieżkę 
festiwalową. Etap develop-
mentu jest niestety ciągle eta-
pem luksusowym, ale coraz 
więcej producentów zauważa, 

Pani firma IKH Pic-
tures Promotion 
zajmuje się pro-
dukcją i sprze-

dażą filmów. Nietypowe 
połączenie jak na polskie 
realia. 
Taki profil jest podykto-
wany z jednej strony zmia-
nami zachodzącymi na rynku 
audiowizualnym, a z drugiej 

jak bardzo agent sprzedaży 
może się wtedy przydać. 

Dlaczego współpraca 
z agentami sprzedażowymi 
jest w Polsce wciąż tak 
mało popularna, a samych 
agentów sprzedaży tak 
mało? 
Nie wiem, ale to faktycznie 
świetna nisza do zagospoda-
rowania, zwłaszcza na obsza-
rze filmów dokumentalnych. 
Ich producenci często pytają, 
czy poprowadzę ich filmy, ja 
niestety odmawiam, ponie-
waż wyspecjalizowałam się 
w innym obszarze i stwo-
rzenie sieci kontaktów oraz 
pogłębienie wiedzy o tym 
środowisku zajęłoby mi zbyt 
dużo czasu. Jeśli jednak ktoś 
z żyłką biznesową i minimal-
nym branżowym doświad-
czeniem chciałby spróbować, 
myślę, że teraz jest najlep-
szy czas. Podobna sytuacja 
jest z krótkimi metrażami, 
producenci szukają wszel-
kiego wsparcia, żeby przebić 
się na arenie międzynarodo-
wej. Bo kim jest agent sprze-
daży? Abstrahując od tego, że 
może kompleksowo wspoma-
gać rozwój projektu, to – na 
poziomie podstawowym – 
jest osobą, która ma dotrzeć 
do odpowiednich osób, które 
zakupią dany film w celu dys-
trybucji. 

Przy takiej ilości już istnie-
jących i nieustannie pro-
dukowanych treści musi 
być dość trudno przebić 
się, prawda?
Jedyną prawdą jest ta, że 
wszyscy chcemy, żeby nasze 
filmy były pokazywane, 
a rynek zmienia się dosłow-
nie na naszych oczach. Doku-
menty i krótkie metraże – 
w dystrybucji kinowej od 
dawna marginalizowane – 
teraz mają nie tylko festiwale 
i telewizje, ale również sieci 
VOD/SVOD i inne opcje. 
Swoją usługę uruchomiły 
ostatnio Nowe Horyzonty. 

doświadczeniem nabytym 
w czasie wieloletniej współ-
pracy z Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej. Praktycz-
nie rzecz biorąc, weszłam 
w sprzedaż z tego względu, 
że takich firm brakuje w Pol-
sce. New Europe Sales Jana 
Naszewskiego ma najwięk-
sze doświadczenie w tym 
zakresie, ale oni działają też 

z filmami zagranicznymi, 
ja zamierzam skupić się na 
razie na projektach polskich. 
Rodzimi filmowcy potrze-
bują wsparcia sprzedażowego 
na świat. Jest to u nas nisza, 
którą nie tylko można, ale 
wręcz trzeba wypełnić. Wiąże 
się to wreszcie z moją wizją 
siebie jako producentki – od 
dawna wiedziałam, że chcę 

produkować, zatem firma 
działa od początku dwuto-
rowo, by element produ-
cencki istniał w symbiozie ze 
sprzedażowym.

Któryś z elementów będzie 
przeważał, czy akcenty roz-
łożą się raczej pół na pół?
Chciałabym, żeby kształto-
wało się to elastycznie. Pro-

Wróżę im duży sukces, bo 
pokazują nie tylko coś, czego 
nigdzie indziej praktycznie 
nie ma, ale także ambitniejsze 
treści dla dzieci i młodzieży. 
Co więcej, dystrybutorzy 
też szukają ciekawych opcji. 
Zostałam kiedyś poproszona 
przez japońską firmę o uło-
żenie programu krótkich fil-
mów pod kątem jeżdżących 
metrem ludzi, którzy mają 
15-20 minut, żeby obejrzeć 
coś interesującego. Świat stoi 
otworem. Trzeba nauczyć się 
po prostu z tego korzystać. 
Odważnie, bez kompleksów.

Innymi słowy, każdy film 
da się sprzedać, trzeba 
tylko znaleźć odpowiedni 
sposób?
Zgadzam się z tym stwier-
dzeniem. Kluczem jest czas 
poświęcony na dany pro-
jekt. Zabieram się razem 
ze swoją ekipą za tyle fil-
mów, ile wiem, że jesteśmy 
w stanie obsłużyć, wypra-
cować dla nich dobre stra-
tegie. Sama ścieżka festi-
walowa to miesiące pracy. 
Pandemia zmieniła oczywi-
ście branżę na wiele sposo-
bów, zmusiła do modyfika-
cji ścieżek promocyjnych 
i dystrybucyjnych, ale akurat 
festiwale chyba dość dobrze 
ten okres przetrwały. Albo 
zmieniły terminy i odbywały 
się w zwiększonym reżimie 
sanitarnym pomiędzy kolej-
nymi falami, albo przeszły 
na formułę online, albo stały 
się hybrydowe, łącząc wersję 
stacjonarną z online. I mimo 
to nie straciły widzów, lecz 
wręcz ich zyskały. Jak Mil-
lennium Docs Against Gra-
vity czy Krakowski Festiwal 
Filmowy. Co nie znaczy, że 
festiwale są koniecznością – 
agent sprzedaży i produ-
cent muszą być elastyczni 
i wybrać dla projektu najlep-
szą drogę.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

BEZ KOMPLEKSÓW
Rozmowa z Izabelą Kiszką-Hoflik, agentką sprzedaży  
i producentką filmową 
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT  MŁODZI FILMOWCY O PANDEMII

Nie wiem, czy widziałem przez ten rok 
bardziej szczery i pulsujący życiem obraz 
domu czasu pandemii. Domu pełnego jed-
noczesnego szczęścia, tęsknoty, zwątpie-
nia, nerwowości i nudy, z którego wszyscy 
chcieliby już wreszcie uciec.

Chojnacka ma to szczęście, że przecho-
dzi przez izolację w otoczeniu innych ludzi, 
czego nie może powiedzieć bohater filmu 
Seal Story w reżyserii Bartłomieja Błasz-
czyńskiego. Pandemia zastała Jakuba na 
Islandii, kilka miesięcy wcześniej wyjechał 
tam z powodów osobistych i zarobkowych. 
Zamieszkał w małym miasteczku Stokk-
seyri nad Atlantykiem, gdzie objął skromną 
posadę w Muzeum Duchów, Elfów i Zorzy 
Polarnej. Wybuch pandemii ostatecznie 
skłonił go do powrotu do Polski, ale pech 
chciał, że nie zdążył na ostatni samolot. Za 
zgodą właścicieli zatrzymuje się w wyłą-
czonym z użytku, działającym niegdyś 
przy muzeum hotelu, gdzie będzie skazany 
spędzić cały lockdown. Zupełnie sam. Nic 
dziwnego, że w pewnym momencie Jakub 
żartuje, że czuje się jak jedyna osoba na 
świecie – dookoła ani żywej duszy, tak 
naprawdę ostatnią ostoją, która pozwala 
wrócić do normalności, a przynajmniej nie 
utonąć w monotonii, są rozmowy z mamą 
i reżyserem filmu przez Skype’a. Błasz-
czyńskiemu udało się namówić swojego 
bohatera do archiwizacji tych doświad-
czeń smartfonem, w ten sposób udaje im 
się stworzyć zapis historyczny pandemii, 
ale też nakreślić portret pokolenia, które 
poczucie sensu straciło zanim przyszedł 
marzec 2020. „Będąc 20-latkiem myśla-

łem, że jak już będę miał te 30 lat, to czegoś 
trwałego się w życiu dorobię. A nie doro-
biłem się niczego, nadal nie wiem dokąd 
zmierzam, nie mam żadnego planu” – zwie-
rza się Jakub, emigrant z Polski, uwięziony 
trzy tysiące kilometrów od domu.

Optymistycznego tonu nie znajdziemy 
też w dokumencie Pozdrawiam Tatiany 
Chistowej i Macieja Hameli. Rzecz znowu 
dzieje się daleko poza Polską, tym razem 
w Petersburgu, tuż po wprowadzeniu 
przez rząd bezwzględnego nakazu izo-
lacji seniorów. Z dnia na dzień miliony 
osób zostały zamknięte w mieszkaniach, 
bez kontaktu z najbliższą rodziną, dostępu 
do informacji, lekarstw, a nawet żywności. 
Dla szukających pomocy uruchomiono 
infolinię, w której konsultantki codzien-
nie odbierały setki telefonów z pytaniami 
od mieszkańców. Film polsko-rosyjskiego 
duetu bazuje na autentycznych zapisach 
połączeń i rozmów. Zdjęcia z opustosza-
łego miasta dopełniają historię zdespero-
wanych ludzi. Są to zresztą bardzo różne 
przypadki. Ktoś skarży się, że jego wakacje 
nie dojdą do skutku, ktoś martwi się, bo 
nie ma kto mu zrobić zakupów, ktoś stracił 
pracę przez to, że wszystko jest zamknięte. 
Jedna rzecz się powtarza, a w zasadzie 
dwie. Pierwsza – wszyscy czują się jak 
więźniowie we własnych czterech ścia-
nach. Druga – wszyscy zostali pozosta-
wieni sami sobie. Z dramatycznych relacji 
wynika, że w czasach COVID-u wstrzy-
mano wypłaty, emerytury, ludzie nie mają 
pieniędzy, a niewydolne państwo pod rzą-
dami Putina nie jest w stanie zapewnić 

im wsparcia. W finale fatalne warunki 
życia milionów Rosjan zostają zderzone 
z obchodami Dnia Zwycięstwa, na któ-
rych – w środku lockdownu – zjawiają się 
wielotysięczne tłumy. Tylko seniorów nie 
ma. Zostali sami w swoich mieszkaniach.

Polaków portret własny – projekt według 
pomysłu studentów Szkoły Filmowej 
w Łodzi pod opieką artystyczną Jacka Bła-
wuta i Mirosława Dembińskiego (ostatecz-
nie reżysersko podpisali ten film: Maciej 
Białoruski, Jakub Drobczyński i Robert 
Rawłuszewicz – przyp. red.) – również 
układa się w wielogłosową opowieść. 
W domowej izolacji twórcy dostrzegli 
szansę na unikalny autoportret Polaków 
w pierwszym roku trwania pandemii, 
wykonali więc tysiące telefonów, zebrali 
setki godzin materiału od ludzi z całego 
kraju, którzy chcieli podzielić się swoimi 
emocjami i złożyli z tego film. Jak radzili 
sobie w odmienionej przez koronawi-
rusa rzeczywistości? Jak znosili wirusa 
innego niż COVID-19 – wirusa samot-
ności? W tej samej sytuacji znalazło się 
praktycznie całe polskie społeczeństwo. 
Wszyscy mieli potrzebę wyjścia, spotka-
nia, rozmowy, a przynajmniej opowiedze-
nia do kamery swoich prywatnych prze-
żyć, licząc, że ktoś ich kiedyś wysłucha. 
Akcja solidarnościowa, to wielkie „pospo-
lite ruszenie” zainicjowane przez studen-
tów „Filmówki” przyniosło nadzwyczajny 
skutek – cała Polska przemówiła jednym 
głosem. W jednej wspólnej sprawie. 

Mateusz Demski

18. MDAG: LEKCJE 
Z PANDEMII
I znowu Festiwal 
Filmowy 
Millennium Docs 
Against Gravity 
staje się oknem 
na świat – tym 
razem „nieczynny”, 
dziwny, który 
gwałtownie wypadł 
z ram. O istocie 
doświadczenia 
życia w epidemii 
i lockdownie 
opowiadają młodzi 
polscy filmowcy. 

Halo babciu,  
reż. Kamila Chojnacka
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o tym nadzwyczajnym czasie opowiedzieć.
Zamiast uścisku, pocałunku, rozmowy 

twarzą w twarz – kilka uwag przez tele-
fon. Kamila Chojnacka, bohaterka i reży-
serka filmu Halo babciu, postawiła więc na 
kwestię dystansu i komunikacji. Tytułową 
krewną słyszy tylko w słuchawce, mija wła-
śnie trzeci tydzień, odkąd kontaktuje się 
z nią na odległość. Nie chodzi już tylko 
o tęsknotę za bliską osobą, potrzebę fizycz-
nej obecności. Cały szkopuł tkwi w tym, 
że babcię trudno upilnować – a to wysko-
czy do sklepu po bulion, a to zapuka do 
sąsiadów. Co tu dużo mówić, narażona na 
ciężki przebieg infekcji seniorka w nosie 
ma wszelkie zasady bezpieczeństwa. Inna 
sprawa, że zamknięcie nie wpływa też 
korzystnie na sytuację w domu Chojnac-
kiej. Nietypowy czas kwarantanny daje 
rodzinie przestrzeń do cieszenia się sobą, 
z czasem jednak brak kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym zaczyna doskwierać 
wszystkim. Łatwiej się denerwują, stają się 
mniej stabilni emocjonalnie, odbijają się 
od ściany do ściany. Mąż reżyserki zarywa 
noce przy serialach, by później odsypiać 
do południa. Chojnacka chwyta ten czas 
na gorąco – w jednej ręce trzyma kamerę, 
w drugiej dziecko, barkiem podtrzymuje 
telefon, przez który rozmawia z babcią. 

Minął rok w reżimie sanitar-
nym, a już słychać, jak for-
muje się fala filmów będąca 
odbiciem stanu izolacji. Nic 

w tym dziwnego, skoro to właśnie doku-
mentowanie doświadczeń pandemii okazało 
się aktywnością idealną na czas zamknięcia 
i ograniczeń. Filmowcy zdecydowali się krę-
cić intymne pamiętniki codziennego życia 
z domowego odosobnienia, patrzyli z uwagą 
na wyludnione osiedla, pojedynczych ludzi 
w maskach, zastanawiając się przy tym, co 
tak właściwie te obrazy znaczą. Reakcja na 
pandemię miała oczywiście różne oblicza 
i różne fazy. Z jednej strony uruchamiały 
się w człowieku najbardziej katastroficzne 
scenariusze, poczucie psychicznego dys-
komfortu, niepewności i totalnego chaosu. 
Z drugiej – paradoksalnie – był to rodzaj wol-
ności, ucieczki od codziennego stresu, czas na 
samorozwój i złapanie oddechu. Podczas 18. 
MDAG (3-12 września część kinowa w sied-
miu miastach i 16 września – 3 października 
część online – przyp. red.), festiwalu, który 
drugi rok z rzędu próbuje sprostać odgórnie 
narzuconym restrykcjom – zobaczymy, co 
z lockdownu wynieśli polscy dokumentali-
ści. To będą cztery wyjątkowe filmy. Każdy 
z nich rozgrywa się w innej scenerii, innej 
poetyce, każdy ma inny plan, w jaki sposób 

Polaków portret własny,  
reż. Maciej Białoruski,  
Jakub Drobczyński,  
Robert Rawłuszewicz
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jeździł daleko. Mało kto był w stanie zorga-
nizować taki budżet, zrobić logistykę, opra-
cować koncepcję dokumentu kręconego 
za granicą. A gdy filmowcy rzeczywiście 
wyjeżdżali gdzieś dalej, przeważnie upa-
jali się egzotyką. Ja miałem natomiast przy-
kłady od kolegów z Holandii czy Anglii, że 
dokumentaliści potrafią wynajdywać inte-
resujące tematy na krańcach świata, jechać 
tam bez kompleksów i realizować ciekawe 
filmy. Tak zapoczątkowałem mój świat, opi-
sany częściowo w książce, ale jego granice 
ciągle ewoluują.

Teoria a praktyka to dwie różne rze-
czy. Trudno było z początku zosta-
wić polski bagaż kulturowy i otwo-
rzyć się na inność? Tym bardziej, że 
nie mówimy o inności europejskiej. 
Obserwował pan m.in. nierozerwal-
ność biedy i przemocy w brazylij-
skim Rio de Janeiro oraz odkrywał 
obyczajowość i patriarchalną seksu-
alność afrykańskiego Suazi.
Wszystko zaczęło się od Defilady. Opi-
sałem codzienność życia w totalitarnym 
reżimie w Korei Północnej, tyle że użyłem 
do tego języka propagandy typowego dla 
tego kraju. Po prostu zrobiłem film, jaki 
zrobiliby Koreańczycy, bo zdałem sobie 
sprawę, że takie propagandowe ujęcie 
bez żadnego komentarza może dać pio-
runujący efekt. Nie myliłem się, widzo-
wie bez problemu czytali moje intencje 
między wierszami i oglądali z niedowie-
rzaniem, jak działa ten supertotalitarny 
system. Defilada ukształtowała to, co od 
dawna instynktownie rozumiałem: w każ-
dym kolejnym filmie chciałem pokazywać 
dany świat z punktu widzenia mieszkają-
cych w nim ludzi. Nie stawiać się w pozy-
cji turysty czy dziennikarza, tylko żyć tam 
jakiś czas, bardzo dobrze zrozumieć men-
talność ludzi i pozwolić im o niej mówić, 
pokazać ją na przykładach. Dlatego zda-
rzało mi się spotykać z odrzuceniem ze 
strony widzów i krytyków. Pamiętam, że 
gdy pokazywałem nagrany w Suazi Taniec 
trzcin na festiwalu IDFA w Amsterdamie, 
pojawiły się zarzuty, że uprawiam imperia-
lizm kulturowy, że ośmieszam ludzi, którzy 
mi zaufali. A ja nikogo nie ośmieszałem, 
po prostu pozwoliłem im opowiedzieć 
o znanym im świecie własnymi słowami. 
Okazało się to na tyle szokujące dla ludzi 
w Europie, że doszło do ostrej polemiki.

W jaki sposób zdobywał pan w takim 
wypadku zaufanie swoich bohaterów?

W moim przypadku sytuacja była na tyle 
skomplikowana, że często rozmawiałem przez 
tłumacza, co niwelowało możliwość bardziej 
osobistego kontaktu. Od samego początku 
wyznawałem jednak zasadę, że jeżeli chce 
się kogoś otworzyć, trzeba szczerze – tak 
po ludzku, nie tylko zawodowo – być zain-
teresowanym nim i jego historią. Zadawać 
pytania, które nie są wcześniej wyuczone, 
lecz idą w ślad za tym, co dana osoba mówi. 
Wielu ludzi chce po prostu komuś o sobie 
opowiedzieć, zostać dobrze wysłuchanym, 
więc gdy wyczuwają, nawet instynktownie, 
że w rozmowie jest coś sztucznego, zamykają 
się. Kluczem jest zainteresowanie.

A jak te filmy zostały odebrane 
w krajach, w których je pan kręcił?
Za Defiladę miałem dostać medal od 
samego Kim Ir Sena, jednak nie doszło 
do tego na skutek protestów ambasadora 
Korei Północnej w Warszawie, który ze 
zgrozą obserwował, jak film jest odbierany 
przez Polaków. Potem przeważnie nie śle-
dziłem tych informacji, ale wiem, że Taniec 
trzcin nie spodobał się w Suazi. Tamtejsze 
władze uznały, że udowadniam w nim, że 
ich wielowiekowe tradycje, z których są nie-
prawdopodobnie dumni, przyczyniają się 
do rosnącej w kraju liczby nosicieli AIDS. 
Co było w pewnym sensie prawdą, ale w fil-
mie wynikało nie z mojej osobistej tezy, 
którą narzuciłem materiałowi jeszcze przed 
rozpoczęciem zdjęć, tylko z tego, co i jak 
mówili mi ludzie do kamery. Ja starałem 
się rejestrować rzeczywistość tam zastaną. 

Na czym polegało w pana przypadku 
„nasiąkanie” daną kulturą i oby-

czajowością? Miał pan jakąś spraw-
dzoną metodę?
Jako dokumentalista uważam, że o jakości 
każdego projektu decyduje w mniej więcej 
80 proc. dokumentacja, ilość pracy wło-
żona w przygotowanie się do niego. Kiedy 
przystępowałem do zdjęć – niezależnie od 
tego, czy chodziło o szkołę striptizu w Rosji 
czy o zjawisko karoshi, śmierci z przepra-
cowania w Japonii – byłem w danym tema-
cie jednym z największych specjalistów na 
świecie. Miałem przeczytane i obejrzane 
wszystko, do czego mogłem mieć dostęp. 
Taka była moja metoda, moja technika. 
Niezbyt wyszukana, po prostu dobry film 
musi składać się z dobrych elementów, 
a w ich wybieraniu pomaga solidna doku-
mentacja. W innym wypadku reżyser nawet 
nie wie, ile potencjalnie fajnych momen-
tów mu ucieka. 

Trudno było wracać do Polski z tych 
wielomiesięcznych wypraw do 
innych światów?
Same powroty nie były dla mnie nigdy 
problemem. Na ogół wracałem po prostu 
zmęczony. To były zawsze intensywne emo-
cjonalnie wyprawy, pełne nerwów, często 
niepewności. Najwięcej nieprzewidzianych 
zmian zaszło chyba przy Kiniarzach z Kal-
kuty. To rozgrywająca się w Indiach opo-
wieść o objazdowym kinie, w której pla-
nowany główny bohater uległ dotkliwemu 
wypadkowi, a film ewoluował w coś zupeł-
nie innego, niż zakładałem. W temacie 
wracania do kraju przypomina mi się nato-
miast śmieszny epizod po powrocie z Korei 
Północnej. Widzi pan, piesi nie mieli tam 
na szosie żadnych praw, samochód był 

Jak to się stało, że polski absol-
went handlu zagranicznego 
postanowił dokumentować 
różne oblicza świata?

Przypadkiem. Przez dwa lata po studiach 
pracowałem w Biurze Handlu Zagranicz-
nego „Remex”. Nienawidziłem tej pracy. 
Dowiedziałem się w pewnym momencie, 
że Telewizja Polska ogłosiła konkurs na 
kierowników produkcji i wziąłem w nim 
udział. Przygotowywali się do realizacji 
Sherlocka Holmesa w koprodukcji z Angli-
kami i potrzebowali ludzi po studiach eko-
nomicznych ze znajomością języków obcych 
(ostateczne powstał serial Sherlock Holmes 
i Doktor Watson – przyp. red.). Znalazłem 
się w grupie piętnastu osób, które najlepsi 
specjaliści w firmie kształcili na kierowni-
ków produkcji. Czułem się tam tak, jakbym 
cofnął się na studia, ale szybko zoriento-
wałem się, że nie chcę być kierownikiem 
produkcji. Udało mi się dostać etat dzien-
nikarski i zacząłem robić małe felietony, 
a za pierwszy reportaż – trwający 20 minut 
Idzie Grześ przez wieś – dostałem nagrodę za 
debiut reżyserski na Ogólnopolskim Festi-
walu Filmów Krótkometrażowych w Kra-
kowie. Uznałem, że jeśli zostałem wyróż-
niony za coś, czego nie umiem robić – bo 
wtedy nie umiałem – to znaczy, że trzeba 
się tego po prostu nauczyć. 

W książce „Świat Andrzeja Fidyka” 
dzieli się pan wspomnieniami 
z realizacji filmów dokumentalnych 
na czterech kontynentach. Cza-
sem opisywane przygody wywołują 
śmiech, czasem gęsią skórkę, ale ani 
przez chwilę nie przestają fascyno-
wać. Czym jest w takim razie świat 
Andrzeja Fidyka? Gdzie przebiegają 
jego granice?
Odpowiem w sporym uproszczeniu, bo ina-
czej się nie da. Podjąłem kiedyś świadomą 
decyzję, że będę tym polskim dokumentali-
stą, który robi filmy na świecie, a nie w kraju. 
Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, młodzi 
wyruszają na inne kontynenty, ale na prze-
łomie lat 80. i 90. XX wieku nikt z Polski nie 

DOKUMENTALISTA 
NIE MOŻE KRZYWDZIĆ
Rozmowa z Andrzejem Fidykiem,  
reżyserem, scenarzystą i producentem  
filmów dokumentalnych 
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zawsze ważniejszy, bo państwowy. Kie-
rowcom nawet do głowy nie przychodziło 
zwalnianie, tylko trąbili klaksonami. Ja tak 
tym przesiąkłem, że gdy jechałem pew-
nego razu z żoną, moją wysłużoną skodą 
po polskich ulicach, zacząłem naciskać 
na klakson, nie spuszczając nogi z pedału 
gazu. Aż żona się przeraziła… 

Podobno planował pan nakręcić 
dokument o tym, jak ludzie upijają 
się w różnych kręgach cywilizacyj-
nych i częściach świata? Fascynująca 
i zupełnie nieoczywista perspektywa.
Pomysł zrodził się we mnie, gdy w tym 
samym czasie robiłem dwa filmy: Historie 
z Yodok o uciekinierach z północnokore-
ańskich obozów koncentracyjnych i Bia-
łoruski walc o pewnym malarzu znanym 
z wywrotowych poglądów. Zaobserwo-
wałem, że ludzie upijają się z kompletnie 
innych powodów. W Korei Południowej 
na wesoło, w towarzystwie, a na Białorusi 
na smutno, często w samotności. Nato-
miast z pomysłu się wycofałem, bo ktoś mi 
słusznie uświadomił, że praktycznie żadna 

telewizja świata nie dopuszcza w reporta-
żach pokazywania momentu upijania się. 
Pijanego można pokazać, ale nie chwili, 
gdy wlewa w siebie alkohol. To oznaczało, 
że film zostałby pozbawiony esencji, a ja 
uważam, że nie można widza oszukiwać. 
Dlatego, jak robiłem Rosyjski striptiz, wie-
działem od początku, że muszę pokazać 
rozbierające się dziewczyny. A w brytyjskiej 
prasie pisano potem, że w BBC One nigdy 
nie było tylu „dyndających cycków naraz”.

Szkoda byłoby taki pomysł całko-
wicie porzucić. Czasy się zmieniają, 
może kiedyś się uda…
To niestety idzie w zupełnie odwrotną 
stronę. Poprawność polityczna jest dzi-
siaj tak duża, że nie mógłbym sobie pewnie 
pozwolić na wiele rzeczy, które kręciłem 
w latach 90., a co dopiero mówić o poka-
zywaniu upijających się na smutno, wesoło 
czy jeszcze inaczej ludzi. 

Nie kusi pana, żeby wrócić do nie-
których z tych historii, nakręcić 
suplement, dopisać kolejny roz-

dział, zobaczyć, czy coś się zmieniło 
u bohaterów?
Z założenia nie, ale raz rzeczywiście chcia-
łem wrócić do dawnego filmu. Zastanawia-
łem się, co się dzieje paręnaście lat później 
z bohaterkami Rosyjskiego striptizu, które 
nagraliśmy podczas nauki w szkole strip-
tizu. Czy zostały czyimiś żonami, czy może 
stały się prostytutkami. Okazało się, że naj-
ciekawsza i najinteligentniejsza z dziewczyn 
zainteresowała się po naszym wyjeździe 
pracą filmową, zdała egzamin do słyn-
nej moskiewskiej szkoły WGIK i została 
reżyserką. Zaproponowałem jej wspólny 
dokument, w którym ona byłaby bohaterką 
poszukującą dawnych koleżanek ze szkoły, 
ale niestety nie znaleźliśmy żadnej z nich. 
I pomysł upadł, choć był bardzo fajny.

Czuł pan w czasie zdjęć do Rosyj-
skiego striptizu bądź innego pro-
jektu, że coś pan zmienia w życiu 
ludzi, że sama obecność pana ekipy 
wpływa na otaczającą rzeczywistość?
Wiem, o co panu chodzi, ale nigdy nie 
miałem takich myśli. Naprawdę. Jest wielu 

gali kamerę. To z kolei uruchamiało milicję 
i zaczynał się cały cyrk. Gdy na zewnątrz 
nie było dziennikarzy, nikt się nie wyrywał. 
Ludzi motywowała kamera. To była ważna 
nauka. Ostatki służą mi też za przykład dla 
studentów, żeby byli zdyscyplinowani na 
zdjęciach. Nagrywaliśmy wtedy wszystko, 
co wydawało nam się ciekawe, więc na mon-
tażu miałem tak dużo materiału, że wszyst-
kiego nie obejrzałem. A potem, kiedy było 
za późno, znalazłem najlepszą scenę. W fil-
mie jest sekwencja ujęć, w których delegaci 
PZPR śpią lub przysypiają na sali. Moi ope-
ratorzy chodzili złośliwie między rzędami 
i nagrywali każdego, kto drzemał, a potem 
ja to zmontowałem w jeden ciąg. Rzeczone 
wspaniałe ujęcie, które do filmu nie weszło, 
ukazywało śpiącego delegata, który budzi 
się przy okazji braw na sali i sam zaczyna 
klaskać, nie wiedząc z jakiego powodu. Niby 
drobiazg, ale jakże wymowny.

No dobrze, to co teraz dzieje się 
w świecie Andrzeja Fidyka? Przestał 
pan kręcić dokumenty pełnometra-
żowe, pana autorski cykl telewizyjny 
„Czas na dokument” został zawie-
szony, ale nie wierzę, że siedzi pan 
bezczynnie.
Nie mam ochoty robić dużych filmów 
dokumentalnych, ale w zeszłym roku wcią-
gnęła mnie bez reszty praca nad serialem 
dla Canal+. To zupełnie oryginalny format, 
który wymyśliliśmy wraz z dokumenta-
listką Joanną Frydrych. Projekt nosi tytuł 
Chwile szczęścia. Śledzimy w nim trójkę 
bohaterów – jeden jest świetnym tatuato-
rem, drugi jednym z najlepszych polskich 
fryzjerów, a uzupełnia ich śliczna i mądra 
masażystka – którzy jeżdżą po południu 
Polski i… rozdają ludziom chwile szczę-
ścia. To znaczy, oferują ludziom za darmo 
swoje usługi, a oni opowiadają im własne 
historie. Wszyscy klienci zostali wcześniej 
zdokumentowani i odpowiednio dobrani, 
nie było w tym przypadku, ale same histo-
rie są prawdziwe, szczere, mocne. Zawsze 
interesowały mnie historie zwyczajnych 
ludzi. Już po odejściu z Telewizji Polskiej 
nakręciłem na podobnej zasadzie dla 
kanału TLC serię Babski blues, opowieść 
o sprzątaczkach – mądrych, pełnych god-
ności kobietach, o których wiele osób ma 
bardzo złe zdanie. Moje credo od dawna 
brzmi: gdyby ludzie byli wszędzie tacy 
sami, świat byłby nudny.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

świetnych dokumentalistów, którym naj-
lepiej wychodzą filmy, w których oni o coś 
walczą. Na przykład Hania Polak kręci 
wspaniałe rzeczy o Rosji. Dla mnie celem 
nie jest naprawianie świata, tylko ciekawe 
opowiadanie o nim za pomocą dobrych 
filmów. Tego zresztą uczę także studentów.

A czego ich pan uczy w kontekście 
podejścia do bohatera?
Że podczas realizacji filmu dokumentalnego 
liczy się tylko jedna zasada: żeby nie zrobić 
nikomu krzywdy. Dlatego w trakcie pracy 
nad Rosyjskim striptizem obiecałem dziew-
czynom, że filmu nigdy oficjalnie nie będzie 
można obejrzeć w Rosji. I słowa dotrzy-
małem. Poza tą jedną zasadą wszystko jest 
dozwolone. To w końcu kino, praca arty-
styczna, trzeba bez przerwy kombinować, 
zmieniać koncepcję, myśleć szybko i pra-
cować efektywnie, a nie uważać, że wystar-
czy postawić kamerę i materiał znajdzie się 
sam. Uczę studentów, że dobry dokumen 
to taki, który będzie ciekawy dla widza, 
którego wcześniej dany temat w ogóle nie 
interesował. Że reżyser powinien wykre-
ować na ekranie tyle ciekawych, groźnych, 
śmiesznych czy fascynujących sytuacji, że 
zainteresuje rockiem osobę, która w życiu 
nie myślała, że będzie słuchała takiej muzyki.

Będę jednak ciągnął temat bohatera 
dalej. Zdarza się przecież, że doku-
mentaliście wydaje się, że nie robi 
nikomu krzywdy, a potem rzeczywi-
stość weryfikuje wszelkie założenia.
To prawda, ale zawsze pilnowałem tej zasady 
jak oka w głowie i nie doszły do mnie nigdy 
wieści, że kogoś przypadkiem skrzywdziłem. 

To kwestia myślenia w kategoriach konse-
kwencji, nawet tych najbardziej nieoczywi-
stych. Gry robiłem w Korei Południowej 
Historie z Yodok, rozmawiałem z wieloma 
więźniami północnokoreańskich obozów 
koncentracyjnych, którzy z nich uciekli 
i przedostali się przez granicę. Dokonywałem 
selekcji bohaterów do filmu ze świadomością, 
że władze Korei Północnej mogą wyciągnąć 
srogie konsekwencje wobec ich rodzin, więc 
zaprosiłem do współpracy tylko tych, którzy 
już wcześniej pojawili się w mediach połu-
dniowokoreańskich, czyli podjęli zawczasu 
decyzję, by zaryzykować życiem bliskich. 
W ten sposób odpadło mi kilku bardzo moc-
nych rozmówców, ale nie miałem zamiaru 
odpowiadać za czyjeś cierpienie.

W „Świecie Andrzeja Fidyka” opi-
suje pan zagraniczne projekty, ale 
przecież kręcił pan również w Pol-
sce. Choćby często przywoływane 
w zeszłym roku ze względu na 
30. rocznicę upadku komunizmu 
Ostatki, w których zarejestrował pan 
koniec PZPR. 
Rzeczywiście, udało mi się uchwycić 
moment historyczny, ale muszę przyznać, 
że był to jedyny mój film, który zrobiłem 
bez przygotowania. O ostatnim zjeździe 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
dowiedziałem się dwa dni przed faktem 
i udało mi się tylko ustalić, że wszystkie 
opozycyjne organizacje planują demon-
stracje przed Salą Kongresową. Co się jed-
nak okazało? Że gdy się nie ujawnialiśmy, 
pod budynkiem nic się nie działo. Krzyki 
„Precz z komuną!” zaczynały się dopiero, 
gdy wychodziliśmy i zadymiarze dostrze-

ANDRZEJ FIDYK

Taniec trzcin,  
reż. Andrzej Fidyk
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Defilada, reż. Andrzej Fidyk
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Okres przygotowawczy to także 
znakomity moment, aby dźwięk 
mógł się dogadać z innymi pio-
nami realizacyjnymi i powinna 

być to potrzeba obustronna. We wspomnie-
niu Andrzeja Bukowieckiego o Mariu-
szu Kuczyńskim („Magazyn Filmowy” 
03/2021) Wojciech Marczewski mówi: 
„Mariusz był kimś więcej niż dźwiękow-
cem. Do pracy włączał się już na etapie 
scenariusza. Od reżysera oczekiwał wizji 
przyszłego filmu, by pomóc wykreować 
ją dźwiękiem. Uczestniczył w wyborze 
lokacji. Po ich spenetrowaniu informo-
wał reżysera, np. gdzie można być pew-
nym udanych nagrań stuprocentowych, 
a gdzie nie. Na planie zostawał dłużej niż 
inni i nagrywał detale: skrzypienie pod-
łogi, naciśnięcie klamki itp. Te nagrania 
nauczyły mnie słyszenia filmu i były uży-
teczne przy montażu”. Wielu jest takich 
operatorów dźwięku, ale niewielu reży-

wnętrze, dobierać kostiumy, fryzury, maki-
jaże itd. Wszyscy, patrząc na taki – bar-
dzo niedoskonały jeszcze – pokaz, mają 
nowe pomysły lub w konfrontacji z nim, 
rezygnują z czegoś, co wydawało im się 
dotychczas nienaruszalne. Czasem też się 
dziwią, bo wyobrażali sobie scenę inaczej. 

Wspominam przesłuchanie playbacków 
(z elementami choreografii) do filmu muzycz-
nego Lata dwudzieste, lata trzydzieste… (reż. 
Janusz Rzeszewski, 1983) i minę Ireny Biegań-
skiej, kiedy zobaczyła, że w sukni w formie 
flakonu perfum Ewa Kuklińska zamierza tań-
czyć charlestona. Suknię akceptował reżyser, 
przymierzała aktorka i jakoś nie skojarzyli 
z nią piosenki („To trzeba umieć”). Z Elżbietą 
Radke śmiałyśmy się, obserwując tańczącą 
do „I’m Getting Sentimental” parę w Czar-
nym Mercedesie (reż. Janusz Majewski, 2019). 
Dzień wcześniej (ech, ta klasyka!) zrobiono 
próbę i okazało się, że rozcięcie sukni musi 
być po przeciwnej stronie, bo tę nogę widzi 
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rego takie sceny należy realizować na hali 
lub w podobnym miejscu, a nie ryzykować 
nierówności i dziury w podłożu, a więc 
kontuzje i wypadki. Osobiście odwodziłam 
pewnego reżysera od pomysłu żywiołowego 
tańca po Mariensztacie, okalających go bra-
mach, podwórkach i uliczkach.

Podstawą do pracy dla choreografów 
i baletu jest playback, czyli utwór o sta-
łej konstrukcji i tempie. Często nawet 
w teatrach operowych „Wieczorom bale-
towym” towarzyszą nagrania muzyczne, 
a nie żywa orkiestra, bo dla baletu proble-
mem bywa nawet niewielka zmiana tempa, 
czy niuansów muzycznego wykonania. Do 
gotowej taśmy tańczą specjaliści od jazdy 
figurowej na lodzie, do taśmy układa się 
kadryl, czyli taneczne układy konne. Za to 
do prób niepotrzebne jest nagranie finalne. 
Świetnie słychać to w making of z Moulin 
Rouge. To właściwie rytmiczne „szkielety”, 
ale o precyzyjnie zaznaczonym rytmie. 
Słyszymy też, jak zmienia się i wypełnia 
nowymi pomysłami aranżacja w kolejnych 
wersjach: pokazie dla ekipy, realizacji wie-
lokamerowej, wstępnym montażu i scenie 
zamieszczonej w filmie. 

Podobne rozwiązanie przyjęliśmy w Cór-
kach Dancingu (reż. Agnieszka Smoczyń-
ska, 2015). Dzięki temu w ostatecznej edycji 
muzyki, kompozytorzy (Barbara Wrońska, 
Marcin Macuk) płynnie łączyli nagrane 
fragmenty i dopiero powstające, ale także 
wykończenia utworów (estradowych), 
a więc dłuższe lub krótsze wstępy i finały 
wynikające z redakcji scen. W filmie były 
też sceny baletowe i współpracowało z nami 
kilku choreografów (m.in. Jarosław Staniek, 
Kaya Kołodziejczyk) specjalizujących się 
w różnego rodzaju układach. Jarek prowa-
dził sceny „masowe”. Sytuację pod sklepem 
Sezam można opisać jako ruch sceniczny 
niewymagający ogromnych ewolucji baleto-
wych, natomiast scena taneczna odbywała się 
w przygotowanym do likwidacji sklepie, który 
został do zdjęć – a więc i do tańca – przysto-
sowany przez scenografię. Także za dobrze 
oswojony można było uznać zamknięty i cał-
kowicie przez scenografię adaptowany dla 
naszych potrzeb kompleks restauracji Adria 
(ze znakomitymi parkietami do tańca), gdzie 
choreografię przygotowywała Kaya, która też 
ćwiczyła z aktorami w wynajętej sali. W Adrii 

TO ZALEŻY…
Okres przygotowawczy jest w polskich filmach 
zaniedbywany i nadmiernie skracany. Mozolnie 
gromadzi się fundusze, a kiedy już są, wiele osób 
uważa, że trzeba jak najszybciej przystąpić do ich 
wydawania. Jestem zwolenniczką namysłu oraz 
wyboru najkorzystniejszych opcji spożytkowania 
posiadanej sumy. Na to potrzebny jest czas. 
Rozwiązaniem jest dobre wykorzystywanie okresu 
przygotowawczego, bo właśnie wtedy powinniśmy 
wszystko przygotować i zaoszczędzić. 

Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek

serów docenia to, korzysta z pomocy 
i w ogóle zauważa.

W trakcie studiów na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku często padało pytanie: „Dlaczego 
raz dekoracje się buduje, a kiedy indziej 
film powstaje we wnętrzach naturalnych?”. 
Nigdy nie usłyszałam jednoznacznej odpo-
wiedzi, za to często: „To zależy…”. Wystar-
czyła praca przy kilku tytułach, żeby to 
zrozumieć. Przesłanki są artystyczne, eko-
nomiczne i organizacyjno-logistyczne, 
a ostateczne decyzje to próba ułożenia 
równania z wieloma niewiadomymi. Przy 
każdym filmie tę łamigłówkę układa kie-
rownik produkcji ze scenografem, ale nie 
tylko… Ze swoimi problemami pojawiają 
się wszyscy realizatorzy. Często potrzeby 
wzajemnie się wykluczają. Wiele jest zadzi-
wiających, chociaż po zastanowieniu trzeba 
rację przyznać osobie zwracającej uwagę na 
niedogodność lub niewykonalność jej misji 
w proponowanych warunkach. Jest w tych 

problemach wiele zagadnień muzycznych 
i wtedy sama spotykam się ze zdziwieniem.

Jedno z wydań DVD z Moulin Rouge (reż. 
Baz Luhrmann, 2001) zawiera dwie płyty. 
Ta druga to dodatki – wyjątkowo bogate 
i dające materiał do przemyśleń. Lokal 
kabaretu, w którym toczy się akcja filmu, 
okazuje się halą zdjęciową. Jest to najlep-
sze i pewnie najtańsze rozwiązanie. Może 
nawet są to dwie bliźniacze hale. Głów-
nym powodem jest balet, który potrzebuje 
przestrzeni do ćwiczeń i planowania cho-
reografii. Wszystkie ruchy, kroki i miejsca 
każdy tancerz musi zapamiętać i utrwalić 
tak, aby potem cały układ miał stuprocen-
tową powtarzalność. To także wygoda, 
a może i konieczność z punktu widzenia 
innych realizatorów. Nawet mając ogromne 
doświadczenie, efekt pracy choreogra-
fów i tancerzy – szczególnie operujących 
w dużej grupie – trzeba zobaczyć i dopiero 
na tym budować inscenizację, wyposażać 

kamera. Było nocne szycie i prucie, ale zdję-
cia przebiegły spokojnie.

W realizacji Króla Ubu (reż. Piotr Szul-
kin, 2003), mieliśmy ruch sceniczny, w który 
byli zaangażowani choreograf (Jarosław 
Staniek) i tancerze. Pracowaliśmy w stałym 
miejscu (zaplecze budynku SWPS), czyli 
była to lokalizacja do hali zbliżona. Solowe 
popisy aktorzy ćwiczyli z choreografem 
w wynajętych salach (Jan Peszek w Krako-
wie). Jeżeli scena była bardziej masowa, to 
korekty nanosiliśmy, oglądając pokaz w dniu 
zdjęć. Wydawało się, że rozplanowanie tań-
czących w przestrzeni nie jest problemem, 
a jednak… Scena finałowa była kręcona 
w nocy, na skrzyżowaniu Alej Jerozolim-
skich i ulicy Marszałkowskiej. Próby wcze-
śniej, w wybranej lokalizacji, nie było, bo 
niby jak? Chociaż na sali zasymulowano 
elementy scenografii, jakie mieliśmy na 
rondzie. Jan Peszek śpiewał piosenkę (play-
back) i tańczył (jest z tego świetny making 
of). Wcześniejsze pomysły przewidywały 
dzieci w strojach komunijnych, które miały 
mu towarzyszyć (ostatecznie scenę kręcono 
w wakacje i pomysł upadł), lub/i „multipli-
kację” bohatera, którego słyszeliśmy w coraz 
większym chórku, chociaż się nam „nie 
dwoił” w oczach. Przestrzeń w realu oka-
zała się tak duża, że musieliśmy usunąć 
z playbacku jedną zwrotkę. Samotny facet 
biegający w nocy po rondzie był nudny, 
mimo że tekst piosenki niósł dużo treści, 
a scena oglądana w sali prób wydawała się 
ciekawa. Zniknął nam również z playbacku 
„chórek Janów Peszków”, bo playback stał się 
zbyt krótki. Za to znakomicie sprawdziła się 
instrumentalna wersja utworu („March de 
Guignol” z opery „Carmen” Georges’a Bizeta, 
co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Marsz 
Dresów”), jako kontynuacja w napisach 
końcowych filmu. Stąd wniosek, że dobre 
przygotowanie playbacków i ich wielośla-
dowy zapis zawsze może się przydać.

W Moulin Rouge widać w sali prób nama-
lowane kręgi i „trasy”, po których mają się 
tancerze poruszać, czyli jest to plan prze-
strzenny. Jesteśmy też świadkami pokazu 
dla ekipy, po którym będzie można dopra-
cować inne plany. Balet przede wszystkim 
potrzebuje pewnego gruntu, czyli gładkiej, 
sprawdzonej i odpowiednio przygotowa-
nej podłogi. To kolejny powód, dla któ-Fo
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Uczestnicząc w pierwszych próbach bale-
towych, zastanawiałam się, czy tancerze 
muszą być poprzebierani jak „ostatnie łajzy”. 
W końcu zapytałam choreografa. „Muszą” – 
padła odpowiedź i na szczęście także wyja-
śnienie. Getry wiadomo, dla ogrzania mięśni, 
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mieliśmy możliwość robić próby i oswajać się 
z zagospodarowaniem przestrzeni. 

Najbardziej spektakularnym wydarze-
niem było przedzieranie się ekipy na próbę 
do Śródmieścia w trakcie przygotowań do 
Marszu Niepodległości (11 listopada). Kon-
sultację muzyczną „uratowała” technika. Do 
ostatniej chwili trwały nagrania, więc z Kasią 
Figat (montażystka dźwięku i konsultantka 
muzyczna – przyp. red.) i aktorką oraz sprzę-
tem nagłośnieniowym natychmiast – jak to 
było możliwe – pojechałyśmy na miejsce. 
Było trochę czasu, więc z kawiarni przy ulicy 
Marszałkowskiej oglądałyśmy przygotowania 
do „narodowej zadymy”. Wyglądały bardzo 
groźnie. Tuż przed próbą dogoniły nas drogą 
radiową, zgrane po naszym wyjściu ze stu-
dia i skompresowana do wysyłki, playbacki 
(Przemek Kruszewski). Wtedy już centrum 
było całkowicie nieprzejezdne. Wróciłyśmy 
do Adrii opłotkami. Playbacki odtwarzały-
śmy z telefonu komórkowego. Jakość była nie 
najlepsza (kompresja), ale warto pamiętać, że 
wszystkie urządzenia cyfrowe mają stabiliza-
cję kwarcową, a więc prędkość odtwarzania 
jest gwarantowana.

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

ale ta cała reszta to nie przypadkowe szmatki, 
ale konkretne elementy, które symulują, jak 
w trakcie ruchów tancerza będzie układał się 
kostium i jaką zajmie przestrzeń. Na tej pod-
stawie można zaplanować precyzyjne figury 
taneczne poszczególnych osób i oddalenie od 

że sam to się robi bałagan, a porządek, to 
już nie bardzo.

Powtarzalność to warunek umożliwia-
jący swobodny montaż obrazu w różnych 
ustawieniach kamery i dublach. Nie jest 
to proste, szczególnie w scenach maso-
wych. Przede wszystkim, bardzo wtedy 
trudno zauważyć odstępstwa i niedokład-
ności. Warto wówczas sięgnąć po starą, 
wypróbowaną w pierwszych latach filmu 
dźwiękowego metodę wielokamerową. 
Zużyjemy więcej taśmy (przy nośnikach 
elektronicznych problem znika), zapła-
cimy więcej za sprzęt i jego obsługę, ale 
w sumie zysk będzie ogromny. Przygoto-
wanie takiej sceny to wiele godzin pracy, 
dla bardzo wielu osób. W dniach realizacji 
scen koncertów w filmie Chopin. Pragnie-
nie miłości (reż. Jerzy Antczak, 2002) na 
planie pojawiało się 15 dodatkowych fry-
zjerek i tyle samo garderobianych, które 
pracę zaczynały o 4, 5 rano. Zmieniały się 
w ciągu dnia, bo jak przygotowano scenę, 
to pracowaliśmy do północy. Lepiej było 
odespać wzmożony wysiłek, niż powtarzać 
całą instalację po raz drugi. 

siebie tańczących, czy ich rozplanowanie na 
parkiecie. No i oczywiście uzupełnić kostiumy 
oraz charakteryzację o ciekawe w tańcu ele-
menty. Warto wrócić do pokazu z Moulin 
Rouge i porównać go z gotową sceną, kiedy 
tancerze są już w pełnym ekwipunku. Wiele 
osób trudno rozpoznać. Dopięte fryzury, loki, 
zarosty, a przede wszystkim elementy sukni 
i ich brak, co nadaje całej sytuacji specyficz-
nego charakteru. 

Jak ważnym elementem pokazu jest 
kostium i jego udział w inscenizacji widać 
w tańcu Magdy Cieleckiej (Córki Dan-
cingu), czy Betty Q w „imaginacji” towa-
rzysza Kusiaka (Excentrycy, czyli po sło-
necznej stronie ulicy, reż. Janusz Majewski, 
2015). Zresztą Janusz Majewski postawił 
(jak zawsze) całkowicie na klasykę: omawia-
nie, ustalanie, muzyczne materiały demo, 
próby, lekcje śpiewu, tańca i gry na instru-
mentach, a wreszcie znakomite parkiety do 
tańca. I pomyśleć, że powstał serial o autorce 
tekstów (Osiecka – przyp. red.), w którym na 
planie pracowano chwilami bez playbacków 
(to widać), licząc, że playback sam się do 
nakręconej sceny dopasuje. Bo wiadomo, 

TO ZALEŻY…

W  przypadku scen dynamicznych 
(szarża, taniec), po zakończeniu każdego 
dubla, wszyscy muszą wrócić na wyjściowe 
pozycje, odpocząć, opanować zadyszkę, 
zetrzeć pot, doprowadzić do porządku 
kostiumy. Ilość nakręconych dubli jest 
znacząco ograniczona, a zwielokrotnie-
nie materiału, dzięki kilku pracującym 
kamerom, oczywiste. Realizacja wieloka-
merowa skraca czas pracy. Jednocześnie 
powstają plany ogólne, średnie i bliskie, 
a nawet przebitki. Od razu widać, jak się 
ze sobą montują. W kolejnych dublach 
można kamerom wyznaczać nieco inne 
zadania, co łatwo zaobserwować w mate-
riałach z Moulin Rouge. 

Jeżeli dekoracja jest ustawiona na hali, 
można też liczyć na dokręcanie brakują-
cych czy wymarzonych ujęć po wstępnym 
montażu sceny. To również jest widoczne 
w  kolejnych wersjach Moulin Rouge. 
Można przy okazji zauważyć, że piosenka 
„Roxanne” się wydłuża, bo niektóre zareje-
strowane fragmenty stymulują taki rozwój 
wypadków. Dodatkowym ułatwieniem jest 
„szkielet” aranżu i wielośladowe nagranie 
umożliwiające swobodny montaż (wędru-
jące po całym utworze solo skrzypcowe).

Perfekcyjne przygotowanie nie ograni-
cza możliwości twórczych. Potrafi je sty-
mulować, a przede wszystkim taki rozwój 
wspomagać. Warto dać sobie czas na zasta-
nowienie i wszechstronną analizę sytuacji. 
Dlatego klasycy twierdzą, że okres przygo-
towawczy powinien być intensywny i odpo-
wiednio długi.

Dźwiękowcy muszą 
współpracować z innymi pionami 
już od okresu przygotowawczego

Magdalena Cielecka  
w filmie Córki Dancingu,  
reż. Agnieszka Smoczyńska

Maria Dębska  
i Aleksandar Milićević  
w filmie Czarny Mercedes,  
reż. Janusz Majewski

Ewa Kuklińska 
w filmie Lata 
dwudzieste, lata 
trzydzieste…,  
reż. Janusz 
Rzeszewski
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Nikifor Krynicki. Uważany za 
jednego z największych mala-
rzy „naiwnych” wszech czasów. 
W tamtych latach nie bardzo 

było wiadomo, jak się naprawdę nazywał 
(Epifaniusz Drowniak, potomek Łemków 
z Nowosądecczyzny). Zaniedbany, zaro-
śnięty, w podniszczonym cerowanym pal-
cie, z kostropatą twarzą, biedny jak mysz 
kościelna. Nie miał nawet własnej metryki, 
co w PRL czyniło z niego „podejrzany ele-
ment” i wyrzutka przodującego ustroju, 
narażając na nieustanne szykany stróżów 
praworządności.

Ledwie pisał, prawie nie mówił. Utrzy-
mywał się z malowania obrazków. Był 
samoukiem. Malował na czym popadło: 
na tekturze, na wieczkach i dnach kartonów 
po papierosach. Żył górskim powietrzem, 
og rze wał  promieni ami 
krynickiego słońca. Nie znaj-
dywał zrozumienia dla swo-
jej sztuki. Z pokorą znosił 
lekceważenie. Bronił się, jak 
umiał. Na przenośnym stoisku 
z własnymi akwarelami wid-
niał przy nim taki oto napis: 
„Jestem artystą ludowym 
samoukiem, gdyż w dawnych 
latach nikt się mną nie intere-
sował. Nazywam się Nikifor, 
czyli Matejko. Obrazki moje 
zostały ocenione przez Mini-
sterstwo. Sprzedaję je bardzo 
tanio – w stosunku do ich 
wartości…”.

Dokumentalista z praw-
dziwego zdarzenia powie 

wam, że nie wolno zwlekać ze zdjęciami 
ani szczędzić taśmy filmowej, bo potem 
zostaje już tylko gorzki żal, że się czegoś 
bezcennego nie uwieczniło. Autentyku nic 
nie zastąpi. Nakręcony niemal pół wieku 
później Mój Nikifor w reżyserii Krzysztofa 
Krauzego (2004) jest dziełem biograficz-
nym wielkiej urody, a Krystyna Feldman, 
przeistaczając się w tę legendarną postać, 
zagrała w nim rolę życia, ale każdą jego 
projekcję należałoby poprzedzić trwają-
cym ledwie sześć minut pokazem Mistrza 
Nikifora (1956). Dlaczego nakręcono tak 
mało? Film musiał być barwny, a w tam-
tych czasach kolorowa taśma była u nas 
na wagę złota.

Kto zabiegał o to uwiecznienie? Inspira-
cja wyszła z Krakowa. Zachowany do dzi-
siaj scenariusz Mistrza Nikifora napisała 

Gabriela Banach. Realizacji podjął się Jan 
Łomnicki, przy udziale operatorów PKF:  
Henryka Makarewicza i Edwarda Bryły. 
Lapidarny komentarz złożony z paruna-
stu zdań przeczytał zza ekranu Tadeusz 
Łomnicki.

Okno krynickiej księgarni, na szybie 
witryny napis: „Przez kulturę do socja-
lizmu”. Krynica-Zdrój i istniejąca w jej 
cieniu Krynica Dolna, chata, dach nad 
głową malarza. Ze scenariusza: „Do okna 
podchodzi rozczochrana postać, nie-
możliwie zaniedbana, ale w krawatce 
na fontaź, artystycznej, i w czapeczce 
na głowie”. 

Uzdrowisko, deptak, Dom Zdrojowy, 
Nowe Łazienki. Mistrz Nikifor z dawna 
wrósł w ten krajobraz, od lat jest jego 
cząstką, Krynica to on, a on to Kry-
nica. Pewnego dnia świat go zauważył, 
dostrzegł fenomen jego istnienia. Opubli-
kowany przed wojną w niszowym czaso-
piśmie tekst Jerzego Wolffa, powojenny 
artykuł Lucjana Kydryńskiego w „Prze-
kroju” zatytułowany „Dzień powsze-
dni Nikifora”. Udział w wystawach pol-
skiej sztuki ludowej za granicą. I tysiące 
akwarel. Pracowity żywot artysty każdego 
dnia tworzącego „arcydzieła kompozycji 
i koloru, dokumenty absolutnego słuchu 
plastycznego, bezwzględnej »uczciwości 
prymitywu«”.

Dzisiaj, kiedy od tak dawna nie ma go 
wśród nas (1895-1968), ta skromniutka 

krótkometrażówka porusza 
serce, dając przejmujące świa-
dectwo istnienia kogoś takiego. 
Na szczęście zostały po nim 
obrazy. Nabywali je, biorąc 
prosto z jego rąk, ci, którym 
zamarzyła się piękna jak wie-
lobarwny motyl cząstka duszy 
urodzonego artysty, powie-
szona we własnych czterech 
ścianach – najwspanialsza 
pamiątka z pobytu w Krynicy.

„Mówią o tobie, żeś włóczęga
Mówią, że żebrak
Nieumiejący czytać i mówić.
Wiemy, że jesteś malarzem
 Malarzem najpiękniejszych 
miast
I świata, którego nie ma…”.

MISTRZ NIKIFOR

Marek Hendrykowski

W okresie Odwilży kręcono nie tylko 
dokumenty spod znaku „czarnej serii”. 
Kiedy powiało wolnością, na krynickim 
deptaku pojawili się ludzie z WFD, 
by sfilmować pewnego outsidera, o którym  
od niedawna zrobiło się głośno…
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Dylemat zawarty w tytule tego 
felietonu naznaczył całe moje 
dzieciństwo. Gdy nadchodziły 
wakacje, trzeba było zdecydo-

wać, w którym kierunku udamy się na wypo-
czynek. W Polsce bowiem morze od gór 
oddziela – jak wiadomo – kraj długi i sze-
roki, a wakacje poza granicami Polski nie 
wchodziły wtedy w grę. Decyzja nie była 
jednak trudna, gdyż generalnie obowiązywał 
schemat – zimą w góry, latem nad morzem. 
Owszem, można było ewentualnie pojechać 
latem w góry, ale zimą nad morze to na pewno 
nie, bo co tam robić w mróz? Skute lodem 
morze zobaczyłem więc po raz pierwszy już 
jako dorosły człowiek i pożałowałem, że tak 
późno, bo było ono znacznie ciekawsze – 
puste, posępne – niż wtedy, gdy zasłaniały 
je setki roznegliżowanych ciał.

Ów podział zimowo-letni wyśmiał Andrzej 
Kondratiuk w słynnej krótkometrażówce 
Kobiela na plaży (1963), w której aktor 
w kombinezonie, goglach i nartach prze-
chadza się między opalającymi się ludźmi. 
Ten sam Kobiela zagrał zresztą później 
w odcinku Zagraniczny gość (1966) serialu 
Wojna domowa Jerzego Gruzy instruktora 
narciarstwa, który powtarza swoim pod-
opiecznym: „Jak się nie przewrócisz, to się 
nie nauczysz”. No właśnie, ja się nigdy nie 
nauczyłem i nie potrafiłem zrozumieć, po 
co w ogóle jeździć zimą w góry. Naprawdę 
po to, by w męce i udręce przeprawiać się 
przez zaspy, przewracać na oblodzonych 
szlakach i brnąć ciągle pod górkę?

Moim ulubionym filmem wakacyj-
nym jest Deszczowy lipiec (1957), gdzie – 
owszem – mamy latem góry, ale i ten wybór 
okazuje się chybiony, bo pada, a mąż zdra-
dza. Film Leonarda Buczkowskiego należał 
jednak do wyjątków, gdyż, jako się rzekło, 
stereotyp pchał latem Polaków w stronę 
morza, gdyż tylko tam – rzekomo – urlop 
miał wtedy sens. Dzielnie ku morzu zmie-
rzają więc rozgoryczeni dorośli z Pociągu 
(1959) Jerzego Kawalerowicza i dziarscy 
nastolatkowie z Podróży za jeden uśmiech 
(1971) Stanisława Jędryki. Skądinąd to wła-
śnie Jędryka szczególnie upodobał sobie 

MORZE CZY GÓRY?

tematykę wakacyjną – wystarczy spojrzeć 
na jego filmografię.

Jak silna i złudna zarazem była magia 
Bałtyku pokazuje nieco już zapomniana 
komedia Niebieskie jak Morze Czarne 
(1971) Jerzego Ziarnika, gdzie panowie 
z brzuszkiem niby kierują się w stronę 
atrakcyjniejszego (i znacznie cieplejszego) 
morza południowego, a na końcu okazuje 
się, że wylądowali nad morzem jak najbar-
dziej krajowym. Wszystkie drogi prowadzą 
nad Bałtyk. I to jest chyba najlepsze podsu-
mowanie specyfiki peerelowskich wakacji.

Może więc jednak góry? Wakacje 
z duchami (1970) wspomnianego Jędryki 
mamią obietnicą nieziemskich przygód, 
podczas gdy takie filmy, jak Zbrodniarz 
i panna (1963) Janusza Nasfetera, Koniec 
sezonu na lody (1987) Sylwestra Szyszki czy 

serial Tulipan (1986) Janusza Dymka (odc. 
1-5) i Andrzeja Swata (odc. 6) ostrzegają 
przed niebezpieczeństwami czyhającymi 
nad Bałtykiem – mordercami i oszustami 
matrymonialnymi.

Jeszcze niedawno wydawało się, że dyle-
mat – morze czy góry – należy nieodwołal-
nie do przeszłości. Polacy tłumnie ruszyli 
na wczasy za granicę i to nierzadko do tych 
krajów, które morze i góry mają w jednym 
miejscu. A jednak pandemia kazała nam 
zweryfikować wakacyjne ambicje. Znowu 
musimy wybierać między imprezą na Kru-
pówkach i parawanami w Międzyzdrojach. 
Być może pozwoli to naszym filmowcom 
lepiej się przyjrzeć obyczajom i nawykom 
Polaków na wakacjach. Ciekawe – swoją 
drogą – czy są one inne w górach, a inne 
nad morzem…?

Bartosz 
Żurawiecki Wakacyjne dylematy wyjazdowe można 

rozstrzygać, oglądając z sentymentem 
produkcje PRL-owskiej kinematografii 
z Bałtykiem lub górzystym krajobrazem 
w tle. Pandemia ponownie przywróciła 
atrakcyjność krajowych  
kierunków turystycznych.  
Czy są one równie  
atrakcyjne dla filmowców?

Ryszard Barycz i Urszula
Modrzyńska w filmie 

Deszczowy lipiec,  
reż. Leonard Buczkowski
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 MOJA (FILMOWA) MUZYKA
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Dzięki portretom rozmówców 
Magdy, które można znaleźć 
w książce, patrzymy w oczy 
dojrzałych kobiet i mężczyzn. 

Jednocześnie ich słowa wypowiadane 
kilkadziesiąt lat po wojnie uruchamiają 
obrazy z przeszłości. To czas na spotkanie 
z dziećmi zmuszonymi do przedwczesnego 
dojrzewania. 

MIEJSCE URODZENIA, 
KTÓRE DETERMINUJE 
WSPOMNIENIA 
Jeden z rozdziałów książki „Wojenka. 
O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”  
pokazuje codzienność AŁŻIR-u, czyli 
Akmolińskiego Łagru Żon Zdrajców Ojczy-
zny. Patrzymy na dramat kobiet w Kazach-
stanie. Strażnik przyprowadza je trzy razy 
dziennie do żłobka, który mieści się na tere-
nie obozu. Te, które mają pokarm, rozpi-
nają koszule, karmią dzieci i po kwadransie 
wracają do pracy. Wszystko rozgrywa się 
w milczeniu. Obowiązuje zakaz rozmów, 
przytulania, nucenia kołysanek. Nie ma 
miejsca na takie słowo jak „mama”. Lilia 
Warcholewska, jedna z bohaterek książki, 
opowiada: „Dopóki nie chodziliśmy, leże-
liśmy po prostu w łóżeczkach. Opiekun-
kami były przypadkowe więźniarki, nie 
miały żadnych kwalifikacji. Nie było mowy 
o czułości z ich strony, piosenkach, zabaw-
kach. Chyba im tego zabroniono. Miały nas 
tylko utrzymać przy życiu, jak w hodowli 
zwierząt”. 

SYN ZBRODNIARZA 
Lata 40. XX wieku. Mężczyzna w nie-
mieckim mundurze budzi wśród polskich 
dzieci uzasadniony strach. Dla Niklasa to 

zrobi stracha na wróble. Patrzy na niego 
z okien swojego salonu. 

CZERWONA KREDKA, 
CZYLI ŚMIERĆ
Ważną część książki Magdaleny Grzebał-
kowskiej stanowią rysunki, które znalazła 
w Archiwum Akt Nowych. Na polecenie 
nauczycieli w 1946 roku uczniowie w szko-
łach wyrzucali z siebie traumatyczne wspo-
mnienia w obrazkowej formie. Efekt tej 
„pracy domowej” poraża. Widać rozstrze-
lanych ludzi rysowanych niewprawną dzie-
cięcą ręką. Zabito czas niewinności, którego 
nie sposób odzyskać. 

P.S. Po lekturze „Wojenki” wyszłam na spacer 
z psem. Zatrzymały mnie zdjęcia na murach 
ambasady Azerbejdżanu w Polsce. Rysunki kilku-
latków z 2020 roku. Na jednym z nich armeńskie 
czołgi, na kolejnym ludzie na szubienicy i mały 
ludzik z kamerą na ramieniu – operator rejestru-
jący koszmar wojny na żywo. Trudno o drastycz-
niejszy komentarz. Świat patrzy, ale nie reaguje.

Wielokrotnie musiałam przerywać lekturę nowej książki 
Magdaleny Grzebałkowskiej, żeby rozchodzić emocje. Reporterka 
opisuje wojnę widzianą oczami dzieci. Zabiera nas pod różne 
szerokości geograficzne i pokazuje, że trauma sprzed lat zostaje 
w człowieku na zawsze. 

codzienny strój jego ojca. Pamięta, że w cza-
sie wojny pija gorące kakao u boku kole-
gów taty. Raz zabrali go na wycieczkę do 
baraków ogrodzonych drutem kolczastym, 
dla jego uciechy sadzali wychudzonych 
mężczyzn na dzikim ośle. Kiedy z niego 
spadali, chłopiec bił brawo. Wówczas nie 
miał pojęcia, czym jest wojna. Z ciężarem 
rodzinnej historii będzie mierzył się po 
latach. Nigdy nie poznał uczucia fizycz-
nego głodu, ale doskonale wie, czym jest 
brak miłości i akceptacji. Tuż przed waka-
cjami 1946 roku od swoich rówieśników 
słyszy pytanie: „Niki, twój tata naprawdę 
będzie wisiał?”. Przytakuje. Hans Frank – 
jego ojciec – podczas procesu nazistow-
skich zbrodniarzy w Norymberdze zostaje 
skazany na karę śmierci przez powiesze-
nie. Część historii Niklasa to także nie-
obecna, zimna matka, kobieta bez skru-
pułów. Kunszt narracji Grzebałkowskiej 
oddaje zdanie: „Brigitte wchodzi do getta 
jak do domu towarowego (…)”. Po latach 
Niklas Frank z wojskowego płaszcza ojca 

CI, KTÓRYM ZABRANO DZIECIŃSTWO

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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Magdalena Grzebałkowska

wspaniałe kompozycje wielu bohaterów 
„Mojej (filmowej) muzyki”, m.in. Andrzeja 
Korzyńskiego, Wojciecha Kilara, Włodzi-
mierza Korcza, Henryka Kuźniaka, Piotra 
Figla, Lucjana Kaszyckiego, Adama Wala-
cińskiego, Adama Sławińskiego. 

Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na 
wydany ostatnio album z muzyką z filmów 
Mam tu swój dom (1963) Juliana Dziedziny 
i Ubranie prawie nowe (1963) Włodzimie-
rza Haupego, na którym znalazły się nie-
publikowane wcześniej nagrania muzyki 
filmowej Krzysztofa Komedy, który – jak 
się okazuje – w krótkich, kameralnych for-
mach zaaranżowanych na nietypowe składy 
instrumentalne odnajdywał się równie swo-
bodnie jak w jazzie.

Ostatnio wiele się mówi, za sprawą znako-
mitego filmu Mariusza Wilczyńskiego Zabij 
to i wyjedź z tego miasta (2020), o muzyce 
Tadeusza Nalepy. Został on nawet pośmiert-
nie uhonorowany statuetką Orła, choć oczy-
wiście jego piosenki, które trafiły na ścieżkę 
dźwiękową animacji Wilczyńskiego, nie 
były pisane z myślą o filmie, a zostały tylko 
w nim użyte przez reżysera. GAD Records 
przypomina płytą „Śmierć dziecioroba / 
Justyna”, że Nalepa, ojciec polskiego bluesa, 
założyciel legendarnych zespołów Blackout  
i Breakout, także flirtował z muzyką filmową, 
a jego kompozycje do Śmierci dziecioroba 
(1990) Wojciecha Nowaka zostały uho-
norowane w Gdyni nagrodą za najlepszą 
muzykę. Te i inne muzyczne skarby „oca-
lone od zapomnienia” przez Michała Wil-
czyńskiego zawiera oferta jego oficyny GAD 
Records.

ODKRYWCA ZAPOMNIANYCH DŹWIĘKÓW

Michała Wilczyńskiego znałem 
wcześniej z publikacji w „Jazz 
Forum”, „Twoim Bluesie” czy 
z książek poświęconych rock-

owi („SBB. Wizje”, „Polski rock progresywny. 
Przewodnik”). W 2008 roku założył firmę 
GAD Records, początkowo zajmującą się 
wydawaniem książek o tematyce muzycz-
nej oraz kwartalnika „Lizard”, poświęco-
nego ambitnej muzyce rockowej. Szybko 
jednak uzupełnił jej działalność o wydawanie 
płyt. I to właśnie z odkurzania archiwalnych 
nagrań z kręgu jazzu, rocka oraz muzyki fil-
mowej, głównie rodzimego pochodzenia, 
zasłynęło GAD Records. „W kręgu naszych 
zainteresowań jest jazz i rock sprzed lat, ale 
także muzyka filmowa, library music, funk, 
soul, easy listening i lounge music. Od 2008 
roku szukamy, tropimy i odkurzamy. Chcemy 
przypominać trudno dostępne tytuły, wydane 
niegdyś tylko na płytach winylowych lub 
kasetach, ale prezentować też materiały nigdy 
wcześniej niepublikowane” – czytamy na 
stronie wydawnictwa.

Swe płyty wydają niezwykle starannie 
zarówno pod względem edytorskim, jak 
i technicznej jakości. Ale imponują nie tylko 
jakością, ale i ilością. W ciągu 11 lat nakładem 
GAD Records ukazało się 167 kompaktów 
i 39 winyli. Czego tutaj nie ma! Pośród jazzo-
wych mistrzów odnajdziemy m.in. Krzysztofa 
Komedę, Zbigniewa Seiferta, Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego, Jerzego Miliana, Włodzi-
mierza Nahornego, Novi Singers, Krzysztofa 
Sadowskiego, pośród rockowych idoli m.in. 
Czerwono-Czarnych, Klan, SBB, a pośród 
rarytasów filmowych odkrywane na nowo 

Tym razem nie 
o kompozytorze 
muzyki  
srebrnego ekranu,  
a o jej wydawcy.  
To dzięki 
Michałowi 
Wilczyńskiemu 
możemy 
wysłuchać wielu 
wspaniałych 
filmowych –  
choć także 
jazzowych, 
bigbeatowych, 
rockowych – 
dźwięków, 
które kryją 
archiwa naszych 
wytwórni, 
studiów 
i rozgłośni.

Jerzy Armata

Michał Wilczyński
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Film śmieszny jak niektóre łódzkie 
pogrzeby. Nie wiesz, czy płakać, 
czy śmiać się z radości, że zmarły 
nie zabrał niechcący w promocji 

na drugi świat kogoś zupełnie przypadko-
wego” – tak o filmie Sylwestra Jakimowa 
Jakoś to będzie ze Studia Munka-SFP na-
pisała Manuela Gretkowska, członkini ju-
ry na 40. Koszalińskim Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film”. To tam 
długo oczekiwany debiut Jakimowa miał 
swoją polską premierę. Raptem kilka dni 
wcześniej po raz pierwszy został pokaza-
ny międzynarodowej publiczności na MFF 
w Szanghaju w sekcji Panorama. „Jakoś to 
będzie będzie hitem” – pisze wspomniana 
wyżej Gretkowska. – „Bohaterowie zaczy-
nają w stylu Tarantino – trzech facetów 
w garniturach i gangsterskich kłopotach. 
Ale to Łódź, podwodna, docierająca do 
 dna. Dla mnie Jakoś... to ani przegięcie, ani 
groteska. Jestem z tego miasta i wiem, że 
tak samo zabójcze może być niskie nasy-
cenie tlenem, jak i niskie nasycenie mózgu 
inteligencją. Przyszywanie przez krawcową 
odgryzionych członków czy biznesy idio-
tów są na Bałutach bogato haftowanym 
tłem społecznym, nie patologią”.

„Moi bohaterowie to typowi nieudacz-
nicy, jakich pełno na świecie. Dłuższy czas 

STUDIO MUNKA

„OBRZYDLIWIE 
REWOLUCYJNY” JAKIMOW
Komedia Jakoś to 
będzie rozpoczęła 
swój festiwalowy 
tour, Braty 
i Wiarołom czekają 
w kolejce, a następne 
trzy produkcje już się 
szykują do planów 
zdjęciowych.

ich obserwowałem. Historie, które poka-
zuję, wydarzyły się naprawdę. Zarówno te 
z przeszłości, jak i teraźniejsze. Albert, Mar-
cin i Jacek to czterdziestolatkowie z peere-
lowskich bloków, ale w gruncie rzeczy mogą 
mieszkać wszędzie – nie tylko we współ-
czesnej Polsce. Spotkasz ich we Włoszech, 
Danii, na Bałkanach. Pod każdą szeroko-
ścią geograficzną” – przyznaje reżyser Syl-
wester Jakimow. 

Z niecierpliwością czekaliśmy na spo-
tkanie z widzami. Przyjęcie filmu prze-
rosło nasze oczekiwania. „Obrzydli-
wie rewolucyjny” – powiedziała jedna 
z widzek w koszalińskim kinie Kryte-
rium. Sala śmiała się właściwie cały czas, 
choć ten typ narracji i poczucia humoru 
nie każdemu przypadnie do gustu. Teraz 
pozostaje nam czekać do jesieni, kiedy 
rozładuje się obecny tłok polskich tytułów 
w kinach i Kino Świat wprowadzi komedię 
Jakimowa na duże ekrany. Nieźle wyglą-
dają też perspektywy sprzedaży obrazu 
na świecie. „Już w tej chwili, po informa-
cji o szanghajskiej selekcji, otrzymaliśmy 
oferty i zapytania dotyczące rynku azja-
tyckiego” – mówi Izabela Kiszka-Hoflik 
z firmy IKH Pictures Promotion, która 
jest międzynarodowym dystrybutorem 
filmu.

Komedia powstała w działającym przy 
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu 
Munka, a jej producentami są Ewa Jastrzęb-
ska, Jerzy Kapuściński i Jacek Bromski 
(Cicha Noc, Eastern, Supernova). Kopro-
ducentem filmu jest Canal+ Polska, a dystry-
bucją krajową zajmuje się Kino Świat. Obraz 
został wsparty przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. W rolach trzech głównych bohate-
rów zobaczymy młodych, zdolnych aktorów: 
Dobromira Dymeckiego, Sebastiana 
Pawlaka, Alberta Osika. Partnerują im m.in. 
Dorota Pomykała, Piotr Tokarz, Katarzyna 
Cynke, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik.

Tymczasem trwają ostatnie prace post-
produkcyjne nad kolejną produkcją Studia 
Munka-SFP – filmem Marcina Filipowi-
cza Braty. Wiążemy z tym tytułem duże 
nadzieje. Na swoją premierę czeka też Wia-
rołom Piotra Złotorowicza. Oba obrazy to 
projekty zrealizowane w ramach programu 
60 Minut. A już latem i wczesną jesienią 
ruszają zdjęcia do trzech kolejnych tytu-
łów, które ogłosiliśmy wspólnie z Canal+ 
Polska: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny 
Agnieszki Elbanowskiej, Zaprawdę, Hitler 
umarł Moniki Strzępki oraz Chleb i sól 
Damiana Kocura.

Anna Wróblewska
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Albert Osik, Sebastian Pawlak  
i Dobromir Dymecki  

w filmie Jakoś to będzie,  
reż. Sylwester Jakimow
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Co cię tak pociąga w Japonii, 
że osadziłeś tam swoją ani-
mację?
Rok temu miałem tam poje-

chać po raz trzeci, ale pandemia zmu-
siła mnie do oddania biletów. Przy 
każdej wizycie odkrywam w Japonii 
coś nowego – może brzmi to jak banał, 
ale na miejscu to odczucie jest wyjąt-
kowo intensywne, nigdzie indziej nie 
doświadczyłem go aż tak mocno. Jed-
nocześnie, już przy drugiej wizycie, 
miałem głębokie wewnętrzne prze-
konanie, jakbym znalazł się w domu. 
Może wpływa na to sposób bycia i styl 
życia Japończyków? Ich wrodzone 
poczucie harmonii, które pociąga 

za sobą przyjazność przestrzeni 
i przedmiotów codziennego użytku? 
Wszystko jest tam starannie przemy-
ślane i powiązane z naturą, co daje 
wrażenie swojskości, mimo gigantycz-
nych różnic kulturowych. Japonia nie-
zmiennie mnie inspiruje.

Dla Europejczyka twoja animacja 
jest na wskroś japońska. Co stało 
się impulsem, za którym poszedłeś 
i zacząłeś rysować? Pamiętnik Mat-
suo Bashō „The Narrow Road to the 
Deep North”? Japońska kolej?
Japonia uruchamia we mnie całe 
pokłady wyobraźni. Ten film zaczął 
się niemal samoistnie, już w trak-
cie moich pierwszych podróży koleją 
i metrem. Nie obserwowałem wówczas 
pejzażu za oknem, a ludzi wewnątrz 
wagonu. Uderzyła mnie cisza, która 
tam panowała. W europejskich mia-
stach to przestrzeń, w której cały czas 
buzuje jak w ulu. Tam – spokój. Pasa-
żerowie zapatrzeni są w ekrany swoich 
telefonów, w strony książek, komik-
sów, gazet albo po prostu zatopieni we 
własnym świecie. Nawet dzieci. Nor-
malnie nie do okiełznania – tam nie 
biegają, nie piszczą, nie przekrzykują 
się. Takich pozornie nic nieznaczą-
cych drobiazgów zauważyłem w czasie 
swoich dwóch podróży mnóstwo. Nie 
ma ich w przekazie medialnym czy 
audiowizualnym. Trzeba ich samemu 
dotknąć. One doprowadziły mnie 
do On Time, acz finalną strukturę tej 
historii nadały wspomnienia Bashō. 
Podrzuciła mi je Asuka Yotsumoto, 
którą zresztą można w filmie usłyszeć. 

Pamiętam Podróż Daniela Szcze-
chury – krajobrazy zmieniające się 
za oknem w takt rytmu kół pociągu. 
Ty zapraszasz do innej wyprawy – 
wszystko w On Time dzieje się bar-
dzo szybko. 
Kiedy jedzie się koleją Shinkansen, 
wszystko wygląda jak w poklatkowym 
filmie. Przy tych prędkościach percep-
cja nie nadąża za tym, co się dzieje za 
oknem. Kiedy próbujesz skupić się na 
jednym widoku, jego już nie ma. Natych-
miast znika, a w jego miejsce pojawia się 
kolejny, który też umyka, zanim zdoła się 
go uchwycić. I tak bez końca. Próbowa-
łem to doświadczenie oddać w filmie, 
ale jest to tylko jedna warstwa On Time. 
Drugą jest wyobraźnia. 

ON TIMESHORT MIESIĄCA

Rozmowa ze Zbigniewem Czaplą, 
reżyserem filmu animowanego On 
Time, który zdobył na 61. KFF Nagrodę 
Prezesa Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich za najlepszy montaż
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Stymulowana dodatkowo przez gra-
fiki Hokusaia (1760-1849), refleksję 
z zapisków Bashō (1644-1694) oraz 
kartki – dla nas tajemniczego, dla 
Japończyków klarownego – rozkładu 
jazdy. W tych kilku minutach prze-
szłość łączy się ze współczesnością.
Cała wizualna warstwa On Time 
wynika z moich fascynacji japońską 
grafiką i kaligrafią, ale także komik-
sem. Równie ważna jest też poezja. 
Postanowiłem sprawdzić, na ile to, co 
Bashō i Hokusai stworzyli kilkaset lat 
temu, aktualne jest dla nas. Na ile zro-
zumiałe są ich problemy i przemyśle-
nia tu i teraz. Na ile uniwersalne – obaj 
bowiem weszli do kanonu światowego 
dziedzictwa kulturowego, nie tylko 
japońskiego. Z drugiej strony czuję się 
trochę jak barbarzyńca, który wszedł 
do tego świata bez przygotowania 
i w brutalny sposób wyjął z niego jakieś 
wycinki, przetasował je. Jednak jako 
Europejczyk, nieznający japońskiego, 
nie mogę na tę twórczość spojrzeć 
w sposób klasyczny. Jeżeli weźmie się 
do tego pod uwagę, że haiku –  
tekst Bashō łączy prozę z haiku 
właśnie – ma swoją bardzo złożoną 
i konkretną kompozycję, każda sylaba 
ma tam znaczenie, pozostaje dla mnie 
tylko rodzaj eksperymentu. Wiem, 
że może on zostać odrzucony, ale 
podejmuję to ryzyko. Nie chciałem 
i nie mogłem tych inspiracji traktować 
w sposób dosłowny, wprost. Stąd też 
moja decyzja o tym, żeby językiem 
„oficjalnym” filmu był angielski, za 
pośrednictwem którego zetknąłem 
się z „The Narrow Road to the Deep 
North”, wzbogacony o oryginalne, 
japońskie elementy, bez napisów, które 
wprowadziłyby kolejny poziom zagma-
twania, nawet chaosu, i zakłócałyby 
odbiór całości. 

Może dla sztuki przekładu haiku 
obraz – zwłaszcza animacja – jest 
kierunkiem bogatszym niż poszu-
kiwanie odpowiednich słów? Kadr 
w ruchu może przekazać więcej?
To też część eksperymentu – efekt 
oceni widz. Myślę jednak, że film 
odbiera się właśnie w tej przestrzeni 
pomiędzy słowem, obrazem i dźwię-
kiem. Tu rodzą się sekwencje skoja-
rzeń, które mkną w różnych kierun-
kach, projektowanych przez wrażliwość 
i odczucia odbiorcy. 

Czy możesz opowiedzieć o pracy nad 
dźwiękiem?
Ten film powstał bez scenariusza, bez 
przygotowania, bez storyboardu, bez 
animatiku, bez budżetu, bez ekipy. 
Paradoksalnie takie ograniczenia dają 
czasem olbrzymią wolność i pozwa-
lają tworzyć kino bardzo autorskie 
i osobiste, to trochę jak malowanie 
obrazu. Tak też pracowałem nad war-
stwą dźwiękową. Angielską narra-
cję Anny Marii Marylskiej nagraliśmy 
nie w studiu, jak to zwykle bywa, ale 
w… garderobie, przy pomocy pro-
stego mikrofonu. Z kolei Asukę Yotsu-
moto poprosiłem o przeczytanie haiku 
w oryginalnej wersji. Pierwotnie byli-
śmy umówieni w Japonii, ale że nie 
przyjechałem… postanowiłem wyko-
rzystać tę sytuację na korzyść filmu. 
Z powodu niedoskonałości technicznej 
nagrania, Asuka brzmi jak „głos z tele-
fonu”, z innego świata lub jak auto-
matyczna zapowiedź na dworcu. Inne 
elementy krajobrazu dźwiękowego 
pochodzą z mojego własnego archi-
wum nagrań. 

Zawsze zbierasz dźwięki miejsc, które 
odwiedzasz?
Bywa że z podróży przywożę więcej 
dźwięków niż zdjęć, bo wierzę, że dźwięk 
może powiedzieć więcej o jakimś miej-
scu i jego atmosferze niż obraz, który 
jest czasem tylko pocztówką lub jakimś 
powidokiem. Dźwięk bardzo mocno 
uruchamia wyobraźnię. Tak samo działa 
muzyka – tę również zaaranżowa-
łem sam. Traf chciał, że jakiś czas temu 

udało mi się kupić na targu staroci cytrę. 
Odkryłem, że może „udawać” klasyczny 
japoński instrument. Nie jestem muzy-
kiem, więc te okołomuzyczne efekty są 
również częścią eksperymentu.

W Krakowie otrzymałeś Nagrodę 
Prezesa SFP za montaż…
I tu ciekawostka – w związku z prawie 
zerowym budżetem pracowałem na 
bezpłatnych programach. Montaż zro-
biłem w iMovie, w opcji bez dodawa-
nia warstw i efektów animacji. Dźwięk 
zmontowałem z Garage Band. Pew-
nie to nie jest droga dla wszystkich, 
ale przy odrobinie determinacji, bez 
budżetu, też można znaleźć jakieś
opcje dla realizacji swoich wizji.

Wszystko zrobiłeś sam – ilu rysun-
ków On Time wymagał?
Nigdy tego nie policzyłem – każda 
sekunda to zwykle między 10 a 25 
rysunków. Ale w filmie są też ele-
menty live action, flipbook, drobne 
przeszkadzajki. Chciałem, żeby efekt 
był patchworkowy. Myślę o On Time 
jak o pamiątkach – obrazach, dźwię-
kach, rysunkach, biletach, drobnych 
przedmiotach, przewodniku, rozkła-
dzie jazdy – przywiezionych z podróży 
i wysypanych w domu z walizki po 
powrocie. Jak o takim japońskim 
kolażu wspomnień i wrażeń pomiędzy 
podróżami, które już się odbyły i które 
dopiero odbyć się mają. 

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

JAPOŃSKA 
PODRÓŻ

Japoński rozkład jazdy

On Time,  
reż. Zbigniew Czapla
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uważamy to za obowiązek” – 
mówi Patrycja Blindow. Dwa 
lata temu sensacją był specjalny 
pokaz Kamerdynera Filipa 
Bajona. W zeszłym roku zorga-
nizowano wydarzenie „Jastar-
nia, której nie ma” – spotkanie 
z historykiem Helu Ryszardem 
Struckiem. Odbyły się też 70. 
urodziny jastarniańskiej latarni 
morskiej, na których gościł jej 
latarnik Karol Kłos. Imprezę 
uświetnił film dokumentalny 
Między dwiema latarniami 
i koncert rybackiej orkiestry 
dętej z Jastarni.

Na sierpień 2021 Żeglarz 
szykuje bombę. „Pozyskałyśmy 
licencję na pokaz Pulp Fiction 
Quentina Tarantino. Nie będzie 
polskich napisów. Dzięki lekto-
rowi widzowie usłyszą dialogi 
w języku kaszubskim! – cieszy 
się Patrycja Blindow.

SKOK  
NAPRZÓD
Nie da się ukryć, że w ostat-
nich latach sytuacja finan-
sowa Żeglarza była zła. Żeńskie 
trio prowadziło kino z poczu-
cia misji, dokładając do inte-
resu. Założenie Fundacji Kina 
Żeglarz zaczęło odwracać nie-
korzystny trend, a tegoroczna 
publiczna zbiórka pieniędzy, 
zorganizowana dzięki inter-
netowemu narzędziu zrzutka.
pl, przyniosła efekt lepszy od 
spodziewanego, co poświad-
czyło sympatię dla jastarniań-
skiego kina. „Mogłyśmy zain-
stalować nowy wspaniały ekran 
i wypożyczyć na sezon letni 
2021 projektor DCP, zysku-
jąc dostęp do bieżącego reper-
tuaru. Zwykle bowiem grały-
śmy z płyt powtórki premier 
sezonu, ale w tym roku nie 
miałybyśmy czego grać, bo 
wskutek lockdownu premier 
nie było. DCP ratuje sytuację, 
liczymy na sukces” – mówi 
Dagmara Blindow. 

W tym roku kino Żeglarz 
zaprasza aż do 17 października.

Andrzej 
Bukowiecki
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w a l i ł y  d o  Ż e g l ar z a  c a ł ą 
dobę na Człowieka z żelaza 
Andrzeja Wajdy i dokument 
o strajku w Stoczni Gdańskiej 
Robotnicy ’80. „Paradoks pole-
gał na tym, że te antysyste-
mowe f i lmy pozyskałem 
dzięki układom z miejscowym 
sekretarzem partii” – mówi 
Roman Konkel. W czasie swo-
jej 13-letniej kadencji urzą-
dzał też spotkania z aktorami, 
występy estradowe i kabare-
towe. „Zaprezentowali się 
nawet czescy cyrkowcy!” – 
chwali się. 

Po nim tradycję poszerzania 
działalności filmowej Żeglarza 
o wydarzenia z innych dzie-

KINO ŻEGLARZ W JASTARNI

Ściągają na Portową 
do Żeglarza  – jedy-
nego kina na Półwy-
spie Helskim – w sezo-

nie letnim, bo od lat to polskie 
nadbałtyckie „Cinema Para-
diso”, z widownią na 180 miejsc, 
głównie wtedy zaprasza na 
filmy. Widzowie to wczaso-
wicze z całego kraju i turyści 
z zagranicy. Pewna mieszkanka 
Oslo spędza w Jastarni waka-
cje i ogląda w Żeglarzu każdy 
film. Wielbicielką kina jest też 
Polka z Londynu, która praco-
wała w słynnej z hollywoodz-
kiej komedii romantycznej księ-
garni w dzielnicy Notting Hill. 
Są osoby, które przyjeżdżają do 
pięknej Jastarni pierwszy raz, 
zachęcone legendą Żeglarza. 
Niektórzy pod jego repertuar 
układają plany urlopowe! Jastar-
nian widuje się na widowni rza-
dziej – latem zajmują się wcza-
sowiczami – ale na wybrane 
filmy przychodzą.

UROK ŻEGLARZA
„Jeszcze 10 lat temu nasłuchały-
śmy się, że nie ma 3D, że fotele 
skrzypią itp.” – mówi Patrycja 
Blindow, wiceprezeska Zarządu 
Fundacji Kina Żeglarz, obecnego 
włodarza jastarniańskiego przy-
bytku X Muzy. „Z czasem Face-
book, na którym Żeglarza obser-
wuje 6 tys. osób, a ilość dotarć 
sięga 50-60 tys. miesięcznie, 
rozpropagował urok naszego 
kina i  dziś widzowie spra-
gnieni odmiany od multiplek-
sów dopytują, czy aby na pewno 
są stare fotele, zapaszek, piece 
kaflowe oraz kultowy napis obok 
ekranu, autorstwa byłego kie-
rownika Żeglarza, Romana Kon-
kela: »Godziny – lata płyną, lecz 
cóż, wiecznie jest młode kino!« – 
mówi Dagmara Blindow, pre-
zeska Fundacji, mama Patrycji. 
Obie panie wspiera mama Dag-
mary – Urszula Blindow. Jej mąż 
Bogdan Blindow kierował kinem 
od roku 1992 do 1997, w któ-
rym zmarł. „Tamte lata zapa-
miętałam jako okres sukcesów. 
Do Polski napływały masowo 
kasowe filmy. Bywało, że pierw-

szy seans zaczynał się w połu-
dnie, a ostatni kończył w środku 
nocy. Bogdan wpadł na pomysł, 
żeby na każdym seansie wyświe-
tlać inny tytuł, dzięki czemu 
wczasowicze, w trakcie przecież 
ograniczonego w czasie pobytu 
w Jastarni, mogli obejrzeć przy-
najmniej kilka. To rozwiązanie 
sprawdza się do dziś” – mówi 
pani Urszula. 

Skorzystał z niego Krzysz-
tof Krawczyk: w ciągu jednego 
dnia obejrzał cztery różne filmy. 
Krawczyk był jedną z wielu 
gwiazd goszczących w Żeglarzu. 
Bywali tu m.in. Gustaw Holo-
ubek, Magdalena Zawadzka, 
Zbigniew Zapasiewicz, Ewa 
Wiśniewska, Krzysztof Kowa-
lewski, Piotr Fronczewski. 
Kalina Jędrusik miała swoje 
stałe miejsce: nr 5 w 16 rzędzie. 

Gwoli prawdy szefowe Żegla-
rza chętnie widziałyby moderni-
zację kina, głównie ocieplenie 
budynku. Wtedy Żeglarz mógłby 
grać także poza sezonem letnim, 
bo coraz więcej osób przyjeżdża 
do Jastarni przez cały rok. „Nie-
stety, po tłustych latach 90. przy-
szły chude, frekwencja zmalała, 
nie było nas stać na taką inwesty-
cję. Żeglarz, jako kino sezonowe, 
długo nie mogło należeć do Sieci 
Kin Studyjnych, a tym samym 
ubiegać się w PISF-ie o środki 
na modernizację. Szczęśliwie już 
jesteśmy w SKS, za to przyszła 

NA SZEROKIE 
WODY
Roman Konkel zainicjował np. 
prapremierowe seanse zagra-
nicznych hitów  – Piratów, 
Indiany Jonesa itp. – bez pol-
skich napisów, z lektorem, za 
to z aparaturą pseudostereo. „Do 
zainstalowania jej zmobilizował 
mnie amerykański film Trzęsie-
nie ziemi. W Żeglarzu dźwięk 

imitował tytułowy kataklizm, 
widzowie byli pod wrażeniem” – 
mówi pan Roman. Udało mu 
się też organizować słynny Prze-
gląd Filmów Świata „Konfron-
tacje”, który w takim kinie jak 
Żeglarz był fenomenem, gdyż 
zwyczajowo odbywał się głów-
nie w dużych miastach.

W  gorącym politycznie 
sezonie 1980/1981 tłumy 

proboszcz Jastarni, były kapelan 
na Darze Pomorza, ks. Wojciech 
Kossak-Główczewski” – dodaje.

Po Henryku Kolubińskim kie-
rownictwo Żeglarza objęła jego 
żona Stefania, a po niej kolejno 
panie Wilkuszewska i Wójczak. 
W latach 1978-1991 kierowni-
kiem był Roman Konkel, który 
wprowadził innowacje repertu-
arowe i techniczne.

pandemia” – mówi Dagmara 
Blindow. Do tego, jak gospodynie 
Żeglarza stawiły czoła ostatniemu 
wyzwaniu, jeszcze wrócimy. 

PAMIĄTKA 
Z WOJNY
Początki Żeglarza sięgają 1939 
lub 1940 roku. Okupujący Pol-
skę Niemcy otworzyli kino dla 
swych żołnierzy w budynku 
pensjonatu Janina, przerobiw-
szy stołówkę na widownię. Nie 
bez poświęcenia kinooperatora 
Zygmunta Dawidowicza, który 
ocalił aparaturę, po wojnie, 
z końcem lat 40., kino wznowiło 
działalność. Wtedy nazywało się 
Hel, przez co skrzynie z kopiami 
filmowymi trafiały nieraz do 
kina Wicher w miejscowości 
Hel. Na naradzie zmieniono 
więc nazwę na Żeglarz, ale nie 
dlatego, że lokalizacja kina koja-
rzyła się z żeglugą – papierosy 
o tej samej nazwie palił jeden 
z uczestników narady.

Pierwszym powojennym kie-
rownikiem kina został Henryk 
Kolubiński. „Dzięki niemu stało 
się ono ważnym ośrodkiem 
kultury na Półwyspie” – mówi 
Janusz Kolubiński, syn Hen-
ryka. „Aby zadowolić promi-
nentów, często wynajmujących 
pokoje gościnne na jego zaple-
czu, miało repertuar premie-
rowy, na czym korzystali też 
zwykli kinomani, wśród nich 

ŻEGLARZ 
– KINO NA FALI
Żadnego 3D, Dolby Atmos – nic z tych rzeczy! 
Ciemnawa widownia, wysłużone fotele, 
zapaszek wilgoci. Właśnie za to kino Żeglarz 
w Jastarni na Helu kochają jego liczni fani.
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dzin kultury wspaniale roz-
winął Bogdan Blindow, a pod-
trzymują ją jego żona, córka 
i wnuczka.

TARANTINO  
PO KASZUBSKU
Gospodynie Żeglarza pielę-
gnują w kinie kulturę kaszub-
ską. „Jako przedstawicielki 
trzech pokoleń Kaszubów 

Kino Żeglarz

Dagmara, Patrycja  
i Urszula Blindow
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1. Jesteś chłopakiem 
z warszawskiego Grochowa. 

Korzenie są dla ciebie ważne?
Myślę, że bardzo. Mam tam niemal 
całą rodzinę, to moje miejsce na ziemi. 
Przekonałem się o tym, kiedy posze-
dłem do łódzkiej Szkoły Filmowej. Nie 
byłem z tego świata. Przeprowadzka do 
Łodzi była naprawdę trudna. Na murach 
zamiast Legii nagle ŁKS i Widzew. 
Ludzie ze starszych lat mówili do mnie: 
„proszę pana”, bo myśleli, że jestem 
nowym gościem od akrobatyki. Nie 
mogłem się przyzwyczaić. Pierwsze pół 
roku to była tragedia.

2. Wcześniej jeździłeś po świecie, 
podróżowałeś?

Jeśli chodzi o Polskę, to co najwy-
żej Mazury. Do tego dwa razy w życiu 
wizyta nad morzem. Nigdy nie byłem 

Świetlickiego. Poprosili mnie jeszcze 
o Herberta. Na roku byłem najstarszy.

4. Szkoła, pierwsze castingi i role 
to często czas, w którym aktor 

po raz pierwszy odkrywa, jak widzi 
go świat. Wyglądałeś na starszego, 
jesteś wysoki, umięśniony. Jak 
patrzono na ciebie?
Zawsze mnie interesowało, żeby pójść na 
przekór swoim warunkom fizycznym. Ale 
w większości rzeczywiście grałem postaci 
mocniejsze. Ryzykowali nieliczni. Gra-
łem szesnastolatka w niebieskich wło-
sach, Kreona w „Antygonie”, w „Iwonie 
księżniczce Burgunda” księcia, a nie króla. 
Nasz rok miał bardzo dużo roboty. Trochę 
na zasadzie aktor-traktor. Mieliśmy zasu-
wać. Teraz, z tego co wiem, to się mocno 
poluzowało, standardy się zmieniają. 
Aczkolwiek ja z natury jestem pracowity 

i lubię być zajęty. Jak wieczorami wraca-
łem po zajęciach i próbach, to w domu też 
jeszcze ćwiczyłem, kombinowałem. Życia 
prywatnego na studiach nie ma.

5. Po studiach od razu zacząłeś 
grać, ale w większości były to 

role w takich serialach – ujmijmy 
to dyplomatycznie – codziennych. 
Dopiero w Klangorze zagrałeś 
w produkcji premium. I od razu 
stworzyłeś rolę, której nie da się 
zapomnieć!
Na taką szansę musiałem trochę pocze-
kać. Do tej pory nie byłem bardzo oble-
gany, zwykle odzywali się do mnie po 
prostu reżyserzy castingu, którzy już mnie 
znali. Na casting do serialu Klangor też 
zaprosiła mnie jedna z takich osób, Nadia 
Lebik. Ona już trochę mnie zna i chyba 
wie, że nie muszę grać bandziorów i gang-
sterów. Co ciekawe, początkowo miałem 
grać inną rolę – Krzysztofa Ryszki. Ale 
ponieważ zmienił się aktor grający straż-
nika Piotra Ryszkę (rolę ostatecznie dostał 
Wojciech Mecwaldowski), to i brat musiał 
być trochę inny (wcielił się w niego Piotr 
Witkowski). Tak zostałem obsadzony jako 
więzień Emil Knapik. Nadia powiedziała: 
„Owszem, to jest więzień, ale obiecuję, że 
nietypowy”.

6. Komplementy i pozytywne 
recenzje pomogły ci zbudować 

pewność siebie?
Recenzji żadnych nie czytałem. Nie 
będę ukrywał, że już „na robocie” sły-
szałem pozytywne opinie, ale starałem 
się ich do siebie nie dopuszczać, żeby 
się nie rozpraszać. Wolę się koncen-
trować na pracy, a nie na wrażeniach 
innych ludzi. Pewność siebie na pewno 
jest dla aktora bardzo ważna. Ja nie 
mam jej jeszcze tyle, ile bym chciał. 
Wiem, że stać mnie na więcej, ale 
przez brak tej pewności nie mam póki 
co odwagi, żeby to pokazać. Zawsze, 
jak wracam z roboty do domu, to gram 
sceny z tego dnia jeszcze raz, próbuję 
coś poprawić, chyba żeby udowodnić 
sobie, że mogłem zrobić to lepiej.

7. Jesteś perfekcjonistą?
Ci, którzy mnie znają, powiedzie-

liby, że jestem. Przeważnie od razu 
czuję, jak daną scenę chcę zagrać, jak 
ona powinna wyglądać, jaki mam na nią 
pomysł. Czym innym jest proces, jak 
do tego dojść – to nie od razu jest jasne. 

Prowadzę swój zeszyt z zapiskami, cza-
sem liczą one kilkadziesiąt stron, choć 
nie przy każdej rzeczy. Może to ambicjo-
nalne podejście wychodzi ze sportu?

8. Te sportowe korzenie są 
podchwytliwe. Bo w sporcie 

więcej przeważnie znaczy lepiej. 
W aktorstwie mniej potrafi dawać 
lepszy efekt.
Całe życie uprawiałem sport. Trening 
to było dążenie do tego, żeby być lep-
szym. Trzeba się było zmęczyć, zajechać. 
A tu nagle, żeby uzyskać więcej, siadam 
i piszę. Albo myślę. Duża różnica. Długo 
zdarzało mi się, że w trakcie rozgrzewki 
przed spektaklem ruszałem się jak na 
treningu, a dopiero potem łapałem się na 
tym, że przecież muszę rozgrzać twarz, 
aparat mowy, a nie fizycznie się zmęczyć, 
skacząc.

9. Co jest dla ciebie najważniejsze 
we współpracy z reżyserem?

Na pewno ważna jest wolność. Są tacy 
reżyserzy, którzy zaczynają mi coś 
mówić, ja na to: „wiem”, a oni dalej tłu-
maczą, pokazują... Nie przepadam za 
tym. Jeśli chodzi o Klangora, to Łukasz 
Kośmicki mi ufał i dawał tę przestrzeń. 
Bardzo w porządku byli też koledzy 
z planu. Najwięcej styczności miałem 
z Arkiem Jakubikiem. Świetny aktor 
i człowiek, od razu wprowadził koleżeń-
ską atmosferę, skrócił dystans, powie-
dział dobre słowo. 

10. Jak wyobrażasz sobie swoją 
przyszłość? O jakich rolach 

marzysz?
Mam bardzo duże ambicje. Jak się w coś 
angażuję, to staram się to robić na 100 
proc. Chciałbym robić rzeczy, które są 
ambitne i wymagają pracy. Żeby na pla-
nie panowała dobra atmosfera. Żeby to, 
że ktoś przychodzi na plan przygotowany 
i daje z siebie dużo, nie było traktowane 
jak bycie nadgorliwym. Żeby na planie 
był czas i miejsce na kreatywną pracę, 
bo bez tego czasu i przestrzeni pew-
nych rzeczy nie da się zrobić. To nie jest 
tak, że przychodzisz, wciskasz przycisk 
i się robi. Myślę, że gdybym podzielił się 
wszystkim, o czym marzę, to niektórych 
by to wręcz rozbawiło, bo na razie jestem 
w piwnicy, a chciałbym być w kosmosie.

Pytania zadawała  
Anna Tatarska

w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu. Nie 
miałem też nic wspólnego z aktor-
stwem, nie brałem udziału w szkol-
nych teatrzykach. Koncentrowałem 
się na sporcie. Moim marzeniem było 
zostać zawodowym sportowcem. Do tej 
pory im bardziej jestem fizycznie zmę-
czony, tym bardziej czuję się kreatywny. 
Codzienne ćwiczenie to część mojej 
rutyny i wciąż absolutna podstawa 
funkcjonowania.

3. Skoro nie byłeś jednym z tych 
chłopaków, którzy od siódmych 

urodzin marzą, że będą drugim 
Laurencem Olivierem, to jak trafiłeś 
do Szkoły Filmowej?
To długa historia, dużo w tym wszyst-
kim przypadku, ale chyba pierwszy taki 
promyk to były głupie zabawy w gim-
nazjum, a potem w liceum, kiedy uda-

wałem mocno pijanego albo naćpa-
nego. Taki wygłup. Ale byłem chyba 
na tyle sugestywny, że była wzywana 
policja, jeździłem po szpitalach, robili 
mi badania. A ja nigdy w życiu nie 
piłem alkoholu, nawet nie znam jego 
smaku! Używki też wiadomo, że nie, 
bo sport. Wszystkie testy wychodziły 
negatywnie. Jeden kolega zawsze w tych 
sytuacjach powtarzał, że powinienem 
zostać aktorem. Traktowałem to mniej 
więcej tak, jakbym zaśpiewał, a ktoś 
powiedział: „koniecznie musisz zostać 
piosenkarzem”. Do Szkoły Filmowej 
poszedłem dopiero po tym, jak kon-
tuzja przekreśliła szanse na zawodową 
karierę w sporcie. Na egzamin przy-
gotowałem fragment z „Kordiana”: 
„O, gdyby tak się wedrzeć na umysłów 
górę...”, fragment z „Lotu nad kukuł-
czym gniazdem” i „Nieprzysiadalność” 

Konrad Eleryk
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SWOICH NIE ZNACIE
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ROMAN DĘBSKI

rów w łódzkim oddziale SFP) zrealizo-
wał ponad 70 filmów, w tym blisko 20 
jako reżyser. Są to głównie obrazy przy-
rodnicze. Do własnych na ogół nie tylko 
zrobił zdjęcia, ale także pisał scenariusze. 
„W filmie przyrodniczym, zwłaszcza krę-
conym nie w pracowni biologicznej, lecz 
na łonie natury, scenariusz jest pojęciem 
względnym. To raczej zarys treści i pod-
kładka do celów produkcyjno-finanso-
wych, bo natura jest nieprzewidywalna 
i w trakcie zdjęć lubi zaskakiwać” – tłu-
maczy artysta.

CZŁOWIEK NIE JEST 
WYJĄTKOWY
Już na planie filmów Wierzbickiej pan 
Roman doszedł do ciekawych wniosków 
teoretycznych i praktycznych. „Przyglą-
dając się godzinami kolosalnej pracy, jaką 
wykonuje ptak, żeby doprowadzić do wylę-
gnięcia się potomstwa, zadbać o jego bez-
pieczeństwo i dostarczać mu pokarm do 
gniazda, spostrzegłem, że zacząłem żyć 
w rytmie wyznaczonym przez ptaka: zapa-
dać w drzemkę i budzić się wraz z nim, nie-
malże myśleć i odczuwać jak on. Nauczy-
łem się przewidywać jego zachowania, np. 
opuszczenie gniazda. Wiedziałem więc, 
kiedy włączyć kamerę, co miało znacze-
nie, kiedy filmy kręciło się na taśmie, bo ta 
była droga i limitowana” – mówi Dębski. 

Troska zwierząt o potomstwo nie zawsze 
przejawia się bezkonfliktowo. „W trakcie 
realizacji filmu Andrzeja Waltera Opowieść 
o dziku (1982) – opowiada pan Roman – 
warchlaczek wymknął się przez ogrodzenie 
poza teren, na którym przebywał z oswo-
joną przez człowieka, dotąd łagodną, lochą. 
Pochwycony przez Waltera kwiknął, a wtedy 
locha, zapewne w obawie, że z maleństwem 
dzieje się coś złego, ruszyła z impetem na 
ogrodzenie, które na szczęście wytrzymało 
jej napór. „Przerażony reżyser natychmiast 
przerzucił przez nie warchlaczka, ja też się 
wystraszyłem” – przyznaje Dębski. I dodaje: 
„Wszystkie moje wieloletnie obserwacje 
natury zdają się potwierdzać, że człowiek 
tworzy z nią wspólnotę zachowań i uczuć. 
Dlatego niesłusznie uważa siebie czasem 
za kogoś zupełnie wyjątkowego w świecie 
przyrody. Z każdym kolejnym filmem nabie-
rałem do niej coraz większego podziwu 
i szacunku”.

Przed przystąpieniem do realizacji filmu 
przyrodniczego pan Roman zgłębia jego 
temat, np. zwyczaje zwierzęcia, specyfikę 
rośliny. Korzysta tu z pomocy konsultantów 
naukowych. Przygotowania te służą wła-
ściwemu wyborowi środków technicznych 
realizacji filmu. „Zanim pierwszy raz uru-
chomię kamerę, muszę też nasiąknąć atmos-
ferą pejzażu, który mam filmować” – mówi 
Dębski. – „Kilka dni błąkam się po okolicy 
bez kamery; cóż z tego, że może już wtedy 
zarejestrowałbym nią piękne kadry, skoro 
byłyby one bezduszne: nie nosiły na sobie 
śladu mego indywidualnego przeżycia”.

SUKCESY
W ciągu trwającej już ponad 40 lat kariery 
zawodowej Roman Dębski (przez jedną 
kadencję przewodniczący Koła Operato-

Grzyby chronione (1998) – filmowy „atlas” 
rzadkich gatunków grzybów w Polsce – 
przyniosły Dębskiemu kolejną Nagrodę 
Główną na łódzkim festiwalu im. Puchal-
skiego (1998), I Nagrodę na Ogólnopol-
skim Przeglądzie Filmów Ekologicznych 
w Przysieku (1999) oraz Nagrodę Ministra 
Środowiska na Ogólnopolskim i Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego w Nowogardzie 
(2000). To m.in. w tym dokumencie Dębski 
popisał się ciekawymi zdjęciami poklatko-
wymi, do tego w skali makro.

Pan Roman – rocznik 1948 – mówi, 
że w dzieciństwie natura była jego 
placem zabaw, gdyż wychował się 
w pobliżu Lasu Łagiewnickiego 

w Łodzi, gdzie mieszka od urodzenia do 
dziś. Za radą koleżanki, uczennicy techni-
kum fotograficznego, zdawał na Wydział 
Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Dwa 
razy nie został przyjęty. „Powiedziałem 
sobie: »Do trzech razy sztuka« i za trzecim 
razem się udało” – mówi Roman Dębski.

Na studiach miał m.in. zajęcia poświę-
cone zdjęciom poklatkowym. I tu wkro-
czyła natura, bowiem jedno z ćwiczeń 
polegało na ukazaniu w ten sposób roz-
kwitu pąka kasztanowca. Z czasem zdjęcia 
poklatkowe stały się specjalnością pana 
Romana. Jeszcze przed ukończeniem stu-
diów (1976) Dębski pracował dorywczo 
jako asystent operatora w Wytwórni Fil-
mów Oświatowych w Łodzi. Po dyplo-
mie przyjęto go tam na stałe. Wśród 
pierwszych filmów, do których robił 
zdjęcia, były dokumenty przyrodnicze. 
Z materiałów gromadzonych cały rok na 
Suwalszczyźnie reżyserka Joanna Wierz-
bicka stworzyła dwa obrazy o ptactwie 
jeziornym – Trzcinowisko (1980) i Mewy 
śmieszki (1980) oraz ukończony dużo póź-
niej film o bocianie białym pt. Justyna 
i Bartek (1991). „Przed studiami uczy-
łem się w technikum budowlanym, więc 
o przyrodzie wiedziałem niewiele. Na 
zdjęcia zabierałem album o ptakach, żeby 
wiedzieć, jakie okazy filmuję”– wspomina 
pan Roman.

Po tej przygodzie nadal robił zdjęcia do 
filmów (nie tylko przyrodniczych), któ-
rych nie reżyserował. Współpracował m.in. 
z takimi reżyserami z WFO, jak Wojciech 
Maciejewski, Andrzej Walter czy Witold 
Żukowski. Po pewnym czasie, przychyla-
jąc się do propozycji Wytwórni, sam został 
reżyserem. „Do swoich filmów też robiłem 
zdjęcia. Łączenie funkcji reżysera i opera-
tora jest często spotykane w filmie przy-
rodniczym, przykładem twórczość Włodzi-
mierza Puchalskiego. Filmowanie natury 
wymaga bowiem cierpliwości i pracy nie-
raz o dziwnych porach, np. bladym świtem 
albo późnym wieczorem, więc najlepiej, 
jeśli reżyseria i zdjęcia spoczywają w jed-
nych rękach, wtedy jest się niezależnym” – 
mówi Dębski. „Odpowiada mi takie roz-
wiązanie, bo z natury jestem samotnikiem. 
Dzięki niemu mogę, nie wadząc nikomu, 
godzinami obserwować przyrodę i czyhać 
na właściwy moment włączenia kamery. 
Bardzo to lubię” – wyznaje.

Lato, czas sprzyjający wypoczynkowi 
na łonie natury, to dobry moment 
na przedstawienie Romana 
Dębskiego – reżysera i operatora 
filmów przyrodniczych. Z jego 
doświadczeń warto skorzystać na 
wakacyjnych wyprawach z aparatami 
fotograficznymi i kamerami filmowymi.

BLIŻEJ NATURY

Roman Dębski na planie 
filmu Zielone korytarze, 
reż. Łukasz Dębski

Roman Dębski na planie  
filmu Była łąka...
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Za film Była łąka… (1987), o faunie 
i florze rozciągającej się między Gdynią 
a Puckiem pradoliny Redy, oraz zagro-
żeniu, jakie stworzyło dla tamtejszego 
ekosystemu wysypisko śmieci, zdobył 
Nagrodę Główną na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi 
(1989). Dwa lata później ten sam festi-
wal uhonorował Dębskiego Nagrodą Spe-
cjalną za zdjęcia w jego filmie Bóg stwo-
rzył świat i dał go człowiekowi (1989). 
Dokument ten zdobył ponadto Główną 
Nagrodę na Międzynarodowym Festi-
walu Filmów Ekologicznych w Ostrawie 
(1990). Opowiada o mężczyźnie, który żył 
w zgodzie i harmonii z naturą na terenie 
przyszłego Załęczańskiego Parku Krajo-
brazowego. 

SCHEDA
Roman Dębski przekazał pałeczkę synowi 
Łukaszowi Dębskiemu, twórcy obsypa-
nego nagrodami filmu o rzekach pt. Zie-
lone korytarze (2020). Wiedzą o realiza-
cji obrazów przyrodniczych dzielił się ze 
studentami Szkoły Filmowej i uczniami 
XXXIV LO im. Krzysztofa Kieślowskiego 
w Łodzi. Wciąż prowadzi zajęcia filmowe 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. 
Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. 
„Wszystko po to, żebym nie nudził się na 
emeryturze” – mówi z uśmiechem. Nie 
nudzi się – niedawno na prośbę reży-
sera Jacka Schmidta zrobił zdjęcia poklat-
kowe wyrastania pierwszych pędów dębu 
z żołędzia.

Andrzej Bukowiecki
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W e wspomnieniach o Anto-
nim Samborze powta-
rza się żal, że nie spi-
sał wspomnień. Sądząc 

z jego barwnych opowieści o przygodach 
z różnymi filmami, o ludziach, których 
spotkał na długiej zawodowej drodze, 
byłaby to pyszna lektura. Miałby o czym 
pisać – pracował dla kina i telewizji 45 lat. 
Zgromadził imponujący dorobek twór-
czy: ponad 80 filmów, głównie dokumen-
tów, ale i fabuł. Są też spektakle Teatru 
Telewizji.

Tak, to jest dorobek twórczy. Świadczy 
o tym wysoka ranga artystyczna wielu 
spośród dzieł powstałych z udziałem Sam-
bora (by wymienić tylko Nadzór Wiesława 
Saniewskiego, Niedzielne igraszki Roberta 
Glińskiego, Przechodnia Andrzeja Tit-
kowa – wszystkie ze Studia Filmowego 
im. Karola Irzykowskiego; z nowszych 
Jeden dzień w PRL Macieja Drygasa, Sen 
o Warszawie Krzysztofa Magowskiego) 
oraz jego podejście do funkcji kierow-
nika produkcji. „Tosiek był entuzjastą. 

Angażował się w film całym sobą, żył nim 
nieraz intensywniej niż reżyser. Zrobiłem 
z nim sporo filmów, w tym Szkołę kochan-
ków, czyli Cosi fan tutte, przy której poko-
nał trudności produkcyjne wiążące się 
z ekranizacją opery” – mówi Tchórzew-
ski. „Tosiek nie poprzestawał na kwestiach 
organizacyjno-finansowych. Na podstawie 
scenariusza »wyświetlał« sobie przyszły 
film w wyobraźni i taktownie doradzał 
reżyserowi, co warto zmienić, aby pogo-
dzić jego wizję z budżetem” – wspomina 
Magowski. „Antoni stwarzał reżyserowi 
komfort psychiczny. Film robię zwykle 
kilka lat, przez co przybywa formalności 
do załatwienia. Antoni brał je na siebie, 
a ja mogłem spokojnie dokończyć pracę” – 
mówi Drygas.

Antoni Sambor urodził się 2 sierpnia 
1945 roku w Kielcach, w rodzinie inteli-
genckiej. Uczył się w świetnym I LO im. 
Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. 
„Już wtedy był oczytany, towarzyski, 
lubiany” – mówi jego koleżanka lice-
alna i druga żona Krystyna Sambor. Po 

studiach na Politechnice Warszawskiej 
Antoni obrał jednak niezwiązaną z nimi 
drogę życiową, stopniowo wdrażając się, 
przy współpracy łódzkiego środowiska 
filmowego, do roli kierownika produkcji. 
Karierę zawodową rozpoczął w latach 70. 
w Poltelu, m.in. od widowisk historycz-
nych Grzegorza Królikiewicza: Kronika 
polska Galla Anonima oraz Idea i miecz. 
„Chętnie uczestniczył w projektach doty-
czących historii Polski, zwłaszcza naj-
nowszej, którą świetnie znał” – wspo-
mina Drygas.

Wielce dla kina polskiego Sambor 
zasłużył się w latach 80., uczestnicząc 
w pracach Studia Irzykowskiego i korzy-
stając z marginesu wolności twórczej, 
jakim się ono cieszyło. „1 lipca 1981 roku 
zostałem szefem Studia” – mówi Tomasz 
Miernowski. – „W stanie wojennym 
Tomek Zygadło wpadł do mnie z pomy-
słem na film o tym, jak w tej sytuacji nie 
daje o sobie zapomnieć zawieszona kra-
kowska Piwnica Pod Baranami z Piotrem 
Skrzyneckim na czele. Akurat zjawił się 
Tosiek. Połączyłem go z Tomkiem w twór-
czy duet i tak powstał głośny dokument 
Przewodnik”.

W „Irzykowskim” Sambora poznał też 
Magowski. „Jak obejrzałem Jest, o opo-
zycyjnej niezłomności wsi Zbrosza Duża 
za komuny, wiedziałem, że Tosiek stanął 
po właściwej stronie” – mówi reżyser Snu 
o Warszawie.

Po zakończeniu pracy w Studiu Irzy-
kowskiego Sambor współpracował 
z innymi ośrodkami producenckimi, miał 
także własne Studio Filmowe „Sambor”. 
W 2012 roku wstąpił do SFP. W 2019 kie-
rował produkcją największego projektu 
w karierze: cyklu dokumentalnego Pol-
skie 100 lat. „Jak na naszą skromną firmę 
Media Kontakt była to superprodukcja. 
Bez Antka, jego doświadczenia i skrupu-
latności, moglibyśmy jej nie udźwignąć” – 
mówi Piotr Weychert. 

Niedawno Antoni Sambor praco-
wał m.in. przy filmach Kim był Jerzy 
Giedroyć (2020) Marka Drążewskiego 
i Jerzy Kalina – nawigacja sztuki (2021) 
Krzysztofa Tchórzewskiego. Szykował 
kolejny, z Krzysztofem Magowskim, 
i wtedy przyszła nagła śmierć. „Zabrała 
Tośka, miłość mego życia, w którym 
najpiękniejszych było ponad 20 lat 
naszego małżeństwa” – powiedziała 
Krystyna Sambor.

Andrzej Bukowiecki 

Wyczucie kina, rzetelność, uczciwość. Te 
cechy wybitnego kierownika produkcji 
powtarzają się we wspomnieniach jego 
przyjaciół. Dla nich był Antkiem, a częściej 
Tośkiem lub Tosiem. 

Antoni Sambor
TOSIEK

W itajcie w naszej bajce” – 
śpiewał pan Kleks w fil-
mie z 1983 roku. Były to 
niby głosy magicznego 

profesora oraz wtórujących mu dzieci, 
a przecież równie dobrze mógłby powie-
dzieć to samo Krzysztof Gradowski. 
Z niesamowitą pewnością siebie wpro-
wadził nasze kino w sferę bezpretensjo-
nalnej przygody. I oczywiście – materiał 
źródłowy Jana Brzechwy bronił się sam, 
ale to „nierealizm” spod ręki Gradow-
skiego uczynił z Akademii pana Kleksa 
dzieło już kultowe. Reżyser zmarł 22 
czerwca, na 4 dni przed swoimi 78. uro-
dzinami, pozostawiając w mojej pamięci 
jedną z najmilszych zawodowych nie-
spodzianek, jakie mi się przydarzyły, we 
współpracy z „Magazynem Filmowym”. 
Ale o tym za chwilę. 

Nic nie zapowiadało tych kosmicznych 
wojaży Gradowskiego. Odebrał dyplom 
Wydziału Reżyserii PWSTiF w Łodzi 
w 1967 roku i początkowo zajmowała 
go praca dokumentalisty zajmującego 
się zbrodniami hitlerowskimi (Akt oskar-
żenia z 1968) czy perypetiami milicji 
w dzielnicowych komisariatach. „Bar-
dzo interesowała mnie sfera socjologii 
przestępczości, to było jeszcze zanim 
trafiłem do Studia Miniatur Filmowych, 
gdzie zainteresowało mnie kino ekspery-
mentalne i animowane” – odpowiedział 
na pytanie o pierwsze obsesje twórcze. 
Zapowiedzią niepoprawnego marzyciel-

Krzysztof Gradowski
MIĘDZY BAJKĄ 
A RZECZYWISTOŚCIĄ
Był niedościgłym twórcą polskiego kina 
fantasy, jak i znakomitym reżyserem 
oraz scenarzystą filmów dokumentalnych 
i animowanych. Pozostanie ponadto 
w pamięci jako niezwykle zasłużony 
członek SFP, zaangażowany w sprawy 
środowiska.

stwa okazało się Dno z 1976, w którym 
zanurzył się w głębinach morskich, miej-
scach nie tylko tajemniczych, ale również 
niepoznanych. Od tego czasu zarówno 
jego fabuły, jak i dokumenty kładły nacisk 
na postacie wpisane w niesamowity lub 
niecodzienny kontekst. „Kiedy przynio-
słem pierwszy projekt Kleksa do zespołu 
»X« – bo zaczynałem wtedy pracę w fil-
mie fabularnym w Zespole »X« Andrzeja 
Wajdy – to nasz mistrz powiedział do 
Basi Pec-Ślesickiej, kierownika produk-
cji, że to może być ciekawe. Bo ten Gra-
dowski to przecież spenetrował realizm 
życia i te bajkowe postacie nie będą sze-
leściły papierem” – wspominał, wciąż nie 
wierząc, że to jemu trafiła się praca nad 
przygodami Kleksa. Tym bardziej, że była 
to okazja do dwóch zabaw – jedna doty-
czyła treści, a druga formy. Bo czymże 
innym były przygody Ambrożego Kleksa 
oraz jego wesołej ferajny uczniów niż 
ucieczką z PRL-owskiego ustroju, swoistą 
krytyką zastanych systemów podcinają-
cych marzycielom skrzydła? W kwestii 
formalnej Gradowski nie bał się ekspe-
rymentów – w Tryumfie pana Kleksa 
z początku lat dwutysięcznych, ekspery-
mentalnej hybrydzie animacji oraz filmu 
aktorskiego, można dostrzec credo arty-
styczne reżysera: są momenty, w których 
nasz umysł zawiesza wiarę, ale do tego 
potrzebne są – solidna opowieść i dający 
się kochać bohaterowie. Stylistycznie 
czuć tutaj inspirację „Yellow Submarine” 

Beatlesów, ale Gradowski już wcześniej 
w swojej sztandarowej serii nawiązy-
wał do epoki psychodelicznego rocka, 
nie tylko poprzez muzyczne, śpiewane 
wstawki, ale szeroko rozumianą sferę 
„dziwności”, w której bez nutki zakłopo-
tania poruszały się jego postacie. Wiel-
kie to jest kino, wychowujące kolejne 
pokolenia ludzi, dla których „dziwność” 
to kategoria estetyczna. Gradowski już 
kilka dekad temu potrafił ją okiełznać 
na rzecz pięknego wizualnie dzieła dla 
dzieci i młodzieży. 

Wracając jednak do miłego wspomnie-
nia redakcyjnego – pamiętam, jak po 
opublikowaniu artykułu z okazji 75. uro-
dzin Pana Krzysztofa („Magazyn Fil-
mowy”, nr 6/czerwiec 2018), do redak-
cji przyszedł list z podziękowaniami. 
W tekście tym Pan Krzysztof pisał, że 
bardzo dziękuje mi za trafne odczy-
tanie jego intencji w Akademii pana 
Kleksa, pozdrawiając przy tym mnie oraz 
mojego kolegę. Pisałem bowiem, że sta-
liśmy kiedyś z kumplem przed muralem 
przedstawiającym pana Kleksa we Wro-
cławiu (oczywiście w wersji z twarzą Pio-
tra Fronczewskiego), wzruszeni, że ten 
mit wciąż żyje i żyć będzie. Ja, z głową 
pełną Kleksowych powiedzonek, on – 
z coroczną potrzebą powtórzenia sobie 
filmu. Za to, Panie Krzysztofie, dzięku-
jemy. To jest wieczne.

Jakub Koisz
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Antoni Sambor
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22 maja zmarła Ewa Kobus (53 l.), aktorka teatralna, 
telewizyjna i dubbingowa. Była absolwentką Wy-

działu Aktorskiego PWST w Warszawie. W latach 1990- 
-2002 występowała w stołecznym Teatrze Współczesnym. 
Kilka razy pojawiła się na małym ekranie, grając w spek-
taklach Teatru Telewizji, takich jak Kordian w reżyserii 
Jana Englerta, Rozbity dzban Macieja Englerta czy Miłość 
na Krymie w telewizyjnej inscenizacji Erwina Axera. Wy-
stąpiła ponadto w popularnej telenoweli Samo życie oraz 
kilka razy udzieliła swojego głosu bohaterom amerykań-
skich produkcji dla młodej widowni.

28 maja zmarł Jan Książek (77 l.), aktor niezawodo-
wy, występujący w spektaklach Tadeusza Kantora. 

Zagrał w przedstawieniach, które doczekały się realizacji 
telewizyjnej, w tym w Wielopole, Wielopole; Niech sczez-
ną artyści; Nigdy tu już nie powrócę; Dziś są moje urodzi-
ny. Ponadto, Jan Książek pojawił się w filmie dokumen-
talnym Umarła klasa. Seans T. Kantora. To sfilmowana 
w 1976 roku przez Andrzeja Wajdę inscenizacja najsłyn-
niejszego spektaklu Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora 
„Umarła klasa”. Jan Książek od 30 lat wcielał się w postać 
Żyda Wiecznego Wędrowca podczas happeningów „Żywe 
pomniki”, organizowanych wraz z Lesławem i Wacławem 
Janickimi (słynni bracia bliźniacy – aktorzy teatru Kan-
tora) na ulicy Kanoniczej w Krakowie, w rocznicę śmierci 
artysty. W latach 1981-90 Jan Książek był pracownikiem 
Cricoteki – Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kan-
tora. Uczestniczył też m.in. w projektach teatralnych ar-
tystki Lidii Wilk.

30 maja zmarła Barbara Sałacka (89 l.), reżyserka 
i realizatorka telewizyjna. Debiutowała jako asystent-

ka reżysera w 1965 roku przy kilku odcinkach spektaklu 
Teatru Telewizji Stawka większa niż życie reżyserowanych 
przez Andrzeja Konica. Zaadaptowała dla telewizji i wyre-
żyserowała sztukę Sidonie-Gabrielle Colette „O mojej mat-
ce”. W Teatrze Telewizji współpracowała reżysersko m.in. 
z Marią Wachowiak przy spektaklu Noc wenecka, z Ryszar-
dem Berem przy Procesie Rudolfa Hoessa czy z Janem Brat-
kowskim przy Oknie na morze. Następnie odpowiadała za 
reżyserię telewizyjną takich przedstawień, jak Szach królowi 
Krzysztofa Kieślowskiego, Cień Archanioła Barbary Borys-
-Damięckiej, Barbara Radziwiłłówna Mariusza Dmochow-
skiego. Samodzielnie wyreżyserowała oraz odpowiadała za 
realizację takich spektakli, jak Samotność, Z pamiętnika sza-
lonej gospodyni, Niedostępna, Dzwony, Bal stulecia. Barbara 
Sałacka zasłynęła przede wszystkim jako niezwykle profe-
sjonalna i ceniona realizatorka telewizyjna, z którą chęt-
nie pracowali reżyserzy wystawiający dla Teatru Telewizji. 
W imponującym dorobku zawodowym ma blisko 120 re-
alizacji, w tym takie tytuły, jak Łagodna Janusza Warmiń-
skiego, Obrona Ksantypy Jerzego Gruzy, Drugi pokój Ro-
mana Załuskiego, Dom w górach Stanisława Wohla, Elektra 
Ludwika René, Po upadku Andrzeja Łapickiego czy Stroma 
ścieżka do nieba Konica. Barbara Sałacka była wieloletnią 
członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

11 czerwca zmarł Andrzej Szczytko (65 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatral-

ny i tłumacz.  Był absolwentem Wydziału Aktorskie-
go PWSFTviT w Łodzi oraz Goodman School of Drama 
na DePaul University w Chicago. Występował w Te-
atrach: im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Gó-
rze (1977-78), Dramatycznym w Białymstoku (1978-80), 
Współczesnym w Szczecinie (1980), Polskim w Szczeci-
nie (1981-83), Polskim w Poznaniu (1985-91). W latach 
1991-93 przebywał w USA, gdzie występował na off-off-
-Broadway’u oraz był dyrektorem artystycznym Polskie-
go Instytutu Sztuki Teatralnej w Nowym Jorku, którego 
zadaniem było udokumentowanie historii teatru polskie-
go w Stanach Zjednoczonych od czasów Heleny Modrze-
jewskiej po realizacje Andrzeja Wajdy w Yale Repertory 
Theatre. W latach 1993-95 pracował w zespole Lubuskie-
go Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 
następnie w latach 1995-2000 występował na scenie Te-
atru Polskiego w Poznaniu (w latach 1998-2000 pełnił 
tam też funkcję wicedyrektora teatru), a w latach 2010-11 
Teatru Nowego w Łodzi. W latach 2000-04 pełnił funkcję 
dyrektora naczelnego Agencji Reklamowo-Artystycznej 
„Aranżer”, a w latach 2012-17 był reżyserem Narodowe-
go Teatru Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki w Char-
kowie. Pracował tam także nad tłumaczeniami polskiej 
i ukraińskiej dramaturgii (tłumaczenia Witkacego, Gom-
browicza, Miłosza, Iredyńskiego, Różewicza i Głowackie-
go na ukraiński) oraz był gościnnym wykładowcą w In-
stytucie Teatralnym charkowskiego konserwatorium, 
gdzie uczył techniki Meissnera i historii teatru. W je-
go dorobku ekranowym znajdziemy kilka tytułów kino-
wych, a przede wszystkim liczne seriale telewizyjne. War-
to wymienić takie produkcje, jak Republika Ostrowska 
i Republika Nadziei Zbigniewa Kuźmińskiego, Pograni-
cze w ogniu Andrzeja Konica, Żelazną ręką i Kanclerz Ry-
szarda Bera, Poznań 56 Filipa Bajona, Ogniem i mieczem 
Jerzego Hoffmana. Występował też w wielu popularnych 
telenowelach, jak M jak miłość, Na dobre i na złe, Samo 
życie, Na Wspólnej. Jego ostatnią rolą była postać prezy-
denta Ignacego Mościckiego w Stuleciu Winnych, w od-
cinku reżyserowanym przez Piotra Trzaskalskiego. An-
drzej Szczytko, za popularyzację polskiego teatru na 
świecie, otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza – laur Sekcji Krytyków Teatralnych PO ITI. Za 
swoją działalność artystyczną, otrzymał też odznakę ho-
norową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Srebrny Me-
dal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, a także Nagrodę 
im. Łukasza Horowskiego za „wielkopolski styl budowa-
nia partnerstwa Polski i Ukrainy” na Festiwalu Kultury 
„Ukraińska Wiosna” w Poznaniu w 2019 roku.

18 czerwca zmarł Marek Tokarski (64 l.), operator 
i dźwiękowiec pracujący głównie dla Telewizji Pol-

skiej. Był absolwentem Zawodowego Technikum Foto-
technicznego w Warszawie oraz Zaocznego Wyższego 
Studium Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Ja-
ko operator ma w dorobku kilkanaście filmów dokumen-
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talnych, realizowanych na zlecenie TVP. Z tej filmografii 
warto wymienić Golgotę Jasnogórską Dudy Gracza Jakuba 
Nowaka, Lolka Marcina Sępiaka i Krzysztofa Tadeja czy 
Niedokończoną historię Artura Szulca. Marek Tokarski, 
oprócz zdjęć, odpowiadał również za dźwięk przy takich 
produkcjach dokumentalnych, jak Tajemnica Jasnej Góry 
i Kardynał Wojtyła papieżem! Tadeja oraz Reduta PWPW 
Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego.

18 czerwca zmarł Krzysztof Zakrzewski (72 l.), aktor 
teatralny i filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Był ab-

solwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Wy-
stępował w Teatrach: Polskim w Bielsku-Białej (1972-73), 
Ziemi Opolskiej w Opolu (1973-75), warszawskich: Nowym 
(1975-82), Ateneum (1982-83), Komedia (1983-90) oraz 
Północnym (1990-92). W dorobku ekranowym ma przeszło 
40 ról w serialach i filmach telewizyjnych oraz kilka wystę-
pów w produkcjach kinowych. Z tego dorobku należy wy-
mienić przede wszystkim Polskie drogi Janusza Morgenster-
na, Dom Jana Łomnickiego, Ekstradycję Wojciecha Wójcika, 
Lustro Krzysztofa Iwanowskiego, Armelle Jacka Lenczow-
skiego czy Bodo Michała Kwiecińskiego i Michała Rosy.

19 czerwca zmarła w Gdańsku Maria Wójcikow-
ska (83 l.), aktorka teatralna, filmowa i telewizyj-

na. Występowała w Gdańskim Studiu Rapsodycznym 
(1959-62) oraz w Teatrach: im. Stefana Jaracza w Olszty-
nie-Elblągu (1962-67), Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu 
(1967-72 i 1976-79), Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie-Słupsku (1972-74), im. Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie (1974-76), im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie (1979-87), im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim (1987-89). W latach 1989-98 występowa-
ła w zespole aktorskim Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach, w którym grała również po przejściu na eme-
ryturę, do roku 2008. Na małym i dużym ekranie wystę-
powała bardzo rzadko. Trzeba wymienić jej udział w se-
rialu 6 milionów sekund Leszka Staronia oraz w filmie 
Jana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach. Ma-
ria Wójcikowska za swoją twórczość artystyczną otrzy-
mała kilka nagród i odznaczeń, w tym Srebrny Medal Za-
służony Kulturze – Gloria Artis. 

22 czerwca zmarł Ryszard Bacciarelli (93 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem Wy-

działu Aktorskiego warszawskiej PWST. Występował w Te-
atrach: Dramatycznym (1953-56), im. Stefana Jaracza 
w Łodzi (1956-61) oraz stołecznych: Ludowym (1961-74) 
i Nowym (1974-93). Stosunkowo często pojawiał się na ma-
łym i dużym ekranie, kreując przeważnie role drugoplano-
we bądź epizody, i to przede wszystkim w spektaklach Te-
atru Telewizji. Z tytułów filmowych należy wymienić takie 
produkcje, jak Eroica Andrzeja Munka, Blizna Krzysztofa 
Kieślowskiego, Granica Jana Rybkowskiego, Akcja pod Arse-
nałem i Modrzejewska Jana Łomnickiego, Spokojne lata An-
drzeja Kotkowskiego, Zamach stanu Ryszarda Filipskiego, 
Awantura o Basię Kazimierza Tarnasa czy Popiełuszko. Wol-

ność jest w nas Rafała Wieczyńskiego. Za swoją twórczość 
artystyczną Ryszard Bacciarelli otrzymał m.in. Złotą Odzna-
kę za zasługi dla Warszawy oraz Złoty Krzyż Zasługi.

23 czerwca zmarł Wojciech Karolak (82 l.), muzyk 
jazzowy, pianista, kompozytor, saksofonista alto-

wy i tenorowy, aranżer, wirtuoz organów Hammonda. 
Karierę muzyczną rozpoczął w 1958 roku, kiedy nawią-
zał współpracę z zespołem Jazz Believers – jako sakso-
fonista. W zespole tym występowali także Jan „Ptaszyn” 
Wróblewski i Krzysztof Komeda. W latach 1959-60 grał 
na saksofonie w grupie The Wreckers pod kierownic-
twem Andrzeja Trzaskowskiego. Następnie grał na forte-
pianie w zespole Andrzeja Kurylewicza. Współpracował 
także ze Swingtetem Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. 
Ponadto był aranżerem i kompozytorem Studia M-2 i Big 
Bandu Polskiego Radia. W 1962 założył The Karolak Trio 
(wspólnie z Andrzejem Dąbrowskim) i wydał pierwszą 
autorską płytę. Od 1963 współpracował z Janem „Ptaszy-
nem” Wróblewskim w zespole Polish Jazz Quartet, a na-
stępnie Mainstream. W latach 80. razem z Tomaszem 
Szukalskim i Czesławem Bartkowskim stworzył forma-
cję Time Killers. Wspólnie nagrali album, który został 
uznany w ankiecie krytyków „Jazz Forum” za najlep-
szą płytę jazzową dekady. Przez wiele lat współpracował 
z Januszem Muniakiem, czego efektem była m.in. pły-
ta „Spotkanie”. W 1988 brał udział w nagraniu płyty Oby-
watela GC „Tak! Tak!”, grał tam na organach Hammon-
da. Od lat 90. współpracował regularnie z Jarosławem 
Śmietaną, z którym nagrał kilka albumów. Pisał również 
muzykę do tekstów żony – Marii Czubaszek. Znakomi-
cie zapisał się także w historii X Muzy, chętnie ekspery-
mentując z muzyką filmową zarówno do obrazów fabu-
larnych, jak i dokumentalnych i animowanych (często był 
również odpowiedzialny za wykonanie muzyki). W swo-
im dorobku ma m.in. Konopielkę Witolda Leszczyńskiego, 
do której napisał bardzo charakterystyczny motyw, odda-
jący specyfikę barokowej, polifonicznej muzyki organo-
wej. Trzeba też wymienić Filipa z konopi Józefa Gębskie-
go, Miłość z listy przebojów Marka Nowickiego, Przyłbice 
i kaptury Marka Piestraka czy najświeższy tytuł z filmo-
grafii, jakim są Excentrycy, czyli po słonecznej stronie uli-
cy Janusza Majewskiego. Za muzykę do tego obrazu Woj-
ciech Karolak otrzymał Polską Nagrodę Filmową – Orła. 
W tym ostatnim dziele zagrał również pianistę w barze 
Hotelu „Związkowego”, ponadto sprawował opiekę me-
rytoryczną i artystyczną nad częścią muzyczną filmu. Je-
śli chodzi o epizody aktorskie, to trzeba też przypomnieć, 
że zagrał postać Boogiewoogiewicza u Stanisława Tyma 
w jego komedii Ryś. Wojciech Karolak otrzymał za swoją 
twórczość wiele nagród i odznaczeń, w tym Srebrny Me-
dal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

29 czerwca zmarł w Sopocie Olaf Eysmont (45 l.), 
dziennikarz zajmujący się tematyką filmową, mana-

ger kultury, aktor (po Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Ma-
chulskich) występujący w filmach Juliusza Machulskiego. 
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Przez wiele lat, od początku istnienia Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, pracował w jego Dziale Upowszechnia-
nia Kultury Filmowej i Promocji, wspierając marketin-
gowo i organizacyjnie najważniejsze wydarzenia filmowe 
w kraju. Następnie podjął współpracę z Gdyńskim Cen-
trum Filmowym, angażując się m.in. w organizację Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i inne 
projekty prowadzone przez Centrum. Wystąpił w charak-
terystycznych epizodach w takich filmach Juliusza Ma-
chulskiego, jak Kiler, Kiler-ów 2-óch, Vinci, Ile waży koń 
trojański?, Kołysanka i Ambassada. 

29 czerwca zmarł Andrzej Zakrzewski (86 l.), re-
żyser filmowy, telewizyjny i radiowy. Był ab-

solwentem Wydziału Organizacji Produkcji Filmo-
wej PWSF w Łodzi. Swoją karierę zawodową rozpoczął 
od współpracy produkcyjnej na planie filmu Antonie-
go Bohdziewicza Kalosze szczęścia. Reżysersko współ-
pracował przy takich tytułach, jak Rancho Texas Wadi-
ma Berestowskiego, Droga na Zachód Bohdana Poręby, 
Mój stary oraz Zbrodniarz i panna Janusza Nasfetera 
czy Pierwszy dzień wolności Aleksandra Forda. Wyre-
żyserował kilkadziesiąt spektakli dla Teatru Telewizji, 
a do kilku z nich napisał również scenariusze. Warto tu 
wymienić Zbrodniarza wojennego, Odlot, Tajnego agen-
ta, Młyn nad Lutynią i Czwartek. Andrzej Zakrzewski 
przez większość swego życia współpracował z Teatrem 
Polskiego Radia, stając się wybitnym i niezwykle ce-
nionym przez innych twórców (zwłaszcza aktorów, ta-
kich jak Gustaw Holoubek czy Zbigniew Zapasiewicz) 
reżyserem słuchowisk. W 1997 roku zdobył Grand 
Prix Festiwalu Słuchowisk Polskiego Radia w Bolimo-
wie za „Kartotekę rozrzuconą” według Tadeusza Róże-
wicza. Ponadto za całokształt swej twórczości radiowej 
w 2001 otrzymał Honorowy Wielki Splendor Teatru 
Polskiego Radia.

1 lipca zmarła Elżbieta Dyakowska (77 l.), kostiumo-
grafka oraz scenografka teatralna, filmowa i telewizyj-

na. Zawodowo związana była głównie z Ośrodkiem TVP 
Kraków, pracowała również przy kilku spektaklach Te-
atru Muzycznego w Gdyni. W dorobku filmowym i te-
lewizyjnym ma liczne współprace scenograficzne oraz 
kostiumograficzne przy wielu przedstawieniach Teatru 
Telewizji, kilku serialach i filmach kinowych, jak również 
scenografie samodzielne do spektakli telewizyjnych oraz 
autorstwo kostiumów w serialach, filmach fabularnych 
i dokumentalnych fabularyzowanych, oraz w przedsta-
wieniach Teatru Telewizji. Z jej filmografii warto wymie-
nić takie tytuły, jak Zakochany Anioł i Wszystkie kobiety 
Mateusza Artura Więcka „Barona”, Generał. Zamach na 
Gibraltarze Anny Jadowskiej, Samo niebo Piotra Łazar-
kiewicza, Niekończący się sen Wiktora Skrzyneckiego czy 
Kazimierz zamknięty Borysa Lankosza.

 
Oprac. Julia Michałowska

Plakat 46. FPFF

Poznaliśmy plakat tegorocznej, 
46. edycji Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni. Jego 
autorką jest artystka młodego 
pokolenia – Ewelina Gąska – 
ilustratorka i projektantka gra-
ficzna. To absolwentka Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Dyplom uzy-
skała w 2009 roku w pracowni 
grafiki warsztatowej prof. Wło-
dzimierza Kotkowskiego. Spe-
cjalizuje się w dziedzinie ilu-
stracji i identyfikacji wizualnej. 
Na swoim koncie ma liczne 
wygrane konkursy graficzne. 
Sama bywa również jurorką 
w konkursach graficznych, np. 
w 20. edycji konkursu Galerii 
Plakatu AMS „Zwierzę też czło-
wiek”, w Young Creatives  Cannes 
2020, w którym oceniała prace 
w kategorii Design czy w KTR 
2020 w kategorii „Ilustracja”. 
Prowadziła zajęcia z grafiki wek-
torowej w Warszawskiej Szkole 
Fotografii i Grafiki Kompute-
rowej. Jej prace można oglądać 
w polskich i zagranicznych 
magazynach o designie, m.in. 
„BranD International Design 
Magazine”, „Form Magazine” 
czy „IdN Magazine”.

Program impACT 
w ramach Marché du 
Film w Cannes

Marché du Film – targi towa-
rzyszące MFF w Cannes 

uruchamiają nowy program, 
skupiający się na różnorodno-
ści, integracji, zrównoważo-
nym rozwoju, odpowiedzial-
nym i etycznym wykorzystaniu 
danych w międzynarodowym 
przemyśle filmowym. Będzie on 
realizowany w ramach wszyst-
kich wydarzeń i programów 
Marché du Film. W progra-
mie impACT-u znalazły się 
prelekcje, wykłady i debaty, 
których celem będzie reflek-
sja nad nową rzeczywistością 
przemysłu filmowego. Inicja-
tywa powstaje we współpracy 
z Think-Film Impact Produc-
tion, grupą specjalizującą się 
w etycznej produkcji filmowej 
(również w tworzeniu filmów 
aktywistycznych). Partnerem 
programu impACT jest Micro-
soft. Festiwal i targi filmowe 
w Cannes potrwają w tym roku 
od 6 do 17 lipca.

Wakacje z filmem 
w Sopocie 
i Zakopanem

Od początku lipca do końca 
sierpnia potrwa najdłuższy 

wakacyjny festiwal filmowy 
w Polsce – BNP Paribas Kino 
Letnie Sopot-Zakopane. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli, że 14. 
edycja wydarzenia pokaże się 
„w nowej odsłonie i w tro-
sce o przyszłość”, a w swych 
założeniach dołączy do grona 
światowych imprez filmowych 
realizowanych pod hasłem 
#WeLoveCinema. W Sopo-
cie, który w tym roku obcho-
dzi 120. urodziny oraz 60-lecie 
sopockich festiwali, widzowie 
będą mogli codziennie oglą-
dać filmowe hity na najdłuż-
szym w Europie drewnianym 
molo, a w Zakopanem u pod-
nóża Tatr z widokiem na Gie-
wont. Dodatkowo, we wszyst-
kie wakacyjne wtorki i środy, 
festiwal zacumuje w Giżycku, 
gdzie seanse zaplanowano 
w Ekomarinie, nad pięknym 
jeziorem Niegocin. W każdej 
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lokalizacji obowiązują zasady 
bezpieczeństwa: dezynfekcja 
rąk i odpowiedni dystans na 
widowni. Festiwal rozpocz-
nie się mocnym akcentem – 
multimedialnym widowiskiem 
Luca Bessona i Yanna Arthu-
sa-Bertranda Home – S.O.S. 
Ziemia! Film pokazuje piękno 
planety z lotu ptaka, podkre-
ślając, jak wielkie znaczenie 
dla roślin, zwierząt i ludzi ma 
zachowanie równowagi mię-
dzy wszystkimi formami życia. 

Analizując niszczące działania 
człowieka na przestrzeni stu-
leci, twórcy filmu pozostawiają 
nadzieję, pokazując inicjatywy 
i projekty, które mają zapobiec 
negatywnym zmianom. Trady-
cyjnie widzowie obejrzą filmy 
w kilku cyklach. W ponie-
działki  pod hasłem „Siła 
muzyki, we wtorki „Otwarci 
na świat”, w środy „Oscary”, 
w czwartki „Świat Cię potrze-
buje”, w piątki – „Storytel – 
kino w związku z literaturą”, 

w soboty „Komedie, kome-
die” i w niedziele „Kobieta 
z kamerą”. Poza seansami pod 
gwiazdami, BNP Paribas Kino 
Letnie Sopot-Zakopane oferuje 
wiele dodatkowych atrakcji. 
Pełny repertuar, harmonogram 
projekcji, zwiastuny filmów 
i zasady bezpieczeństwa można 
poznać na stronie www.kino-
letnie.pl. Wszystkie wydarze-
nia są bezpłatne, obowiązuje 
jedynie bilet wstępu na molo 
w Sopocie.

TVP odnowiła 
cyfrowo prawie  
3 tys. produkcji

Telewizja Polska pochwaliła 
się prawie 3 tys. odnowio-

nych cyfrowo produkcji filmo-
wych i telewizyjnych. Ponadto 
spółka zdigitalizowała aż 1000 
kilometrów taśmy filmowej. 
Wśród zrekonstruowanych 
tytułów znalazły się popu-
larne seriale, obrazy fabu-

Święto kina ekologicznego w Krakowie

Już po raz czwarty Kraków będzie gościł wyjątkową imprezę 
promującą kino ekologiczne – BNP Paribas Green Festival. 

Tegoroczna, 4. edycja wystartuje 15 sierpnia. Program wypełni 
8 festiwalowych dni, 7 plenerowych kin, kilkaset godzin poka-
zów, warsztatów i dyskusji dotyczących problemów, z jakimi 
mierzy się nasza planeta. Projekcje odbywać się będą w kinach 
plenerowych, umiejscowionych w najpiękniejszych zakątkach 
Krakowa, a centralne miejsce stanowić będzie Miasteczko Festi-
walowe u podnóża Wawelu. Filmy konkursowe zostaną zapre-
zentowane w cyklach tematycznych, takich jak „Zielone kłam-
stwa”, „Pokolenie Grety”, „Niewolnicy konsumpcji”, „Władcy 
jedzenia” czy „Dwa stopnie do piekła”. Do Konkursu Głównego 
zakwalifikowano 76 tytułów z całego świata. Organizatorzy 
festiwalu polecają m.in. dokument Watson (reż. Lesley Chil-
cott) o kapitanie Paulu Watsonie, założycielu organizacji Sea 
Shepherd, który przez 40 lat walczył o zaprzestanie niszczenia 
dzikiej przyrody oceanu i jej siedlisk; film Siostry rzeki Cecylii 
Malik, w którym reżyserka odbywa podróż Wisłą od jej źró-
deł aż po ujście, pokazując przy tym jej piękno oraz to, jakie 
problemy powoduje m.in. planowana budowa nowej zapory 

w Siarzewie. Na festiwalu swoją premierę będzie miał obraz 
Jonathana L. Ramseya Nadzieja umiera ostatnia. Reżyser wraz 
z młodymi aktywistami klimatycznymi z Polski zadaje wiele 
ważnych pytań o czas, zmiany i przyszłość Ziemi. W Konkur-
sie Głównym filmy rywalizują ze sobą w kilku kategoriach, 
w tym: najlepszy film dokumentalny, krótkometrażowy, repor-
taż, animacja, fabuła, film polski oraz dzieło młodego twórcy. 
Werdykt wyda międzynarodowe jury, w którym zasiądą laure-
aci poprzednich edycji m.in. Christian Krönes (reżyser nagro-
dzonego obrazu Witajcie w Sodomie, laureat Grand Prix 2019), 
Kamil Wyszkowski (dyrektor generalny UN Global Compact 
w Polsce), Niels Christian Askholm (reżyser nagrodzonego The 
Grind Message, laureat Grand Prix 2018), Katarzyna Górniak 
(reżyserka nagrodzonego reportażu Tygrysy na granicy w 2020 
roku), Paweł Deląg (aktor i ekoaktywista) oraz Krystian Maty-
sek (twórca zaangażowanych ekologicznie filmów, m.in. Łowców 
miodu). Tegoroczny, 4. BNP Paribas Green Film Festival potrwa 
do 22 sierpnia, a filmy będzie można oglądać także online na: 
www.vod.greenfestival.pl. Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
jest Partnerem Instytucjonalnym Festiwalu.
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tycznych, których motywem 
przewodnim jest samo „kino”. 
W ciągu dwóch miesięcy waka-
cji widzowie przekonają się, że 
„Kino jest kobietą”, „Kino gatun-
ków” ma się naprawdę nieźle, 
a „Młode kino” jeszcze nie powie-
działo ostatniego słowa. Bilety 
na seanse kosztują tylko 9 zło-
tych. Co ważne w pandemicznym 
czasie, Letnie Tanie Kinobranie 
odbędzie się również online – 
na platformie e-kinopodbara-
nami.pl, gdzie pojawiać się będą 
dodatkowe tytuły. „Po długich 
tygodniach lockdownu wresz-
cie wracamy do sal kinowych. 
Dlatego w roli głównej umieścili-
śmy w tegorocznym Kinobraniu 
właśnie »kino«” – mówi Mary-
nia Gierat, szefowa Kina Pod 
Baranami. – „Festiwal to z jed-
nej strony nadrabianie zaległo-
ści z ostatnich miesięcy, z drugiej 
kultowe klasyki – to po prostu 
możliwość (w końcu!) spędza-
nia czasu w ciemnej sali razem 
z tymi, którzy pasjonują się tym 
samym: chodzeniem do kina”. 
Tegorocznemu Kinobraniu towa-
rzyszyć będzie szereg wyjątko-
wych wydarzeń specjalnych. 
W planach m.in. pokazy plene-
rowe, tradycyjne „Plakatobra-
nie” (czyli otwarte archiwum 
filmowych plakatów) z towarzy-
szeniem muzyki na żywo oraz 
pokazy przygotowane z myślą 
o seniorach i najmłodszych kino-
manach.

Nagroda im. 
Weroniki Migoń dla 
Żywii Kosińskiej-
-Wdowiak

Żywia Kosińska-Wdowiak 
została tegoroczną laure-

atką Nagrody im. Weroniki 
Migoń dla najlepszego reżysera 
obsady. Zwyciężczyni została 
wyróżniona za casting do filmu 
25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy w reżyse-
rii Jana Holoubka. Fundacja 
im. Weroniki Migoń (zmarłej 
w 2015 roku, w wieku 38 lat, 

larne i dokumentalne, spek-
takle Teatru Telewizji oraz 
programy dla dzieci. „Tele-
wizja jest kustoszem unikal-
nego dziedzictwa narodowego, 
na który składa się ponad 1,5 
mln audycji w 18 telewizyjnych 
archiwach. W samym głównym 
Archiwum TVP znajduje się 
ich około 430 tys. na nośni-
kach magnetycznych i ponad 
100 tys. na nośnikach światło-
czułych. To właśnie materiały 
zapisane na taśmie światło-
czułej, inaczej filmowej, dają 
największą możliwość rekon-
strukcji obrazu” – powiedział 
Przemysław Herburt, dyrek-
tor Ośrodka Dokumentacji 
i Zbiorów Programowych TVP. 
W Telewizji Polskiej znajduje 
się jedna z najnowocześniej-
szych pracowni Digitaliza-
cji i Rekonstrukcji, w której 
nową jakość zyskały znakomite 

precyzyjnych skanerów, nowo-
czesnych magnetofonów i spe-
cjalistycznego oprogramowa-
nia. Nad procesem digitalizacji 
czuwają wybitni operatorzy, 
często ci, którzy pracowali 
przy oryginalnych produk-
cjach. Współpraca ta ma na 
celu nadanie filmom nowej 
jakości artystycznej i zacho-
wanie tzw. efektu filmowego, 
który przed laty gwaranto-
wały wielkie produkcje reali-
zowane na taśmach światło-
czułych. W rezultacie jakość 
zrekonstruowanych produkcji 
sprzed 40 lat jest często lep-
sza niż produkcji współcze-
snych. Dzięki rekonstrukcji 
cyfrowej Telewizja Polska two-
rzy bogatą bibliotekę cyfrową, 
która na zawsze zabezpieczy 
dziedzictwo polskiej szkoły 
telewizyjnej i filmowej przed 
degradacją. 

15. Letnie Tanie 
Kinobranie  

Kino Pod Baranami po raz 
kolejny zaprasza na Letnie 

Tanie Kinobranie – 15. już edy-
cję wakacyjnego festiwalu filmo-
wego, który potrwa od 2 lipca do 
26 sierpnia w Krakowie. W pro-
gramie znalazło się ponad 100 
tytułów ujętych w 8 tygodni tema-

w swych gatunkach produkcje, 
takie jak Lalka Ryszarda Bera, 
Noce i dnie oraz Chopin. Pra-
gnienie miłości Jerzego Ant-
czaka, Pan Tadeusz Andrzeja 
Wajdy, 40-latek Jerzego Gruzy, 
Ekstradycja Wojciecha Wój-
cika, Blisko, coraz bliżej Zbi-
gniewa Chmielewskiego, 
Hydrozagadka Andrzeja Kon-
dratiuka, Nad Niemnem Zbi-
gniewa Kuźmińskiego, Naj-
dłuższa wojna nowoczesnej 
Europy Jerzego Sztwiertni, 
Polskie drogi Janusza Morgen-
sterna, Boża podszewka Izabelli 
Cywińskiej, Defilada Andrzeja 
Fidyka i inne. Zespół specjali-
stów od rekonstrukcji obrazu 
i dźwięku, edycji i korekcji 
barwnej, z niezwykłą precyzją 
pracuje nad każdą klatką fil-
mową. To złożony proces tech-
nologiczny, który wymaga naj-
wyższej klasy sprzętu, w tym 

Platynowe Lwy  
dla Agnieszki Holland

Platynowe Lwy – nagrodę Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni za 

całokształt twórczości – otrzyma w tym 
roku Agnieszka Holland. Reżyserka i sce-
narzystka odbierze prestiżową statuetkę 
we wrześniu, podczas finałowej gali 46. 
edycji FPFF. Laureatka Platynowych 
Lwów wcześniej trzykrotnie triumfo-
wała w Gdyni, otrzymując Złote Lwy za 
filmy: Gorączka, W ciemności, Obywatel 
Jones. Platynowe Lwy corocznie przyznaje 
Komitet Organizacyjny FPFF, by uhono-
rować dorobek wybitnych postaci pol-
skiego kina. Kandydaturę Agnieszki Hol-
land jednogłośnie rekomendowały w tym 
roku Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich oraz Rada Programowa Festiwalu, 
obradująca pod przewodnictwem Pawła 
Pawlikowskiego. „Agnieszka Holland to 
bezsprzecznie jedna z najważniejszych 
postaci w historii polskiego kina. Zarazem 
osoba, które rozsadza swoją osobowością 
artystyczną jego ramy. Wykształcona 
w Pradze, z powodzeniem realizowała 
filmy w Polsce, Czechach, Francji, Niem-
czech i w USA. Jest prawdziwą obywa-

telką świata i jedną z najbardziej cenio-
nych twórczyń współczesnego kina 
artystycznego. Od wielu lat, poza dzia-
łalnością artystyczną, jest także aktywna 
społecznie, od niedawna przewodniczy 
także Europejskiej Akademii Filmowej, 
będąc tym samym jedną z najlepszych 

ambasadorek kraju i polskiej sztuki za 
granicą. Wręczanie Platynowych Lwów 
takiej osobie to z pewnością wielki dzień 
dla Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni” – powiedział Paweł Paw-
likowski, przewodniczący Rady Progra-
mowej FPFF.
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Osiemnastka Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych

25 czerwca rozpoczął się 18. 
Festiwal Filmów-Spotkań 

NieZwykłych, który stacjonar-
nie zakończył się 27 czerwca, ale 
online potrwa aż do końca roku. 
Przestrzegając pandemicznych 
obostrzeń, do Sandomierza zje-
chali artyści, naukowcy z różnych 
dziedzin, twórcy reprezentujący 
rozmaite dziedziny kultury. 
Kinomani mogli obejrzeć m.in. 
najlepsze, nagradzane w kraju 
i na świecie, dokonania młodych 
filmowców ze Studia Munka-
-SFP oraz z Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, czy też najnowsze 
(Wieloryb z Lorino, Krafftówna 
w krainie czarów) bądź ważne 
z racji poruszanych na festiwalu 
tematów (Ojciec i syn, Nawet nie 
wiesz, jak bardzo Cię kocham) 
dokumenty. Filmy były okazją 
do refleksji, rozmów artystów 
z widzami, do wymiany życio-
wych doświadczeń. W licznych 
dyskusjach udział wzięli tacy 
twórcy, jak Dorota Kędzierzaw-
ska, Paweł Łoziński, Jan Holo-
ubek, Andrzej Seweryn, Maciej 
Cuske, Remigiusz Grzela. Były 
też spotkania, gdzie do artystów 
dołączali naukowcy, jak profeso-
rowie: Jerzy Bralczyk, Wawrzy-
niec Konarski, Michał Rusinek 
czy Arkadiusz Stempin – co cie-
kawie zmieniało bądź poszerzało 
perspektywę rozmowy. Dyskuto-
wano choćby o tym… co czyni 
nas szczęśliwymi. „W tym roku 
chcemy podkreślić nasz opty-
mizm i nadzieję na zakończe-
nie izolacji społecznej, na wyj-
ście z pandemii. Przypomnimy 
słynną piosenkę Wojciecha Mły-
narskiego »Lubmy się trochę«. 
To nasz manifest, przesłanie, 
które wysyłamy w świat. Wspól-
nie z synem poety zaśpiewamy 
piosenkę na Bulwarach Nadwi-
ślańskich i w ten sposób ustano-
wimy rekord Polski w kategorii 
»Największa liczba osób śpie-
wających utwór literacki jed-
nocześnie«. 27 czerwca, w dniu 
80. urodzin Krzysztofa Kieślow-
skiego – reżysera, który poszuki-

wał niezwykłości w codziennym 
życiu każdego z nas, ogłosimy 
Światowy Dzień NieZwykło-
ści. Bardzo ważne jest dla 
mnie przypomnienie, że warto 
doceniać każdą chwilę, szukać 
spełnienia, radości w małych 
szczęściach, w prostych czyn-
nościach, codziennych zmaga-
niach. Taka jest również idea, 
która przyświeca naszemu 
festiwalowi. Parafrazując zda-
nie Kieślowskiego: robimy ten 
festiwal, żeby porozmawiać 
z ludźmi” – mówiła Katarzyna 
Kubacka-Serweryn, pomysło-
dawczyni i dyrektor festiwalu, 
zapowiadając program imprezy. 
Tegorocznymi laureatkami festi-
walu zostały: Małgorzata Szu-
mowska – Reżyserka NieZwykła 
i Maja Ostaszewska – Aktorka 
NieZwykła. Natomiast, dodat-
kowo, Kamień Optymizmu (sta-
tuetka z lokalnego, krzemienia 

pasiastego) odebrał w tym roku 
Janusz Gajos, Aktor NieZwy-
kły 2020, który w zeszłym roku, 
z racji pandemii, nie mógł do 
Sandomierza przybyć. Gala 
wręczenia miała oprawę godną 
laureata, nie zabrakło na niej 
i wzruszeń, i humoru. Trady-
cyjnie, na sandomierskim festi-
walu nie brakowało też wyda-
rzeń przeznaczonych dla dzieci 
i młodzieży w postaci atrakcyj-
nych warsztatów filmowych 
oraz muzycznych. Z  kolei 
o codzienną „Gazetę NieZwy-
kłą” zadbali w ramach swoich 
warsztatów studenci Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW. Stacjonarną 
część festiwalu zakończył wspa-
niały – jakże filmowy! – rejs 
statkiem po Wiśle, a uczestni-
kom i gościom festiwalu koncert 
zagrali Jan Emil Młynarski oraz 
Warszawskie Combo Taneczne.

Agnieszka Holland
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niezwykle cenionej reżyserki 
obsady, pracującej również jako 
II reżyser, oraz reżyserki filmu 
Facet [nie]potrzebny od zaraz) 
przyznaje nagrodę jej imie-
nia, wyróżniając najlepszego 
reżysera obsady aktorskiej 
w filmie polskim minionego 
sezonu. Nagroda jest przyzna-
wana w uznaniu za pracę wło-
żoną w rozwój filmu i wpływu 
doboru obsady na kształt pro-
dukcji. W tym roku, oprócz 
nagrodzonej Żywii Kosińskiej-
-Wdowiak, nominowani byli: 
Ewa Brodzka i Mike Foott za 

Jak najdalej stąd w reżyserii 
Piotra Domalewskiego, Miłosz 
Karbownik i Dawid Bodzak za 
Sweat Magnusa von Horna oraz 
Maciej Bochniak i Diana Cebula 
za Magnezję Bochniaka. W skład 
Kapituły przyznającej Nagrodę 
im. Weroniki Migoń wchodzą 
obecnie: Agnieszka Holland, 
Kasia Adamik, Paulina Krajnik, 
Aleksandra Popławska, Michał 
Czarnecki oraz Andrzej Besztak.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Wakacje z 10. MFF Hommage à Kieślowski w Sokołowsku 

Jubileuszowa, 10. edycja Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego Hommage  

à Kieślowski – wyjątkowo w tym roku – 
odbywać się będzie przez niemalże całe 
wakacje. Przez osiem letnich weekendów, 
od 27 czerwca do 28 sierpnia, będzie można 
zobaczyć najważniejsze pozycje filmowe 
z bogatego dorobku patrona festiwalu, ale 
ważnym elementem jubileuszowego pro-
gramu będą także „Filmowe konteksty 
i inspiracje”, czyli dzieła, które tematycz-
nie i ideowo wchodzą w dialog z twórczością 
polskiego mistrza. Na festiwalu znajdzie się 
również wybór „Ukochanych filmów Krzysz-
tofa Kieślowskiego” oraz pokazy w ramach 
sekcji „Uczniowie Kieślowskiego”. Projekcje 
uzupełnią spotkania z gośćmi – współpra-
cownikami reżysera oraz twórcami zain-
spirowanymi jego filmami. Festiwalowym 
weekendom towarzyszyć będą recitale i spek-
takle, które organizatorzy będą wkrótce 
ogłaszać. Festiwal rozpoczął się dokładnie 
w dniu urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, 
27 czerwca (niedziela) w historycznym kino-
teatrze Zdrowie w Sokołowsku. Przez cały 
dzień odbywały się projekcje filmów poświę-
conych osobie i twórczości reżysera. Uro-
czysty dzień zakończył recital Zbigniewa 
Zamachowskiego. Program kolejnych pro-
jekcji został ułożony tak, aby krótkie metraże 
wchodziły w twórczy dialog z obrazami peł-
nometrażowymi, pokazując ciągłość pew-
nych tematów i myśli w dorobku Kieślow-
skiego. Na dużym ekranie zostaną pokazane 
m.in. Przypadek, Amator, Spokój, Krótki film 
o miłości, Bez końca, Trzy kolory. Biały oraz 
Trzy kolory. Niebieski. W sekcji „Ukochane 
filmy…” widzowie będą mogli obejrzeć La 

Stradę Federico Felliniego, Muzykantów 
Kazimierza Karabasza, Intymne oświetlenie 
Ivana Passera oraz Pieskie życie Charliego 
Chaplina. Każdy film zostanie poprzedzony 
wstępem prelegentów. Rok 2021 to nie tylko 
jubileusz 80. urodzin Kieślowskiego, 25-lecia 
jego śmierci, ale także 30-lecie Podwójnego 
życia Weroniki. Z tej okazji organizatorzy 
pokażą nagrodzony w Cannes film polskiego 
mistrza oraz dwa tytuły z bardzo różnych 
stron świata, nawiązujące do dzieła Kie-
ślowskiego – List miłosny (Japonia, 1995) 
w reżyserii Shunji Iwai oraz debiut fabularny 
nagrodzonego Oscarem Paolo Sorrentino – 
O jednego więcej (Włochy, 2001). Festiwal 
zaprasza również na wyjątkową projekcję 
kultowej Amelii (Francja, 2001) Jean-Pier-
re’a Jeuneta, którą wielu badaczy ochrzciło 
mianem filmowej spadkobierczyni Wero-
niki Kieślowskiego. Obraz Jeuneta świętuje 
w tym roku swoje 20-lecie. Projekcje fil-
mowe, imprezy towarzyszące oraz spotka-

nia z gośćmi organizowane są w plenerze, 
jak i w sali kinowej. W piątki odbywają się 
bezpłatne pokazy plenerowe w sokołowskim 
parku przy Sanatorium dr. Brehmera (w razie 
deszczu projekcje plenerowe przenoszone są 
do sali kinowej). W ramach jubileuszowej 
edycji MMF Hommage à Kieślowski, poza 
seansami, spotkaniami i konferencjami, 
odbywa się również plenerowa wystawa 
Pawła Żukowskiego, artysty wizualnego 
i aktywisty, słynącego z działań w przestrzeni 
publicznej. W Sokołowsku pokazuje projekt 
„Trzy Kolory – Kieślowski”, którego kura-
torką jest Marta Czyż. Wystawę można oglą-
dać do 29 sierpnia. Głównym Mecenasem 
10. MFF Hommage à Kieślowski jest Fun-
dacja Sentio, działająca na rzecz edukacji 
w myśl motto „Edukacja jest jedyną trwałą 
drogą do zmiany”. Wydarzenie swoim Hono-
rowym Patronatem objęła Maria Kieślowska. 
Więcej informacji o festiwalu można znaleźć 
na stronie www.hommageakieslowski.pl. 

Krzysztof Kieślowski, Juliette 
Binoche i Sławomir Idziak  
na planie filmu  
Trzy kolory. Niebieski
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To była zaskakująca decyzja. 
Oczekiwana, a jednak niespo-
dziewana. Przede wszystkim 
dlatego, że wszyscy czekali na 

otwarcie kin w ostatni weekend maja, 
a tymczasem rząd postanowił inaczej 
i sprawił kinom… niespodziankę. Na 
przygotowanie do restartu branża otrzy-
mała nieco ponad tydzień i w tak szybkim 
tempie wyzwanie to podjęły kina studyjne 
i lokalne, a z trzech głównych multiplek-
sów na otwarcie zdecydował się jedynie 
Helios (tydzień później dołączyły Multi-
kino i Cinema City). Kina w Polsce ruszyły 
w maju jeszcze bez możliwości sprzedaży 
napojów i przekąsek, i w 50-procentowym 
reżimie sanitarnym (w czerwcu i te ogra-
niczenia zostały złagodzone). Co udało 
się osiągnąć podczas 10 majowych dni 
w polskich kinach?

Wydaje się, że całkiem sporo. W okre-
sie tym sprzedano 512 tys. biletów, na 
srebrnych ekranach pojawiły się bardzo 
ciekawe i oczekiwane tytuły, dużo komer-
cyjnych propozycji. Kina do zaoferowa-
nia miały zdecydowanie wiele nowych 
fi lmów, sięgano też po tytuły nieco star-
sze. Najlepiej wypadły dwie produkcje 
Disneya – animacja Pixara Co w duszy 
gra oraz fabularna opowieść o tym, skąd 
wzięła się Cruella. Pierwszy z tych fi lmów 
ściągnął 115 tys. widzów, ale bilety miał 
nieco tańsze i stąd mniejsze wpływy. Cru-
ella zgromadziła 106 tys. osób i dzięki 
wyższej cenie wejściówki zajęła pierwsze 
miejsce w majowym box offi  sie w polskich 
kinach. Animacja zgromadziła też dodat-
kowo 100 tys. widzów przed 26 marca, 
co czyni ją jedną z najpopularniejszych 
fi lmowych propozycji roku 2021. 

Także trzecie miejsce zajęła propozycja 
studia Disney, ale fi lm z nieco innej półki. 

Na seans Nomadland – obrazu poważ-
nego, nagrodzonego głównymi Oscarami 
w tym roku – wybrało się w maju blisko 
80 tys. kinomanów. To świetny wynik, 
przede wszystkim na tle komercyjnego 
Mortal Kombat, który ściągnął 55 tys. 
Na fali Oscarów ciągle dobrze sprze-
dawał się Sound of Metal, który zain-
teresował w maju prawie 6 tys. osób, 
a przecież ofi cjalnie trafi ł też do inter-
netu. Dobrze zaprezentował się nowy 
film Pedro Almodóvara, który mimo 
krótkometrażowej formuły przyciągnął 
13 tys. widzów. 

Polskie kino w tym okresie nie miało 
niestety zbyt wiele do powiedzenia. Słabo 
zaprezentowała się komedia Druga połowa 
Łukasza Wiśniewskiego, która od pre-
miery do końca maja (łącznie to tylko 
4 dni) zgromadziła jakieś 44 tys. widzów. 
Słabo wypadła Wolka z Olgą Bołądź – 
w reżyserii zmarłego w kwietniu tego 
roku Árniego Ólafura Ásgeirssona – na 
którą wybrało się 12,5 tys. osób. Do Top 
20 dostały się jeszcze propozycje kina 

autorskiego: Zabij to i wyjedź z tego mia-
sta Mariusza Wilczyńskiego, Każdy ma 
swoje lato Tomasza Jurkiewicza, Czyściec 
Michała Kondrata i Amatorzy Iwony Sie-
kierzyńskiej. Animacja Wilczyńskiego 
zainteresowała 2,4 tys. kinomanów w maju 
i 36 tys. od marcowej premiery. Pozo-
stałe trzy tytuły w maju oglądało po kil-
kuset widzów.

Silną kategorią fi lmów w omawianym 
miesiącu były oczywiście propozycje fami-
lijne i animowane. Poza wspomnianymi, 
nieźle radziły sobie m.in. Psy i koty 3: Łapa 
w łapę (38 tys. widzów), Biuro detekty-
wistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu 
(21 tys.) oraz Tajemniczy ogród i Nelly 
Rapp – Upiorna agentka.

Kina powróciły, przed nimi sporo 
wyzwań. Po drodze lato i wakacje, piłka 
nożna i różne formy wypoczynku, oraz 
sporo konkurencji na rynku oferującym 
rozmaite formy spędzania wolnego czasu. 
Trzymajmy kciuki!

Krzysztof Spór

Zamknięcie kin 26 marca 2021 roku nikogo nie zdziwiło, 
pandemia wkroczyła wtedy w kolejną fazę. Informacja 
o ponownym otwarciu kin 21 maja całą branżę bardzo 
zaskoczyła, bowiem rząd podjął tę decyzję, nie konsultując jej 
ze środowiskiem.

10 MAJOWYCH DNI I PÓŁ MILIONA WIDZÓW
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Druga połowa, 
reż. Łukasz Wiśniewski
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD 
PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 CRUELLA CRUELLA DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 1 906 439 106 188 1 906 439 106 188 289 28.05.21

2 CO W DUSZY GRA SOUL DISNEY USA 1 902 723 115 317 3 549 577 213 221 163 05.03.21

3 NOMADLAND NOMADLAND DISNEY USA/NIEMCY 1 527 632 79 997 1 527 632 79 997 255 28.05.21

4 MORTAL KOMBAT MORTAL KOMBAT WARNER USA 1 120 546 55 116 1 120 546 55 116 220 28.05.21

5 DRUGA POŁOWA DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT POLSKA 847 240 44 465 847 240 44 465 354 28.05.21

6 PSY I KOTY 3: ŁAPA W ŁAPĘ CATS & DOGS 3: PAWS UNITE WARNER USA 631 980 38 079 915 721 53 039 316 06.11.20

7 BIURO DETEKTYWISTYCZNE 
LASSEGO I MAI. RABUŚ Z 
POCIĄGU

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRA - 
TAGRANARENS HEMLIGHET

NOWE 
HORYZONTY

SZWECJA 334 579 21 342 334 579 21 342 108 21.05.21

8 WOLKA WOLKA MONOLITH ISLANDIA/POLSKA 253 886 12 509 253 886 12 509 157 28.05.21

9 LUDZKI GŁOS THE HUMAN VOICE GUTEK FILM HISZPANIA 244 639 13 174 244 639 13 174 71 21.05.21

10 SOUND OF METAL SOUND OF METAL M2 FILMS USA 102 326 5 984 634 546 35 118 62 05.03.21

8 871 990 492 171

11 PALM SPRINGS PALM SPRINGS GUTEK FILM/
MONOLITH

USA/HONG KONG 89 311 4 360 2 153 174 113 665 155 26.02.21

12 TAJEMNICZY OGRÓD THE SECRET GARDEN MONOLITH WLK. BRYTANIA/FRANCJA/
USA/CHINY

57 982 4 654 1 666 768 96 811 194 16.10.20

13 NOCNY KONWÓJ POLICE KINO ŚWIAT FRANCJA/BELGIA/CHINY 49 315 2 882 49 315 2 882 57 28.05.21

14 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO 
MIASTA

ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO 
MIASTA

GUTEK FILM POLSKA 39 204 2 378 668 946 36 390 75 05.03.21

15 NELLY RAPP - UPIORNA 
AGENTKA

NELLY RAPP - MONSTERAGENT VIVARTO SZWECJA 36 886 3 039 36 886 3 039 7 21.05.21

16 MARTIN EDEN MARTIN EDEN AURORA FILMS WŁOCHY/FRANCJA/NIEMCY 14 120 915 14 120 915 20 21.05.21

17 OTO MY HERE WE ARE BEST FILM WŁOCHY/IZRAEL 8 627 684 52 338 3 164 45 12.03.21

18 KAŻDY MA SWOJE LATO KAŻDY MA SWOJE LATO AURORA FILMS POLSKA 7 528 489 68 095 4 120 98 12.03.21

19 CZYŚCIEC CZYŚCIEC KONDRAT MEDIA/
KINO ŚWIAT

POLSKA 5 854 388 683 608 38 761 183 23.10.20

20 AMATORZY AMATORZY AUTOGRAF POLSKA 5 850 377 5 850 377 19 28.05.21

314 677 20 166

9 186 667 512 337

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 DRUGA POŁOWA KINO ŚWIAT 266 897 14 696 847 240 44 465 354 28.05.21

2 ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA GUTEK FILM 60 567 3 631 668 946 36 390 75 05.03.21

3 KAŻDY MA SWOJE LATO AURORA FILMS 52 300 3 220 68 095 4 120 98 12.03.21

4 CZYŚCIEC KONDRAT MEDIA/KINO ŚWIAT 50 346 2 969 683 608 38 761 183 23.10.20

5 AMATORZY AUTOGRAF 28 440 1 512 5 850 377 19 28.05.21

6 ŚCIANA CIENI AGAINST GRAVITY 20 210 1 392 181 054 12 004 60 26.02.21

7 SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER KINO ŚWIAT 14 791 876 4 081 396 243 473 356 06.03.20

8 TARAPATY 2 NEXT FILM 13 504 835 1 115 856 67 916 260 25.09.20

9 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY KINO ŚWIAT 9 732 528 13 649 444 721 024 452 18.09.20

10 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 5 456 361 7 061 686 458 343 176 06.10.17

TOP 10: 916 196 48 902

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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